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ATATÜRK dan iki g6rGnlf 

Resimlerimiz Bi::Uette Bal • 
1 Ankara mtdaallirüilis WWlıipr 1 kan ctıı bakanlannm toplantmı 

münaıebetile verilen akşam ye-
Cumurbajkanı Atatürk'ün mefisıden "d .;örüdür. Yukan • 

ley.ıtate çlbıa günü yllldq • ... _ · · d Y · T" ın· 
ınzt. tır. o~•time göre. Ata- ua-kı resım e evtıç, ıt escu, 
Hw_ •·--- M~oe ve bayanlan görünü· 
'"'4Cll: Yalovaya gidecek v.e bir yor. Alttaki resimde Titülesıku 
lılfiddet kald*tan IOlll'& Anka- ile Yunan Dıı Bakanı Maksi -
...... ~...__dö-·n_ec_•_ur_· _. ----- moinm bafbap konuŞU§lamıı 

Rus - Fransız Andlaşması 
Moskovada imzalandı 

lııklıy ...... 
da Fratı11z l>If itleri Baltanı La
\ral ile Rus devlet adamlan a,a
•nıda MOskovada yapılan müza 
lterat müsaid bir tekilde ııetice
~~ittir. Bu huıuata müıterek 
ır tebliğ nqrolwunuttur. Bu 

tebliğde Stalin'~ Fra,,.mn 
111\llal müdafaa •iyaaaım tu • 
~ettiği bildiribektedir. Bu 
~uata Hava mubaıblri tu tel
tralı Yemıektedir: 

lloekova, 16 (A.A.)- Frlll
~. Sovyet teblifindm anlatıl· 
~!~ göre, Franm ve SoYyet 
~etleri Dop Amıpaama 
~ IDlntllkavt bir -~ ödi 
~iiza.kerelerine diplomaai yC>liy 
devcı ~ mutabık 

lanhr. Bu mdlapM bil • 
L..--. AJmanya. Lehistan ve 
~etleri bir ademi tecaris" 
~e ve mütec&viae faıdanı 
~en bir miu'k ile baflıya
~tır. Bu suretle_ A,lman1a. bir 
~ IUo evvel ima edilen Fnn
~" Sovret mial4anm kendil!t'! 
~ Seınt>er içine alma flkrifti 
~ giitmediiiıü ..,,.,,. 0-

>, .... 0ek"ava, u; (A;A.) - Rad • 
'1 ne Yayılan bir iayleviDde La 

.. :~,i~tir ki: 
'ıh.4~ iki b~et ara-
~ ~YJ .. ıı.mtattır· 
~I • · Moekovayı ıiyarethiı, ül 
~~iz arull\daki doltluju 
~ "-rbk" yapmıttır. Moako • 
.... ~~et ad.mw1, bilhtll• 
~'le llıan~ 11miml 
' "e diirüat bir tekilde oımut-.., 
tlı~eblilin stıttti ve dlfet t-1· 
~ Gnca ~aylaım.datl•.) = 

ı 

~~ 
-il Hablb'ln 
it 1aze1 ••Zl8• 

~\.Is Artıstıerlnl 
ctınıerken" 

Müdafaa 

BÜYÜK. KURUL TAY DÜN KAPAN Dl 

i~m~t . inönü Çok Dikkate 
Değer Bir Söylev Verdi 

"Büyük Kurultay Programı ile HükUmetleriniz 
I çin Bir Program Bildiriğini'n Ayni Zamanda 
Verilmiş Olduğunu Söylemek isterim,, 

gösteriyor. Yüzlerdeki ifade 
bu görüşmenin önemini tesbit 
eden ne canlı bir vesika. •• 

~.SABUNA 
roJ~lU~ffitQlIDJM 

PEÇEYi KALDIRMALI 1 
Ba~ Parti ICmWla7fltlllo __,.,. 

iri Pıt İnclnmlf bir inJnlcipp ~ ... . 
vince H dilrlıate d•i•r bif hôdia 
oldu. Karaltaya Nijde mura/ahaa 
olara~ relen bir 1ıacı.. attal oe 
~ .... ,, .... il • . 

C. H. P. D8nllh,ca Bay#Jk Kurultayını çok dikkate 
deler ve fok ıüel bir ~ylevle bpayan 

iSMET INONO 
~nbra, 16 ( A.A.) - C. H. P. tice llarine Baıbabn ismet in

Kurultayı ba6'Jlı öll«len aonra önü §U söylevi ile kurultayı b· 
As~an Sallet Arıbnın baı • pamııtır: 
lcanlığında yaptılı toplantıda • Yüce kurultaJJD AJID ü•ele-
Tarım. Kaltllr. Ekonomi Baan n, J 

lığı ile ZiraM Bankasına aid Büyük KunaltaJJD çallflllllaı 
dilelder llurinde Tarım Bakanı ~ babadan faydalı ._ e_:_ı: 
Mublis &rlımen. KiJltiJr Bahnı obD ·~7IAll 
Abidin Omıen, Ekonomi Baka- me.:!Wd Geçmi:a:!ıann itleri 
nı Celjl BaY,ar ile Ziraat Ba~ bütün 711rtc1:dfkkati -:=: 
sı ıenel müıliiriJ Kemal Zaim ten ~~ blauyacalrtır. • Büyük 
taralımlan verilen izahatı dinle Partmın devlet ıtlerini yakm
miı ve dilek komisyonunun ra- dan. ~azettiiine Parti hülcG
pol'flnu heyeti umumiyesiyle ka me.tmm yurt Ye ulus i..in -·•ıa. 
bul etmiftit. d T ~ T-

Brından sonra Pa-inin Bü • maımm nu incelendifine IÜ· 
a J ıel &melder verdiniz. 

yilk Onderi Atattlrl'e Kurulta· "Gelecek 
yın bağlıbğıaı ve Baıbakan Is· yıllar için büytik JC.a. 
met lnönü ile kabine arkadaıla- rultayın •erdiii J&nerıeler ~ 
11na Parti ıenel kitibi Rec•b deierlidir. Her teJdea inice. 

"" partinin projnmma lcoydaju-
Pelıer ile Parti idare heyeti ilye nuz hükümler ulus Ye tillre için 
!erine sayıı ve sevıilerini bil _ yapıcı Ye ilerletici etlr.eleriai ,... 
diren iki takrir sflrekli alkışlar- nit ölçüde ı&terecelctir. içeride 
la lıarıılanmıı ve Asbaşkan baş •e dıtandıa bir daha " eyic:e 
kanlık yerini Partinin reis ve • anlatdacaktır ki C .... Partisi 
Mli sayın ismet lnönüne bırak· eyice kaYl'Ulllllf hareketli ltir 
mııtır. proiramı clalenle aiitmekteclir. 
Kurultayın sürekli ve §İddet· Gerek denim .,.._ıipleriıide, ı• 

il alkJ§ları arastada bafkanlık rek clnlet idareeinde hGtiin alu· 
yerine gzlcan 1S11Jet ln8n1J ge - ıa kucaldıyan bir partinin t• 
nel bdanlık divanı walınd.an. ..ı protrammm elemen obna
l>arti ıenel Jdate beyni lJyelilı· 11, itlerin hem aatlamlıtı, hem 
len için ıöst•tllmif olan nam - de Wr ana yolda tatmadan Y,e 
utleri lllldinPil, ve kııralt,ayın phularla ilsili olmJJarak Ye 

!t~~~tle Wlf! «lilmJıtil'. Ne- durma7~ JiiribDe1i içba eiU 

tartbr. 
Büyük Kurulta1, proiramı i· 

le, yurdun ıelecek cllrt yıl için· 
de banıi ana yollarda yürüyece- ~ 
tini ı&atıermittir. B u D u D 1 a , 
Parti HOkGmetlerİ• 
n i a i ç i n b i r p r o ı• 
ram bildiriiinin ay• 
ni samanda •erilmit 
o 1 d ·u i unu ı ö J 1 emek 
iıtetim. 

Büyük Kurultayın yurdun i
çerid ,~d muaiyetine Yerdiii a. 
nem •e bu yolda Partinin dev· 
rimci anlamı bir daha meydana 
plnnı9br. Hiikametlerinisin, 
cle<vrimei Partimisin çok dikkat· 
Jı Ye çok dilenli yufma uypn 
\)lerak hareket ecleceklerine e
min olabilininiz. 

Yurdun dı,an emniyeti için 
hüyük ilgi ı&terdiniz. BüJiik 

... KUralbifm, 1arda koilUIDak i-

_. ~ ............. ~ 
P •flıcalma Wlcl&meli, 
lemel yaıa o1arak pro a a
çdcça ., ...... i, Yatanın ..... bu
cafmda beraberlik H81Siyle 
lca11ılanclı. Vatan" wtdaf)ft, 
Partimisin bqlJCa YUlıtı olclu
lunun açdtça bilinmeai, dünya
ma bu bntık •manlannda 
Türkiye bayaalbiJ için haJ'D'lı 
l»ir r&aterittir. 

Bflyük Kurultay ekonomi it
leriyle Mel bir dilcbtle afratb, 
ekonomik aelitanellİn selecelr 
m~ Yerimleri 6zerinde JCa. 
nJtaJ'DI etkiai mutlu bir ıurette 
d.aJ ulacaktır. 

Dördüncü lrii)iik Kurulta-, 
çalr9muma son •erirken onun 
bütün ilyeleri uluı yoluna hia
met için. tuelenmit bir YUile 
.. in ile ayrılıyorlar. Ulaa HYIİ
ıini dahe çok lraubmak için, 
hepimiz, feyizli hir yarq duyp
IU İle çalıpeatm. 

Ulu aaderimia Atatürlr'ün 
MY "'-i, eyi clileldsi ft her 
=t:ıa yetitea lmrta.ncı ft ya· 
pıa uyamldıtı ıisinle beraber
dir. 

C. H. Partiainia cla,diln,:O 
~~ ülc Kurulta11 lrapaDIDlfbr. 

C. H. P. 
Ankara, 16 tA.A.) - .Kfnll· 

tay barün yaptıfı bl*Ulftop
lantıamda C. JI. P. genel ida· 
re he4'eıi Uyeliklerine apğıda· 
ki zevatı intihab etmittir: 

Receb Peker (Kütahya), 
Mtlnir Akicay (Giresun), Müm 
tas Ökmen (Ankara), Mutta . 
lip Öker (Malatya) Esad l.Jras 
(Amaıya), Cevdet Kerim ln
cedayı (Sinop), Nafi Kansu 
(Erzurum), Rahmi Apak (Te
kirdağı) Hasan Ali Yücel De
nizli), Necib Ali Küçüka (De
nizli), Hüseyin Cair (İzmir) 
A~i ~iza Erten (Mardin) nr: 
Fıkri TliZer (Erzunun), &alih 
Yargı (Kocaeli) Tahıin Berk 
(Elizi2), Salih Cimcos (latan· 
bul). 



2 ===============================================T A N========================================== ı 7 • s - 935 === 

~OSQNDrıK~f 
YENi DiLiN SUTNINELERI 

Öz tDrkçe işinin uy.andırdığı 
tasalardan biri de binlerce yeni 
sözü öğrenmek güçlüğüne aitti. 
Fakat son kararile Dil Cemiyeti 
bu korkuyu dağıtmış bulunu
yor: Her gün beş söz belleyece
ğiz ve sırası düştükçe bunları 
kullanacağız. Böylece, tasası çe 
kilen güçlük, müsavi kantitele
re bölünmüş ve hele biz yazar
/arr bütün bir sözlülü çabııcak 
öğrenmek derdinden kurtarmış 
demektir. 

Bu resimlerde tunları göreceksiniz : lktıaat FakUltesinde Stenografi imtihanı yapılıyor- DM11zldc .,11r1er 
geldi - Parası çalman kadın polise dert yen11or - Maretal Pllaudak. 'nln ruhi latlrllhall l9ln. iyin yepdlJOr 

imtihan talimatna· 
mesi değişti 

Hukuk Fakilltesi imtihan ta-

ra, §U ilave yapılmıştır: "Bunda 
da muvallak olmıyanlar sınılta 
kalırlar.,, 

, ______ K_O __ ç_O_K ____ H_A __ B_E_R __ L_E_R ....... .......,......_.J 

Günde beı söz ölreamelı, ye
rine göre çok kolay ve çok güç 
bir iş. Kolayd1r, eğn bu ı.ş sö
zü kullanmak için her gün lırsat 
arar ve onları yaşatmaya çalrşır 
sak; fakat, sadece listelere bir 
göz atarak. o günün hayatında 
kendilerine bir rol vermeden 
ba beş sözü hatırımızda tutma
ya kalkarsak güç olur. 

limatnamesinde son yapılan de- y 1 uta d 1 
li§ildilı, diln Babnlıkça, Uni- 1 an Y n 8 am 

* Karacabeyde bu yıl açılan meri· 
noa ~e çiftlill binuı ıenille· 
tilecUttr. Huiıan~ çiftlik batlı ba
tına bir adleueae laaJiDe ptirilecek· 
tir. Bu uada memar nled. misafir· 
haneler .-e bir pslno lnpll da karar· 
l&§llllltlr • 

( 

dıklan çinko tepetlerbı çok pll ,e 
mikroplu olduiuna dair flklyetler oı. 
muıtur. Mmtakalarda kaymakamlrls
Ju tabJektrlann bu sepetlerini muaye 
ne edecekler, ph olanlu mtiaadere e
dilcektir. 

Söz dtmilen §ey de tek adam 
gibidir, kendi başma yaşıya • 
maz. Onu, mensub olduğu sos
yete, yani cümle içinde hareke
te getirmek ister. Doğan bir ço
cuğu kalbalık bir meypanda 
kendi kendine bırakır gibi yeni 
sözleri de halrzamızın mahşeri
ne salıverirsek yaşamazlar. On
ları hem emzirmek, hem de mu
hitlerine alıştırmak lazzmdır. 

Yeni doğan ve içecekleri süt 
matbaa mürekkebi olen sözleri 
emzirecek dil anaları biziz: mu
harrirler .•• O halde, bütün arka
daşlar, iş başına! 

Peyami SAFA 

Dün a.yn yaplldı 
Dün aat 11 de llarepl Pil • 

sudslrinin ruhunun istirahati 
için Saint • Esprit kilisesinde bir 
dini ayın yapılmıştır. Bu ayında 
dün Ankaradan gelen Lehistan 
sefiri Potrki ile Lehistan konso
losu Wegnerowicz,Lehistan ko
lonisi, vali muavini Rüknettin 
Sözer, İstanbul kumandanı Ge
neral Halis, sefirler ve konsolos 
lar, ortodoks, katolik ve ermeni 
papaalan hazır bulunmuştur. Ki 
lise ıiyah kreplerle matem man 
2araaım almıştı. Ortaya konu -
lan ve Mareşa1m cenazesini tem 
sil eden tabut Leh bayrağına sa 
ntnuı, etrafına bir çok büketler 
ve çelenkler konmuştu. 

Dua kilisenin Kora heyeti ta 

rafından okunmqtıır. Meraainı 

öğleye kadar aürmiif, aonunda 
davetliler sefire 'Ve konaoloaa ta 
ziyetlerini sunarak aynhmşlar

dır. 

"TAN " m tefrikası : 25. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

tnsana bakarken bile, gözle .. 
ri boşluğa bakıyor gibiydi .. ~~. -
ketinin iç yan cebipde~ ku.çu~ 
bir tarak çıkardı, tepesındekı do 
klik saçların toz haline gelmiş 
son tellerini, ağır ağır taradı, 
avuçlarile baıtırdı; tarağı tek • 
rar cebine koydu. 

Birden ensesini eline götürdü 
ve hemen dönüp baktı; soldaki 
tezgihta oturan gence bağır .. 
dı : 

:- Hasan. kör mUsün? Kapı, 
açık duruyor. Kaç bin defa töy
liyeceğim, kanıyı açık bırakma· 
ym, kapatm, diye. 

Bana d&ımUttU: roliini1 hatJr 
ladı, mıtanık nezaketle iğildi: 

versite Rektörlüğüne bildiril- Dün belediyede garib bir bayılma 
mi_ctir. Yeni vaziyet yarın tıle- hidile9i otmuıtur. Kemaliyeli Kimil. 

.,,.. memleketine gitmek lçbı yol para• 
beye ilan edilecektir. Talimat • temin etmek üzere, belediyeye müra-
namenin 16. 22 ve 23 iincü mad- caat etmiı ve dün muhasebede mua· 
deleri değiştirilmiştir. Deği1en meleaini yaptınrken merine fenalık 
maddeler milhim olduğu ve bin- ceterek. birden dilfUp baydmlftır. Q 

. rk d . ... . mil, hemen bir imdadı ıubht otomo • 
lerce talebeyı a a a ar ettıgı biline konarak Cerrahpap haatahaııe-
için aynen aşağıya yazıyoruz. sinde tedavi altına a1mmı1tır. Dmi1 
Yeni ıekil, talebenin çok lehine- birkaç cUn tedavi edilecektir. Bu ba· 
dir : yılma badiaealnin en meraklı tarafı 

Madde 16-Tahriri imtihan- ıudur: 
Jar Mayısın sonundan sonra De- Kamil Kemaliyelidir. Bir etin tar• 
kanlıkt;a tayin ve ilan edilecek la1mda uyurken. aınna yılan sbmlt 
gün ve saatlerde ba§lar ve birer ve K4mil bu yılanı yutmqtur. Bunun 
gün lasıla ile yapılır. Bir sınlın üzerine ıdlthit ıstıraplarla kıvranan 
bütiin talebesi. ayni zamanda Klmil, en yalan latlkOmlt doktoruna 
imtihan edilir. Her tahriri imti· 16türillmut, fakat ,.ıuu plrartmak 
han en çok dört saat sürer. Talı- mOmkUn olmadılaıdan. ilanen bir o
rfri imtihan heyetleri imtihan tomobile konarak latanbula ıönderil· 
neticelerini gösteren listeler ile mittir. K4mil burada Gureı. b11taha· 
imtihan kaadlarınr Haziranın nesine yatınllDlf ve yuttufu yılan çı
son baltasını geçmemek üzere kanlrmttır. Kendiaf burada bir mllcl • 
Dekanlıkça tayin edilecek güne det tedavi edilmit ve ondan IOlll'a 

kadar kapalı bir zanla Dekana memleketine ptmek tızere taburcu 
verirler. edilmittir. DmD HDP bir adam de.o 

lliiil~ • .:iiJı{;llfJdı. iiWlT• B au dlrJldtG111r1Mıı.lttı. 
so;Clim1e;t m::mrt.ıefe;Pfaifı 
imtihanlara birer gün fasıla ile meleıi )'9pilırken, bkdenldie bıf1Mi 
girmegw e mecburdur." şeklinde ımın, gene evvelce yutmuı olduğu YI· 

lanın, kamında bıraktıp sellirdea 
değiıtirilmiıtir. Deri ıeldlli anlaJllmıttır. 

Madde 22 - Tahriri imtihan
larda muvallak olmak için bun
ların bet birinden en aşağı 5 
numara almak ve tahriri imtİ· 
hanlar nunuralrının mecmuu • 
nun vasatisi en apfı 1 olmak 
şarttır. Bu suretle muvallak ol• 
mıyanlaı, ıilabf mtibanlara gi· 
remnler. Tahriri imtihanlarda 
aldılı numaralann vasatisi 1 o
lup t• bit dersten aldığı numa
ra S den •talı olan talebe eyltll 
devreaintle yalnı• beften aıalı 
,numara aldılı dersten tekrar im 
tihana girer. Tahriri imtihan • 
/arda aldılı numaraların vasa • 
tisi 1 den aşağı olduğu halde 
imtihandaki derslerden 5 veya 
beşten /azla numara almış olan
lar, eylfJJ devresinde bütan ders· 
lerdttn imtihana girerler. 

Talimatnamenin 21 inci mad· 
desine, dördlJncO lıktad•n •n • 
den anladım. 

Fakat onun bağırması,. ade -
ta bir baiuma değil, bir böğür
me idi. 
Şuıyordum; hava, ılıktı.mağa

zadaki mcakb)itan, nihayetteki 
sobamn. sabahleyin bir ağız yan 
mış ol~utu antqıbyordu. 

Pekı, bu kaim, hantal et, yai', 
kemik yığım, neaen bu kadar 
üşüyor, küçük bir hava ıızmtı • 
ıından ürküyordu? 

Sekiz TUrk 
iltica etti 

5 i kadm, 3 ü erkek oJmak Uzo 
re 8 Türle m6bacirl Trakyanm 
Kalkan Sölüt mevkünde budu 
du geçmifler, TUrk muhafaa 
tefkilitma iJlmlmlJardlr. 

Muhiddin Oatandal 
Avrupadan gelen haberlere 

g_öre, İlbay ve Şarbay Muhiddin 
Ustündat dün sabah Pariae va
sıl olmuştur. Muhiddin Ustün
dağm aeyahat programı haziran 
onbcşte bitecekti. Fakat Mu
hiddin UstUndağın programmı 
değiştireceği, bugUnlerde şeb • 
rimize d6neceği tahmin edili • 
yor. 

Genç kıza aealendi: 
- Münevver Hanım, yeni ge· 

len örnekleri çıkarın, getirin. 
Genç kız, ne cevap verecek, 

diye bekledim. Hayır! Ses yok! 
Patronun böğürtüsü, onlan öy· 
le yıldınmş ki, hiç ses çıkarını .. 
yorlar. Onlar da, seslerini, pat
ronun sesine eklemişler sanki! 
Yahut patron, bu dört divar ara
sında, kendi sesinden bafka ıea 
istemiyor •• 

* Bundan blrbg 1ıJ eneJ, Maarif, 
ikbal, Y eniprk, CUmlaurlyet, lnlalip 
ve Reami ldlttlpbaneled, aralarmda 
bir flrket tna etmifltrdL Tflrk ki -
tapçılan limited tirketl adım ıapyan 
bu tirket, &ıUmüz4eld dqs senesi 
içinde baatıracatı mekteb ldtaplannı, 
memleketin bütün fakir talebesine pa 
ruu olarak dağıtmağa karar vennit· 
tir. Şirket. bu karenru alikadar ma
kamlara da bDdJnnittir. 

* Tahlisiye idaresi tarafmdan Ka
radeniz Bola.ama ko. .n Radyofonn 
yapısı dün aktam bitirilmlttir. Birkaç 
gibıe kadar iletin ilk tecrübeli yapı
larak Belçikalı aftllienm.ıerden tea • 
lim ~. Tecrübe için bir va • 
purla Karadeniıe çılalacak n Udyüs 
mil açığa ıldilerek Radyofonn telaiz 
dalgacıklan va11taaile ıeminin bulun
duğu yeri tayin edip etmediği arattı
~ılaca~r. Bu tecrübelerde Tahlisiye 
ıdareaı vt- fen heyeti müntesiplcrile 
latanbul ga.ıetecileri bulunacakbrchr. 

• Tünel tlrketinin Oelatada yaptı
racatı ~ katlı ktrgir binanm fenni 
prtnameal huırl&rumf ve Bayındırlık s.7 ıtinderilmek üzere ı ti· = n er ••r ••• =f r. l'ınanm infasına aıt malze-
me tıedm:ik edilmittit. Onümüzdc'lci 
ay içilı4e yapılmaya baılanacaktır. 

* Maçka Paıa.taı. Maçka mezar • 
bfma kadar noksan olan tramvay 
hattuun birincili bitlrilmlt ve lkbıcl· 
sliıia 4e 181.ımt.._ b141• ıaıtır .. 
Huiran 15 de bu hatta tramvay it· 
lemif olacaktır. 

* Kınlay Aksaray tubesinln Şeh
zademtındalıi Ferah tiyatrosunda ha 
zırladılı mtlumere &nlbntbdeld per· 
tembeye bbmıtır. 

* Şu baylık Okonomf dlrektlSrU 
önUmtlzdeki hafta Ticaret odasında 
naud n umumi pabablık mevzulu 
bir konferane verecektir. Bu konfe • 
ranae., latanbulan hayad vuiyeti an
latlacaktır. 

* Son hafta içinde Balbftlardan 
200 d~ fu1a cfSçmen Jelmİf, Trak· 
yaya pnderiJmlftir. 

• Kendi kendini kapatan Türk ka· 
dınlar blrlltf heuplanna pazar gUnO 
bakılacaktır. 

• tatanbul lJ1c tedrisat mnfettiıterl 
kadrosunda bir müf ettitlik münhal • 
dlr. Buraya yeni bir müfettit taylnl, 
Killtllr Bakantıtına yazıtm:ıtır. latan 
bulun nas kadrosu 28 müfettittir. 

* Mahalle aralannda beycfr sırtın 
da ekmek •tan tablaklrlann kullan· 

nim g6rgUaüzlUftimden, biçare· 
liğimdeıı büıblltüıı emin, göiıü 
nü gere cero ö~ öğüne gös
teriyor ve bir teviye anlatıyor • 
du: 

- Ben, bunları, toptancı etin 
den almayorum. Husust ıuret· 
te Avnıpadan getirtiyorum. Bu 
delıOllleri, fabrikalara, ben, hu • 
suti surette ıamarlanm. 

Birden elinde göeterdifi to • 
pu, tezgihm üsttine bırakıver • 
mitti: 

- Bu, bende hastabk, illet iş-
te ... 

• Uııivenite elit tababeti tuı.i 
için yeniden tedavi koltuklan •e bul 
sıalzenae ıetirtlJmittir. Bunlar birkaç 1 
cüne kadar yerlerine konacaktır. 

* Hukuk fakWteel Talebe cemiye
ti bup Y alovıya bir ıutnti yapa
caktır. Yalovıya liderken BüyUkada· 
ya da utranacaktır. 

• Rami halla belediyeye mUrac:aat 
ederek Fatihten Ramiye kadar lfletil
mekte olan otobüslerin Ramiden Sal
tanbam•mmı kadar ifletUmeainl itte. 
mitlerdir. Baymdttlık Bakanhp da. 
balkın bu düetinin yerine cetirilmeU 
lçln belediyeye bir tezkere y&ZDUf tL 
F abt. belediye. buna imktn gBreme
melrtedlr. SuJtanhamam Fatilı ar111 
rJ..ı:. Jiı'ktti, imtl)q llUcludluı 

• Adalan GüzeDqtirme c.Dlteti. 
puar &UnU Btlytikadada bir topfanti 
yapacaktır. Bu toplantıda. bu yaz ter
tib t-difecek eğlence ve: bayranıların 
p.rogramlan durgulanacaktır. 

* Buruda 300 kilo tereyağı etiketi 
altında bozuk ve ııyri sıhhi yağ ya. 
blanmııtır. Bu Jlllm llMllfeİ arattı
rılmıt. neticede lltanbalda Balıkpa • 
~. 

lJaJlk~daki bu mti~seseyt ... 1 
.,-u,u~tır. 

* Due de DeYOnahire'in damadı 
ve Avam Kamarası azasından E. Y. 
Oray ve Bayan Oray dün huauat yat
larile ıezqıek için latanbula ıllmlt • 
lel'dlr. Bmadaa Tran harabelerini 
gezmek için Çanakkaleye gidecekler
dir. 

* Dün Ankaradan ıelen Lehistan 
aef iri Potorld tayyare ile V arıovaya 
gltmittir. 

* M uaild itlerini tamim IGha Al -
manyadan mütehaaaıı olarak getiril • 
mit o1alllaul Hindennik konaeryatu• 
van psmiı ve halk prkılanna .tt ba 
zı plildar dinlemiftir. Hindennik bu 
plikluı ıok beienmif ve bunlan ye
ni Türk muid1dai lgin pi deierli ol
dutu• töylemifdr. 

* Çek muaiJdtinUlanııdan Ye ta • 
nmmı§ bir beatek&r ve orkestra tefi 
olan J oeepb Vlada Vnaticky tehrimi
H gelmit ve lıoneerfttuftr ariidürü 
Yuıuf Zip ile görUtmUttür. Çek 
beateklta konıervatuvarm lrendi ida
real altladıl bir konaer verm--•· 
mifdr. Samtlrinn bu iateğ : lıll1NI ... 
dil~ hazırbklara batlanuuttır. 
Vlach Vrutic:lly kaaMrlnl 23 Mayıs 
Per§embe ıumt Saray ıin•munvla 

biz etııaaaem artıyor. Atpk, 
Bence yqamanın zevki kalma • 
dL 

Pek iyi anlqamamıftan; a -
caba bastalıktan mı, yoksa. sıkı 
perhkden mi? Hancialnden bah 
ıediyardu? Hangisinin ytb6n • 
den, yapmanın zevkini kaybet • 
mifti? 

HafU hafif cülüyordum: 
- Şbndi. herkeste tanafyon 

var. Ba. o kadar g&de bUytiltü
tecek bir hutahk dqil. .. 

O, §ifaıız bir buta cibi bap .. 
m sallayordu : 

Ona, daha dikkatte balnna .. a 
başlamıştım. Şif gözlU, usp, Jı_ 
tı yanaklı, dana kafanın içi na· 
sıldı? 

O, boşluğa bakan soluk ıöz-
lerinin ucile, bir genç kıza, bir 
de genç çocuğa, diken diken ba
kıyordu. Cigarasını ağızlıktan 
çıkardı ve kasanın üstünde du -
ran bir tablaya bastırdı, kirli ya 
ıemin atı.ılığı, yeleğinin cebine 
koydu. 

Hangi güzel tesadüf, beni bu· 
raya atmlftl, Yarabbi l için için 
öyle seviniyordum ki .•• 

Patron, genç kızm, tezgib ü
zerine Ylimala bqladıfı topla· 
n alıyor .. açıyor, bana gösteri .. 
yordu:. 

YUzibıü bunıtturdu: 
- Ben, baıtayun. •• Şunun şu 

raamda kaç günlük ömrüm kal· 
dı ki ..• 

- Bunun delelllcri sıasıI? En 
son modadır. 

Hayretle bakıyordum: 
- Mqallah, sihhatini2, pek 

yerinde ıöriinüyor-
0, yorpn yorıuıı içini çeki

yordu: 
- Af buyurunua. Soğuktan 

çok gözüm yılmıştır. Kapı, a· 
çık durması ainirimdir. Kapı, 
aralık duruyor, görüyorlar, itle
.; güçleri ne? Tembel tembel o
tbıuyorlar. Enlemin ÜfÜIDelİn-

Vakit vakit, çok sıra çizgili 
alnı buruıuyordu. Önümde dur
du: 

- Mevsimlik son moda ku • 
maflarmuz geldi, hannnefencli, 
bit g6z atmaz mısmız~ 

Kahkaha ile ıWmemek için 
diılerimi arkıyor. dudaklarmu 
ısırıyordum. En son moda, dedi
ği desen, benim bir sene evvel, 
hizmetçime verdiğim koetümUn 
desenleri, hatta daha bayafda
n idi. 

O, kendi kuvvetinden, malı· 
mn kıymetinden emin; hele be-

- GörilnU.e bakmayın. .. Haa 
taynn. 

-Nenbvar? 
Soluk gözlerini kapadı ö ... 

ğ.. . di , g g 
ua ceçar : 
- Tamiyonum var. Sdu per· 

- Hastayım... Daha kaç se
ne yaşayacağım ki... Çocuğum 
yok,kimin l~ ~fmı. Bü
tün didinlşim, hep kendi sini • 
rimden... Para ise, para... Mat
aa, mal .• EfyUa, qya .•. Peki, be 
adam, niçin yoruluyorsun, neye 
kendini illüyonun, bu kadar? 
Dedim ,., hanunefendi, iJlet .•• 
1tte ~ desenleri seçmek, .-r 
1~ .._ayn flzün~ 

8--. tfvedea pek .,..,.u; 
hele taklidi hiç beceremem. Fa
kat ara ma ah§ verit yaptıjım 
bir karamanlı bakkal vardır. 

Ne Dersiniz? 
MEMURLARIN BAREMi ,,.,,..,.,_, ,,..,,., .... in...,. 
;arlırlorulır. Mdinenir i)ıi iflerrw 
• Utenir• memura • o'46ildil 
ıo.dar • i)'i ..,,,_,._ 

S... ......,.1on10, me111arloru• 
IClfClnlCI fClrdarma Oi'•ftirrulır ifİA 
lirtoi fUlunlar atıldı; ama dofru 
,., -'i7ı...• lmm ..W-- elıro,.. 

"'~ •79Nl ........... 
'iri6rini lıro~ 6u cunac .. 
JGIGIQWI • ...., olli& •ia İfin ... 
anılana de7"1İ79cefia. Afmak ia 
ztlijiııU iM pılurı 
Her ~ defilH Mı. ilci aened 

ıir -•w lann para olma, ter#. 
:ime oe teluıiüf olma ,.1tilleri de· 
:İJİ)lor. En aon 11 t ~.,. o)'ftO 
.na 6ir ianan di79 plıonlan Ba 
rem --6 IHr 711 .,,Uta daı-obil 
eli. SoılN onda da deiifiklikleı 
,,.,,,,,_,. 6aı1Mdı. v. çml• )'O· 

.ala '1ir mİİMleclde laalini aldı. G•· 
'911 "" ... 11..a.n 6ir rötüt .. ren 6a ,,__.,,a '1a ..,.. ••n• 6iı 
l ..... fl~ laaularulıfını 
..... İ7fn'a. ı,u. 6a Plifin• .... 
lına ••l•ı:•lt N öWr Nll•lerde d& 
~ .,,..1qatua 7fllllfmıyocafaa. 
..U.... iddia .,,....,,_,... Bia 6~ 
lefİIİlt&Merirı Wr linmu aJıuıtı 
~-""""8 ileri •-"'ilini ....,,..Jl'Ol'IU. 
;ultii '1ö7fe o&a ma.,ıan 6ir 6ef 
la ölp; .u..n.cl• lnrpaıiar, lıroaa· 
...,. ~pdquıa ilifmealer4i. O laol· 
tle alır •it ~ 6a defifilıliJrf.. 
riıt (nifin) i pelr 6elli delil, llöyle 
oı-- ,,. ,.,, ltalllMfli ............ 
relı. Şiwli laif lıir ....,_ h9 ... 
·-'• ıw ,,.,.,,,,,.,,. J'ii••lir1 A7'o 
....,_ .ı.rU -- hs,,,.,.. 
~, ""' .... pılıfarr mr ita· 
l'llfla teluıiitl olur 1 ._,_. 6ile-
,...._ •ana iirnle f,ifemea. Bö7'• 
>lmıca da memar •esimini diia 
• tir ,,,..,.,,. .... ~ ....... ,.,,.. ..,. ..,. ,,......... ~-· 
~bir .._,. ~ö~.z oe f!iı> 
... bi~~Y9fll 
.na ıartlannrn lraranıalıfı onaı. 
;eynini tımuılor durur. 
Dİİll7Glll ha'ünlcci luutalılıl. 
~ lılnue79 amılaltına lffuuındu. 
nıyor. A• lırancııat etmeyi laerlırea 

ılse ••· «-. 6a ..,. 

~ .._J! ~:,.4;,., M~ • ~ • • lar.uıı la 

;;;;fa;:tfr er. atmf1 .,w..~: 
,.Y Ute~6iliTler. O tla menmrlal 
~anaalaruula ~ H .,,,.,ı. 
felifUelilı .._.. ••.•• ,, ...... 
ru lıi; on1'ıN so' •öriilmea. 

Siz ne dersiniz? 

verJcektir. 
• Alman Talebe birliii muralıhat

larmdan bir cınç dün ıebrimbe gel
mit ve Talebe Blrllll ile temaı et • 
mittir· Almanyalı cenç. burada Türl&w 
Almu talebe milbadeleü ve Tilrk _. 
lebeei baklaada tet1dlder yapacaktlt• 

• firar.ti Ha~ bilet ~ 
de Huiranda tatbik etmek ü.ıer• • 
ulb tenzlllt yappqtu. Birçok bat • 
larda Dcreder mdhim L ikdarda 1ıı4i' 
rilmiftlr. 

• K~ eanafm telcili bir ·~ 
beri devam ettilt llalde benlla .... 
mftCUd ~fm yaı;:• taçil edil~ 
pıiftir. Sebebi de bir ~ d&V
nık semtlerde e>turmalandır. ~~ 
nın bapda blitUD esnafın yazwu-: 
bitecektir. 

"patron., konuturken ~ 
hep o Karamanlı bakkal geli~ 
du. ••Patron.. un dili. vakit, d 
kit, Karamanlıya çalıyordu. • 

Likin konv.utundaki bi1dlO 
edadan anlıyordum; bunu, ~ 
diline çrtlatacak olsam, d~ 
alınacak ve kumqtan, önıe~ 
modadan anladığı gibi, ı-r.'.J'· 
temiz, pUriizatt.z konuştu~ 
ileri eUrece~ ayak direyecek!1~ . 

Hep bqmu sa11ayarak ~ 
dinliyordum. O, söyledi, ~ 
dil, 8vllndii. 

Çok sıkıntı çekerek ~ 
ğı ve matmı, parasmı, :;-.,.,
bir ltdc gibi kıskandığı pe~,:-»at 
liydi. Sonradan ·g6rme olourı' 
üzerinden akıyordu. ~·fd/T. 

Onun etine geçen, ~ • 
n dokunan her teY, han;ıı;f -
yor gibiydi. Altın aa~~ ~ 
np ta öyle bir bakıp 
dakikala~, saatlara, 
etmek latlyor mubrdı. ~ 

Ben; aradığnn eğıenceY': 
muftWD. Bu adamt m ~ 
ki çok ııa.iıu; tek meteli~ 
tüne titriyordu. 
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1935 mali yılı umumi bütçe 
Projesi basıldı. Bugün kamutay 
üyelerine daO-ıldı. Kamutay ~u
martesi topl;ntısında b~tçe~ı~. 
müzakeresine başlayacagı gunu 
kararlaştıracaktır. Karar altın~ 
alınacak günün 20 mayıs Paz~
tesi olması ihtimali kuvvetlı -
dir. Bu takdirde pazartesiden 
itibaren kamutay her gün topla
narak, bütçeyi görü.şecek~r. . 

Bütçe encümenı, butçenın 
masraf kısmını 195011053 lira 
ve varidat kısmını da 195013000 
lira olarak bağlamıştır • 

1935 varidat bütçesinin 1934 
varidat bütçesine nisbetle gös
terdiği 11 milyon lira ~~.d~r ~~z 
lalığın neden ileri geldıgını b.~t
çe encümeni mazbatasında şoy
le izah etmektedir: 

"1935 mali yılı için hükumet 
çe 1934 mali yılı varidatına na
zaran fazlp. varidat tahmin ~dil
mesi bir taraftan 1934 varıdat 
tahminlerine nisbetle tahsilatın 
fazla olacağının geçmiş aylarda 
ki hasılata göre anlaşılmasın -
dan ve aynı fazlalığın önümüz
deki mali yıl içinde de umul -
makta olmasından ve yüksek 
meclise sunulmuş yeni kanun 
layihaları mucibince demir ve 
üctku m i.ıttilılak resmine tabi tu
tulmasından ve diğer istihlak 

k~s~ttMhae""Gizı' ·d:ğiiikıik-
ıer yapılmasından, beyanname
ye tabi olan mükelleflerin ka • 
zanç verglerinin asgari vergi esa 
sına müstenit bir mükellefiyet 
şekline tabi kılınmasından ileri 
ge · diği anlaşıldı.,, 

Masraf bütçesinin tanzimin
de gözönünde tutulan hesaplar 
encümen mazbatasında aşağıda
ki satırlarla anlaşılmaktadır. 

"Masraf hacmini irada uydur 
!tıak ve her halde bütçe denkli -
ğini her işten üstün tutmak hu -
susunda çok hassas olan encü -
nıenimiz masrafın tahmininde 
tahsisatı laznn ve en çok randı
man verecek işler için koymağa 
bilhassa dikkat ve itina etmiş -
tir.,, 

Masraf bUtcesl 
Encümen mazbatasında yeni 

lnasraf bütçesi tahlil edilirken 
§U dikkate değer mütalealar kay 
<iolunmuştur: 

.. "Malum olduğu veçhile bu • 
tunkü devlet ihtiyaçları pek ço ... k 
Clrtnuştır. Devlet, vatanın . se!a-
2'rıctini, yurddaşın hak ve ıhtı -
l'açlannı teminden başka on~n 
~addi, manevi kuvvetlenmesı. • 
~ı, Yükselmesini. m::mleketın 
ayındırhğım arttıracak bir çok 

~azife~eri üstüne almıştır. Asır· 
1 arca ıhmal gören ve uzun harp 
berı~ sarsılan memleketimi.zd.e 
.. ~ ~htiyaç ve vazifelerin genışlı
gı.nı kavramak güç değildir • 

llundan başka bütün haklan 
tllahfuz oldukça sulhun istikra
~~dan başka emeli olmayan 

8 'llnıhuriyetimiz i~in uluslar ~r~ 
~· münasebetlerin· nezaketını 
e ıUetıerin biribirine karşı olan 

• ı:ı.niyetsizliklerle silah kuvvet
tutıni artırdıklarını gözönünde 
t tarak müdafaa vaı=ıtalarımızı 
altı~ l b" ~:fect?'l ~mak en esaslı ır va -

ır. nu.. .. 
ltu ih ~tıharla bütcemizin bugun 
~~i tıy~çlara uygun olara ... k tan 
llıtı halınde tahsisat yekunları 
tah n;ye hali~ olacağı kolayca 
1i~a~ın olunabilir. Fakat bu ıh. -
'% ç ~n bütün şümulile takdır 
...__ ~sınc ve memleketin ilerle • 
~q:aı · · 

1~Ul en kuvvetli adımlar at 

tur. 
Ekonomi 

E~onomi Bakanlığı teşkilatı
nın bugünkü ihtiyaçları karşıla 
yacak derecede genişletilmiş ol
ması ve bu teşkilatın ali iktisat 
meclisine ait vazifeleri de ifa e
debilecek bir vaziyette bulunma 
sı sebcbile bu teşekkülün kaldı
rılması muvafık olacağından 
hükumetle bütçe encümeni ara
sında bu hususta mutabakat ha 
sıl olmus ve Başbakanlık bütçe 
sinden bu teşekküle ait tahsisatı 
kaldırılmış, müvazene kanunu 
t~..!L.. ...- ..,_ "- 1~- ı..; .. hiilciim 
konulmustur. 

Bazı daire bütçelerinde bir 
kısım ücretlerin arttınlması şek 
linde görülen zam teklifleri ve 
bunlara ait tahsisat bu sene için 
encümence kabul edilmemiştir-

Ge ecek sene için 
Bütçe encümeni mazbatasm -

da gelecek sene için aşağıdaki 
noktalann hükfimetçe tetkik et
tirilmesinin faydalı olacağı kay
dedilmektedir: 

ı - Devlet dairelerile hüku
met müesseselerinin devlet mal 
larmın sigorta sisteminden biri
birine benzemeyen usul ve esas 
lar takip ettikleri görülmekte ol 
duğundan bu hususta işlerin ma 
hiyetine göre muntazam ve umu 
mi bir usul takip edilebilmesi 
için hükumetçe lüzumlu olan 
tetkiklerin yapılması ve buna 
dair hazırlanacak kanun layiha 
sının önümüzdeki yıl içinde ka
mutaya sunulması. 

2 - Düyunu umumiye bütçe 
sine mazbut emlak ile yurdluk 
ve uçaklık mukabili olarak ko
nan maaş tertibinin kaldırılma
sını temin için bu maaş sahiple
rine on senelik istihkaklanna 
mukabil 1331 senesinde kayıtlı 
kı~ metleri üzerinden arazi veril 
mesine, 1934 saydı kanun muci 
hince devam edilmiş ise de şim
diye kadar bu işin arkası alma -
mamıştır. Bu kanunun tatbikin 
deki müskülat sebebile bu istih 
kakların tamamen tediye ve tas 
fiyesi için mezkur kanuna ek bır 
layihanın hazırlanması hüku • 
metten temenni edilmiştir. 

3 - Menafii umumiyeye ha
dim ı;.,zı cemiyetlere yardım ma 
hiyetinde umumi bütçeye birer 
mikdar tahsisat konulmakta -
dır. 387 sayılı kanun mucibince 
hü':fimet esasen her nevi cemi -
yetlerin idare ve hesaba ait işle
rini her zaman teftiş edebilece
ğinden bu gibi müesseselerden 
bilhassa yardım görenlerin mu
amelelerinin Finans Bakanlığın 
ca muntazaman teftişe tabi tu
tulması yerinde bir tedbir sa -
yıl maktadır. 

4 - Ötedenberi bir çok daire 

lerde mevcut olan mazbatalar 
bütçenin maaş ve ücret ve ayrı
ca masraf tertiplerine konan tah 
sisatla isletilmektedir. Hangi 
dairelerin matbaa tesis veya işle 
tebileceği hakkında bir kanun 
mevcut olmadığı gibi bu matba
aların tasarruf bakımından kar
lı olup olmayacağı da derhal 
kestirilemiyeceğinden bunların 
birleştirilmesi mi, yoksa halile 
ipkası mı tazım geleceğinin hü
kumetce esaslı olarak tetkikile 
bir ka~un teklif olunması fay -
dalı görülmektedir . 

Daire bütçelerinde seferber -
lik adile birer rakamsız fasıl a
çılması da aynı layihaya konan 
bir madde ile teklif edilmekte -
dir. Bu fasıllara seferberlik hiz
metleri için icap eden tahsisat 
bakanlar heyeti kararile diğer 
fasıllardan münakale yapılmak 
suretile temin olunacaktır. 

Bütçe encümeni mazbatasını 
şu çok yerinde olan değerli t~k· 
dir ile bitirmektedir: 

"Başbakan İsmet İnönünün 
bütçe denkliğinin ve mali sila -
hının milli müdafaa kuvvetine 
nasıl bir dayanak olduğunu, 
memleketin ekonomik yapısına 
ne kadar büyük yer yaptığını, 

her iktisatçı ve maliyeciden da· 
ha derin ve geniş bir surette 
kavramıs olduğunu ve mali yü -
rüyüşümüzdekı selametin en 
büyü« ~inatı da ta kendileri 
bulunduiunu şurada yeniden 
söylemekle en büyük bir vicdan 
huzuru duymaktayız.,, 

ÖZTÜRKÇE 

iKiNCi LıSTE 
1 - Mamur - Bayındır 

a) Mamuriyet - Baym
dırlrk 
b) Nafia 
İmar etmek - Bayındır -
mak 
Misaller: Ankara bayın -
dır bir şehir olmuştur. 
Memleket Bayındırlık yo
lundadır. 
Bütün devlet yapı işleri 
Bayındırlık Bakanlığına 
bağlarunıştır. 
Biz yurdumuzu bayındır
maktan ve geliştirmekten 
başka bir şey düşünmüyo
ruz. 

2 - İnkişaf etmek-Gelişmek 
l~kişaf ettirmek - Geliş· 
tırmek 

İnkişaf° - Gelişim, Geliş
me. 
Misal: Türkiyenin ekono
mik gelişimı günden gü -
ne artıyor. 

3 - Milki - Sivil 
4-Ask!ri- Süel (Militaire) 

Not: "Asker" kelimesi 
"'Soldat" anlamına türkçe 
dir. 

5 - Cemiyet, Şirket - Sosye· 
te 
M.~sal: Türk cemiyeti -
Turk sosyetesi. 
Şekeı· şirketi - Şeker sos
yetesi. 
İçtimai - Sosyal. 
Not: 1 - Türk kökünden 
gelen "Cemiyet" şu anlam 
da kullanılacaktır: 
Hilatiahmer cemiyeti -
Kızılay Cemiyeti. Dil Ce
miyeti. Gazeteciler Cemi
yeti. 

[Not: 2) Gazetemize gönderile 
cek yazılarda bu kelimeıerin osman
lıcalarının kullanılmamasını rica ede 
riz.] 

j HA FT A_N_,_l_N._S_i=--Y A_S_A_S==-1 
Rus -Fransız misakı 

~ us - Fransız misakının 
lr' imzası, genel savaştan 

sonraki devrin en önemli sıyasal 
hadi5elerinden biridir. Fransa 
ile Rusya arasındaki bu yakın
lık karşısında genel savaştan 
önceki Rus - Fransız süel itti
fakına benzer bir vaziyetin mey
dana gelip gelmediğini soranlar 
çoktur. Bir bakımdan yeni Rus
Fransız münasebetleri. eski 
Rus - Fransız münasebetlerine 
benzer. Bir bakımdan da benze
mez. Benzer tarafı şudur ki, es
ki Rus - Fransız ittifakı, Alman
ya'yı gözönünde bulundurarak, 
iki devlet arasında dış sıyasada 
bir çalışma birliği temin etmek 
m1.ksadile yapılmıştı. Y e n i 
Fransız - Rus anlaşmasının ru
hu da bundan ibarettir. Ancak 
geçen hafta imzalanan misak 
eski Rus-Fransız ittifakına ben
zemez. Esasen arsıulusal müna
sebetlerin bugünkü şeklinde iki 
devletin 1894 ittifakına benzer 
bir ittifak imzalamasına imkan 
olmadığı gibi, lüzum da yoktur. 

İmzalanan misakta Fransa 
iki noktayı gözönünden ayırma
m •ştır: 

ı - Ortada bir uluslar derne-
ği mevcut olduğunu, • 

2 - Fransa'nın Lokarno mu
ahedelerile bağlı bulunduğ-unu 

ve bu muahedelerin kendisine 
temin ettiği yardımlardan vaz 
geçemiyeceğini. 

• • 
M'sak ve lngiltere 

Gerçek her iki vaziyetin 
de korunduğu anlaşıl

maktadır. İki devleti alakadar 
eden bir ihtilaf çıktığı vakit. 
mesele uluslar derneğine gele
cek. Orada müzakere edilip te 
bir karara bağlanırsa ne ala. 
Yalnız Fransa ve Rusy<.' değil, 
demek azası olan bütün devlet· 
ler beraber hareket edecekler. 
Bağlanmazsa, misakın on beşin
ci maddesinin yedinci fıkrasına 
göre, her devlet menfaatini ko
rumolt için kendi biluiği gibi ha
reket eder. İşte imzalanan mi
sak. böyle bir vaziyette Fransa 
ile Rusya arasında bir çalışma 
birliğ'i temin etmek maksadına 
matuftur. Lokarno muahedesile 
Fransa'run giriştiği taahhütle. 
re ~elince: bu da misaka ilave 
edilen bir protokolün üçüncü 
maddesile korunmuştur. Bu 
maddede girişilen taahhütlerin 
~evcut taahhütlerle hiç bir va
kıt tearuz etmiyeceği en sarih 
bir ifade ile yazılmıştır. 

Lokarno meselesinde Fran
sa 'om en çok ehemmiyet verdi
ği nokta İngiltere'nin vaziyeti 
idi. Eğer Rusya ile Almanya 
arasında bir savaş çıkar da 
Fransa Rusya'ya yardım etrne
ğe mecbur kalırsa, acaba Al
manya 'nın garp hudutlarını ke
falet altına alan İngiltere ne ya
pacaktı? Bu hudutları müdafaa 
için A 'm1nya•ya yardım mr ede
cekti? Fransa 'mn bu endişesi, 
İngiliz Dış bakanı Sir John Si
mon tarafında İngiliz parla
mentosunda söylenen bir nutuk 
ile bertaraf edilmiş oluyor. Sir 
John böyle bir vaziyette İngil _ 
tere'nin Almanya'ya vardım et
miyeceğini, çünkü Fransa'mn 
ancak mutaarrız bir vaziyette ;_ 
lan Almanya'ya karşı harekete 
~erece~ini ve bövle bir vaziyet
te .. İngiltere üzerine Almanya'yı 
mud:ıf :ıa. e~m~k mecburiyeti düş 
medıgını bıld1rmist:r.Bundan d;\ 
~nleo"'tlrvor ki Rus-Fran~ız misa
k~r İn~ilizler fena telakki etme. 
mışlerdır. 

• 
Lava:'in seyahati 

Misakın imzasından son-
ra Fransız Dış bakanı 

Bay L~val, Varşova ve Mosko
vayı zıyarete ~itmiştir. Dış ba
kanının artık. Rusya ile görüşüp 
hallede:ek hır meselesi yoktur. 
Buna bır nezaket ziyareti deni
lebilir. Ancak Varş~va ziyareti 
ehemmivetli idi. Bay Laval 
Fransa'nın bu eski müttefikinin 
Rus - Fransız misakına ve doğu 
Lokarnosuna karşı vaziyetini 
öğrenmek istiyordu. Lehistanın 
dış sıyasası bir muammadır. 
Fransa ile ittifak imzalamış, bu 

ittifaka sadık olduğunu söyle· 
yip duruyor. Almanya ile bir 
misak akdetmiş. Cenevre'de Al
manya'yı takbih ediyor; ~ak~t 
doğu Lokarnosuna da gırmı
yor. Bay Laval vaziyeti tavzih 
ettirmek istiyordu. Tesadüfün 
garip bir cilvesidir ki, bu V_.?Z~
yeti izah edecek olan en salahı
yettar adam, Pilsudski, öldü. 

Bay Lava] şimdi Moskova'
dadır. Moskova'ya giderken 
Varşova'ya uğradığı gibi, dö
nerken de Leh payitahtına gi· 
decek. Ancak bu yas havası için
de istediğ'i şeyleri öğrenebilece
ği şüphelidir. 

• Pi sudski'nin ö 'ümU 

p ilsudski'nin ölümüne 
gelince; bunun yalnız 

Lehistan için değil, bütün dün
ya için bir zıya olduğuna şüphe 
yoktur. Lehistan için zıyadır; 
çünkü bu ülke istikrarım Pil
sudski 'ye dayamıştı. Lehliler 
tarihte biribirile anlaşamamaz
lıkları ile meşhur bir millettir. 
Aralarında çıkan tefrikalar yü
zündendir ki Lehistan erkinliği
ni kaybetmişti. Lehistan genel 
savaştan sonra erkin bir devlet 
olarak arsıulusal hayatta yaşa
mağ"a basladıktan sonra da böy
le tefrika yoluna sapmış ve Pil
sudski'nin demir elile anarşiden 
kurtarılmıştı. Leh birliğinin 
sembolü olan bu kuvvetli ada
mın bıraktığı boşluk telafi edi
lemez. Diğer taraftan Lehista
mn anarşi içine atılması da ba
rış için çok tehlikeli olabilir. 
Lehistan bugün A vrupa'nın en 
tehlikeli bir mıntakasında bulu
nuyor. Lehistanda istikrar, yal
nız bu milletin refahı ve yük
selmesi bakımından değil, Av
rupa banşı bakımından da la
zımdır. Her halde Pilsudski'nin 
ölümü ile Leh milleti büyük bir 
imtihan geçirecektir. 

" ltalya · Habeşistan 

Il talya ile Habeşistan'ın 
arası gene bozuldu. Ha

beşistan İtalya'yı iki defa ulus
lar derneğine şikayet etti. Her 
iki defasında da bu şikayet din
leneceği bir sırada üçüncü bir 
devlet aracı cıktı. İtalva ile Ha
beşistanın hususi mÜzakereye 
giriserek aralarındaki anlaşa
mamazhğı halledecekleri bildi
rildi. 

Gercek Habeşistan ile İtalya 
arasında 1928 yılında imzalan-
mış bir hakem mukavelesi var
dır. Son anlaşmaya göre de iki 
devletin bu hakem mukavelesi
nin çerçevesi içinde anlaşmaları 
lazımdır. Ancak bunu yapacak-
ları yerde her iki taraf ta harp 
için hazırlanıyor. İtalya önce 
1911, 1913 ve 1914 sımflarmı 
silah altına almıştı. Şimdi 1912 
sımfmı da almış ve Afrika•ya 
gönderiyor. 

Haheşistan'm İtalya ile bir 
savaşa girişmek istediğine ihti-
mal vermek zordur. Diğer ta
raftan bu aralık İtalya•mn da 
Afrika,da basına bir gaile aç
mak istiyeceği şüphelidir. An
cak her iki taraf ta biribirinden 
kuşkulanıyor. Kusku da barışın 
en büyük düşmanıdır. 

• 
Yugoslavyada seç m 

Hafta arası Yugoslovya 
da seçim yapıldı. Mü· 

cadele bir taraftan B:\sbakan 
Y evtiç'in hükumet namzet•eri 
ile Dr. Maçek reisliğind! topla
nan nıuhalef et arasında olmtış • 
tur. Seçime rev sahiplerinin yüz 
de yetmişi iştirak ettiği anlaşı • 
hyor. Bunun yüzde altmış kada
rım bi..ıkumet namzetleri almıcş, 
gerisı muhalefete rey vermiştir. 
Secimin bazı mmtakahrıla çok 
haraı etli olduV,L anla<?ı:mak~a -
dır. Zag-reh'deki rrıııhalefet ek
:;crivt-ti cok hüyüktüı. 

Yc:pılan bu secimde l,ükumet 
eks,.riveti kazanmış o'makla be 
~ abeı seçimin asri hedefi. Yu -
goslavyayı teşkil eaen unsurlar 
arasmda bir barışıklık teminine 
yardım etmektı. Bu b:ıkımdan 
neticenin bir muvaffakiyet sa-

KiLiSEYE VAKFETMiŞ 1 
Dostlarımdan birinin Istan -

bul yazlıklarından bir tarafta 
bir köşkü vardır ki: geniş za -
manların ölçüsiyle hesab edile· 
rek yapıldığı için şenliğini ko
ruyabilmek buJünkü şartlara 
pek uymuyor ve dostuma çok 
tuzluya oturuyor. Güzel bahçe
si, bağı, parkı var ama bunlar 
kadar da harcı masralr var. 

Bu son senelerde emlak kıy
metlerini yeniden tahmin edi -
yor/ar ya! Senenin ancak beş 
haydi haydi altı ayında oturula
bilen ve kışın üste para verile -
rek bekletilen bu binaya tahmin 
komisyonu öyle bir aylık biçmiş 
ki; Ayaspaşanın modern apartı· 
manları kıskançlıklarından çat -
/arlar ... 

Dostu:n, itiraz yollarında yü -
ı ümeye başlamış. Bu yollar ise 
bem dik. hem karışıktır. Çoğu 
İstenilen yere adamı götürmez. 
Daha işin ne olacağı belli değil 
iken şimdi bir de bahçesi büyük 
evlerin kıymetlerine zam yapı -
lacağım gazetelerde okumuş. 
Te/B.şla geldi ve bu size yazd~
ğım hali anlattıktan sonra bır 
de şunu hikaye etti. Bu hikaye· 
nin hiç bir tarafını bize benzet· 
miyorum. Yalnız iradın mas -
rafı korumaması tarafım ele alı· 
yorum. Bakmz : 

Vaktile Avusturya, Bosnayı 
işgal ettiği zaman or;ıdaki müs
lümanların yerlerine - zorluk 
olsun diye • çok yüksek vergi
ler koymuş. O derece ki; gelir
leri vergiyi vermeye yetişmiyor 
muş ... 

Yerine böyle gelirinden ağır 
vergi konmuş olan mutaassıp 

müslümanlardan biri orayı kö • 
}'Ün kilise~ine vakfetmiş. Hem 
vergisini korumayan bir yerden 
kurtulmak, hem de kiliseyi mas
rafa sokmak için. 

B. FELEK 

yılıp sayılmayacağım zaman 
gösterecek. 

• 
Üç toplantı 

H af ta içinde üç içtima 
yapıldı: 

1 - Bükreşte Balkan konse· 
yinin içf maı. 

2 - Kavnosda üç Baltık dev
letinin içtimaı, 

3 - V enedikte 1 talya1 Maca
ristan ve Avusturya arasında 
bir içtima 

Bükreşteki içtima, konseyin 
alelade toplantısıdır. Bu toplan
tıda her üç devleti de atakadcı.r 
eden meseleler görüşüldü. Bil -
hassa Rusya - Fransa misakının 
imzasile meydana gelen vaziyet 
ve Bulgaristanla Macaristanın 
tekrar silahlanmaları meselesi. 
Neşredilen tebliğden anlaşılıyor 
ki, her üç Balkan devleti arasın 
da bu noktada görüş birliği var
dır. Rusya - Fransa anlaşması, 
Balkan antantının hedeflerine 
uygundur. Çünkü barışa yardım 
edicidir. Bulgaristan ve Macaris 
tanın silahlanmalarına gelince; 
hudutları kefalet altına alan 
misaklara girmeleri şartile her 
zaman silah müsavatmı elde et
meleri mümkündür. 

Kavnos içtimaı. Almanya ile 
Litvanya arasında Meme] yü -
zünden çıkan ihtilaf dolayısile 
havli ehemmivetli idi. Estonya 
ve Latonyanm Litvanyaya bu 
mesele üzerinde bir anlaşmaya 
varmasını tavsiye ettikleri bil -
diriliyor.Litvanya da esasen Me 
mel idaresinde milli sosyalistle
ri tatmin edecek teklifler yap -
mıştı. Ancak bunlar müşkülpe -
sent davranmaktadırlar. 

Venedik içtimaı, günü henüz 
belli olmamakla beraber, mayıs 
içinde yapılacak olan Tuna dev 
letJeri konferansı için hazırlık 
mahivetindedir. MalUmdur ki 
bu konferansın toplanması Str~ 
~a:da verilen kararlar arasında 
tdı . İtalva. konferans toplan
mazdan önce. kendisine çok ya
k.ın saydığı Avusturya ve Maca
rıstanın dış sıyasaları ile kendi 
dıs sıyasası arasında bir ahenk 
temin etmek istemiştir. 

J. ŞUkrU ESMER 
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" TAN " m tefrika.11 : 25. Yazan: Aziz Hüdayi Akdemir 

Büyük Harbde Kendilerini Çarın 
Şahsına Bağllyan Rus Casusları Memleketin 

İçine ve Dışına Dehşet Salıyorlardı! 

Haber gizliyecek yeri olan mühür 

"Büyük Petro garp medeni- emniyetini koruma dairesi., idi. 
yetini Rusyaya sokmak için bu Ochranaya ait kanun jandar
"Hafiye ve kırbaç ocağından is- malara kay1t ve şart olmakst
tifade ediyordu. Sebepsiz binler- zın şu hakları veriyordu: 
ce kişi idam ediliyor, binlerce ı - Herkesin evini aramak. 
kabahatsiz o zaman iwanoskı 2 - Mahkeme kararı olınak-
denilen hapishanede işkenceler sızın herkesin hapsine emir ver
al tmda can veriyordu. Rusyada- mek. (1) 
ki işkenceler arasında mahpus- 3 - Sibiryaya sürmek, 
Jarm tırnakları arasına çivi veya 4 - Herkesi polis nezareti 
iğne sokmak adeti son zamanla- altına aldırmak. 
ra kadar devam edip gelmiştir.,, s - Fevkalade idam cezasını 

Bu tarihi iyi bilen Ruslarm tatbik etmek. 
bana verdikleri maliimata göre Ochrana bilhassa provocation 
Opriçina, bizdeki hafiyelik gibi denilen "Ağız arama ve zihin 
büsbütün gizli olmayıp bizim çelme., işlerinde çok ileri gitmiş
Yeniçerileri, ve Alman Nazileri ti. Bu kurum 19 uncu as'lTda en 
şeklinde ve ya1mz Çarın muha~ yeni İşkence vasrtalanylc l~~h17.: 
fazasına memur, resmi bir kıt'a edildi. Oprinçina ve Ochrana iş
halinde idi. Bu kıt'aya Rusya- kenceleri Rusyada o kadar deh
nm yüksek smıfma mensup şet almıştı ki herhangi bir ıstı
adamlarla, Abdülhamit zama- raptan birisi fazlaca bağırsa 
nmda Harbiye mektebinin husu- "sesi iwanovskiden işidiliyor
si bir sınıfını teşkil eden "zade- du,, sözü bir darbımesel olmuş
gan,, gibi, saray mensuplarının tu. 

yoktur.,, 
1918 de Çeka hükumetle be

raber Moskovaya taşındı. Pe
tersburgda kalan Çeka şubesine 
Usitzki adında biri şef olarak 
bırakılmıştı. Bu adam okumuş 
ve kibar bir sınıfın celladı laka
bım almıstı. 
Çekan~ bu müthiş ve kanlı 

devresi üç sene devam etti v•, 
1922 de Çeka kaldırılarak yerı 
ne G. P. U. denilen bir teşekkül 
geçti. 

G. P. U. Bolşevik rejiminin 
bozulmaması için evvelki teşek· , 
küller kadar şedit cezalar yap
mıştır. 

Guya Lenin demiş ki: "Rus 
halkının yüzde doksanı mahvo
' -ı bilir. Yeter ki bu ihtilfili göre
bııen yüzde on kalsın.,, 

Abdülhamidin hafiyelik siste
mini iyi tetkik edenler mukaye
selerinde Ruslardan çok şeyler 
alınmış olduğunu görürler. Rus 
Japon harbinden sonra, Rusya
da ihtilal korkusu başladığı bir 
sırada Belçikada çıkan bir gaze
te şöyle yazıyordu: "Çar kendi 
muhafızlarına, kendi maiyyetine 
artık itimat edemiyor. Sultan 
Hamitten bir muhafız alayı ile 
sadık memurlar istemiştir.,, Bu 
havadis doğru olmıyabilir, fa
kat iki müstebit arasındaki mü
nasebete iyi bir misaldir. Şu 
farkla ki Ruslar Japon harbin
den sonra ayrıca büyük bir ca-
i::n .. ~a'i'k~~ Y"'J:'f-T\cl::n'T h~\'1.,. :.--.. 

Büyük Harpte bile henüz b~ylc 
bir teşekkül yapamamıştık. Yap 
tığımız şeyler yalnız düşman 
casuslarını yakalamağa münha
sır kalmış ve bu da Türkün ze
kası ve tesadüfün yardımı ile ol
muştur. 

(Arkası var) ve derebeylerinin oğulları gire- ölüm cezası yalnız çara ve 
b lirlerdi. Giydikleri elbise ayrı çar ailesine tecavüz cümleleri 
bir biçimde idi. Atlarının eğer- için veriliyordu. Bir nazırı öl- Diploması yanan doktor 
lerinde bir köpek başı ile bir sü- dürmek, memlekete hıyanet et- Ali Riza isminde bir zat dün 
pürge resmi vardı ki manası: mek, casuslukta bulunmak gibi etibba odasına müracaat etmiş, 
"Çarın düşmanlarım ısırır ve sil- hıyanetler bile ancak ağır işler- kendisinin odaya kaydedilmesi
pürürüz,, demekti. Bunlar çara de kullanılmak cezasını alırlar- ni istemiştir. Ali Riza müraca-
0 ka.dar bağlı ve sadık idiler ki dı. atında "esasen doktor ve kimya 
y~m~n ettikten ve Opriçinaya Saray kumandanı denilen · d' 
gırdıkten sonra kendı' aı'lelerı'nı' . d ı· h gerım. Fakat ıplomam yangın ceneralin emrın e ayrı po ıs e- ta yandı. Yenisini istiyorum.,, 
unutuyor, ana ve babalarını ta- yeti vardı ki yalnız Çarın şahsı- demiştir. 
ıumıyorlardı. k - me du nı orumaga mur · Ali Riza, etibba odasının ki -

. Dördüncü İvan ölünce Opri- Rusya, dışardan gelecek taar- tap sergisine iki tane de eser he-
çma kaldırılıyor. Birinci Niko- ruzlardan korkmadığı için ya- diye etmiştir. 

. la zamanına kadar gizli, siyasal bancı memleketlerde askeri ve Kayıt olma arzusunun, ecza 

~~~~,-~-~-~....-i-~E·-_, __ -_Ç-A~l_l-Y=O=R~_u-~ z=ı 
Balıkhane 

Önü .. 
Balıkhanenin önünde bir ar -

tırma yeri var. Balıklar. irili u
faklı, değerli değersiz, barbun -
yasından palamutuna kadar 
hepsi bu artrrma yerinin ç~mur
lu taşları üstünde, artırma bltın· 
ceye kadar beklerler. Yalnız bu 
cansız hayvanlar beklese, bir 
şey değil. Canlı ve insan olan -
lar da bekliyor. Dün, bir balıkçı 
bana dert yandı : 

- Bunca yıllık balıkçı iken; 
ben bile burnumu tıkamadan 
mezat yerinden geçemiyorum 
Yerlerde balık barsaklan, balık 
ciğerleri ... çamurlar içinde do
laşan, cızbız köfteciler ..• 
Yazın güneş, kışın kar ve yağ 

mur altında artırma işi biteceı. 
diye bekleyen balrkçtlaı; da iıı 

san değil mi? Bundan başka, ö
nümüz ~"''17.... Balıklar, güneş 
karşısın<. l çarçabuk bozuluyor
lar. Bunuan hem balıkçı, hem 
balıkhane, hem de bu pis koku
ları koklayan halkın sağlığı mü
teessir ol uy ör. 

en 5uu-vıı ıseyyaıı, çunae 
fotoğraf makinesi ile geldi, ar 
tınna yerinin evire çevire fotoğ
raflarını aldı. 

Yapılacak şey gayet basit: 
İlk iş olarak, artırma yerini bu· 
günkü açık vaziyetten kurtar -
malı. Üstüne bir sundurma yap
malı. Sonra da şu pisliği orta -
dan kaldırmalı !0 

Ceplerine bir şişe kolonya 
yerleştirip, balıkhane önünde 
bir kaç dakika dumıağı göze al
dıranlar; balıkçıya yerden göğe 
kadar hak vereceklerdir. Sora • 
nz: 

- İnsan, biraz sonra yiyeceği 
balığ'ın ayaklar altında çiğnen
diğini, çamurlar içinde yüzdü -
ğünü görürse balık yemeğe işta
hı kalır mı? 

Sarlhaddin Güngör 

HOCANIN TEKERLEMELERi -
Ev sah ip 1 eri n e ha 1 e g i r d i ı er? 

Bir okuyucumuz bize yazı- rak ona bir altm uzatmış: 
yor : - Hocam! Şu altını bana bo-

"Geçen gün gazetenizde ev zuver .•. 
kiralarının yüksekliğinden şika- Hoca param yok dese itibar .. 
yet ediyordunuz. Galiba çok dan düşecek. O zaman da pa .. 
lüks, çok modem, çok iyi yerde rasıza kimse itibar etmezmiş. 
bir "cennet,, aramış olmalısınız. Altını almış, elinde tarttıktan 
Yoksa İstanbul şehri bir kaç sonra: 
müstesna ayrılırsa baştan aşağı - Bu altın eksik! demi§. Be-
kiracı bekliyor. Bu kadar boş riki: 
ve kiralık evi olan yerde kira - Zararı yok! Eksiğine boz! 
yüksek olur mu?. Hoca bakmış ki herif yapış • 

Benim bir evim var. Uç sene kan ... Altını bir daha tartmış: 
evvel yaptırdnn. 3600 lira gitti. - Çok eksik bu para. Ziyan 
Arsası da ayn. Bıldır 30 liraya edersin!.. 
kiraya veriyordum. Bu sene ZO 
liraya müşteri yok. Gezenlere 
ne söylersem on lira eksik veri
yorlar. Bu gidişle 10 lira der
sem korkuyorum ki: 

- Evinizde oturmak için ay
da beş lira siz bize vereceksiniz. 
demesinler ... 

Bu münasebetle size hocanın 
bir fıkrasını yazıyorum. Belki 
işinize yarar. 

N asreddin hoca çarşı hahve
lerinden birinde oturuyormuş ... 
ou ı.uıaa yabanllk kUrkU, lakin 
Cebinde mptp];t, ;:ı-• 1•• 0 w u--1-

biri .kahveye girmiş ye oradaki· 
lerin en kalantorunu hoca sana-

- Canım ne kadar eksikse 
o kadarına boz da şu işimi biti· 
reyim. 

Anlamış ki~ kurtuluş yok ... 
Şu cevabı venniş: 

- Bu para o kadar eksik ki; 
sen daha bana beş akçe vere· 
ceksin ... 

İşte biz mal sahipleri şimdi o 
hale geldik. Birisine evimizi ve. 
rip: 

- Vergisini ver de içinde o
tur! desek: 

k 
~11 n~rasmı sen ver. diye-

ce . · 
Derin saygılar.,, 

- Bugün SARAY sinemasında 
2 Film birden 

$ o p E N 
Senen in en f azla beğenilen m Uzlkal fllml ve 

K A R y o K A 
Mevsimin en büyük muvaffakiyeti. BugGn Hat 11 de tenıllith matine 

Hergün matineler saat 2 de ve ıuvareler 8,15 de ba,lat. 
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~ EŞYA PiYANGOSU 1 - 21 Haziran Cuma ~ --

polis yerine gizli mahkemeler siyasi casusluk kurmak ihtiya· depolarından kolayca ilaç ala
(Büyük harpte ve imparatoriçe cını duymamış ve düşünmemiş- bilmek emelinden doğduğunu 
'Anna zamanlarında) iş görüyor. ti. 112 de Napoleon gibi en kuv- da saklamayan bu garip müra -

= ~ 20 • 2s • 30 kuru t : lstanbul'a getirilmekte olan iS 
g ib i tenzilath fiyatıarıa _;;_= M A C A ·R _ T u·· R K =t::-= SÜMER sinemasmda Birinci Nikola, ihtilalci, sui~ vetli bir düşmanın mağlllp ol- caat tetkik ediliyor. 

k t · 'b'l · t k'p h ması da bu emniyeti teyit et-as çı gı ı erın a ı ve mu a- Kaçak paralar 
keme işlerini yeni kurduğu jan- mişti. Fakat Rus - Japon har- 2 muhteşem f ilm = a 

b irden $ Güreş Muhtelit Maçında Çekilecektir. a darma kıt'aları zabitlerine veri- binden sonra bu ihtiyaç kendini Bulgar bandıralı Burgaz va
yor. Bunların kendilerine mah- acı bir surette gösterdi. Evvelce puru serdümeni İstoyan'ın üze. 
sus haberci ajanları (hafiyeleri) yalnız Rus kaçaklarını takip rinde muhafaza teşkilatı memur 
vardı. Gerek bunlar ve gerek si- eden Ochrana ajanları şimdi ay- lan tarafından arama yapılmış 
yasal, emniyet, kır ve köy po- rıca siyasal ve askeri casus va- 15 bin Bulgar levası, her biri 15, 
!isleri dahiliye nazırının emrin- zifesini de almışlardı. lira kıymetinde 120 Bulgar tah 

Charles Boyer - Annabella ~ (Bundan sonra yapılacak T Urk • Macar Mlllf ve ~ 
tarafından ve : T Urk • Macar Muhtelit serbest gUreş ma~larena :S 

EN ÇILGIN GECESi : dühuliye b iletl satllmıyacak ve yalnız Piyangoda ::S 
Sevimli Macar Yıldm IRENE ~ ikramiye kazanmıyanlar b u m Uhim m üsabaka· S 

de idiler. Rusya Fransa ile ittifak ettik- vili, 500 lük bir Filistin para -
DE ZİLAHİ tarafından nefis - 1 • ki d" ) 3682 -

1 
= ar a gırece er 1r. :.::: 

~~k!!!!!oınii!!!!!ed~i m~il~zik~al~~~ ~lllll lll llll lllll lllllllllll lllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllri?. Ochrana: ten sonra Kerenski demişti ki ~ sı, ayrıca bir mikdar Amerikan 
"Ochrana artık Rusyadan ebe- Yunan ve Rus parası bulunmuş

Birinci Aleksandr zamanında diyen silinmelidir.,, Fakat Och- tur. Suçlu yakalanarak, takiba· GAİP - 1928 senesinde ölen zev-
Opriçina "Çarhk Başkatipliği- rananın henüz bir memuru bile ta başlanmıştır. cimden bana ve oğullarım Namık ile 
nin üçüncü dairesini teşkil eden s l"'h dd' ' b -ı ı · 

Yerinden oynatmağa fırsat kal- Hal Hazı'randa başlayacak e cı a ın e ag anan maaş ara aıt 
''Siyasal gizli daire,, şeklini al- madı. Kerenski vaziyetin fena bir berat ve üç cüzdanla, her üçümü-
ch ve bu da birinci Nikola dev- gittiğini gördü ve Ochrana şef- Belediye başkan muavini Ha- ze aid nüfus hüviyet cüzdanlarını 
rinde Ochrana denilen başka p b mit: iktisat müdürü Asım, fen Em,nönü Malmüdürlüğünde yokla· 

teriyle görüşerek eters urgta- v b 
bir s. ekle girdı'. Garpten gelecek · ·· .. ·· d t e ımar şu esi müdürleri dün ma muamelesi yaptırmakta iken 

ki Smolny enstıtusunu a e a sabah Kerestecı'lerdekı' ha"l bı·na 
k. h ı· k kaybettim. Bulan Taksim Sıra Ser-

isyan ve suikast fikir ve hare- müstahkem bir mev ı a ıne 0 - sında giderek tetkı'kat yapmıc:ı • ı 1 'il vilerde Terkos Sular daresi Şefle-
ketlerini bastırmak için bir "İm- yarak adamlariyle oraya yer eş- lardtr. · "Ç k rindcn Kerim'e getirdiği takdirde 
Paratorluk 1·andarma Heyetı',, ti ve Ochrana yerme e a,, yı . Bina.nın h_az.iran başında bı"tı'-. · F r - memnun edilecektir. Aksi takdirde 
vücuda getirildi ki bu da eski teşkil etti. Çeka reıs. ı e 1~ n.ım. e. sı ve halın faaliyete geçme 

b L hı yenilerini çrkartacağımdan hüküm· 

Priçinamn bir başka türlüsü idi. Dsershinski isminde ır e 1 sı ıçın noksanlar gözden geçiril 
ld "B · b ] b' teri yoktur. Müteveffa General Ab-Jandarma kumandanlarına "Ça- idi İlk sözü su o u: en ve mış, un ann ır gün evvel yapıl 

~- • 1 

1 MISIR ıs Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : 1SKENDER1YE 
TüRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
• 

· d · ' · · " k · · l"k d 1 dullah zevcesi Cemile. rm gözlen,, enirdi. Bunlar bü- Rus komünist partısı teror u- ması ıçın a a a ar ara emir ve- ·~~~!!f!!!!!iii!!!!~~~~!ii!!!!!i!ii!!!!!i~ 
yük şehirlerde oturur ve yalnız rumunu temsil edeceğiz. Bizde rilmiştir • BI ~ 1 

f. l'kl 1 1 1 dı b - 1 .. ma la Ögwleden sonra, beledı'yede R ALMArt BAYArt ha ıye ı e meşgu o ur ar . agış ama ve goz yum as \ 8 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR . 
fSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten ma1 gönde· 
renler, hesabnnıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LiMiTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 
Bunların büyük şefi meşhur Ce- tekrar toplanılarak hal inşaatı : · ir aile yanında mürebbiye-' lak ve ev ba~ımı için İf arıyor. 
neral Benkendorf idi ki birinci ( 1) Bu ·--ıiiddet iki hafta i<li; son· üzerinde konuşulmuş, tarife ve 

1 

Taşraya da g-ıder. (M) rwnurile 
ll A d ·d· ra oranın valisi bunu bir ay uza tabi- · · · · f t b 1 176 N ı Nikola'nın baş ce a ~ ı ı. air işler gözden geçırılmıştır. s an u o. u posta kutu-

___ .......... -...~---~-"--~o.ttl'"-Cl.-..-ı.-li_r _v..;..c .;;..d,;;;;ah;;;,;i,;;.;;li"'-ye.;:....::::.na:.:..z_ır_ı_d..:..:a_is~t-ed~i..:::.ğ_i y:...e_r_de-1..U::Abaı~ ,.. b.idAı:.t.ici.~......__ıu_a_dresine Y.azılması. Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye --= 
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SON HABER 
YUNANiSTANDA SEÇiM Venizeloscu 

Muhalifler Divanı Gazeteler 
Harpten Korkuyorlar ; ekrar Çıkıyor 
. · Serez'de bir 
~RFt İDARENİN KALK .. 
.bASINI SEÇİME GİR-
"'4EK İÇİN KAFİ GÖR-

MİYORLAR 
:Atina, 16 (Hususi muhabiri· 

trıızden) - Muhalefet örfi ida • r-· . 
"411n kalkmasını intihaıbata gır-
~ek için kafi gönnemektedir. • 
er. Ônlann kanaatine göre Dı· 
~ harıblerde hali davalarm 
~~lnıesi mebus olmak istey~ 
~divana çekilmesini mucib 
-..ıoılccektir. 

1>ün Sofulis Başbakanı ziya· 
~ederek uzun boylu görüş· 
t ,tür. Başbakan şim<!iden son 
l !1Yan için takibat yapılmıya· 
~uır, teftiş heyetinin lüzwnU 
~nadığm.ı:, intihabatın daıha u
~ -- fÜne bırakılmasının da im· 
~ dahilinde bulunmadığını 
::l~iştir. Sofu~is buç-.~ öteki 
~ halif liderler ıle go"!şeceık 
e tnuhaliflerin seçimdekı ala • 
~lan vaziyet bundan sonra ka 
tlt!afacaktır. 

General Metabas gazetecile
l't Yaptığı beyanatta: "Örfi ida· 
!: kaİdırılrruş ise de konulan ka· 
" 1~larla öz .. lük temdid edil -
~!.oldu~an bu s.eçim özgür 
tgıldir. Benim partım kazanır-
~ felecek Meclisi dağıtacağız.,, 
Ctniştir. 

Yunan temel yasası 
.... ~tina, 16 (HualKi muhabiri -
"117.den) - Hük'1met Temel ya 
~ında rejim meselesi için aha· 
ltıin reyiimma müracaat husu -
~da bazı tadilat yapılmasına 

~ ~ Uzla,ma iti 
~' t~' 16 (A.A.) - . S8:111!dı 
~e b.~· İngiliz hükfunetı şım 
~~ İtalyan ve Habeş hü ll' bııı nezdinde hiç bir teşeb *· ltl llıunanuştır. Londra ve 
~ topı:lar kurumunun pazar 
~l' "e ~ tısmdan evvel, uzlaş
~ 'r C?nlik yollan ile mem
·~ ~1tndaki ihtilafı hallet -

l' llında bulwunaktadır. 
~Yırua'ın fikri 

· ~6 (A.A.) - Times 
Uaaolini'nin söylevi· 

ÇALDARIS 
taraftar olduğu temin edilmek
tedir. 

Memuriyetinden çJkanlan A· 
tina Üniversitesi Temel yasası 
hukuk profesörü Svolos talebe 
için çıkarttığı bir broşürde Yu
nanistan için en iyi devlet reji
minin Cümhuriyet olduğunu an 
latmaktadır. 

. Çarpışma oldu 
Atina, 16 (Hususi) - Bugün 

tekrar intişara başlayan Venize 
los taraf tan Elefteron Vima ga 
zetesi Venizelosun şimdiye ka-

. dar memlekete yapabildiği şey
leri yapdığmı şimdiden sonra 
artık siyasi hayattan tamamile 
çekilerek Yunanistana bir daha 
ayak basmaması lazım geldiğini 
yanyor. 

Atina, 16 (Hususi) -Selinik 
te tekrar çıkmağa başlayan 
(Makedonya) gazetesi Venize
losun resmini koyarak yazdığı 
teşvikkar bir yazı ile Serezde bir 
müsademe çıkmasına sebebiyet 
vermiştir. Hükumet Makedon -
ya umumi valisine bu gazete 
hakkında şiddetli davranmasını 
icap eder."! gazeteyi kapatması
nı emretmiştir • 

Divanı harblerde 
Atina, 16 (Hususi muhabiri • 

mizden) - Bura divanıharbin -
de davalan görülmekte olan par 
ti cümhuriyeti koruma demekle 
ri üyelerinden iki kişi on beşer 
ay hapise mahkum edilmiş ve 
cezaları tecil edilmiştir. 

Deniz divanıharbinde mah • 
kum edilenlerin rütbeleri kaldı
rılmıştır. 

Pilsudski' nin 
Cenazesi 
Dün Kaldırıldı 

RUS - FRANSIZ ANDLAŞMASI 

iki Taraf Bir Tebliğ 
Neşrettiler 

perde arasında, Fransız dış ba
kanı Laval, ile samimi bir konuş 
ma yapmıştır. Dış işleri bakanı 
Litvinoff Laval'i gara götürmüş 
tür. Gar, Fransız bakanını hara 
retle selamlayan büyük bir ka
labalık ile dolmuştu. 

M uzika Fransız ve Sovyet u
lusal marşlannı çalıyordu. La
val, teşekkür etmiş ve Fransız
Rus dostluğunun artık sağlanı
laştınlmış olduğunu söylemiş
tir. 

Litvinoff ve bir çok hükumet 
erkim, Laval'e veda etmişlerdir. 
Kendisini hararetle alkışlayan 
halka Fransız bakanı "Yaşatın 
Rus-Fransız dostluğu,, sözleriy
le mukabele etmiştir. Laval 
Varşovaya gitmektedir. 

Ekonomi Baka nh· 
§ının bir kararı 

Ankara, 16 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - 27 birinci 
kanun 1934 tarihinden evvel 
kıymeti mahalli piyasa fiyatına 
göre takdir edilmiş olan mallar 
mukabili yapılacak ithalatta bu 
kıymetlerin mi, yoksa satış kıy
metinin mi esas olarak kabul 
edileceği hakkında bir karar ve
rilinceye kadar bu mallara mu -
kabil hakiki stok satış kıymetle 
ri nisbetinde ithalata müsaade 
edilmesi Ekonomi Bakanlığınca 
kararlaşmıştır. 

Almanyanın 
10.000 
Tayyaresi Var! 

Londra, 16 (A.A.) - Lortlar 
kamrası, ordu, donanma ve ha· 
va kuvvetlerinin teçhizatını i • 
dare etmek ve bu üç idare ara
sındaki mesaiyi daha sıkı bir 
tarzda tanzim etmek üzere bir 
bakanlık ihdası hakkındaki mot
tistone takririni 9 a karşı 23 
oyla reddetmiştir. 

Lord Rothermere, Almanya • 
nın bugün her biri bin ton infi
lak maddeleri taşıyan on bin ka 
dar bombardıman tayyaresi bu
lunduğunu, binaenaleyh hüku • 
metin yapılmasını teklif ettitği 
500 yahud bin tayyarenin kati
yen az olduğunu söylemiştir. 

Dış işler Bakanı 
Viyanada 

Viyana, 16. A.A. - Türkiye 
dışan işleri Bakanı Tevfik Rüş
dü Aras, otomobille Budapeşte
den buraya gelmiştir. Bir kaç 
gün özel mahiyette olmak üzre 
burada kalacaktır. 

~in elcjisinin 
İtimatnamesi 

Ankara, 16 (Hususi muhabi .. 
rimiz bildiriyor) - Yeni Çin el
çisi bugün Atatürk tarafından 

kabul edildi. İtimatnamesini ver 
di. 

MUnhai Saylavlıklar 
için Namzetler 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Cumuriyet 
Halk Partisi bugünlede münhal bulunan saylavlıklar için nam • 
zetlerini ilin edecektir. Bu namzetler General Ali Hikmet, Gene
ral Sıtkı ve Profesör Fuat Köprülü dür. . ... 
Eski Bakan Hilmi İstanbul 
Parti Başkanı Oldu 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Cumuriyet 
Ha~ Partisi, partinin lstanbul vilayet idare heyeti başkanlığma 
eskı ~ayındırhk Bakanı Hilmiyi, Samsun vilayet idare heyeti baı 
kanlıgma Samsun saylavı Mehmet Ali Yörükeri, Balıkesir vila
yet idare heyeti başkanlığına doktor Kütahya saylavı Lutfi Kır
dan seçmiştir. 

Manisa idare heyeti başkanlığı, vazifesine ilaveten İzmir ida
re heyeti başkanı Avniye gördürülecektir. 

Partinin Istanbul idare heyeti başkan vekili Ali Riza bu akşam 
Istanbula gitmiştir. 

Bulgar Kabinesinden iki 
Bakan istifa Etti 

[ HususT Muhabırımiz bildiriyor) 

Ş. d"f Solya, 16 
ımen ı erler Bakanı Kujuharf ile ulusal Ekonomi Bakanı 

Mo~ı:ıo~ bugün Başbakana istifalarını verdiler. HükUmet keyfi
yetı gızlı tutmaktadır • 

••• 
Yunanisfanda Kanlı Hadiseler 

Atina, 16 
Örfi idarenin ve sansürün 

kalkması üzerine Selanikte tek
rar çıkmağa başhyan "Makedon 
ya" adh gazete V enizelos lehi
ne kuvvetli . yazılar yazmıştır. 
Yazı Yunanıstanda büyük heye
can uyandırdı, Serezde kanlı 
hadiselere sebeb oldu. Bu hadi
seler üzerine hükumet gazeteyi 
kapatmıştır. Kabine matbuat 
hürriyeti hakkında k~rarlar al -

mak üzere bu akşam geç vakit 
toplanmıştır. 

Bugün tekrar çrkmağa başlı
yan muhalif gazetelerden Elef
teron Vima isyanda nükfunetin 
de kabahati olduğunu, fakat a • 
sıl kabahatin kendilerinde oldu 
ğunu yazmaktadır. Makedonya 
gazetesinin kapatılması, evvel • 
ce bildirdiğim gibi, .ıükiimetin 
zecri tedbirler tatbik edeceğine 
delildir. 



• 
OUNKU MUHAKEMELER 

[{ayıb 

Dün 
Çocuklardan Biri 
Evine döndü 

ÇocuQu kandıran 3 kişi tevkif edildi 
Bir kaç gün evvel ortadan 

kaybolan Karagümrükte Ali 
isminde birinin 14 yaşındaki oğ 
lu Abdullah, dün Karagümrük
teki evine dörunüştür. 

Abdullah, kaybolduğu günle
ri nerede geçirdiği sorulduğu 
zaman: 

" Mektepte derslerimden kı
nk numara aldığIIIl için çok ca
nım sıkılmıştı. Evde oturamaz 
olmuştum. Bcyo~lunda bir kah 
vehane isleten Sef .:r isminde bi
ri, b:ni kandırdı, Beyoğluna gö
türdü. Orada İsmail ve İbrahim 
isminde iki kişi ile daha tanış -
tim. 

Bunlar, beni Kaathaneye gö 
türdüler, rakı içirdiler, hama • 
ma e;ötürdüler,, demiştir. 
' Abdullahrn yaşının küçüklü -
ğü gözönüne alınarak kendh:ine 
tecavüz eden Sefer, İbrah'm ve 
İsmail müddeiumumilfüı;:e tev • 
kif edilmişlerdir. 

Pro~esör L ı:m-:ı 
dava edı d : 

Sabık müstantik avukat Hik
met, Haseki hastahanesinde te
davi edilen refikası Ned'meyi 
yaralan henüz kapanmadan 
başka bir koğuşa attırarak has
talığının artmasına sebep oldu
ğu iddiasile tıp fakültesi ordinar 
yüslerinden, Haseki hastahane-, 
si kadın koğuşu şefi Lipman ve 
hasta bakıcı Suvester Eliza aley 

Gene aiti aylık 
Ondülasyon 

Berberler Cemiyeti, ötedenberi bir 
~ok milnaka§alara yol açan altı aylık 
ondU!asyon meselesini köl f •. ıden hal
letmeğe karar vermiş ve bu maksat
la kurumun umumi heyetini genel 
bir top!ı.ıntıya çağırmıştır. 

Berberler Cemiyeti, birçok esnafın 
yerli ondülbyon makinelerini kulla
narak milşterilcrinin saçlarını bozduk 
lan kanaatindedir. Ve bunun önüne 
geçilmesi iç:n de bazı tedbirler alın· 
masını lüzumlu görüyor. 

Kurumun Reisi Ismail Ahr.ıet dün 
bir yazıcımıza bu meseleyi §Öyle an
la tmı§tJr: 

"- Esnafı olduğu kadar umumun 
menfaatini dü~ünmek te vazifemiz
dir. Birçok ber~erlerin Avrupad:ın 
getirilen ondüle makinelerini taklit 
ederek burada ona benzerlerini yap
tıkhnn: g<Srllyoruz. Bu makinelerle 
yapılan ondüleler, müşterilerin saçla
r•nı yakmaktan başka hiçbir fayda 
vermiyor. Ve birçok kimselerin saçla
rı da bu yüzden dökülüyor. Biz, bu 
m:ıkinelerin belediye tarafından kon
trol edilmesini, zararlı görüleceklerin 
kullanılmaması için tedbirler ~ •• 
aını istiyoruz. 

Dileklerimizin ikinci bakımı da 
§Öyledir: Ondülaayon makinelerinin 
çoğalması, birçok berberleri İ§siz bı
rakıyor. Mesleği korumak için, ondü
lasyon makinelerinin memlekete so
kulmaması llzımdor. Bunu temin et
mek üzere Ankaraya bir heyet gön
dereceğiz ve müracaatlarda buluna
cağız." 
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hinde bir taı:minat davası aç -
mıştrr. Hikmet, Lipmandan 
10,000, Elizadan 3000 lira taz -
minat istemektedir. 

Tabibi adli Enver, dün hasta
haneye giderek Nedimeyi mua 
yene etmiş ve raporunu müddei 
umumili~e venniştir. 

* Son Posta gazetesinde, neş 
redilen beyanattan dolayı, ma -
arif kütüohanesi sahibi Naci Ka 
srm tarafından Tefeyyüz kitap
hanesi sahibi Parsih alevhine 
bir hakaret davası acrlınıc:tır.Na 
Ci Kasım, bu beyanatı neşreden 
Son Potta gazetesini de dava 
etmektedir. 

* Arn::ı.vtıtl·öviinne Vas;l'n 
dükkanından hırsızlık yapan 
Mehmet oğlu Bayram ikinci ce
za mahkemesince on bir ay 20 
gün hapis cezasına m'.'.l.hktım ol -
mustur. 

* Ş'<·li - Tü"lc1 hnttmda İsma 
il icm'ncle b;r cocu<tu ci"ne ·en 
vatm1n ~:ıı-·r mü'ltldumt:milil:
çe tevkif c ·: 1mi~tir. 

* Esrar kaçakçılığından suç -
lu Ali, Eüsevin ve Süleymanın 
duru:-malan dün 9 zuncu ihtisas 
ta bitirildi. 16 kilo 663 gram es
rarla yakalanan suçlulardan Hü 
seyin bir sene iki ay hapise ve 
16 bin küsur lira para cezasına 
mahkum eoldu. Alinin S ay ha
pis, 6942 lira para cezası ödeme 
si kararlaştırıldı. Süleyman be
raet etti. 

POLiS 

Gene bir çocuğun 
yağı kesi' di 

* De.n sabah Sirkecide yine bir ço
cuk çignenJi. Vak'a şöyle oldu: Sa
l•ıhleyin saat 8, buçukta Yedikuleye 
gitmekte olan vatman Tevfik'in kul
landığı 58 numaralı çift araba Sirke
ciden geserken küçük bir 5ocuk 530 
numaralı romorlıtunun ön basamağına 
atlamıştır. Şark Kıraathanesi önüne 
gelindiği zaman ön tarafa doğru ge· 
len biletçi çocuğu görmü§ ve o da ye
re atlayıp kaçmak istemiştir. Fakat 
birdenbire yanlış atladığından ro
morkun altına gitmiş ve ıol ayağı to
puğu üzerinden kesilmiştir. Çok kan 
zayi eden çocuk derhal bir taksi ile 
Gülhane Hastanesine kaldırrlmı§t·r. 
Yara çok büyük değildir ve ayak ke
silmemi~ ise de kan zayiatı fazla ol
duğundan yaralı çocuk tehlikededir. 
Çocuk Maliye Tahsil Memurlarından 
LGtfi'nin 11 yatındaki oğlu Bülent
tir. 

* Beykozda Serviburnundalci Soko 
ni ~z kumpanyasının imli dairesin· 
de dün sabah bır infilak olmu:!tur. 
Binam bir kısmı çökmliı ve motör da
ir,ai yanm:§tır. Infilak töyle olmuş
tur: İmla dairesi daima kapalı dere 
kap .a -ıda nöbetçi bulunuyor. Buna 
rağm:n dün sabah Ol.ha amele işe gel
meden - yediyi bet geçe - iml~ dairesi 
içinde müthit bir infilak olmuştur. 
Bı.nun sebebi ve saiki henüz meçhul
dür. İnfilak neticesinde dairenin ön 
kıarn~ tamamen çökmüı ve kapı da 
kendiliğinden açılmıştır. Bunun için 
kapınmkapalr olup olmadığı hakkında 
kat'i bir hüküm verilememektedir. In
filaki müteakıp sarsıntıdan ve hara-

İndiler. Erguvan gazinoya 
gitmek fikrinde idi. Fakat baba 

~---~~· ] 
sı Şevki Beyin ricasını geri çe -
virmedi. 

Küçük bir bahçeden geçerek 
b_u biribirinin eşi köşklerden bi· 

Bürhan CAHID 

Biraz önce uzaktan gördükle 
ri yeşil boyalı küçük evlerin ara-
larrna girmişlerdi. 

1 

Erguvan: . . 
- Şahin Beye rastlasak hızı 

gezdirse, dedi. Kuyulan da gör
mek isterdim. 

Demir Bey yalnız Mardinde 
değil Dıyarıbekire, Elazize, Ma 
latya ve Erzuruma kadar salan 
şöhretinin verdiği gururla: 

- Zarar yok, dedi. Elbet bir 
tanıd!k çıkar. 

O kanaatinde yanılmamıştı. 
Daha gazinoya varmadan bir 

kü:ük evin verandasından hay
kırdılar: 

- O Demir Bey. Hoş geldin. 
Bu bir kaç yıl önce Mardin be 

tediyesinde mühendislik eden 
Şevki Beydi. Atladı geldi: 
· Demir Beyin çok iyiliğini gö
ren mühendis Şevki Bey baba 
l.lıı ığırlamak istir.ordu. . 

nne girdiler. 
Mühendis evinde o tarafların 

e~ µı~f ve zengin bir adamını 
mısafır etmekten duyduğu zevk 
le baba kıza ikrama çalışıyordu. 

. Bir kaç .yıl ~nce Turgut Be _ 
yın ısrarı ıle şırkettc vazife al _ 
dığını ve bundan çok istifade 
ettiğini anlatıyordu. 

Erguvan: 
- Burada Türk mühendisler 

çoğa!mış san.ıron. J?ün !-?en Ş~
hin Bey ismmde bır muhendıs 
tanıdım. 

- Evet, o fstanhuldan geldi. 
Çalışkan, terbiyeli bir ark~daş. 
Dün onun tatili vardı. Gazıno -
da tesadüf ettiniz değil mi. 

- Evet. Ne zamandır bu ta -
raflara gelmemiştik. Dün hir 
tesadüfle yolu değiştirdim. Me
ğer burası yepyeni bir dünya 
olmuş. Dün görüştüğüm Şahin 
Bey, daha bir _çok §CY.lcı görece-
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Çeçe sinekleri 
Bilmem doğru, bilmem yan -

liş: bizim İstanbul gazetelerin
den biri Londra'dan aldığı bir 
tel yazısında bildiriyor: Paris 
şehrinde Çeçe sinekleri türemış. 
Orada şimdi herkes sokaklarda, 
kahvelerde sinek avhyormuş.Ga 
zetenin yazdığına göre, bu sinek 
!erin "yalnız uyku hastalığı de
ğil, ayni zamanda san humma 
ve kolera hastalıklarını yaydığı 
şayi olmuş.,,... Bereket versin 
ki, lngiliz gazetesinin muhabiri 
bu Çeçe sineklerini Paris üzeri
ne Alman tayyarelerinin getir -
diklerini ilave etmemiş. Yoksa 
hava savaşının başladığına hük
medecektik. 

Çeçe sineklerinin üç hastalığı 
b=rden getirdikleri rivayeti, ta -
bii, İngiliz gazetecisinin yahut 
Paris halkının korku ile telaş e
den hayalinden çıkmıştır. Zaten 
zavallı sinekler insan1ara kendi
liklerinden hic bir hastalık ver -
m 0 zler. Onların yaptı?:r is hns -
tr ıf!ı bir insandan b:?şkt'sına ta· 
..,.,...... ' t•·· rec-e sine'·Ier· ic:-e b:-
z'm bildiğimiz, yalnız Afri1•a -
daki uyku hastalığını insandan 
insana taşırlar. Pariste bu si -
neklerin türediği, çoğaldığı 
doğru olsa bile, orada uyku has
talığına zaten tutulmuş kimse 
yoksa bu sineklerden korkma -
ğa da lüzum voktur. 

Gazetenin söylediği ve frenk
lerin uvku hastalığı dedikleri 
sey, bizim burada uvku he!.stnlı
ğı dediğimiz hc>sta1ıktan büsbü
tün başkadır. Frenklerin uyku 
hasta1 ığı dedik 1 eri Afrikalla 
ı, .. ttrü~tiiv?.ua valmı nek sıc:->k 
ülkelere mahsus bir hastalıktır. 
Bir tarihte İstanbulda misafir 
bulunan bir Fransız zırhlısı kap
tanı İstanbulda, bizim uyku has 
t-ı ı ıiYı dedi <Yimiz. Ansefali t letar
jik hastalığından bahsedildiği -
ni gazetelerde görmüş, bunu 
frenkc~rleki uvku hastalıih sa -
narak, haberin doğru olup olma 
dığım resmi makamlardan sor -
mnş olduğunu ırene bizim gaze
telerde okumuştuk. 

Afrikadaki uyku hastalığı 
dC"ha ziyade kara adamlara mu
sallat olur. Sineğin insana aşıla
rlı;:;.ı tripanos~m kana girdiO-i hal 
de ilkin hiç hastalık alameti gö
rülmez. Ancak, hasta beyaz a -
dam ise biraz ateş olur. Bu hal 
bazılarında bir sene, iki sene, 
daha ziyade sürer. Sonra ağn -
larla beraber titreme, uyku ge
lir ve hasta bir daha uyanamaz. 
Gider. 

Çeçe sinekleri su kenarla -
rında, alçak, rütubetli ve sıcak 
yerlerde bulunur. Paris gibi te
miz olmağa çalışan bir şehirde 

retten dolayı motör C:airesindeki ben
zinler de birdenbire parlamıştır. Bu 
daire de yanmak teh Hkesi karşısında 
kalmıttır. Fakat o sıralarda iş ba§rna 
gelen işçilerle itfaiyenin insanca za -
yiat olmamıştır. Tahkikat devam et -
mektedir. 

ğimizi söyledi. 
- Doğru söylemiş. Şimdi ku

yularda daha yeni makineler 
çalışıyor. Sonra tasfiye havuz • 
ları yapıldı. Bundan başka şir -
ket arazi işletme işlerile de meş 
gul oluyor. Direktör geldikten 
sonra yeni işlere başlanacak. 

- Turgut Bey mi? 
- Evet. 
Demir Bey biraz ileride ağaç

lık içinde çatısı görünen yeşil 
boyalı bir binayı gösterdi: 

- Kimin? 
- Amerikalı bir mütehassıs 

gelmişti. Vatson dört beş ay ka 
d~r. ol.du işe başlayalı. Zevk sa
hıbı hır adam. Bekar olduğu hal 
de bu koca evi yaptırdı. Zevkine 
rahatına pek düşkün. İyi de pa
ra alıyor· Tasfiye kanallarını o 
yaptı. Sporcu bir adam. Deli gi
bi de otomobil kullanıyor. 

- Turgut Bey nerede oturu
yor? 

Mühendis daha ileride açık ye 
şil boyalı bir bina gösterdi : 

- Kuyulara inen yolun ba -
şmdaki köşkte. Küçük Hamının 
dün görü§tüğü Şahin BeY.lc be-

Kızıl Ay Haftası Başlıyor 

23 mayıstan 31 mayısa ka -
dar Hilaliahmer (Kızılay) haf -
tasıdır. Bu h.:fta içinde · halkın 
Hilaliahmere karşı sevgisini art 
tırmak maksadı ile bir çok çalış 
malar yapılacaktır. 

Hilaliahmer gene] merkezi 
Türkiyedeki bütün şubelerin ça 
lışması için bir proğram hazırla
mış ve İstanbul merkezine de 
göndermiştir. 

İstanbul merkezi dün fevka -
iade olarak bir toplantı yapmış 
bu programın İstanbulda tatbi
ki çarelerini araştırmıs ve hazır 
lıklarını da tamamlamıştır. 

Bunun gayesi halkın Hilali -
ahmere sevgisini arttırmak ve 
fazla üye yazmak olduğu için 
her vasıtadan istifade edilecek -
tir. 

Ancak İstanbulun geniş vazi
yeti gözönünde tutularak Hila · 
liahmer kaza merkezlerine ay
rı ayn vazifeler verilmiştir. 

Her kaza merkezi; hududu i. 
çinde bulunan büyük mağazala
rın vitrinlerinden istifade ede · 
celttir. 

Kaza idare heyetleri en tanın 
mış maraza sahipleri ile görü -
şerek Hiialiahmer haftasını can 
lı şekilde gösterecek birer vit -
rin yaptıracaklardır. 

Bu vitrinler için de bir mü -
sabaka acıtacaktır. En güze) su
rette Hilaliahmeri canlandıra -
cak vitrin yapan mağaza sahip -
!erine mükafat verilecektir. 

Bundan sonra Hilaliahmere 
aza kaydı için çalışılacaktır. 

Bu maksatla İstanbulun en 
işlek caddelerine, tramvay, va -
pur. otobüs g-ibi herkesin girip 
çıktığı yerlere levhalar asıla . 
cah:tır. 

Akşamları da radyoda söylev 
verilecektir Söylevleri İstanbu-
1un tanırunış doktorları verecek 
tir . 

Sinemalarda da aynca levha
lar g-österilecek ve Hilatiahme-

bu sineklerin türemesi ve üre -
mesi pek te kolay inahllacak şey 
acgnuı . 

Hastalıktan korunmak sinek
leri yok etmekle olur. Bu da, ta
biidir ki, İngiliz gazetecisinin 
dediği gibi sokaklarda halkın si
nek avlaması ile olmaz. Munta
zam teşkilat yapılarak sinekle -
rin yerlestikleri yerler bulun -
mak. orada onları yok etmek la
zımdır ki bu da halkın yapacağı 
iş değildir. . 

Halkın yapacağı şey, vücu -
dun açık yerlerini, yani elleri 
eldivenlerle, yüzü de ... hasır şap 
kanın kenarlanna dikilmiş bir 
nevi tül ile kapayarak sinekle -
rin sokmasından kendisini ko • 
rumaktır. Şehirlerde eldivenle 
gezmek zaten her vakit kibar -
lrk alameti sayılır. Pariste Çeçe 
sineklerinin türediği gerçek ise, 
belki, bu sene sıcak mevsimde 
beyaz tülden yapılmış cibinlik 
içinde gezmek te moda olacak -
tır. O vakit çıplak kollara da ve
da etmek laznngelecektir. 

Lokman Hekim 

raber otururlar. Burada herkes 
bir aile gibidir. Hatta şu sıra sı
ra gördüğünüz amele evlerinde 
bile az çok her türlü rahathk 
vardır. Evleri şirket yaptırır. 
Buna karşı herkesin aylığından 
az bir para keser. 

Demir Bey az vakitte adeta 
yerden fışkırır gibi peydahla • 
nan bu kasabayı dolaşmak iste· 
di . 

Hayvanlara atladılar. 
Miihendis geçtikleri yerler Ü· 

zerine izahat veriyordu: 
- Burası elektrik santralı. 
Motörlerin uğultusu binadan 

taşıyor. Ve havadan bir çok tel
ler bu çatılı karargaha benziyen 
kasabaya yayılıyor. 

lki katlı sade bir binanın ö -
nünden geçiyorlardı: 

- Direksiyon 1 
Bir meydanlık ve dört tarafı 

daraçah şık bir bina. 
Mühendisten önce Erguvan 

haber verdi: 
- Gazino .. lşte çayı dün bu

rada içtim baba. 
Herkes iş başında olduğu için 

Y.Ollar tenha •• 

Hattanın prograı. 

rin savaşta ve savaş olmadığı 
zamanda felakete düşeıılere yap 
tığı yardımlar ve iyilikler bildi
rilecektir. 

Bunlardan başka her kaza 
merkezi .aza kaydi için heyetler 
seçecektır. Bu heyetler müesse
selere, esnaf cemiyetlerin, tica -
rethanelere ve evlere giderek a
za kaydına çalışacaktır. 

A ?nümüzdeki Cuma günü Hi· 
lalıahmer tayyaresi uçacaktn. 
Bu tayyareden İstanbulun muh 
telif meydanlarına, halkın top
landığı yerlere broşürler atıla -
caktır. 

Broşürlerde Hilaliahmerin 
faydalarını gösteren yazılar ya
zılacaktır. Bunlardan başka Hi· 
laiiahmer haftasında satılacak 
sigara paketleri içine de fıkralar 
konacaktır. Tayyareden atıla · 
cak broşürlerden alınacak bu 
fıkralar içinde bilhassa şu söz • 
ler vardır : 

1 - Hilaliahmere üye yazıl. 
Yurduna şefkat borcunu öde -
miş olursun. 

2 - Hilaliahmere üye ol. Bu 
kurum yoksulların yardımcısı -
dır. 

3 - Hitaliahmer 
yardımcısıdır. 

4 - Yoksul çocuklar Hilali -
ahmerin kucağında doyar. 

5 - Yoksullara elini uzat, 
Hilaliahmere üye ol. 

6 - Y oksullan kucağında ba
rındıran Hilaliahmere varlığın
la vardım et. 

Heybeliadada 
Bayındırlık 
Çalışmalar 

Belediye, Heybeli adada bü 
yifü bir yol bayındırlığı işine g 
rişmiştir. Büyük tur yolu beton 
olarak yapılmaktadır. Burası 

rum eytam okuluna kadar ilerle 
miştir. 

Bundan başka rıhtımın da çö
lcün,uıu y...,leri yapdnıaktadtr. 

Rıhtımrn rr•..:ft:-- ..:J::.,_ .. ., lQnn;1 

beton yapılacaktır. 
Bu yıl Heybelide yeniden ev

ler yapılmaktadır. Önce yanmış 
olan çarsı içi de bu suretle ye -
ni bir sekil alımına doğru git -
mektedir. 

Adaları güzelle~tirme cemi -
yeti bu yaz yapacağı eğlence • 
}erden bir takımını Heybelide 
terip etmeğe karar vermiştir. 

Bu arada denizde yüzme ve 
kayık yarışları, tenis kortunda 
tenis müsabakaları yapılacak -
tır • 

Rum Papaslarımn kllığı 

Kılık kanununun din adamla
rına ait kısmi 13 haziranda tat
bik edileceğinden fener Rum 
patrikhanesi, kendine bağlı din 
adamları için sivil elbiseler ıs -
marlamıstır. Elbiselerin rengi 
koyu laciverttir. 

Münakasaya giren bazı tüc -

Gazinonun karşısında alt kıs
mı taş bir binayı gösteren mü -
hendis: 

- Karakol, dedi bunu yeni 
yaptırdık. Burası pek sakin bir 
yerdir ama aşağı yukarı bin iki 
yüz amele, işçi var. Civarda ara 
sıra hırsızlık vakaları da olu -
yor. Şimdi altı jandarmamız, bi 
ze muhafızlık ediyorlar. 

Ve nihayet kuyuların olduğu 
yere kadar geldiler. 

Neft kokusu havayı ağırlaştı
rıyor. 

Motörlü seyyar tanklar dar 
demir yollar üzerinde sert gürül 
tülerle kayıp gidiyorlar. 

Daha ilerideki tasfiye havuz
larına kadar gittiler. 

Amerikalı mühendis Vatson 
orada çalışıyor. Başında geniş 
kenc:ırh kolonyal sapka. ayakla· 
nnda getrler ve elinde kırbaç. 
Burada hemen bütün iş başında 
kiler kırbaçlı. 

Amerikalı mühendis buraya 
geldikten sonra çalışma tarzı ve 
hatta giyinip kuşanma tarzı bi
le değişmiş. 

Yatson cenubi Amerikada Ar 

"Zmirde yakalanan 
.omünistler 

[lzmirde on bir komünistin tevkil 
<!dildiğini ve bunların faaliyet mcr• 
kezlerinin zabıtaca meydana çıkarıl• 
d:ğını bi:dirmiştik. İçlerinde Istan • 
buldan giden ve lzmirde avlanacak ga 
fil arayan suçluların bugün bir resirn• 
lei1ni koyuyoruz. kesimler sıra ile 
gurüanndır: l:uııatı, M eluu .. ..ı :D.u•.:-. 

Mazhar, Sabr.i Tekin /\hmed, lfasa~ 
.Kt:l.1.u "c·- .,, r:-:.:ıı; r,,..,irrt· 
Yusuf, Zekeriya, Süreyya. ve .. aş·,~· 
da da ayni su~lular grup halinde bu• 
lunuyorlar.] 

Gaz nolardaki liste 
Gazino, lokanta, kahvehane, 

otel ve benzeri yerlerinde, fiat 
listeleri şarbayhkça onaylana "' 
cak ve müşterilerin göreceği yef 

lere asılacaktır. Bir çok müesse 
se sahiplerinin bunu yapmadı!;' 
tarı anlasılmıştır. En ziyade sa1 
fiye ve mesire yerlerindeki rrıii• 
esseseler halkın zararına olaraı;, 
tasdikli fiat listelerini değiştir ' 
dikleri, bunları görünür yere af 

madıklan anlaşılmıştır. ŞarbaY: 
lık bu gibi müessese sahiplet1 
hakkında takibat yapacak ve ce 
zalandırılacaktır. / 

car terziler, elbiselerin yüksei' 
fiatla ısmarlandığını ileri süre' 
rek itiraz etmişlerdir . 

jantinde, Şilide ham arazi işle.; 
yen mühendisler gibi amel.etı1 • 
başında adeta çete reisi gibı 11~ 
reket ediyor caketinin altınd3 
kemere bir de tabanca bağlı· 110 

Amerikalı Demir Beyin de 
şuna gitti: cJİ· 

- Kıvrak bir kıyafet, de 
·def· Böyle yerlerde ancak bu ~ı .0e 

Mühendis onları daha ıl~f1fS 
ki baraja kadar götürecektı· 
kat vakit çok gecikmişti. 

Demir Bey: rrtll' 
- Dönmeğe vaktimiz ka1.al , 

yacak. dedi. Sonra koşuya k 
kıyoruz. Yorgunluk otuyor. eğe 

Fakat Mühendisin yef11 iıJ 
kalmaları için ısrarı çok saf11 

idi. . ıJ• 
Erguvan kalmak istıyord .3$' 
Demir bey evine ifü;ktı~ ' jle 

lı insanların dudberkhlıg' 
karar veremiyordu. 

Erguvan: srel • 
- Buraya her zanıan ya' 

mezsin baba. Bari bu kadar 
rulmuşken... sııf1d 

Demir bey kızının arıu 
hissedince ısrar etmecii. .,8r) 

(Arkası 
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BÜYÜK KURUL TAYIN SON TOPLANTISI 

"Bu Devir Acizlere Merhamet 
D . d. ' tmiyen Bir . evır ır.,, 

Bayındırlık, Ekonomi, Finans, Kültür, Zi~aat 
Bakanlarının Sö.ylevlerı 

CEL - YAR: DAiMA REFAHA GiDECEGiZI DiYOR 
AL BA 1 k · ·· r k [ . . ] k Ali Çetinkaya mem e etı- soy ıyere : 

Muhabirimiz bild.rıyor ~":ı Bayındırlık işine ehem - "Eğer bataklıklannnz kur~ 
Ankara, 16 m~z tele devam edildig-ini söyle- tuluyor, ziraat ve bayındırlık ış-

Kurultay 
Ankara 16. A. A. - C. H. 

Partisi bü~ük Kurultayı bildiri-
ği : 

C H P b .. '"k Kurultayı . . . uyu 
16-5-35 perşembe günü saat 1 O 
da asbaşkan Abdülhalik rend~
nm başkanlığında top!an.d~. 15 
ve bayındırlık işleriyle ılgılı dı
lekler görüşüldü. iç ve bayın 
dırlık bakanlan kendileriyle il
gili işler üzerinde geniş izahlar 
verdiler. Bir çok üyeler söz ala· 
rak dileklerini izah ettiler. Otu· 
rum 15 e bırakıldı. Öğleden son
ra asbaşkan Saffet Arıkamn baş 
kanhğmda çalışmaya başlayan 
Büyük Kurultay 21.5 e kadar 
sürdü.Sağ-lık ve soysal yardım di 
lekleri üzerinde karar veren Ku· 

Bildiriği 
lada verilmiş olan aşağıdaki 
takrirler sürekli alkışlar arasın
da kabul edildi. İnönü, genel 
başkan adına bir bildiriğ' okuya· 
rak kurultayı alkışlar ;lrasında 
kapadı. 

Takrir I 
Büyük Kurultay toplantısını bi 

tirirken, ulusumuzun büyük Ön· 
deri, Partimizin daimi ve genel 
Başkam Kamal Atatürk'e. de· 
rin ve sarsılmaz sevgi ve sayg1-
larırmzm ve Kamalizm pren
siplerine içten ve özden ba~tıh. 
ğımızm Başkanlık torafmdao 
sunulmasını dileriz. 

Takrir il 
Kurultay Başkanhğma 

. kunııtay bugün saat onda Ab 
düihalik Renda'run başkanlığın 
da toplandı. İlk söz alan lç işler 
llakanr Şükrü Kaya dil~ler 
~akıkında izahat verdi. V ekale· 
tın Yeniden neler yaptığını ve 
flclcr yapacağını anlattı. Şükrü 
l{aya idari taksimata temas 
ttti. Köylüleri korumak için Y~· 
Ptlan köy kanunundan bahsettı. 
~er vilayetin bir ümran mer~c
zı olduğunu söyledi. Bak 1nh~m 
\unu.mı vazifelerini anlattı. Şuk
tij Kaya, bundan sonra, ~elcdi
~elerden bahsetti. Beledıyele • 
tin bizde hariçte geçirdiği saf
iıaıan anlııttı. Alınan tetbirlcr -

mıye · · ·1 l' ·kt d~ h di. Cümhuriyet devrinde yapı - lerımız -~ er. ıyor, ı . ısa ı aya. 
1 n ve satın alınan hatlar hak • tımız duzelıyor, nı~ayet kuv -
k~da rakamlara dayanarak iza- vetli bir orduya malık bulunu· 
hat verdi. Alkışlandı. yorsak hep bunlar to~lanan dev 

Yol ve köprü işlerinden bah- Jet parasının mahallıne sarf e· 
ed n Bakan: dildiğini gösterir.,, dedi. 

[0 u n e u y U k K u r u 1 t a y d c. 
beyanatta bulunan bakan!ar· 
dan A ı i ç et r n kaya, Fuat 
Ağra:ı, ŞUkrll Kaya, Muhlis 

rultay, tarim, finans, kültür, e-
1ı::onomi ve tarım bankasiyle il
.,.ili dilekler üzerinde konuştu. ~ 

Bakanların kendi işleri üzerin
de Kurultayın ilgisini uyandıran 
dilevleri dinlendikten sonra di
Jevler üzerinde kararlara varıl
dı. 

1.- Açılış günü yü:e \:Cr't
ğı ile Kurultayı şenlendiren, 

yaratan ve yapan Atat~:k'e e 
onun izine candan ve yurekt n 
bağlılığımızın karar altına alm
ITU'-;~ı. 

ı.- Büyük yaratıcının değer
li yapıcısı İsmet İnönüne ve ka
binedeki arkadaşlarına, 

5 

_:"Memleketi yeniden yap · Bakan sözlerine şöyle devam 
mak lazımdır. Bu devir acizlere e°!1i~~ir: . . . 
rahmet etmeyen devirdir. Mem- C_~hur~yet ma~ı~es~. ~-ap .: 
leketi bir an ev~cl imar etmek t~:<lıg.~ ışlerın be?elını ~unu gu. 

buriyetindeyız.,, nune odemektedır. Bugun bede-
m~li Çetin Kaya, su işlerinin lini 10! 15 sene sonra alma_k ü: 
d '"teden beri ihmal edilmiı ol- zere bırçok bayınJırlrk ışlen 
ea~ma mukabil, Cümhurıyet yaptırabiliriz. Bu hususta bir -

~evrinde gördüğü ehemmiyet çok ciddi teklifler karşısında • 
ve alakayı anlattı. Bakan, tel • yız.,, . .. . 

Erkmen] 

sene evveline nazaran 6 küsur 
milyon arttığını, Cümhuriyet 
hükumeti kömür ~stihsalatını 
senevi 500 bin ton üzerinden al
mıs bugün bir milyon 600 bin 
tori'~ geçmiş, 2 milyona yaklaş
mıştır. Maden meselesine çok 
ehemmiyet veriyoruz . ., . . 

Bakan Kamutaya yem ven · 
ı . . 

lecek kanunlarla maden ımtıya-

Asbaşkan Arıkan, ba~kanlık 

yerini, genel Başkan Vekili İs· 
m•t İnönüne bıraktı. 

İnönü alkışlar arac;mda baş
kanlık yerine geçerek Parti tü
zü~üne göre 16 üveden toplanan 
ir;_-e heyetini seçtirdi. 

Bundan sonra bir çok imza-

3.- Parfmizin bilgili ve r,.~
gili genel katibi Receb _!'eker e 
ve calı~':an idare heyctı arl·a
da-:'ar1ra, 

4.- Kurultayımızın layrnet
li r;~slerine ve katiplerine, K·ı
rultayın sevgi ve saygılarırtn 
sunulmasına karar alınmasını 
tek1if ediyoruz. .--,. w 
kışlar arasında kabul olundu. 

Qcn saydı. .. 
. Belediyelerden sonra nüfus 
Sıyasetimize geçen Bakan: . . 

''Trakyacia nüfus kesa~etını 
arttırmak en çok varacagrmız 
taycdir., dedi. Çarşaf ve peçe 
lneselesi~in de encümenin en 
iyi şekilde hiillettiğini söyledi. 

graf telefon için alınacak tet • Dedı. Ve bugun devlet tahv;l
birl;ri anlattıktan sonra, bilhas- lerine. para yatırm~nın en ~~~ ~ 
sa, imtiyazlı şirketlerin. ~emen lam hır kazanç hal.~ne. geldıg~nı 
ekserisinin mukavelelerının yal alkışlar arasında. s~ylıyerek ıza 
ruz gelir getirme bakımından ya hatına son vennıştır. 

zı alanların r.-.uayyen müddet 
.zarfında faaliyete geçmezlerse 
ellerinden bu madenlerin alına· 
cağım bunları devletin işletece· 
ği~i madenlerin spekülasyon 
vasıtası olmasına meydan veril· 
miyeceğini söyledi. 

Fakat bizim vaziyetimiz bövle 
olmadığı için yukarıdaki usul
lere müracaat ettik.,, 

Son söz olarak, Celal Bayar: 
" Alınmakta olan tedbirlerle 

daima refaha doğru gideceğiz. 
Ve milletimiz de buna Ia~ktir.,, 
dedi ve çok alkışlandı. 

Bundan sonra İsmet İnönü 
her cümlesi çok alkışlanan nut· 
kunu söyledi. Ve: "Cumuriyet 
Halk Partisinin dördündi kurul 
tayı kapanmıştır. pıldığ.~m, .halkı?_. ~en~~atkc~ · KUllUr işreri 

nin gozetılmedıgını, Cumhurı • 
Murahhıslar şerefine 

Bundan sonra Kılıç oğlu 
fuhuş meselesini sormuştur. Ko 
lllisyon namına Hakkı Tank Us 
torguya cevab vererek memle • 
a:ette ibir fuhuş meselesi olmadı 
~ı söyledi. Hakkı Tarik peçe, 
~arşaf meselesine ilişerek peçe 
'-'t çarşatın bir kanunla kaldı -
t'rlması muhakkak lazımgeldii!i-
':. -.ı..t_.ıı_ :t• 

yet kanunlarının ve devirleri .. 
nin şerefle, hadisesiz bu işi de 
hallettiğini söyledi. Ve çok al -
kışlandı. 

Bakan: ,.Şi11ketlere verdiği -
miz menfaat iki taraflıdır. Hem 
şirket, hem halk menfaati bera
berdir.,, dedi. Sözlerine sürekli 
alkı larla son verdi. 

Bundan sonra Kurultay öğle
den sonra toolanrnak il.zere da-o··...._.., 

Bundan sonra Kültür Baıkanı 
kürsüye geldi. Maarifin bütün 
meselelerine temas etti. İlk tah 
sil talebelerinin artışını, istatis
tikler okuyarak anlattı. İzaha -
tı bir saat kadar sürdü. Çok al· 
kışlandı. 

Celal Bayarın izahata 
Bundan sonra Ekonomi işle -

rlne gt:!riltll. Dc:ıh.cu~. c'"ı~ı Da. ~ 
cın7 =ılıh nilek encwnenınde tes 
bit edilen dilekleri yapacağım 
vadettikten sonra, harici teşki -
tat, istandardizasyon, bir tarife 
bürosu, iş ve işçiler bürosu gibi 
birçok ihtisas şubelerini faaliye
te getirdiğini, iktısadi hayatı • 
mızda herşeyden evvel bilginli
ğin haklın olacağını, Ekonomi 
Bakanlığı müessesesini asri bir 
müessese haline koymağa çalış
tığını, beş senelik programın, 
belki daha evvel veya hiç ol -
mazsa, vaktinde biteceğini, me
sainin normal devam ettiğini 
söyledi. 

Ticaret muvazenesi 
Bundan sonra Ticaret müva -

zenesi bahsine geçerek : 
Türkün malım alanın, malım 

almak esası üzerinde birçok bil· 
yük devletlerle anlaşmalar ya -
pıldığmı, İngiltere ile de tediye 
müvazenesi esası üzerinde an -
la.vınahla oldu"' uın L.U bildirdi. 
Kontenjanın mcıhzurlarının kle
ring ve serbest liste usulile kal
dırrldrğmı söyliyerek, konten -
jan aleyhinde encümende her -
hangi bir dilek görmediği için 
bahtiyar olduğunu, bunu işin 
nomal vaziyete geldiğine ala
met olarak saydığını söyledi. 

Ziraat i~ e ~i 
Bundan sonra Ziraat Banka • 

ı;mdan dilekler okundu. Eski 
Kültür Bakam Hikmet zürram 
bankaya olan borçlarının 15 .se
ne taksit ve yüzde iki faizle te· 
diyesini istedi. Umum Müdür 
Kemal Zaim izahat verdi. 

Ankara, 16 (Hususi muhabi • 
rimiz bildiriyor) - Kurultay 
murahhasları yarın saat beşte 

valinin Ankara Palastaki çay zi 
yaf etinde bulunacaklardır. Ge • 
ce Halkevinde şereflerine bir 
temsil verilecektir. 

Cumrtesi günü murahhaslar, , 
hususi bir trenle kırık kaleye 
giderek fabrikaları gezecekler • 
dir. Cumartesi akşamı yeni si • 
nemada kongreye ait sesli film 
gösterilecektir. 

Çar9af, peçe Öl}feden sonra 
Tekrar söz alan 1ç Bakam 

~Ültrü Kaya, çarşaf ve peçenin 
~aten memleketimizde kendi 
~endine tarihe karışmakta oldu 
~ndan böyle bir kanun yapma 
tı?n doğru olmadığını söyliye -
tek · 

• • 

Kurultay öğleden sonra üçte 
Saffet Arrkanın başkanlığında 
toplandı. Ziraat Bakam söz al -
dı. Hayvan meselesine ilişti. 
Hayvan hastahklarını anlattı. 
Köylünün hayvan hastalıkları -
na karşı alakasını söyledi. 

b ''Bunu inkılap kadmlarnnıza 
Q ?takalım ... ,, dedi. Çok alkışlan 

l, 

TUrkce 
l:ı_nundan sonra kürsüye gelen 
~~ih (Antalya) gür sesle de • 

l ki: 
f '"!'ürk dili konuşmıyan birçok 
~~~nlar var. Bu doğru değildir. 
ı~ ıı~iz üzerinde çok .~ı~kanç. o
~ Cagız. Asırlarca sukut e~t~k. 
4 i11k sükut etmiyeceğiz. Bızım 
ııq beraber yaşayan Türk dili ko 
~ §acaklardır.11 
~}'ındırhk Bakamnın izahatı 
&1.tndan sonra Bayındırlrk Ba 

~. Edgar Wallace 

~b~i~~Yir, fakat benim b~r k!
li~ oıs tı.Yacnn var. Emin .bır ~a
~~~ ll~ istiyorum. lşlenm gıt
·~ottÇogalıyor. Tek başıma mu
~ı~ §lJ.~ta Yetişemiyorum: Yal -
t ~ctlınu da söyliyeyim kı,. ~~~
~~rq ~e P.ek o kadar sevdı~ı:nz 
tl liıtıtu athık edemiyeceksınız. 
~til. biJ Salınacak ~ey yoktur: 

httı e ~ bu kadarcık tehlikeyı 
~i' ~ ~1 Yonun. 
b{'()ts ger bu tehlikeyi kabul e
t~ ccı~l\tz, ben de teklifinizi ka· ;? Yorunı. Yazıhaneniz ne • 

ille 
t~~ O tenç kıza adresi verdi. 
~ı::till'ı aldc yarın saat onda 
~~ 'l alnız çek karnenizi 

• Eğer çekmecelerde 

Bakan tohwn ıslahı işine ve
rilen ehemmiyetten de bahsetti 
alkışlandı. Buğday işlerini de 
anlattı. Ormanlarnnızın okono -
mi bakımından faydalarım birer 
birer sayarak sözüne son verdi. 

Finans 
Ziraat işleri de onaylandık • 

tan sonra Finans müzakeresine 
geçildi. Finans Bakam dört se
ne içinde Bakanlığın yaptığı iş
leri, mütevazin bir bütçe temin 
edildiğini, vergi kanunlarımızın 
her noktadan günden güne aldı 
ğı iyi neticeleri anl~ttı. .. . 

Açıklı bir bütçenın Cumhun
yet devrinde tarihe karıştığını 

para filan varsa onları da kaldı
nruz. 

Yale evine dönerken: "olur 
kız deg-il diye düşünüyordu. ,, ...... 
Parr'a bu kızı çok merak ettıgı-
ni söylemekle yanlış bi:. şey sö~~ 
lemiş değildi. Ancak gunden gu 
ne gözden düşmeğe başlayan bu 
emniyet şefine ~e _acıyor~u. ~
zıl çenberin takıbınd~ ug_ra?ıgı 
bu üçüncü muvaffakıyetsızlık -
ten sonra, amirleri artık daha 
fazla müsamaha gösterecekler 
miydi? 

Di<Ter taraftan I arr da, o ka· 
dar y~rgunluktan S_?!lra şöyle 
biraz istirahat edecegı yerde, bu 
sual ile kafasını büsbütün yorup 
duruyordu. Neredeyse bir sebep 
bulup kendisini tekaüde çıkar -
malarmdan korkuyordu. 

Ertesi sabah Froyant'm ya -
nma gitti. Ya!e de orada .?~.lu -
nuyordu. Zahıren dost gorun -

ıerine rağmen, bu Kızıl çen
me "b'. "'k' 
b 'şi biri hususı, ırı resmı ı ı 

er ı . . . . h k'k" 
1. arasında ıçın ıçın a ı ı 

po ıs ç·· k" . düello başlamıştr. un u 
bır , n gözden düşmesine saik 
Parr ı .. d k ·· 
olan sebeplerden hırı e, enaı 

Bakan ilaveten, Büyük ön -
derimiz Atatürk ve çok kıymet
li İsmet İnönünden ikinci beş 
senelik programın hazırlanması 
için emir aldığını söyledi. Çok 
alkışlandr. 

Maden iş~erl 
Celal Bayar kısa söyliyeceği

ni beyan ederek, maden işleri 
üzerinde dı..rdu, dedi ki: 

"Maden istihsalatımızın iki 

muvaff akıyetsizliklerinden zi • 
yade, rakibinin elde ettiği par • 
lak muvaffakiyetlerdi. 

Froyant hasisliğine rağmen, 
resmi polisle beraber, epeyce 
para mukabilinde hususi polis 
hafiyesinin yardımına da ihti • 
yaç göstermişti. 

Zavallı adam bir kaç gün için
de on yıl ihtiyarlamıştı. 

Froyant emniyet şefine dedi 
ki: 

- Eğer sizin o kadar şöhretli 
polisiniz, bu gibi haydutların 
namuslu vatandaşlan tehdit et
melerine meydan verirse, bu va
tandaşlar daha başka nasıl ha
reket edebilirler? Dostunı 
Pindle de bir tehdit mektubu 
gönderdiler, adamcağız parayt 
verdi. Ben daha fazla böyle bir 
tehdit ahır.da kalmak fikrine 
bile tahammül edemem. 

Milyoner odanın içinde bir de 
1i gibi aşağı yukarı dolaşıyordu. 

Derrik Yale dedi ki : 
- Froyant parayı verecek, 

fakat bu sefer zannederim ki, 
Kızıl Çember hadden hayli aşı
rı gidiY.or • ..,,._..,..,__,

8
ilii. 

ihracat 
Celal Bayar, bundan sonra, 

son üç aylık ithalat ihracat mü
vazenesinde 2 milyon küsur li
ralık ihracat fazlalığı olduğunu. 
bu vaziyetin bizi ümitlendirdi
ğini söyledi. 

Sözlerine devamla, dış ticare 
timizde klering usulüne devam 
ettiğimizi, yani bizden ne alır
larsa, biz de onlardan o kadar 
alacağız sistemine devam edile
ceğini söyliyerek, bazı memle -
ketlerde bu usul aleyhinde cere
yanlar var olduğunu bildirdi ve 
dedi ki: 

"Bizim ticareti hariciyemiz, 
eskiden beri lehimizde olsa::dı, 
biz de bu usulleri koymazdık. 

- Mesela? 
- Froyant llltfen aldığınız 

mektubu dostunuz Parr'a gos . 
terir misiniz? 

lhtiyar milyoner çekn1f:sin· 
den çıkardığı Kızı) Çenıİ'.ler dam 
galı mektubu şiddetle masanın 
üstüne fırlattı. Parr sordu: 

- Mektubu ne zaman aldı .. 
nız? 

- Bu sabah postadan çcktı. 
Parr mektupta Kızıl Çembe

rin ortasına yazılmış olan şu sa
tırları okudu: 
"Parayı cuma günü, öğleden 

sonra, saat 3,30 da Derrick 
Yale'in yazıhanesinde almağa 
geleceğiz. Banknotların numa -
ralarınm seri olmamasına dik • 
kat etmenizi rica ederiz. Eğer 
para oraya gelmezse, ertesi ge
ce kendinizi ölmüş biliniz.,, 

Mümtaz (Ankara) da: 
"Esasen dilek encümeni maz 

batasında da faizin yüzde iki tes 
bit edildiğini, tab' hatası olarak 
mazbatada yüzde beş olarak çık 
tJğmı,, ~öyledi. Dilek encümeni 
nin mazbatası kabul edildi. 

Murahhaslar pazar ~nü dö
döneceklerdir. 

lurıet lnönU kUrsUde 
Bundan sonra Başkanlrga şid 

detli ve çok sürekli alkışlar ara
sında İsmet İnönü geçti. İsmet 
yeni umumi idare heyetinin 16 
kişiden ibaret olacağım söyli • 
yerek namzedlerin isimlerini O· 

kudu. N amzedler müttefikan 
idare heyetine seçildiler. 

Bundan sonra Mümtaz (Anka 
ra) ve Kocaeli murahhasla.crrun 
ayrı ayn verdikleri iki takrir -
de Atatürke, İsmet lnönüne, 
Receb Peker ve arkadaşlarına, 
Kurultay başkanlığına, kurulta
yın sevgi ve saygılarının sunul
ması isteniyordu. Takrirler <il -

diyordu. Lakin ben her suretle 
kendilerini kabul etmeğe hazır 
bulunacağım. Sizin de bana y1r 

dım edeceğinize emniyetim var
dır. 

Emniyet şefi dedi ki : 

P. T. T. Memurları· 
nın bor~ları 

Ankara, 16 (Hususi muhabi
ıimiz bildiriyor) - Posta tel • 
graf genel direktörlüğü müte • 
selsiJ kefalet usulile kefil olduk 
tarından dolayı idareye borçlu 
bulunan memurlar hakkında ha 

zırladığı layihayı Başbakanlığa 
vermiştir. Bu layihaya göre ha
la mevcut ve mer'i kefalet ka • 
nununun neşrinden evvelki za • 
mana aid müteselsil kefalet usu
lile kefil olduklarından dolayı 
borçlu bulunan memurların bu 
kefalet borçları almmıyacak • 
tır. 

-20-

Eski bir evrn anahterr 

Şöyle bir karar verilm.şti: 
Froyant perşembe sabahı ban -
katlan parayı alacak, Yale ve 
Parr'a verecek. Tabii onlar da 
parayı almağa gelecek olan Kı
zıl Çemberin adamını sıkı sıkı 
yakalayacaklardı. 

- Eğer bu işte muhakkak bir 
şey varsa, benim de orada bulu~ 
nacağımdır. Fakat onların gele
ceklerini hiç zannetmiyorum. 

Yale dalına kendi fikrindey
di: 

- Ben doğrusu bu adamların 
bu derece cüretlerine hayret e
diyorum. Fakat size bir şey söy 
liyeyim mi? Yazıhanemde tanı
dığınız birisi ile karşılaşacaksı
nız. 

Parr emniyet müdürlüğüne 
giderken, yolu Jack Beard· 
more'un evinin önünden geçi
yordu. 

Parr derhaJ anladı: 
- Miss Drummond mu? 
- Evet, size söylemiştim ya Parr mektubu üç defa okudu 

ve derin bir nefes aldı: 
- O halde mesele kolay, de

di, pek tabiidir ki, bu zevat ad
res verdikleri yere gelemiyecek
lerdir. 

yanıma katip aldım. Bana övle 
geliyor ki, muammanın düğü 

münü çözmekte bizim çok işimi 
ze yarayacak. 

Jack'm başından geçen hadi
seler kendisini hayli olgunlaştır 
mıştı. Gerçi muazzam bir serve
te tevarüs etmişti, fakat onunla 
beraber ne kaygular, ne enr1i
:$eler ... Sonra da Thalia Drum
mond'u bir türlü unutamıyordu. 
Genç kızın hayali daima gözle
rinin önündeydi. Bazan kendi 
kendisinin deliliğine hükmedi· 
yor, fakat zihni muhakemesini 
hangi cepheden yürütse de, 
Thalia'mn can alıcı siması bir 
türlü gözlerinden gitmiyordu. 

Yale öyle düşünmüyordu : 
_ - Zannederim ki gelccekler

1 

O sırada Froyant kendilerine 
doğru geliyordu, hemen bahsi 
değiştirdiler. 

.(Arkası var)~ 
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Üç Memleketlspanya ile 
Arasında Ticaretimiz 

BORSA 

16 MAYIS PERŞEMBE 

Ticaret PARALAR 
Uzlaşma bir ay----------

daha uzatıldı Alış sauş 
Armanya, Yunan·sta ve Tür· 
kiye arasmda takas iş .eri 

Türk • Yunan muhtelit ofisi, 
her iki devletin karşılıklı ihracat 
tacirlerini bir çok zorluklardan 
kurtarmak için tiri partit usulü 
nü ortaya çıkarmıştı. 

Bu usülde, alaca.Klan ve vere 
cekleri karşılaştırmak için iki ta 
raf arasına bir ücüncü piyasa -
nın daha girmesi -Hizını gelmek
tedir. 

Fakat epey bir zamandanberi 
her iki memleketle ticari işi olan 
bir üçüncü piyasa bulunamadığı 
için bl.l. usul tatbik olunamıyor -
du .. 

Son günlerde memleketimiz 
ile Almanya arasında yeni bir 
ticaret uzlasması yapılmasile, 
Almanya üçüncü piyasa olmak 
vazifesini görmeğe başlamıştır. 

Tiri partit usulünün tekrar 
tatbik edilebileceğini gören Tür 
kiye Cümhuriyeti merkez banka 
sı dün İstanbul şubesine bir tel
graf göndererek Almanyaya ya 
pılacak ihracat bedelleri ile kar 
şılastırılmak üzere Yunanistan
dan alacaklı olan ihracatcılann 
hesaplarına ödeme yapılıi-ıasım 
bildirilmiştir. 

Bu usül sayesinde her üç 
memleketin alacak ve borcu, 
hiç bir döviz hareketi olmadan 
her devletin kendi sınırlan için
de kapatılabilmektedir. 

Avrupa ekonomik merkezi 
Viyana, 16.A.A. - Umum 

Avrupa birliği, eski Fransız ta
rım bakanı Ricard'ın projesi e
sası üzerine bir umum Avrupa 
ekonomik merkezi tesis etmiş
tir. Bu merkez, bütün Avrupa 
şehirlerinde şubeler açaçak ve 
Avrupada daha sıkı bir ekono
mik el birliği teminine çalışa
cak, Avrupa memleketlerindeki 
zırai, endüstrici istihsaleri mü -
tekabil bir nizama koyacak, ti
cari iş hacmini büyütmeğe ve 
karşılıklı mübadeleleri fazlalaş -
tınnağa çalışacaktır. 

· DUnya işs :zleri 
T 'Arsıulusal iş bürosunun ista
tisklerine göre, 1934 senesinde, 
Fransa, Belçika, Hollanda, Çe
koslovakya ve Polonya müstes
na olmak üzere, bütün dünya 
ülkelerinde işsizlerin miktarı a
zalımşttr. 

A '.man ticaret muvazenesi 
. 1935 ~enesi ilk üç ayma aid 
Alman tıcaret muvazenesi açı
ğı, 1934 senes~ne nisbetle üc 
misli artmıştır. Açık 1934 de S 
milyon iken 1935 de 149,399,000 
milyon marka çıkmıştır. 

Bu çıkış, Alman ihracatının a
zalması ile alakadardır. 

No. 25. 

İspanya ile aramızda ticaret 
uzlaşması 24 mayısta bitiyordu. 

İspanyada bulunan ekonomi 
bakanlığı müşavirlerinden Nec -
meddin Meto İspanya hükUme 
t~ nezdinde yaptığı temaslar ne
tıcesinde iki devlet arasındaki 
uzlaşmayı bir ay daha uzatmış -
tır. Bu müddet içinde yeni uzlaş 
mada yapılabilecektir. 

Dün Rapofaro vapuru İnebo -
ludan 4000 İstanbuldan da 7000 
küçük sandık ekstra yumurta 
yükleyerek İspanyaya doğru yo 
la c;ıkmıstır. 

Almanya ile aramızda yapı -
lan ticaret uzlaşması üzerinde 
de ihra.cat yapılmağa başlanmış 
tır. Dün Alman tacirlerile yapı
lan bir temasta 3 vagon yumur
ta satılmıştır. Bu vumurtalar cu 
martesi ~ünü yolİanacaktır. 

Bulgaristanın 
Ekonomisi 

Bulgar finans bakanı, Bul
gar Milli Bankası idare meclisi
nin verdiği bir ziyafette bilhassa 
şunları söylemiştir : 

" Acele kurulan monopollar 
değişmez bir kurum değildir. 
Hükumet, şimdiye kadar kuru
lan monopollardan alman neti
celeri t~kik edecektir. Finans 
bakanlığının gayretleri ulusal 
paranın bugünkü kıymetini ko
rumaya matuf olacaktır. Para
daki istikrar, tasarrufun kuv
vetlendirilmesi ve ekonomik ha
yatını rahatça gelişimi için el -
zemdir. 

Hükfunet, ucuz kredi temin 
edecek olan siyasasına devam e
decektir. 

Ulusal banka, Bulgarista'nm 
dış ticaretini kolaylaştırmak 
için elinden geleni yapacaktır. 

Hükumet, finans sistemini sa
deleştirmek suretile mükellefle
rin ödeme kabiliyetini finan<s 
vergi kanunlarile telif etmeğe 
çalışacaktır. 

Bulgaristan'ın, b o r ç 1 a r ı n J 

muntazaman ödeyebileceğini ya 
hancı memleketlere gösterece
ğiz. Bulgaristan, dış istikraz ku
ponlarının ödenmesindeki müş
külata rağmen, teahhüdlerine 
riayet edecektir.,, 

Kredi Fonsiye tahvilat. 
Kahire, 16. A.A. - Yüzde üç 

faizli ve ikramiyeli Kredi Fon
siye tahvillerinin dünkü çekili
şinde : 1886 senesi tahvillerin
den 327 .413 No. lu tahvil 
50.000, 1903 senesi tahvillerin
den 489.977 No.lu tahvil 50.000, 
1911 senesi tahvillerinden 
312.773 No. lu tahvil 50.000 
frank ikramiye kazanmışlardır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bu bakış madame Derville'i 

hayrete düşürdü, onun asıl ifa
de ettiği şeyi anlasaydı daha 
çok şaşardı; madame Derville' -
de sezme gücü olsaydı bu ba
lkışta, kanlı bir öcalma ~~d~
na benzer tir his okuyabılırdı. 
Böyle unurumuzun kırıldığı an
lar yok mu? Robespierre gibi 
'1damlan yetiştiren işte o anlar
dı. 

Madame Derville kuzinine 
yavaşça: 

- Sizin Julien'iniz pek hid
detli bir adam, beni korkutuyor, 
dedi. 

- Öfkelenmeğe de hakkı var. 
Çocukları şaşılacak derecede 
ilerletti, bir sabahı da onlara 
ders vermeden geçirmiş, ne çı
kar? Vallahi, kardeş, bu erkek
kr pek insaf sız oluyor. 

Ömründe ilk defa olarak rna
flame de Renal isinde, kocasın-

STENOHAL 

dan öcalmak isteği isteği duy
du. Julien'in zenginlere karşı 
beslediği kin artrk patlak vere
cekti. Çok şükür ki M. de Re
nal o sırada bahçıvanı çağırdı 
ve onunla beraber kalıp yemiş 
bahçesinden geçen patikayı di
ken yığınları ile kapamağa ça-
lıştı. Julien, gezdikle~ ıı:?~.~~t
çe iki kadından da g~rdugu ıl
tifatlara ikramlara agzını açıp 
cevab ~ermedi. M. de Renal 
uzaklaşır uzaklaşmaz madame 
de Renal de, r •• adö.111C Derville 
de yorgunluklarını ileri sürer~~ 
julien'in biri bir koluna, hırı 
öteki koluna girmişlerdi. 

Zihinlerinin perişanlığından 
yüzleri kızarmış, hr Herine bir 
kararsızlık gelmiş bu iki kadı
nın ortasında Julien'in azamet
li ve uçuk benzi, düşünceli ve 
iradesine hakim hali garib bir 
tczad teşkil ediyordu. Bu ka-
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lngiltere le T caret 
müzakereleri 

Ankarada Türkiye ile İngil
tere arasında cereyan etmekte 
olan ticari müzakereler hayli 
ilerlemiştir. Ankarada bulun -
makta olan Sir Percy Loraine 
müzakerelere devam ediyor. Ve 
rilen habere göre müzakereler 
r.ayli ilerlemiş, şimdiye kadar 
birçok meseleler halledilmiştir. 
Ticaret anlaşmasının bu ay so -
nuna kadar imza edilmesi ümid 
edilmektedir. 

cımlardan da, her türlü aşk, sev
gi hislerinden de nefret ediyor
du. İçinden: 

"Tahsilimi bitirmek için yıl
da beş yüz frank bile gelirim 
yok! Ah! bu kadarcık olsun pa
ram bulunsaydı o herife minnet 
mi ederdim!" 

Zihni böyle gamlı düşüncele
re dalmış olduğu için, o iki ka
dının söyledikleri iltifatlı sözle
re hiç dikkat etmiyor, bir ikisini 
dinlemeğe tenezzül etse bile 
büsbütün manasız, bönce, tad
sız, hasılı kadınca sözler diye 
karşılıyordu. 
.. Her .ne olursa olsun bir şeyler 
s?yleyıp konuşmayı devam et
tırmek arzusu ile madame de 
Rcnal bir ?ra da koc'lsının Ver
rieres' den niçin geldi' ini anlat
tı: belediy,.. reisi bir çiftçi ile 
pazarlık edip mısır kökeni al
mıştı. (O memleket"e karyola
ların ot minderi, mısır kökeni 
ile doldurulur.) Madame de Re
nal ilave etti: 

- Kocam bizim yanımıza 
gelmiyecek; o, bahçıvanı ve 
uşağını alıp evdeki ot minderle· 

. 
YENi - ES Ki 

Eski Kitapçı Naci Veni Kitapçı 

Ben yirmi uzun yılını biliyo
rum, o· buna on iki yıl daha ka
tıyor. Demek ki tam otuz üç 
yıl oluyor ki hep ayni masanın 
başındadır bu vatandaş. 

Dükkan değişir. Vitrinlerin 
şekilleri, içinde çalışan yardnn
cılar, zaman zaman beğendiği 
methettiği muharrirler. sürme
ğe calıştığı kitaplar, adları, en
damları ve renkleriyle hep deği
şirler. Değişmiyen yalnız odur. 
O, yüzünün pembe rengi, enda
mı, masası .. Ve bitmez tüken
mez canlılığı ile bugünkü kitap
çıların en eskisi olan bu kitapçı. 

- Yahu! - dedim - İşler na
sıl? Hangi kitaplar satılıyor. 

Gülümsiyerek başını önüne 
eğdi ve epey düşündü. Sonra gö· 
ğüs geçirerek: 

- Kitaplarımız satılıyorlar ... 1 
- diye cevap verdi - Telaşa ma- ı 
hal yok: Fakat elbette, kitapçı
lık ta da zamana göre bir deği
şiklik var ve daha da olacak. '. 
Dunu tabii görüyorum. 1 

- Bu kadar sakin duruşuna ı 
b::ıkıhrsa kitap işinin pek iyi yü- ; 
rüdüğüne inanacağım geliyor. 

- Yok .. Acele etme .. Bundan 
evvel İstanbulda 17 5 ve Anado
luda 600 kitapçı vardı. Ş'mdi is
tanbulda kaç kişi kaldık, bilir 
misiniz? 

- Kırk .. 
- Ya Anadolu da? 
- Altmış ... 
- Sebep? 
- Söyliyeceğim.. Eskiden 

gençler yalnız bir şeyle uğraşır
lardı. Yani kitapla uğraşırlardı. 

- Şimdi ne yapıyorlar? Yal
nız dans mı ediyorlar? 

- Hayır.. Bunu söylemek 
istemiyorum. Kitapçılığın düşü
şü yeni nesillerin okumayı bir 
zevk ve bir ihtiyaç addetmeme
lerinden ileri gelmiş değildir 
bu ... sizin yüzünüzdendir. 

- Anlıyamadım. 
- Dur .. Sabırlı ol. O zaman-

ı~u1 b .. -~ .. ı-~ ~..,ı... L.:.:.~u~ ~..ıus1.-

lardt. Sinemalar, tiyatrobr r1~ 
bu kadar bol değillerdi, gençlik 
evvela hürriyete ve sonra milli 
kurtuluşa susamış bir hale gir
mişti ve hepsi inanmışlardı ki, 
bu hürriyet ve kurtuluşun anah-
tarı kitapların içindedir. Anla
dın mı? Yani ki tap onları hem 
eğlendiren, hem yetiştiren biri
cik vasıta idi. işte bugün iş ba
şında bulunan o zamanın genç
leri bunun için bana gelirler ve 
kitap alırlardı. Bugün üniversi
tede profesörlük eden birini ta
nının ki o zaman gençti, imti
handa bir altın saat mükafat al
mıştı. Ne yaptı idi bilir misiniz? 
Saati alır almaz sattı ve parasile 
gelip benden kitap aldı. Aradan 
ıaman geçti. Memlekette birçok 
inkılaplar oldu. Kitapçılık her 
birinde bir başka sadmeye uğra
dı. 

- Şikayetin var rnı bundan? 
- Hayır .. Ama ben, otuz üç 

yıl evvel kitapçılı~a başladığım 
zaman zengin olmak hulyasiyle 
işe girişmemiştim ki.. Faraza 

ri yenilemekle uğraşacak. Bu 
::abah birinci kattaki minderle
re mısır kökeni koydurdu, şim
di de üst kata çrkacak. 

J ulien'in rengi attı; madame 
de Renal'e tahaf tahaf baktı ve 
az sonra, .ıdımlanr.1 hızlaştıra· 
rak onunla gizh bir konuşaca
ğı olduğunu belli etti. Madame 
Derville _:ıların uza:.laşıp yal
nız kalmalarına .. .:ıi olmadı. 
Julien, madame de Renal'e: 

- Beni kurtarın hayatımı 
kurtarın, dedi; beni ancak siz 
kurtarabilirsiniz; bili:·orsum1~ 
ki M. de Renal'm u~ağı ban.:ı 
kin besliyor. Size itiraf ed~bili
r · t, madame, hend hir resi; 
var; yatağımın ot minderine 
s kladım. 

Bu sözü duyunca ·adame de 
Renal sapsarı kesildi. 

- Şimdi odaya yalnız siz gi 
re bilirsin iz, madame; şiltenin 
pen:ere tarafındaki köşesin : 
elinizi sokun, orada siyah ve 
parlak bir kutu bulacaksınız. 

Mada:::e de ....,enal ·~şüvere
cek gibi oluyordu: 

ı - Ö kutunun içinde l~r resim 

YAZAN: NIZAMEDDIN NAZiF 

Köprülüzade Fuadın gelip: 
"Hangi kitabı okuyayım?., de
mesi bana zevk veriyordu. 
Zevklerin insanları sıkıntılara 
düşürmelerinden daha tabii ne 
vardır? 

- Genç kitapçıları nasıl bu
luyorsunuz? 

- Bence bizi genç ve ihtiyar, 
yeni ve eski diye ikiye ayırma
ğa imkan yoktur. Genç kitapçı 
yaşı küçük kitapçı demek değil
dir, kafası genç olan kitapçı de
mektir. (*) Bu bakımdan size 
diyebilirim ki şimdikilerin bizim 
mesleğe yeni bir şey ilave ede
nini ben göremiyorum. 

- Yeni nesil okumuyor mu? 
- Bize uğnyanlar epey azal-

"'1tŞtir. isi benim dükkandan .n1 

iv1Unevver ve eski bir 
k tabcı : Naci 

çerseniz "eskisi kadar okumu
yorlar., diyebilirsiniz. Fakat de
nilebilir: "Şimdikiler daha· çok 
okuyorlar, ama matbuat sahası 
geniş olduğu için gözükmüyor.,. 
izah edeyim. Eskiden böyle bol 
sayıfalı gazeteler ve böyle bir 
sürü mecmua yoktu. 

Ve biliyorsunuz ki bunların 
hepsini okuyorlar. Beni düşündü 
reA ;yalnu bir taraf kaldı. _ ;ın 

- iviaiüm a .. gazetelercıe nec 
şey vardır. Fakat hazmı güç 
ciddi eserlere yer veremezler .. 
ki, bunları te:\'in etmek de bize, 
kitapçılara bırakılmış olan yega
ne çalışma sahasıdır. İşte azi
zim okunmıyan, binde bir ara
nan da bunlardır. 

- Haydi şu yeni nesli bir ke
nara bırakalım da biraz da ka
dınlardaki değişiklikten konuşa
lını. 

- Kadınların eskileri de iyi 
idiler, yenileri de iyidirler. Ama, 
eskiden kadın işe yarardı. 

- Ya şimdi? 
- Şimdi de .. kadın, işe yara-

mağ~ çalışmaktadır. Mesela be
nim kızlarnn bugün benim ki -
taphanemde çalışıyorlar. ilerde 
ihtimal ki iyi birer kitapçı da 
olacaklardır. Yalnız bunların 

(*) Naci kitapçılığa dair birkaç 
eserin muharriridir. (Matbuat ve 
neşriyat 1929) (Türk irfan hayatı ve 
mektep kitapları 1932) bunlar ara
sındadır. 

mi var? diye sord 

Julien, kadı:ıın halind<.ki yei
si gördü ve hemen bundan da 
istifade etmek istedi: 

- Sizden bir lutuf daha isti· 
yeceğim, madame: çok. rica 
ederim, o resm : bakmayın, o 
beni~ için bir sırdır. 

Madame de Ren. . ölgün bir 
sesle tekrar etti: 

- Bir sı -iır ... 

Zenginliklerile öğünen ve an
cak para işlerine alaka gösteren 
adamlar arasında büyümüş olma 
sına rağmen madame de Renal, 
seveli beri mürüvvet de edin
mişti. Julien'in sözleri onu ta 
içinden yaı~la.mştı ama istedi 
§;ini hakkile yapabil· ·ek için 
bilmesi lazım gelen şeyleri yi 
ne de katıksız bir sadakat eda
c::ı ile sordu. Eve doğru gider· 
ken: 

- Siyah, parlak mu~tavvadan 
yuvarlak bir kutu, değil mi? de
di. 

(Arkası var) 
N.ATAÇ 

• 
bugün benim kadar iyi düşfüıC" 
bilcliklerini, benim işlerimi be: 
nim kadar başarab' ldiklerin~ 
zannedemiyorum. Fakat beli? 
ilerde ... Dedim a zamanla yetı· 
şirler. Bununla berab~r tenre 
her kadın değil, isfyen kadcJl 
çalışmalıdır. Çünkü srrf yr~a· 
mağa mecbur olduğu için çall· 
şan bir kadın randım'1n vere
mez. İstiyen kadın ça't~mabdtt 
ki yükselebilsin. Ama a-;d kadı!l 
ana olan kadındır. Ve bence Hl· 
tün kadınların ana olmalarl 
daha doğrudur. 

* "'* Cümhuriyet k't1p1Janesin'I1 
sahibi yüzde yüz bir ·•yeni ne· 
sil,, kitapçısıdır. Dükkanına 
-;irdiğim zaman iki genç kitapçı 
1e yeni çıkmış bir kitabın gürül· 

.. ülü bir münakaşasına dalmıştı• 
Onunla konuşmak icin dükka• 
nmda yarım saat ~ beklemeğe 
mecbur oldum. Nihavct ilk sua· 
lime şöyle cevap verdi: 

- Kitap basmak mı? Bence 
bu akıllı adamın karı olmastl 
gerek. 

- Neden? 
- Satılan kitap yoktur da 

ondan. 
- O halde siz ne yapıyorsıı• 

nuz? 
- Kitap satıyoruz. Eski ıd· 

tapları devridaim etmekle meŞ· 
gulüz. 

Ben bir tek kitap bastnn."Ağ• 
~mun payını aldnn,, demiyeyif11 
ama neticenin beni memnun et• 
tiğini de söyliyemem.Naci B. it1 
söyledikleri pek doğrudur. Bil' 
vatandaş beş kuruş verdi mi 3Z 
sayıfalxk bir "Tan,, alıyor, için• 
deki bol resimleri bir tarafa bt• 
rak .. O gazeteyi dörde katla .. 4 
kere otuz iki ne eder. 128 bil' 
daha kıvır tam 256 sayifa edef• 
Anladınız mı? 

Bu kıt'ada 256 sayıfayı beŞ 
kuruşa vermezse kitapçı bu !fe 
kabeti yapamaz, ve bu gföış 
1-=~ ........ rhlr ~C\ki kitapları kiraY~ 
vermeKten ıoaret-Ou ~c:ıu C4 ...... --·~ 
ner. Fakat bana kalırsa en bil' 
yük felaket Türkiyede iyi bi.ı' 
tevzi teşkilatı olmayışmdandıt• 
Bütün kitapçılar, gazetecite!• 
mecmuacılar birleşip büyük bit 
teşkilat yapmağa mecburdu'' 
Anadoluda 800 nahiye var fa~' 
zediniz. Bunların her birinde 11' 
se mezunu derecesinde' birer na· 
biye müdürü vak mudur? Elb~ 
te vardır. J anda~a ça.vuşları ? 
vardır. Bunlar bırer kı.tap atıııl 
olsalar kitapçılık meselesi ort~ 
da kalmaz, kurtuluruz. Esase, 
onlar da bu ihtiyaç içinde ~e 
nıp durmaktadırlar. Me~e1'' 
emin bir satış vasıtası yaprn'.~ 
tadır ki bu da küçük serınayerı1 

işi değildir. 

- Yeni nesil okuyor mu? 

- Okuyor tabii... Bir haftsÔ: 
dükkanıma yüz kişi gelse b~11fıı· 
yarısı gençtir ama gençler tÇ ~· 
de ciddi eser okuyanını part118 

la göstermek lazımdır. 

- Ya kadınlar? 

- Kadınlar mı? r. 
Derin bir · düşünceye dalıı: 

gibi bir müddet durdu. Sonra~ 
- Vallahi.. - dedi - bi'J1119< 

ki .. Onlar kitap okumuyo'fr 0~ 
her halde ... Bana uğrıyunı 
gibi de.. _/ 

Stenograf imtihanla~• ~ 
Yüksek iktisat ve tic~ret.~~ 

tebinde dün stenoğrafi ırntı ı.ııflg 
yapılmıştır. Bu imtihan u~idİ· 
mahsustu ve yalnız nazarı k iiıe 

Bu imtihana 5 i kız oırna 
re 32 kişi iştirak etmiştir. 

8
(Sf 

Bunlar arasında Galat35 
\'o! 

lisesinden 6 talebe de bulllflı.leı • 
du İmtihan bir saat devaf11 
miştir. efe 

t mtihanda el vazısınclafl el 
- f" - fidetl , nogra ıye ve stenogra tıfl~ 

vazısma çevrilmeler yaP1 
_ .ı 

tır. si 11"' 
İmtihan neticesi pazarte 

1i olacaktır . bİrtf 
İmtihanda kazananlara 

diploma verilecektir. 'b 0ıııJi 
Stenoğraf sürat irrıtı ~ 

da sonbaharda yapılaçastı • 
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E3efediyeler Bankasından. ~l!nacak 
Para i ı e 5 u tesisatı b ıtırı I e c ek 

Bursa, 12 

' '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dün .akşam son top~an
~sını bitiren Belediye Genel Kurultayı şehrın . bayındırlık ışle
ı-1 _etrafında çok mühim kararlar almıştır. ~-ekır.gede? Ulu ca
ınıye kadar uzayan caddenin parke olarak doşenılmesı onaylan
nuş, diğer yolların yapılması da beş yıllık progr~ma s?kulmuş
tur. İlbay Fazlı Güleç ile Belediye Başkanı .Cemıl Us un İç 1ş-
1er Bakanlığı ile yaptrkları temasta Beledıy.el~r ~a~kasmdan 
l ~O bin lira istikraza muvaffak olduk~arını ?ı~dırmıştım. Bel.e
dıre, bu paranın 100 bin lirasI?ı ş~hrın su ı~ıne sar~ed~cektır. 
Vıiayet, Halk Partisi ve Beledıyenın ah~nklı ve verımlı çalış
l'llaları Butsa için çok büyük ümitler verıy?r· 

~·· 
Erzurum - Sivas Demiryolu 

Sıvss, 14 

· '(Husus muhabirimiz bildiriyor) - Sıvas - Erzurum demiryo
lu inşaatı devam ediyor. Şirketin umumi ~üdürü es}ci Ökono
nıi Müsteşarı Hüsnü Rıza An~aradan gelmış ve teftışlerde bu
lunduktan sonra dönmüştür. Malatya - Srvas kısmı tamam
landıktan ve Kızılırmak köprüsünün inşaatı bittikten soı _ ..... 
,Çetinkayaya kadar olan iltisak hattı da yapılacaktır. 

••• 
18 Sene Hapislik Verildi 

Sıvas, 13 . 
. '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Uç yıl önce kansı Avun
<iukzade Hüseyinin kızı Bedriyeyi bıçakla öldüren Tüccar Meh
nledin muhakemesi dün bitirilmiştir. Mahkeme, suçlunun 18 
~sene ağır hapise konulmasına karar vermiştir. 

••• 
Köylü Birliği Kuruluyor 

Kandıra, 14 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor)' - Kocaeli vilayet genel 
toplantısı kararile, Kaymakam Şekip Yurdakul nahiye müdür
lerini toplamış ve köylerin umumi ihtiyaçları hakkında birer 
rapor hazırlamalarım hildirmiştir. Esasları tesbit edilen birlik, 
::~~si ~~,!ıase}lenin ~ereceği 20 bin lira ile kurulacaktu:. Her 

oylu bırlıge gırece'ktır. Faaliyete p;~ildikff.n sonra yol yap
mak. nlektbli\ ~~~n a-:ı.:~.=.:- ,_. •s"'-• • Ud;>i:i lffiaSlnil. 6cava.~ua.• 
tep ·i;;ş;~~ed.l c 'k ::ııman!ı ve Akçaovada birer pansiyonlu mek-

ı ece tır. Agva - Kandıra Ada l d . 
yapılacaklar arasındadır. - pazarı yo u a ılk 

••• 
Şehir Kurultayı Dağıldı 

Sivas, 8 

<ı:~susi muhabirimiz bildiriyor) - Şehir meclisi içtimalan
nı bıtırerek dağılmıştır. Kırk ;-ünlük içtima devresinde Sivas 
Ve çevresinin dilekleri üzerinde konuşmalar yapılmış, baymdır
~.rk, ekim ve biç.im, kültür işleri görüşülmüştür. Daimi encümen 
Uyeliklerine Şakir, Kitapçı Kamil, Azmi, Nuri seçildiler. 

••• 
Kahve, Gazinolardaki Yasaklar. 

Gediz, 14 

1 
'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şarbaylrk kamutayı top

a.ntılarmı bitirdi. Genel yerlerde kağıt, tavla gibi oyunlar ya
sak edil_çli. Kamutay, bir spor alam istimlakini ve elektrik işinin 
hallini de onayladı. 

••• 
Yeni, Büyük Bir Köprü Yapıldı 

Çorum, 14 

=-•=-= Kaçak Et 
Noksan ekmek 

Bursa, (Hususi :nuhabirimiz 
bildiriyor) - Belediye zabıtası, 
son günlerde kaçak et sa tanlar 
ve noksan ölçülü ekmek çıka . 
ranlarla şiddetli bir mücadele'.

, ye girişmiştir. Evv~lki gün Tah 
takale komiserliği r.lmtakası 
dahilinde bir teftiş yapmış, ı 130 
ekmekle 120 çuval un müsadere 
edilmiştir. Küf kokan bu ek
meklerin Mersinden getirtilen 
yatkın, acı ve topraklı unlarla 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Kırklareli 
Halkevi 

SON TEMSiL 

Eğirdir cennetinden 
iki görUnUş 

-, 

MEKTUPLAR 
Köy ~ocuğu okuyot 
Ve yükseliyor 

Bolu, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bolunun Sultan 
köyü ilk mektP.bi talebesi Halk
evi sinema salonunda bir müsa
mere verdiler. Piyeslerin mev
zuu canlı ve alaka uyandırıcı 

idi. (Kümes Hayvanları) ve 
(Yerli şekeri) ismindeki piyes
ler çok alkışlandı. 

Kırklareli, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Halkevi, can
lı bir çalışma devresine girmiş 
bulunuyor. Neşriyat ve edebi
yat komiteleri Batı Yolu mec
muasının ilk nüshasını çıkarmış 
lardır. İçtimai yardım komite: 
sinin yoksul çocuklar menfaati
ne tertip ettiği son müsamere
de Muallim lsmet çocuk terbi
yesi hakkında bir konferans 
vermiştir. Konferansın ardın
dan Halide Nusret Zorlutuna
nın hazırladığı piyesı ~endi ta
lebeleri Cclnh bir muvaffakıyet
le temsil etmişler~ir. Müsame
re çok güzel ve eğlenceli geç
miştir, iyi bir alaka uyandırmış
tır . 

Eğirdir Pirinç Ekiyor 

Bu Yıl Eskisinden Çok Pirinç 
Ekildi, Davar da Çoğalıyor 

Sarmısaksız 
Kalan Şehir! 

I 5 par ta d a Eğirdir, (Hususi muhabiri-
miz bildiriyor) - Her çeşit hu-

y e n İ J İ k 1 e r bubat yetitştiren Eğirclirde bu 
I~parta, (Seyyar muhabiri- yıl mühim miktarda pirinç eki

miz yazıyor) _ Umumi harp mine başlanmıştır. Ö .. edenberi 
başlangıcında zelzeleden harap av derisi ihraç eden bu kaza, fi
olan Isparta ve Burdur, harbin atların düşkünlüğü yüzünden 
devamı müddetince de hiçbir satışlardaki canlılığı yarı yan
imar görememişti. Son yıllarda ya kaybetrr.iştir. Davarcılrk son 
müthiş tabirile vasıflandrrabı' _ zamanlarda inkişaf etmiş, yılda Çorum, (Hususi muhabirimiz 20 25 b' k'l w · 'h aı· 

!L ·ı . . Ç k lecegw im bir ı'mar faalı'yetı' go-·· - ın ı o yag ıstı s ıne uı dırıyor) - orum sarmısa • b 
l- 1 G 1 k'l ze rarpıyor. Bu'"tu"n emekler, aşlanmıştır. sız ~a mıştır. eçen yı ı osu ~ . . 

2 k 1 b kk 11 hazırlanan pla"na go''re c::ehrı·n Eğridirin 67 köyü ve ıkı na-
uruştan satı ır ve a a ar- x G · ı · 

da çürürken şimdi ~losu 200 yeni baştan tanzimi için harca- biyesi vardır. üzel bır gö ıle 
uru9a sstt ....... ~•·-· D,.~urı c,-,.\.·u• - nıyor. lspartanın ivi bir havası (Y.eşilada~ ve (0anada) is\mle-

11i. .Aınr..rikantn piyasalarımız- ve zararsız bir suyu vardır. An- rindeki i i adacrk ğ~Jiri büs
dan mühim miktarda sarmısak cirk deresindeki membalardan bütiin şirinJeştiriyor. Yesilada
satrn almasıdır. Huna karşılık Dere mahallesine kadar gelen da 300 ev var. Adalılar kayıkçı
yumurta ucuzlamış ve bollaş- 2,5 kilometrelik kısım ikmal lıkla geçinirler. Göl etrafındaki 
mıştır. Tanesi 20 paradan satı- iilmiş ve suyun açılması me- köyler, nahiyeler birçok mahsu-

!atlarını bu gölden Eğridir is
tasyonuna getirir, ve 1zmire 
yollarlar. 

Bu mahsullerin kara yolun
dan gönderilmesine imkan ol
mayışı fazla rüzgarlı havalarda 
nakliye işini çok güçleştiriyor. 
Eğer Eğridir - Konya temdit 
hattı yapılırsa deniz nakliyatın· 
daki bu güçlük de ortadan kalk· 
mıs olacaktır. 

Kazada üç un fabrikası var
dır. Bunlardan biri3i Aydına 
\.-adar un gönderecek büyüklük
tedir. Gölde muhtelif cinsten 
birçok balık'ar vardır. Köprü
başmda tutulan b ... lıklar 'lspar· 
ta, Burdur, Dinar, Sandıklı, Af
yo~ hatta Denizliye ıkadar gön· 
derili yor. 

lıyor. asimi evvelki gün yapılmıştır. - -=======================~ 
===============- i{asaba dahilindeki üç boru te

r sisatı da önümüzdeki yıllarda 
\ tamamlanacaktır. 

Belediye bütçesi, 43.020 lira 
olarak tcsbit edilmiş ve tasdik 
edilmek üzere vilayete veril
miştir. 

Sekiz sene önce yapılan halı 
iplik fabrikası faaliyetini gün
den güne arttırmaktadır. Sü
mer Banka ait olan fabrika 
şehrin elektrik ihtiyacını da te: 
min ediyor. 

Peçe, kafes 
Çarşaf yok 

-r.-
1 
1 
I 

Burdur.da Halk partisi caddesi 

Burdur' da Su Seferberliği 
Zelzeleden harap olan bu şehir 

yeniden yapılıyor 

ı 

Burdur, (Hususi muhabi. 
rimiz:· bilciriyor) -

Burdur, dalgalı bir arazi üze
rinde kurulmuştur. Göle kadar 

miştir. Proje üç dört ay içinde 
tatbik edilmiş olacaktır. ~· ·(liusui muhabirimiz bildiriyorY - Cuma günü Çorumda yeni 

~ ır _köprünün açılma şenliği yapılJ?lıştrr. Su_?gurlu • Çorum şo
:sı üzerindeki Büyük Çayın gelıp geçmege zorlukları nazarı 
~1kkate alınarak büyük bir köprü inşasına muvaffak olunmuş- I ... ~ d 
ur. . . . . r1y ında 9 Mayıs 

Burdur, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Şehir mecli
sinin kararı üzerine, bir mayıs
tan itibaren Burdurda peçe ve 
kafesler kaldırılmıştır. Düğün
lerde tefçi denilen kadınların 
oynatılmaları usulü de tarihe 
karışmış, yerini de milli sazla
ra bıraıa;ııştır. Belediye, uzun 
sefere gıden otomobillerin bi
rer küçük sıhhi imdat çantası 
bulundurmaları lüzumunu da 
onaylamıştır. 

=~--,-~~~~,---

K üç u K TELGRAFI 

~zan~n geniş ve koyu bir yeşil
lık şımal tarafını büsbütün gü-
zelleştiriyor. Bizitya'lılara ait 

Umumi meclisin kabul ettiği 
imar planı ile önümüzdeki yıl 
Burdura getirilecek demiryolla
nna 21 kilometrelik bir istasyon 
bulvarı açılacaktrr. Bulvar ke
narrnda yapılacak binaların tip
leri ve yüksekliklr · tesbit edil
miştir. Yolun başlangıcında bir 
şehir gazinosu, kulül:>ü ve sine -
ması bulunecaktır. Şehrin eski 
methali de değiştirilmiştir. 

ı liususi Muhasebe İdaresi bir yıl ıçınde !8 ~~lo~etrelık şose, Ş e n 1 İ k 1 e r İ 
<l 00 büyük, küçük köprü yaptunıştır. Yenı kopruye (Aykaç) 
dı \1e ·ı . . 
~mıştır. 

----

Fev · b k·ır demiryolundaki bUyUk . zıpaşa • uıyar e . u 
köprUlerden firat köprUs 

-, 
. ~y~hn, (Tan) - 9 Mayıs şen-

11 k ~rı coşkun ve parlak geçti. 
..:ce her taraf elektrik, fener ve 

lüks lambalarile donanmıştı. 
Büyük bir fener alayı yapıldı. 

Kemal paşanın 
Adı değiştirilecek 

M. Kemalpaşa, (Hususi mu
habirimiz bildiriyor) - Kaza
mızın adı, İzmirdeki (M. Ke
malpaşa) kazasının ismile bü
yü~. b~~zerlik gösterdiği için 
degıştınlecektir. Şarbanhğm 
yaptığı müracaat tetkik edili
yo!". İste~. kabul edilirse, (Ka
ma! Ataturk) adı verilecektir. 

HABERLERi 

*Eğridir, .~Tan):. Belediye, 
kasaban!n mustakbel planını ha 
zırlamaga karar venniş bu . . ' ışı 
programına koymuştur. 

.~ Ispart~, (Tan) _ 9 Mayıs 
m~nas~b.etıle Halkevi Isparta 
Muzesının açılış resmi yapıl
mıştır. Merasimde Vali Fevzi 
~ulunmuş ve kurdelayı kesmiş
tı.~. Gec.e Halkevi temsil kolu 
gu!el hır müsamere vermiştir. 

Sıvas, (Tan) - llklıahar at 
yarışlarının iyi yapılması için 
hazırlıklar ilerlemiştir. 

Jt. Sıvas, (Tan) - 9 Mayıs 
bayramı Halkevinde kutlulan
dı. Konferanslar verildi. Gece 
şehir a~dınlık içinde ~andı. .., . 

şehir harabeleri, amfiteatr ve 
stad hakikaten görülmeö-e de-
- b ger ... 

Vilayetin nüfusu 700 bindir. 
İki kazası, yedi nahiyesi, 200 e 
yakın köyü vardır. Vilayet mer
kezi on yedi bin nüfusludur. Bi
rinci saynmndanberi dört, beş 
bin arasında bir çoğalma var -
dır. 

Burdur belediyesi, geniş bi: 
çalışma programı ile, imar işle
rine büyük bir ehemmiyet veri
yor. Şehrin ıçme sularını sıhhi 
bir şekle sokmak için Burdur 
hemşerileri arasruda bir su se
f erıberliği yaratmıştır. Bir ma -
f.Istan itiburen faaliY.ete geçil-

Burduruıı yeni valisi ile gö
rüştüm. Sekiz ay içinde. bilhas
sa bayındırlık işlerini verim1i 
bir hıza kavuştunnuştur. Vali 
Sa ip. Ökay 'le Beledıye Başka
nı Rıza Erdem'in çalışmalan 
hakikaten .kdire değer tir de
recede.dir. Zelzeleden harap ol
muş hır şehri, biraz geç olmak
la beraber, imar edici ellerde 
görmek !>üyük bir zevk veriyor. 
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•• TAN " m tefrikası : 25. Yazan: Nizameddin NAZI F 

... Artı~< "Varsa Yoksa Karamanlının Kızı!,, Diyor 
Ve Bü~ıl.ik Düğün_ler Yapmağa Hazırlanıyordu ... 

Bu sözleri din·le_ven Bizans a- ı 
silz'adeleri ve söylendiklerini du 
yan Bizanslılar o gece tatlı rü -
yalar gördüler. J 

Fakat hepsi bu kadar, ı:ira, 
kader bu evlenme hikayesini 
de burada kesmişti. Ne Fran -
çes bir daha Bizanstan çıkabildi, 
ne de güzel Gürcü kızrm bir da
ha Bizansta bir hatırlay,:tn oldu. 

ikinci Mehmed'in 
Birinci işi: 

İkinci Muradın ölümü yalnız 
Trabzon İmparatorunu sevin -
<lirmiş değildi. Anadoludaki bir 
takım eski Türk hanedanları da 
Edirne sarayının matemini ken
dileri için büyük bir bayram ad
detmişlerdi. Faraza Konya'da 
Alaeddin tepesinde oturan Ka-
raman oğullan soyunun başı... 1 
nı İbrahim bey, içinde, ac." • 
;:eni doğmuşmuş .gibi bir hafıı- I hamenin UstUna kırmızı mUrekkeb'a Uç istavroz koyc 
lık dyı:ıuştu. Eskı saltanatl~n- •~en Dragao!llu: " - Nedimim önUmUzdeki ilkbaharda, 
nı yemden elde etmek ateşıyle · b k. · · · 
yıllardanberi cayır cayır yan _ nışanhm olan a ıreyı almağa gelecektır.,, dedı. 
makta olan Kermiyan, Mente - dırmağa çalışacak yarı müstakil darım, eğer, derhal, tahsisatı 
şeve Saruhan beyleri ise se- derebeylikler kurmanın kolay o- iki misline çıkarmayı kabul et -
vinçlerinden kaplarına sığamaz lamıyacağ"mı herkese anlatır gi- mezseniz şehzadeyi daha uzun 
olmuşlardı. Bunlara nazaran bi oldu. Kermiyan, Menteşe ve müddet Kostantiniyede tutmak 
daha ihtiyatlı gibi gözüken Ra- Saruhan oğulları partiyi gene imkanlarından mahrum kalaca
mazan oğulları bile ümitlere kaybetmişlerdi. Fakat bu defa ğını tahmin ediyor. Heyetimiz 
düşmüşlerdi. da Karaman oğlu gene vaziye- size bunu bildirmeğe memur 

"Hamid Eli" (*) isyanından tini korumanın bir yolunu bul - edilmiştir. 
sonra ikinci Murat'tan yedikle- du. Kızlarından en güzelini 
ri dayak bunları adamakıllı sin- genç Mehmedin koynuna sok -
<lirmiş ve Selçuk saltanatının tu ve bittabi ... yeni kayınpederi
bitiminden sonra Anadolunun ni malından, mülkünden etme
aldığı manzarayı değiştirmişti. ğe de genç Mehmedin gönlü ra

(Arkası var) 

Saruhan, Aydın, Menteşe ve zı olmadı. 
Kermiyan doğrudan doğruya 
Edirneden idare edilen birer e
yalet halini almışlardı. Kara -
rnan oğlu ise artık bir hüküm -
dar değildi. Merhamet edildiği 
için işinden çıkarrlmıyan bir 
valiye dönmüş bulunuyordu. 

Tabii bu vaziyet hiç birisinin 
hoşuna gitmiş değildi. Ama 
ikinci M uradm şakası olmadığı
nı bir çok tecrübelerle anlamış 
bulundukları için kuyruklarını 
kısmışlardı. 

İkitici Muradın ölümünü se -
vinçle karşılamalarının sebebi 
artık kıpırdanabileceklerini kes
tirdikleri icindi. 

İkinci Mehmet gibi toy bir 
gencin karşısında kolaylıkla ka
fa tutabileceklerini tahmin edi -
yorlardı. 

Sar!-1han. Aydın, Menteşe ve 
Kennıyan oğullan yersiz yurt -
suz kaldıkları için başlarını da 
k~~betmemek endişesine düş
muşler ve öteye beriye dağıl _ 
mışlardı. Karaman oğlu bunla
rı de.rhal K~nya'da topladı ve 
hepsıne, eskıden hükmettikleri 
yerlerdeki taraftarlarını ayak _ 
landıracak vasıtaları temin etti. 
Ve bu iş öyle bir süratle başa • 
rılmak istidadım gösterdi ki E
dirnede herkes ikinci Mehme _ 
din Anadoluyu bir iki ay içinde 
kaybedeceğini tahmin etti. 

Yalnız İsfendiyar oğlu diğer 
derebeyleri gibi baş kaldırmak 
akılsızlığında bulunmamıştı. A
kılsızlığında diyoruz, zira İkin -
ci Mehmet, asker kullanmak i • 
şinde babasını aratmak şöyle 
dursun babasına bile benzeme -
diğini, ikinci Murattan bile üs -
tün olduğunu hemen o anda is
pat edivermişti. 

Öyle bir saldırışla Anadolu -
ya dalmıştı ki Karaman oğlu 
ile diğer derebeylerinin topla • 
dıkları kuvvetler daha ilk te -
masta darmadağın oluvermiş -
lerdi. 

İbrahim bey arkadaşlarını yü
züs~ü bırakıp Taşeline kaçmış -
tı. Önünde başka hiç bir muka
vemet görmeyen genç Mehmet 
için bundan ötesi çocuk oyun -
cağı olmuştu: 

Konyaya at 'koşturarak gir -
mişti. 

Ve bu zafer, artık, Selçuklar-
4an kalan topraklar üstünde 
müı-takil veya ikide bir baş kal-

• 
Edirne tahtına çıktığı gün 

gönderdiği murahhaslarının Or
han Çelebiden dem vurarak ye
ni htikümclaı uaıı kuı.ıaıüıhlcll l 
senelik tahsisat Bizans İmpara
torunun pek hoşuna gitmişti. 
Anadolu hadisesini Kostantin, 
bu tahsisatı biraz daha artır -
mak için bir fırsat addetti. Der
hal, kardeşi Prens Demetriyüs' 
ü tezelden Edirneye uçurdu. 

İkinci Mehmet yeni bir bala
yına hazırlanıyordu. İsfendiyar 
oğlunun kızı babasını bir za -
manlar nasıl yıldırımla çarpıl -
mışa döndürmüşse, Karaman 
oğlunun takdim ettiği güzel 
yavru da, bu sefer, oğlunu baba
sına döndürmüştü. 

Artık ikinci Mehmet, ne Zağ
nos paşanın kızı olan zevcesini, 
ne sayısız gözdelerini, ne de bir 
buçuk sene evvel evlendiği o 
Türkmen kızını düşünüyordu. 
"Varsa yoksa Karamanlının kı
zı!,, diyip duruyor ve büyük dü
ğünler yapmağa hazırlanıyor -
du. 

Bir zafer ne kadar kolay ka -
zamlmış olursa olsun gene insa
nı yorardı. Bunun için, tam bir 
parça dinlenmeğe, zevk etmeğe 
hazırlanırken karşısına iki Bi -
zansh murahhasm dikildiğini 
g~rüncü ikinci Muradın oğlu 
kuplere biniverdi. Maamafih ge
ne nezaketi elden bırakmıyarak 
mu;ahhasları güleryüzle kabul 
ettı: 

• - Hükümdarınıza nasıl bir 
dostluk gösterebı"l w. • .. w . ecegımı og -
renmek ısterim ... _ dedi _ 
P~ens Demetriyüs gayet ka _ 

ba b~r tavırla aynen şu cevabı 
verdı: 

- Şehzade Orhan için veri • 
leceğini vadettiğiniz para zama
nında Bizans hazinesine giremi
yor. Orhan Çelebi gibi eli açık 
bir Osmanlı Prensinin Kostan
tiniyede geçirdiği hayatı bu ka
dar az para ile karşılamak müm
kün olamamakta iken bu tahsi
satın da zamanında elimize geç
memesi bizi müşkül mevkide br
rakıyor. Bu prensin hanedanmı
zın en büyüğü olduğunu ve Ana
doludaki Türk vilayetlerinin bir 
çoğunda büyük. bir ad kazandı -
ğını bilmemiş olsaydık, hiç şüp
hesiz masraflarını kısmak bizim 
isin pek kolay olurdu. Hüküm -

(*) Isparta 

Deniz bayramı için bUyük 
bir program hazır amyor 
Deniz bayramım kutlulamak 

için toplanan küçük komite dün 
ilk kararlarım vermiştir. Mer -
si nrlt>n H no;ı v;ı kadar bütiin ~:ı
hillerimizde bir temmuzda şen-
lik yapılacaktır. 

Bu komite ay sonuna kadar 
toplantılarına devam ederek bü 
yük komiteye verilmek üzere 
program hazırhyacaktır. Prog
ramda her limandaki deniz te -
şekkülünün de fikri bulunacak -
tır. Denizciler şimdiye kadar 
Türkiyede görülmemiş bir bay
ram hazır lam ak kararındadır -
lar. 

Çeken niçin karaya oturdu? 
Bartın boğazında oturan Çe -

ken vapuru hakkında yeni taf -
si la t aldık. 

Vapurda, ikinci kaptanla ikin 
ci makinistin bulunmadıkları an 
!aşılmış, deniz ticaret müdürlü
ğü hadiseyi bu bakımdan da tet 
kike girişmiştir. Geminin otur -
duğunu haber vermek ve imdat 
istemek için indirilen sandalın 

su alarak battığı ve bir tayfa -
nın bu yüzden boğulduğu anla
şılmıştır. Boğulan Rizeli Reşi • 
din cesedi henüz bulunamamış -
tır. 

Çeken'in kurtarılması için ça
lışılıyor. 

Matbuat genel direktörü 
Bükreşte toplanan Balkan 

konseyi - Balkan birliği mat • 
buat kongresine iştirak eden 
matbuat genel direktörü Vedat 
Nedim Tör, dün sabah tayyare 
ile Bükreşten şehrimize gelmiş-
tir. 

Birinci Türk Basın kongre
sinin toplanması yaklaştığından 
hazırlıklara bakmak üzere Ve -
dat Nedim Tör dün akşamki 
tirenle Ankaraya gitmiştir. 

Beş kuruşa yoğurt! 
Şarbaylık şehrimizde satılan 

Silivri yoğurtları üzerinde mua
yeneler yaptırtmaktadır. Evvel
ce İstanbula yalnız Silivriden 
yoğurt geliyordu. Şimdi 24 ayrı 
yerden Silivri yoğurdu damgalı 
yoğurt geldiği anlaşımıştır. Fi -
atlarda çok düşmüştür. Kilosu 
beş kuruşa yoğurt satılmakta -
dır. 

Bu kadar ucuza satılan yo -
ğurtlarm ne ile ve nasıl yapıldı
ğı araştırılıyor • 

HiKAYE 

Dertli Gönül 
[Mısırlı Haşmeti, Ercümen -

din karısı Gönülü seviyordu. O
na Mısırda muhteşem bir hayat 
vadediyordu. Kencıisini, o kadar 
ihmal eden kocasından ayrılma
sını istiyordu. Ercüment Anka
rada büyük işin peşindedir. Ka 
rısımn yanında bulunamıyor. 
Gönül düşünüyor. En nihayet 
Haşmeti ile Mısıra gitmeğe ka
rar veriyor kocasına bir mek . 
tup yazıyor. Fakat tam Ha~me
ti ile gidecekleri gün kocası tay
yare ile geliyor] 

Şimdi ne yapacaktı? Demek 
Ercüment mektubu almamıştı. 
Belki böylesi daha iyidi. Bizzat 
söyliyecekti. Deli oğlan. Her za 
man böyle rüzgar gibi gelir, or
talığı gürültüye boğar ve yine 
rüzgar gibi giderdi. 

Haşmetiyi bir daha aramak 
için telefon edeceği sırada aşa
ğıdan Ercümendin sesi işitildi: 
- Gönül, hala hazırlanmadın 
mı? 

Gönülün eli ayağı tutulmuş -
tu. Ne aşağı inebiliyor ve ne de 
bir şeye karar verebiliyordu. Er 
cümendin merdivenleri ikişer i
kişer atlayarak yukarı çıktığını 
işidince, acele ile gözlerini sildi, 
1 ışarı fırladı. 

Ercüment Gönülü kucakladı
ğı gibi bahçeye indirdi. 

- Ercüment, sana mektup 
yazmıştım. 

- Canım şimdi mektubun sı 
rası mı? 

- Almadın mı? 

- Hayır, gidince alının.Hem 
ben buradayım ya. Mektubu ne 
yapacaksın? 

- Ama, mektupta bir şey 
yazmış tun. 

- Canım bırak şimdi. Akşa
ma konuşuruz. Bugün seninle 
başbaşa eski günlerimizi yaşaya 
cağız. Haydi atla motöre .. 

Adaya geldikleri zaman gü -
neş adam akıllı yükselmişti.Her 
zamanki yerde akşama kadar 
yüzdüler ve güneş banyosu yap 
tılar. Ercümendin halinde bir 
yerıııuc sezıyorau. uonule ne 
tatlı şeyler söylüyordu. Hele 
"Gönül, senden uzak olmak be
ni harap ediyor. Seni, hep kol
larımın arasında sımsıkı tut -
mak istiyorum . ., demesi ve Gö
nülü hasretli hasretli öpmesi 
onu serşemletmişti. Acaba, Haş 
meti, peki demekle yanlış bir iş 
mi yapmıştı? 

Akşam altıda döndükleri za -
man, Gönülde tatlı bir rüyadan 
uyanmış insanların hali vardı. 

Haşmeti iki defa gelmiş ve 
saat yedide tekrar geleceğini 
söylemişti. Gönül heyecandan 
tıkanacak gibi idi. Dili varıp ta 
Ercümende bir türlü söyliye -
miyordu. Son dakikaya bırakma 
ğa karar verdi. Yüzmeğe gittik 
lerine de memnundu. Hiç olmaz 
sa tatlı bir hatıra ile ayrılacak -
tı. 

Haşmeti kapıda gözükünce, 
Ercüment "aman burada oldu
ğumu kimse duymasın. Nasıl ol
sa birazdan gideceğim,, diye yu 
karı kaçtı. 

Gönül Haşmetiyi bahçede kar 
şıladı. "Geldin mi? Haşmeti,, 
diye sordu. 

- Kocan burada değil mi? 
Söyledin mi?,, 

- Söyliyemedim.,, 
- Bırak ben söyliyeyim. Ko 

can çelebi bir adamdır. Anlar. 

- Hayır, hayır, ben söyle -
rim. Sen burada bekle. 

Gönül merdivenleri çıkmağa 
başladı. Yansına gelince · dur 
du. İçinde müthiş bir azap var
dı. Ayakları bir türlü yukarı git 
miyordu. Birdenbire döndü. 

- Haşmeti, ben yapamıyaca 
ğrm, dedi, katiyen yapamıyaca -
ğım. Meğer ben Ercümendi se -
viyormuşum. Bugün iyice anla
dım. Razıyım. Ben burada kal 
mağa ve katlanmağa razıyım. 

Beni affediniz ve gidiniz. 
Haşmeti tamamile mağlCıp ol 

duğunu anladı. Titreyen bir ses 
le: 

- Gönül, hiç bir erkek hiç 
bir kadını seni benim sevdiğim 
kadar sevmemiştir. Sensiz saa
det bana haram olsun. diyerek 

Maçlara Düşkün Bir Kadın! 
Karısının pokere, süse, sine

maya düşkün olduğundan şika
yet eden, kocasının içkisinden, 
evine geç gelmesinden, kavga
sından yaka silken kadınlar bi
liriz. Fakat maç düşkünlüğü!. .. 
Vakıa bu da vardır, fakat şika
yet edilecek bir hadde varır 
mı? Şu koca lstanbulda haftada 
kaç maç oluyor ki? ... 

Neyse burasını bırakalım; 
okuyucumuzun derdini diı.liye
lim: 

" ... Başım ağrısa değil, ölüm 
derecesinde hasta olsam onu yi
ne maça gitmekten alakoya
mam. Her cuma, her pazar maç .. 
Geçende üç arkadaşı davet et
mi.ştim. Karılarile geldiler, ye
mek yedik. Oturup konuşacağı
mız sırada karım misafirlerini 
bıraktı ve maça gitti ... Bunun 
ne kadar tahammül edilmez bir 
şey olduğunu tasavvur edemez
siniz. Bu yüzd~n karımı bıraka
yım mı? Or.unla yaptığım bü
tün kavgalar fayda vermedi. 
Garip bir hadise anlatayım: 

Kendisile bir cuma günü bü
tün ısrarlarıma rağmen maça 
gittiği için o kadar ağır bir kav
ga yaptıT : ki, nihayet akşam 

eve dönmemek üzere çıktı, git
ti. ~nnesine gittiğinden emin 
idim, fakat on beş gün arama
dım; o da gelmedi. On beş gün 
sonra kavgamızrn ikinci haftası 
sonunda merak ederek stad
yumdan geçtim, onu içerde 
buldum. Güldü, barıştık: 

- Beni bu hevesimden ala
koyamazsın, seviyorum ne ya
payım!.. demekle iktifa etti. 
Bir müddet daha tahammül et
tim. Fakat artık kabil değil ... 

Ne yapabilirim? ... 
Feneryolu Yaver Ağa sokağı 

A. C." 
ol\.uyucumuza karısının bu 

şiddetli merakına biraz daha 
müsamahakar olmasını tavsiye 
ederiz. Vakıa evde misafirleri 
bırakıp gitmesi, hele hastalığı 
bile hesaba katmaması doğru 

değildi!. Bunlar kah şiddetli, 
kah yumuşak ihtarlarla tashih 
edilebilir. Fakat kadınların he
yecan peşinde olduklarını, hele 
bazı kadınların yalnız heyecan 
için yaşadıklarım düşünmeli. 
Meşhur bir romancı kahra

manına şunları söyletir: 
"Kadınlar o derece heyecan 

peşindedirler ki, büyük bir !ela· 
keti sakin bir hayata tercih 
ederler." 

İspanyadaki boğa güreşlerini 
bilirsiniz, y _ bir zavallı hayvan, 
ya bir insan ölüp gider. Bu gü
reşlere de en çok gidenler ka
dınlardır, maçlara olduğu gibi ... 

Haftada bir veya iki defa m:ı
ça gidiyor, diye bir kadın ne ko-

eğildi ve Gönülün elini öptü. Ar 
kasına bakmadan otomobile bin 
di ve gitti. 

Gönül yukarı çıktığı zaman 
birdenbire haykırarak kocasına 
koştu: 

- O ne, ne yapıyorsun? 
Ağlayor musun?,, 

Ercüment ağlayordu. Karı -
smı görünce ayaklarına atılarak 
daha çok ağlamağa başladı . 

- Ne oluyorsun, Ercüment? 
Sus bakayım. Neye ağlayorsun? 
Söyle bana .•. 

- Gönül, otomobilin gittiği
ni işidince seni ebediyen kaybet 
tiğimi zannetmiştim. 

- Demek biliyordun.? 
- Mektubun dün geldi. Yapı 

lacak yegane şeye baş vurdum. 
Tayyare ile geldim. Fakat seni 
o kadar seviyor, senin saadetini 
o kadar istiyordum ki, seni zor
la alıkoymağa katiyen cesaret 
edemiyecektim .. 

- Er, Er, beni affet. Biraz da 
sende kabahat var O kadar yal
nızdım ki, artık unutalım. Bu 
akşam ben de seninle geliyo -
rum. Senin yanında olduktan 

ğulur, ne boşanır. Ancak biraz 
daha azimkar ve dik sözlü ola· 
rak yola, itidale getirilebilir. 
Arada bir müsamaha edilerek ... 

• 
Doğrusunu isterseniz insan 

aşkı ne kadar saf, ne kadar şiir
le süslü tasavvur edtrse etsin, 
yine bunun bir maddi tarafı var
dır; hele zamanımız Ja platonik 
aşk, elmas gibi nadir bir şey ol· 
muştur. Fakat yine aikı yalnız 
maddi ihtiras halinde görmek 
te doğru değil. Biraz şiiri ol· 
malı ... 

Bize Ü sküdarda Salacıkta 
Toprak sokağından mektup ya
zan Zehra, şiirsizlikten ve ko
casile - belki sevgilisile - aş· 
kının maddiliğinden şikayet 
ediyor: 

" ... llk aylar böyle değildi. 
Sonra ne oldu bilmem; artık be· 
ni tıpkı evinin bardağı, masa· 
sı, hatta daha kıymetsiz bir ma· 
lı gibi görüyc,r. Bir kadının se· 
vilmeğe, tatlı söz işitmeğe, he· 
yecanlanmağa, kalbinin titre· 
tilmesine ne derece ihtiyacı 
var? bunu takdir edemiyor. Ka· 
drn yalnız maddi ihtiyaçlarrn 
tatminine m. yarar? ... " 
Hayır ... kadın erkeğin yarısı· 

dır. Daha doğrusu ikisi biribiri
ni tamamlc..r; onlar biribirleri· 
nin arkadaşları yardırr.cılarıdır. 

Karpantc:-'in şu sözleri ne 
kadar doğru ve ne güzeldir: 
"Yalnız maddi heyecanlara 

saplananlar bu yüzden aşkı is· 
raf eder ve hem maddi, hem ru· 
hi menbafa,ını tüketirler. lki 
aşık için en korkulacak tehlike, 
aşkın şiirden uzaklaşması ve 
ba yağılaşmasıdır." 

Bunun böyle olduj;unu .z.,ı. 

rp anlamıs, acısını duymuştur. 
i aKaL u"' ı ... ı,···-- - .. , -~"-
veya aşıkı da aşkına biraz şiir 
katabilsin !. .. 

Evvela kelimeler ve hareket• 
terle bu yoldaki ihtiyacını, ken· 
disini bir müddet bir şiir ve ha· 
yal fıleminde sevmiş olan ada· 
ma anlatmalı .. sonra onun işle· 
rine ve düşüncelerine iştirak et· 
meli; ev haricindeki alemile 
o.Iakadar olmalı. 

Aşkta şiir ve hayal uzun 
müddet tam manasile hüküm 
süremez. Yavaş yavaş kuvveti
ni kaybeder. Fakat büsbütün 
kaybetmesi de doğru değil.. Er
kekler eşlerinin seviye farkını 
sezmeğe başlayınca karşıların· 
dakine Zehramn dediği gibi bir 
bardak veya masa gibi bakma· 
ğa, onları yalnız maddi ihtiyaç· 
larını ·temine memur saymağa 
başlarlar. İşte bu seviye farkını 
azaltmak lazım. Güç, fakat lü
zumlu olan budur. 

sonra her rahatsızlığa katlanı .. 
rım. 

- Hacet kalmadı, Gönül. İşi 
mi bitirdim. Bu sefer geç kal -
mamm sebebi o idi. Artık hep 
yanındayım. Biriktirdiğim pa -
ralarla hülyasını kurduğumuz 

şeylerin hepsini yaparız. Motör 
de alırız, bir de otomobilimiz 
olur. Bunları sana söylemediın· 
Çünkü burada isteyerek katma
nı arzu ediyordum. Anlayor ınll 
..un?, 

- Istemem, Er, bir şey is " 
temem. Kız, erkek ne olursa ol" 
sun bir çocuğumuz olsun onunla 
meşgul olayım. O bana yeter. 

Gönül tatlı bir heyecanla hı~· 
kırarak kocasına sarıldı. 

s. f. 

YENi KiTAP~ 
Yeni Adam 

Yeni adamın son nüsha~ı çıl<" 
mıştır. kinde mütenevvi maka· 
leler vardır. 

Hohvud 
··..J.oas.S Holivutun 15 mayıs nu:JJ• 

çıkmıştır. 



Sovyet~!~ ~Döndüler 
Artist 1 erden 
Bara ana di· 
Yor ki: " Yeni 
küıtur TUrki • 
Y9 sine gelmek 
ruhumda ve 
kalbimde unu· 
tuınıaz bir ha· 
tıra b ı r a k t ı. 
lUrkiyenin 
llluaiki devri· 
illi zaman1nda 
•anatımızı 
lUrkiye halkı
na göstere
Cek fırsat. el-
d • •ttiAi m i z -
den çok mem· 
nunuz.,. 

'10SKOVA OPERASININ F.N DEtıERLI ARTISTLERIN
D EN SOPRANO MAKSAKOVA 

Rus artistleri dün sabah 
ve horraıarla 

•• Ankarada ve İstanbulda de1 -
ğerli ve artistik konserler ver -
miş olan Sovyet artistleri dün 
Moskovaya dönmek üzere Çiçe
rin vapurile Ödesaya gitmişler
dir. Misafirler vapurda Sovyet 
sefarethane ve konsoloshane er
kanı, Türk sanatkarlan konser
vatuvar müdürü Yusuf Ziya, 
belediye erkanı tarafından uğur 
!anmışlardır. Kendilerine bir 
çok büketler hediye edilmiş, bu 
r:- ·2a verdikleri konserlerden do 
layı Ankara ve İstanbulda du • 
yulan güzel hisler kendilerine 
anlatılarak, unutulmaz hatıra -
lar bıraktıklan söylenmiş ve tek 
rar gelmeleri rica edilmiştir. 

Sovyet artistleri dün hareketle 
rinden biraz evvel bizi Perapa· 
las otelinde kabul ederek Anka

, ra ve İstanbuldaki kaldıkları za 
manlara ait duygularını hülasa 
etmişlerdir. 

Şarkıcılardan Barsana demiş 
tir ki: 

"- Yeni kültür Türkiyesine 
gelmek ruhumda ve kalbimde u
nutulmaz bir hatıra bıraktı.Tür 
kiyenin musiki devrimi zamanın 
da sanatımızı dost Türkiye hal
kına gösterecek fırsatı elde et • 
tiğimizden çok memnunuz.,, 

Yine şarkıcılardan Maksako
va'da diyor ki : 

"- Memleketinizin bugünkü 
en unutulmaz çehresi şudur: Bu 
rada yeni bir hayat kuruluyor. 
Türkiye kültürde de erkin ol -
mak istiyor. Buraya geldiğimiz 
Sovyet sanatının, bütün yeni 
kültür için ı~ık verici bir fener 
telakki edildiğini gördük. Gör -
düğümüz takdirler, bu vazifemi 
zi yapmak için bize bir kat da -
ha kuvvet vermiştir.,, 

Bestekar Saştakoviçde fikir
lerini şu cümlelerle hülasa etti: 

" - İstanbul konservatuvarı
nın halk şarkılarına ait çok zen
gin ve değerli plaklan vardır. 
rüştüm.Yeni Türk musikisini ya 
ratmak yolunda büyük bir hazi 
nedir. Yeni Türk musikisi mev
zuları etrafında Ankarada ve İs
tanbulda Türk bestekarlarile gö 

· rütüm. Yeni Türk musikisini ya 
ratacak olan bu zevatta hatta 
bir olgunluk gördüm:,, 

Moskova akademi tiyatrosu 
müdürü Arkanof da diyor ki : 

Çh~jerin vapurunun güvertesinde ~i~ekler 
memleketlerine .uğurlanırlarken 

"- Türkiyede Atatürk ve is
met inönünden başlayarak bü
tün halk taraf mdan bize göste
rilen alakadan çok mütehassis 
olduk. Türkiye ile Sovyet Rus
ya arasında karşılıklı kültür ziya 
retlerinin bir anane haline gel -
mesini candan dileriz.Burada ge 
lirken endişe ettik.Acaba Türk
ler Sovyet sanatını nasıl bula • 
caklar, beğenecekler mi ? diye. 
Neticede Türklerin Sovyet sa -
natını kendilerine yakın bir sa
nat olarak telakki etmeleri bizi 
çok sevindirdi. Türkler bizi se
verek kabul ettiler ve anlayarak 
takdir ettiler. Burada yalnız yük 

Maksakova ve arkadaşları, diOer artistler, kucaklarmda çiçeklerle .•• 
edildik. Türk milletine ve bütün matbu Bize dedi ki: 

ata teşekkür ederiz.11 " - Halh, hislerini sanatlaş-
Yusuf Ziya ne diyor? tırmak meselesi Sovyet dostla -

rımızm tuttuğu bir yoldur.Onlar 

VERii.EN DEGERLI BiR ARMAÖAN 
sek santkar olarak değil, dost 
bir milletin evladı olarak kabul 

Türkiyenin her tarafında de -
rin bir çalışma vardır.Yeni mu
sikinin kuruluşunda halk musiki 
sini temel olarak alıyorsunuz. 
Bu gayet doğrudur. Biz de böy
le yaptık ve muvaffak olduk. 
~ize gösterilen alikadan dolayı 

Dün ayni zamanda konserva
tuvar müdürü Yusuf Ziya ile de 
görüşerek Sovyct sanatkarları 
hakkındaki fikirlerini sorduk. 

da köylü danslannı, havalannı 
topladılar. Biz de uzun zaman • 
danberi aynı yolu tutmuş bulu -
nuyoruz. 
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"MEIN KAMPF,, 

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

[BU ESERDE iLERi 
SÜRÜLEN DüŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SiYASi BIR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

O zaman iktidar mevkiinde 
bulunan Başvekil Cuno "Alla -
hın Alman milletine hediyesi,, 
dahilde sosyalist marksistlere, 
hariçte Fransaya karşı o kadar 
lüzumlu olan böyle bir mücade
leye cessurane girişecek yerde, 
sanki bir deha eseri bulmuş ve 
menfi mukavemete karar ver -
mişti. Bu kararını tatbik için de 
evvela başları ezilmesi lazım ge 
lenlere müracaat etmişti. "Tek 
cephe,, teşkil etmek isteyen Cu
no marksistlere baş vurmuş.bun 
lan Ruhr havzasında grevler 
yaptırmak için maaşlara bağla
mış, nihayet yeni ve utandırıcı 
bir inhizamı gayri kabili içtinap 
hale getirmişti. Hitlerin hiddeti 
son dereceyi bulmuştu. İşe geç
mezden evvel, dilek şiddetini 
arttırmış ve sosyalistlerle birlik 
yapan burjuva bir hükfunete 
karşı açık, kapalı bir zarba ha -
21rlamağa koyulmuştu. İlk iş o
larak da 27 sonkanun cumartes· 
günü milliyetçi sosyalist partisi 
kuvvetlerinin bir nevi teftişten 
geçirilmesine karar verdi. Tef -
tişte kıtalar hazır bulunmağa da 
vet edileceklerdi. Trenler, he -
men her taraf ta teşekkül etmiş 
olan kuvvetli hücum kıtalarım 
Münihe taşıyacaklar ve bu mü -
nasebetle "bayrağı takdis,, me
rasimi yapılacaktı. 

Bavyera hükumeti, harice 
karşı Cuno'nun istediği cephe 
birliğini zahiren olsun muhafa
za etmek kaygısıyle, açık hava
da yapılacak olan bu merasim ve 
tezahürata mani olmak istedi. 
Fakat Hitler boyun eğmeğe mü
temayil görünmeyince, dahiliye 
nazırı Dr. Schweyev'e umumi 
komiser sıfatiJe geniş salahiyet
ler verildi. Bu zatın elindeki sa
lahiyetleri nasıl kullandığı hak
kında Münih gazetelerinde çı -
kan mütalealar başka başkadır. 
Bazı gazeteler, Milliyetçi sosya
listlere karşı alman tedbirleri 
protesto etmişler, bazıları ise 
umumi komiseri zaafl'l, hatta 
Hi:lercilere karşı cemilekarlık -
la ıtham etmişlerdir. Dahiliye 
n~ı~ da bir kaç gün sonra ken
dısı?ı ha~lı göstermek için bir 
nevı teblığ neşretmişti. Bu teb
liğden şu kısımları alıyoruz: 

"Alman .~illiyetçi Sosyalist 
a~el~ partısı şefleri, polis ken _ 
dılerıne sokakta tezahüratın 
memnu olduğunu söylediği za • 
man, böyle bir tedbire karşı kuv 
vet ve şiddetle mukabele ede • 
cekleri cevabını vermişlerdir. 
Polis müdürü ile (•) yapılan bu 
görüşmeler esnasında, Bitler, 
kim menetmeğe çalışırsa çalış • 
sın, bayrağı takdis merasiminin 
açık havada yapılacağım beyan 
etti. Eğer hiikfımet ateş açarsa, 
Hitler kendi adamlanmn başın
da olarak ateşe göğüs açacağı
nı, fakat bir defa ilk kurşun pat
ladıktan sonra su gibi kan aka
cağını, iki saat sonra da hüku
met mukadderatının taayyün 
etmiş olacağım söyledi.,, 

Vekayia bakılırsa, Hitler son
radan yumuşamışa benziyor. Fa 
kat hiç olmazsa partisine men
sup olanların kapalı yerlerde 
serbestçe toplanmalarına mü -
manaat edilmiyeceğine vadal -
mıştır. Filhakika Hitlercilere 
karşı olan bir çok memnuiyetler 
kaldınlmış ve Hitlerdler arzu
larını bir defa daha kabul ettir
meğe muvaffak olmuşlardır. 
• 27 son kanun gününde alınan 

(•) Pöhner artık polis mUdUrU 
ıMDdf. kat'l surette Hitler partisine 
dahil olmuştu. ,., 

kararlar memleketin hem dış, 
hem i~ politikasını alakadar e -
diyordu. Hitlerciler, Fransızla -
rın Ruhr havzasına girmesi ile 
ihlal edilen Versailles muahe -
desinin feshini, tamirat namına 
artık on para dahi verilmemesi
ni, aynen tediyatın kaldırılma -
sım, paranın ıslahını, cumhuri -
yeti himaye kanununun Iağve • 
dilmesini, "son teşrin canileri -
nin,, hapsedilmesini, para dala
verası yapan borsa oyuncuları 

ile murabahacılara idam ceza -
sının tatbikini istiyorlardı. 

Hi tler Volkischer Beobachter 
gazetesinde neşrettiği bir yazı -
smda sosyalistlere karşı en şid
detli hücumlarda bulunuyordu. 
Artık 1923 son kanunundan son 
teşrinine kadar Münih'te vazi -
yet daima böyle pek karışık git
miştir. 

Şurası da zikre değer ki Stre
semann kabinesi menfi muka -
vemetten vazgeçtikten sonra 
Bavyera hükumeti ilC1Reich hü
kumetinin arası çok açılmıştı. 
Münih'te von Knilling'in başın
da bulunduğu kabine içinde. Hit 
lerin bütün fikirlerini kabul et
memekle beraber, Berlin hüku
metinin takip ettiği politikaya
karşı açıktan açığa hasmane va
ziyet almış olanlar da vardı. 
aMünih'te efkfir heyecanda idi. 
Bitler bundan istifade ederek, 
General Ludendorf'un da iştira
kile, büyiik bir darbe indirmeğe 
karar verdi. 

8 son teşrinde hücum kıtala
rına mensup adamlar, hükume
tin umumi komiseri von Kahr'
ın halkı teskin icin nutuk söyle
diği bir birahaneye silahla gir
diler. Bu zat, hükumet kıtaatı 
kumandanı General von Los -
sow, miralay von Seisoer, Hit -
lerin tehditlerine boyun eğdiler. 
Kabinenin bazı azası, bilhassa 
başvekil von Knilling ve Dr. 
Schweyer tevkif edildiler. 

Hitler von Kahr'ı mirliva ve 
Bavyera Krallığı naibi tayin et
ti. Eski polis müdürü Pöhner 
başvekil olmuştu. 

Reich hükumeti ise, başta 

Cumhurreisi Ebert olmak üzere 
sakıt ilan ediliyor, Ludendorf' 
un kumandası altında milli Qİr 
Alman ordusu teşkil ediliyor, 
General von Lossow Reich hü -
kumeti harbiye nazırlığına ve 
askeri diktatörlüğe geçiyor, mi
ralay von Seisser Reich polis 
nazırı tayin ediliyordu. Hitler 
sadece politikanın idaresini ü -. 
zerine almış bulunuyordu. 

Fakat Hitler'in serbest bırak
tığı, hatta kendilerine makam 
verdiği insanlar, az sonra Hit -
ler' e karşı cephe almışlardı. Po
lis ve hükumet kıtaatmı har'!he
te getirdiler. Bu yüzden Münib 
sokaklarında kanlı boğuşmal:ır 

oldu. on dokuz kişi ö!dü. 
Lakin Hitlerciler ma~lup ol -

:nuş ve bizzat Hitlcr de tevkif 
edilmişti. Az sonra kendisini 
sorguya çeken salahivettar mah 
!:eme Hitleri beş sene kalebent
liğe mahkum etti. 

1 nisan 1924 te girdiğ~ Lan _ 
dsberg hapishanesinde gt>çirdi _ 
ğ'i günlerdedir ki, özüni: aldığı
mız bu kitabı yazmıştır. 

Hitler'in hapishane-Jf'n kur -
tuluşu ve bütün Almar.ya'nın 

devle1: işlerini tam nıanasıyle e
line alışı kitabın m~vznu hari -
cindedir. Yalnız o vahe kadar 

geçen vakalan tamarn1.a~ıc: ve 
tenvir edici kısımlan 11<1 ıktıbas 
ediyoruz: 

Cumhurreisi Ebert 9 son teş
rin ı 923 te Alman mil ~etine hi-
taben bir beyanname ne~retmi§· 
ti. Bu beyannamede deniliyor • 
du ki: 

... (Arkası var). 

Klavuz İçin 
Dersler 

Aile 
Arda 

-6-

Evcimen - Aileoerver 
Aile kelimesinin ~ski bir yakut kö

kü olduğunu belki henüz bilmiyorsu
nuz. Fakat kılavuzun (T. Kö) teri 
izahlanırken bunu da öğreneceksiniz. 
Ancak kelimenin yeni türkçe şekli 
şudur: Ayle. Pek uygunsuz bir keli
me olduğu için bir türlü kullanma 
diline geçmiycn ailevi sözü için de 
ayleıel diyeceksiniz. 

Halktan bu kelimeyi her vakit bu 
son türkçe şeklinde duyardık: ayleü 
Türkün ağzı böyle yoğurur. 

Arda'da ayle demektir. Onunla 
dilimiz zenginleşiyor. Yarın ilim te
rimlerini aradığımızda, onu da belki 
fasile yerine koyacağız. 

Bizim bakalanmız evcimen adam
lardı. Hiçbiri, sokakta geceye kalmaz
dı. 

• Akamet - K11ırhk, sonuçsuzluk 
Akamete uğramak - Sonuçsuz kal 

mak, sonuçsuzluğa uğramak, sonuç 
vermemek. 

Akamete uğratmak - Sonuç.auz 
bırakmak, verimsiz bırakmak 

Akim - Kısır, sonuçsuz, verimsiz. 
Akim kalmak - Sonu gelmemek, 

yarım kalmak, yüz üstü kalmak, su
ya düşmek. 

Bir osmanlıca kelimenin karşısında 
bu kadar türkçe görürseniz, bu keli· 
menin dilde hiç yerleşmemiş olduğu
na hükmediniz. 

Dün bütün düşman hücumları aka
mete uğradı - Dün bütün düşman 
hücumları sonuçsuz kaldı; sonuçsuz
luğa uğradı. 

Akim kalan bu hareliet - Sonu 
gelmiyen bu hareket .• 

"Südü takim etmek sözündeki ta
kim yerine kısırlaştırmak sözünü 
kullanabilirsiniz. Takim o demektir. 

• 
Aktetmek - Bağıdlamak ( Con-

tracter, conclure un acte public ou 
prive) 

Akid - Bağıtcı, bağıtlayan ( con
tractant) 

Akd - Bağıd (ac.te) 
Hemen aklınıza andlasmalardaki 

"tarafeyni akideyn .. sözü .gelecektir. 
Bunu "bağıtcılar., veya "iki bağıtçt 
taraf., diye karşılıyacaksınız ve bir 
şey de anlamış olacaksınız. 

"Evlenme erkekle kadını birleştiren 
bir bağıt'dır,. sözünde bağıt kelimesi 
akt yerini tutuyor. 

Almanlarla Fransızlar arasında son 
andlaşma, 1918 de Versayda bağıtlan
mıştır. (aktedilmiştir.) 

Bu cümlelerde yeni bir kelime öğ
reniyorsunuz: 
Anla~ma - Muahede • 

• 
Kılavuz "bağlanmak,, kökünden 

çok esaslı başka bir kavram ardası 
üretmiştir. Burada onları tekrar ede
lim: 

Tabiiyet, menutiyet - Bağm, ba
ğmç, uyruluk ( depandant) 

Tabi, menut, muallak, vabeste -
Bağıntı dependancıe. 

Tabi kılmak, tahb tabiiyete almak, 
münkad etınelc - Uyrutmak (asau
jetir) 

Tabi (bu anlamda) - Uyruk 
Tabi olmak, tebaiyet etmek - Uy. 

ramak 
Metbu - Uyraç Wi'IS . 
Tebaa - Uyru 
Gayritabi, müstakil - Bağmsrz 

(intependant), erkin 
Ademi tabiiyet, istiklal - Yadbağınç 
(independance), erkinlik. 

Tabiiyet ve menutiyeti mütekabi
le - Arsıbağınç (independance), er
kinlik. 

Tabiiyet ve menutiyeti mütekabile 
- Anıbağınç (interdependance) 

Burada ilk dikkat edeceğiniz şey 
bağlı ile bağınlı arasındaki ayrnndır: 
Bağlı - merbut - bağınlı - tabi, me
nut - muallak, vabeste. 
Bakırköy iJçebaylığı İstanbul İlbay
lığına bağlıdır. 

Kanun çıkarmak, Kamutayın kabul 
etmesine bağmh'dır. 
Konuşma dilinde "bağlı,. ayni şe

yi anlatabilir. Fakat ayırmak daha 
doğrudur. 

"İstanbul İlbayhğına bağlı olan K..a 
dıköy ilçebaylığımn ekonimik gelişi
mi, dalga kıran ve nhtım yapılmasına 
bağınlıdır.,. İşte size iki kelimenin 
ayırd edilmesini kolaylaştıran başka 
bir misal 1 

·:tsk~ya lngiltereye tabidir.,, cüm
lesındekı tabi kelimesini uyruk ile 
karşılıyoruz. 

T~?aa demek olan uyru da gene 
bu kokten geliyor. 
"Osmanlı sultanlan, asırlarca, Hi

,e~z a~abtarı!'a uyraçlık ettiler.,, de
dığimız vakıt, uyraçın metbu kelime
sini karşıladğımı görüyorsunuz. Bu
nun feğli "uyramak - tebaiyet et
mek,. tir. 

Uyruluk osınanlıca "tebaalık .. anla. 
mına "tabiiyet,, in karıılığtdır.: 
"Bir devlet. kendi toprağındaki azın
lıklarda iyi uyruJuk vasıfları arar!,. 
Fakat bir de d~pendance karşılığı ''ta 
biiyet .. vardır ki onu ''bağın, bağtnç,, 
ketlımleri ile kar§ılıyoruz1 _ 

FEN DURMADAN iLERLiYOR 

6450 Metre Uzunluğ u nd a Bir Köprü 
Amerikalllar San Fransiskoda dünya
nın en büyük köprüsünü yapıyorlar 

193 7 yılın'da, San-Fransisko, 
dünyanın en büyük ve en uzun 
köprüsüne malik olmakla övüne
cektir. 

San-Fransisko dar ve müsta
til bir yarımada üstüne kurul
muştur. Bu yarnnadanın bir ta
rafı Büyük Okyanus, öteki tara
fı ufak bir körfezdir. Okyanus
tan bu körfeze meşhur (Altın 
kapı) ağzından girilir. Körfezin 
öte yanında, yani San-Fransis
konun karşı yakasında 300.000 
nüfuslu Okland şehri vardır. 
Buhranın doğurduğu işsizliğin 
önüne geçmek ve sanayii koru
mak için sayısız münakaşalar ve 
projelerden sonra San-Fransis • 
koda iki köprü yapılmasına ka
rar verilmiştir. Bu köprülerden 
biri (Altın kapı) nm üstüne lm
rulacak, öteki San - Fransisko
yu O klanda bağhyacaktır. 
Dünyanın en güzel liman 

ağızlarından birini bozmamak 
için (Altın kapı) köprüsünün 
asma olarak yapılması kararlaş
tırılmıştır. 

Köprünün gözü .1260 metre 
genişliğinde olacaktır. iki sene· 
<lir yapılan ve iki sene sonra bi-

San Fransisko köprUsU 
için suyun ortasına kurulan 

beton destek 

tirilecek olan bu köprü 30 mil
yon dolara çıkacaktır. Köprü
nün iki ayağı bitirilmiştir. Bun
ların her birinin kaide genişliği 
36 metredir, yükseklikleri ise 
25 metresi suyun içinde olmak 
üzere 250 metredir. 

90 santimetre kutrunda iki 
kabloya istinat edecek olan k~p. 
rünün sudan yüksekHği 66, ge
ni;liği 27 metre olacaktır. Köp
ri.mün heyeti umumiye uzunlu
ğu 27 50 metre tutacaktır. 

Böyle olmakla beraber, (Altın 
kapı) üstüne tek gözlü bir asma 
köprii yapmak nihavet imkanı 
olan bir cesaret işidir. Fakat 
San - Fransiskoyu Oklanda bağ-

"Hayatı iktısadivede, milletler 
arasında, bir gün tAbiiyet ve metuni
yeti mütekabile esası aranacaktır.,. 
sözünü töyle çevirebiliriz: "Ekono
mik hayatta, uluslar araııında, bir gün 
arsıbağın~ esası aranacaktır.,, 

Biz independance sözünü bağınsJZ 
ve erkin dive iki türlü karşılamkata 
şüphesiz dctha iyi ettik. "Müstakil 
meb'usluk .. "mahkemelerin istik11ti., 
yerine "bağınsı.z saylavbk.. "hakver
lerinin ba~mınzbğı,, sözünü kutlana
cağıı. "istiklali milli,, nin türkçe.si 
"ulusal erkinlik., dir. Yazı dili pek 
yakın zamanda: 

- Ben ııyasa hayatında bağınsız· 
lığı severim, 

Sözü ile, 
- Arsıulusal sivasada. ancak, er

kin ulusların hUım-;ü ~eçer, 
Sözü arasındaki aynmı belirtecek

tir. 
"İktisadi bayatta mutlak bir ade

mi tibiiyet ve merutiyet siyaıeti tA· 

kip edilemez .. cümlesini ise şöyle icar 
şılıyacafız: "lktışadi Jıayatta, saltık 
bir yadbağınç aıyasa11 güdülemez ... 

Bu son cümlelerde eeçen yeni keli· 
meler: 

Muttak - Saltık 
Vasıf (T. Kö.) 
Fiil - Fetil 
Ekalliyet - A:anlık 
Vilayet - llhaylık 
Kaza - llçebaylik 
Millet MeCliai - K-.mıtay 
Mefhum familyaaı - Kavnmı ar. 

daaı. 

. ' . ....., 

--- - ......_... 

San Fransisko'yu Okland'a baölayacak elan iki asma 
köprünün ayakları 

lamak için körfezin birkaç kilo- ı iki asma köprü yapmak fik 
metre suyunu aşmak lazımdır. ortaya atılmış ve bu inşaata baŞ 

iki şehri bağlamak fikri 1850 lanmıştır. 
de ortaya atılmıştı. Bu tasavvu- Bir: t.ek köprü .. ha.~~~ ~el~c~ 
run hakikat olması için 83 sene o~an ıl:tl. asma kop~uı:ıun ıkı s . 
lazımgelmiştir. Çünkü bu sek- hıldek~ ınşaatla ~bırlıkte heye 
sen üç sene içinde yapılan son- umumıye uzunlugu 6850 me 
dajlar sayesinde kalın bir kum t~.ta~~~~ı~: Bu suretle ~amlı 
ve camur tabakası altında bir koprusunun 3650 metrelık rek 
k~y~lık, diğer taraftan da San. ru .k~rılmış olacaktır. .. .. d 
Fransisko ile körfezin ortasın- Iki sene sonra bu kopru 
c'laki küçük bir ada arasında da bitecek ve sudan altmış met! 
başka bir kayalık bulunmuştur yükseklikte otomobil ve trenle!; 

• • w • şimdi her gün vapurlarla Sa 
Üç .. k~.ıo~etre uzu.~u.~nda Fransiskoya geçmek mecburiy~ 

tek gozlu hır asma kopru yap- tinde olan elli bin kişiyi taşıya• 
mak insan kuvvetinin üstünde caktır. 
bir şeydi, fakat körfezin derinli- Süveyş ve Panama kanaıtar1 
ği de birçok köprü ayaklan ile barajlar istisna edilirse, b\l 
knrmağa manidi. Şu halde ka- köprü insanların meydana getir· 
yalığm üstüne beton temel atıp dikleri en büyük inşaat eseri o!a' 
bundan istifade ederek uç uca caktır. 

• •• 
Diş yüzünden 
Ne ler o l uyo r ? 

Dr. Döşarm 
Paris Tıp Ce
miyetine şu ga 
rip iki vak'ayı \ 
'Jildinniştir : · 
"1 - Bir ka
dın bir sabah 
ateş yakmak i
çin üflemek is-

ti yor, muvaffak olamıyor. Ay
naya bakıyor ve "ağzının çar
pıldığını,, görüyor. Komşula
rından biri koşuyor ve gözlerin
den birini kapıyamadığmı anlı
yor. 

Kadının hiçbir ıstırabı yok
tur, halbuki yüzün sağ tarafına 
inme gelmiştir: Yanak sola kay
mıştır. Göz kapakları kapanmı
yor ve hasta ıslık çalamıyor. 

· irsi bir hastalığı yok. Vaziye
ti normal. Kan mikropsuz. Yal
nız sağ taraf ta ki dişlerinin hep
si, alttakiler ve üsttekiler ağn
mıyan çürük birer kökten ibaret. 

19 mayısta üstte ve sağ ta
raftaki dişlerini çıkanyorla:-. 

.Kırk sekiz saat sonra hastada 
iyilik başlıyor. 

22 mayısta iki diş daha çıka
rıyorlar. Göz tamamiyle kapana
h. liyor. 

24 mayısta iki diş daha ... 
Yüzde hareket başlıyor. 

26 mayısta bir diş d;ıha .. Has· 
ta hemen hemen iyileş:uiş gibi
für. 

Nihayet .on iki di"? ~öküldük
ten on beş gün sonra ınme ta
mamen zail olmuştur 

''? - Bir erkek üç sene yü
zür!de ağrılar çekmiştir. Bu ağ
n yalm1 gündüzleri l'\lın kısmına 
gel rıeıctedir. Bu ağrı gelince za
vallı adamın yüzü kızarmakta 
burnu akmakta ve yüzünün ada
leleri titremektedir. 

Kobra yılanındarı 
Hay ır y o k! 

iki sene ,,st 
ki Fransa 'fı~ 

. akademisi, rrııl 
'him bir mesele 
karşısında ka~· 
mıştı : Denitı' 
yordu ki l{olr 
r a yııanııııı' 

zehti kanserlilerin ıstırabını~ 
zaltır, vaziyetlerini düzeltir ~1' 
hatta hastalığı geçirir. Bü}'~ıı 
bir ümit belirdi. Fakat, bugıl.: 
tecrübe ve kontrol bunun b01 

olduğunu meydana çıkarmıştı~· 
Profesör Kal met ölmeden ~!! 

az evvel, radyum enstitüsürıil 
Pastör laboratuvarından bu te' 
daviyi tecrübe ve kontrol etı11~ 
sini istemişti. Doktor Lavd0 

iki senelik mütemadi tecrü~~ıe~ 
rini Fransa Tıp akademısııı 
bildirmiştir. . 

55 kanserliye gün aşırı otarB~ 
dört ay müddetle kobra zel1ı1 
enjeksiyonu yapılm•stır. Bu eıı' 
jeksiycnlar has,.aiat cian on~', 

. bl dokuzunun ı.:ıtJraplarmı hıÇ . 
bl' suretle azaltmamış~ır. Onda , 

rinin ise ktrl: sekiz saat için acfe 
ı/ 

tarını son derece azaltmış 

sonra te<>irini kaybetmiştir. . 
• 1'SI' 

42 hastava ur yanına enJe ~ 
yon yapdn;ış, hastalardan k'\e 
hastahğııı ~eyri h~~b:r sur~ıJ' 
durdun11amadan ölmüştür. W 
gün sağ "llan ikisinin yaşaıt1dif• 
rı ise rad ruma atfed. tmekte ti' 

9 ha~taya urun kenaisine :~ıı 
jeksiyon yat-ıılmış, bunlar 0ı 
sekizi olın!iştür. Sağ ka!a~tt:' 
hastalık t:eyrmi takip etrrıe 

dir. ·'I 
Dol.:tor Lavdan akade~ı-i' 

verdiği rap0runu şf yle. b~,s'' 
yor: Kobra vdanı zehiı inıJl 
sere hil(b

0

r faydası yoktur:_/ - .,, 
Nihayet bir gün dişler mua

yene ediliyor. Hepsı sapasağ-
1'-m \ e güzeldir. Y almz bir diş 
ağınız bir ~ürük kök haline gel· 

0 0 

A ld d' çe1'' mıştır. 16 eylu e bu ış ~ 
n .i~. 19 eylulde iyilik başla tıi~ 
4 tesrinievelde adamcağızJl1 
bir ıey_i kalmamlftır. 
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HAFTADA BiR GÜN 

Şimdiye kadar briç sütunla-
1:111ızda, hergün, birtakım pren· 
sıpler gösteren oyun şekilleri 
Vermekte idik. Bundan böyle 
h~f tada bir defa da, perşembe 
t nleri, bir bric meselesi vere-
ce~· .. 

ız. 

Briç m~rnldısı okuyucuları
ın•z bu meseleyi h:ılle uğraşsın
lar ve netitcsini bize bildirsin
l~r: Doğru halledenlerin isimle
rını, eğer isterlerse, ertesi per
~embe meselenin hallile birlik
te neşredeceğiz. 

Bugün ilk meseleyi veriyo
ıruz: 

(> " + 10.3 

A. P. 

~ 7 

No. 1 
~ 5 
+ R. u . 6 . S •o6 

+o + 1>,S.1 .4' 

-tı 
+ R . 4 

+ A 
3. 2. 

•r A 

J{oz: karodur. 
Ön üç löveden yedisi oynan

nuş, geriye yukarıdaki şekilde 
görünen altı !övenin oynarunası 
ka mıştır. 

A oymyeı.caktır ve bu altı lö
Veden beşini alacaktır. 

Arayınız, bulduğunuz takdir
de göndereceğiniz cevapların 
üstüne (Briç) kelimesinin ila
vesini lfıtfen unutmayınız. 

'Yeni başlıyanlar için: 2!5 

Sanzatu 
Başlangıçta bir sanzatu dek

lare edebilmek için şunlar la
zundır: 

1 - Muhdazah üç renk, 
2 - Kafi miktarda onör kuV

Ye.ti 
Bu kuvveti, sanzatuda elin 

kıymetini tayin için evvelce 
verdiğimiz cetvele göre, sayı 
vererek 5lçmek lazrmgelirse, 
oyuncuların vaziyetine nazaran 
şöyle olmalıdır: 

Birinci ve ikinci konu .. anlar 
için 13 sayı. • 

Üçüncü konuş.an için 14 sayı, 
Dördüncü konuşan için 15 sa

yı. 

Bu kuvveti, löve olarak ölç
mek laznngelirse üç löve onö
resi ve bu as;ari kuvvetle bir
likte vale, onlu ve dokuzlu gibi 
sanzatuda ic; gören kağıtlar bu· 
lunmalıdır ... 

Kontrakt briçtt- sanzatu bü
tün deklarasyı ıann en tehli
kelisi olduğu için, hele vülne
rabl iken mutlaka dörde yakın 
onör lövesi olr alıdır. 

!ki sanzatu 
Eğer dördüncü renk yalnız 

~ale ve bir uf ak veya üç ufaktan 
:ıbaretse, başlangıçta iki s.anza
~ birden deklare edebılmek 
1~in hiç değilse 18 veya 19 sayı 
lazımdır. 

1 
.. Bu kuvveti, löveye çevirınek 

t:ıaıımgelirse dört buçuk veya 
eş onör lövesi eder. 

Uç sanzatz 
ıd ~aşlangıçta üç sanzatu bir· 
ı ... en deklare etmek için 22 sayı 
aıtrndır. Bunu Iöveye çevirir • 

'e-lc beş buçuk onör Iövcsi eder. 
Sanzatu ve renk 

l'o ~Skiden başlangıç de~lar~
ı· n~ olarak sanzatu tercih edı
~~dı. Halbuki şimdi böyle de· 
t 1Id· E"' · d kla"sl' ır. ger başka bır e 
ı on .Ya:ı>mak imkanı yoksa san-
t:tu .. deklare etmelidir .ve hat
~-darı kaö-ıth bir rengı sanza-
~ iistün°tutmahdır. 

ke;r ese, a: (I::.>r: As, rua, 9, 5; 
j. 0.: A.s, B. 7; trcfl: Rua, d: "'l1! 
bi/>!f

1
: Dr m, ıo, 2) şeklindei:ı 

"G c e bir kör deklare etme 1
• 

~Un yun t\ll Unla beraber bazı o -
iı ~i eğer dört kağıt kıyrn.7t

L_ · r renkten ise sanıatu soy· 
~e'"· 

Jl..~1 tercih ederler. 
~~~ıçta sanzatu deklare 
· · -..ııın fenalığı ıudur: Arka· 

Dünya Rekorları 
Cunningham'a harika 
atlet diyorlar 

Blenn Cunningham 
Harika olarak kabul edilen mil koşucusu 

Atletizm rekorları gün geçmi
yor ki kırılmasın. Hicbir ehem
miyetli müsabaka sey~·efülmiyor 
ki mühim bir dünya rek'Jru ol
dukça mühim bir farkla geçil
mesin t Ve herkes gayet tabii 
olarak: Ba hızla; bu atlayışla 
bakalım rekorlar daha ~e k3."lar 
yükselecek?,, sualini soruyor. 

1923 te Nurmi bir miJi 4 daki
ka 2/ 5 saniyede koşt11ğu zaman 
dünyanın parmağı ağımda kal
mıştn. Bugün bu süratle ehem
miyetli bir yanş:ı iştirak ihtiır.a
li de yoktur. Çünkü geçen sene 
Glenn Cunningham bir mili 
4 :06. 7 dı, onun arkasından da 
Bonthron 4 :08.9 ile ikinci geldi. 
400 metre düz koşuyu 4 7 saniye 
de alan Spencer'in rekorunun kı 
nlmıyacağmı iddia edenlerle 
birlikte 1932 de Carr ayni me
safeyi 46.2 de koşunca gene bü
tün dünya şaşırdı. Ge,.en sene 
Torrance gülle rekorunu, W~J
ter Marty yükfe1c ~tlama reko
runu kırınca g:me bütün hesap
lar altüst oldu. 

Bu rekorlar harika denecek 
sürat ve mesafelerdedir. Dünya 
gençliğinin atletizmde daha ne
lere muvaffak olacağı~ı tetkik 
bu itibarla çok enterrsa'ldır. 

insan vücudu!'lun bir taham
mül derecesi ve bunun fevkine 
çıkıkmıvaca.wı bir h~k·kat ol
makla berater şurrs· da S")n 
derece dikkate şıyan bir r.okta
dır ki 400 ıretrevi 4 7 saniyede 
koşabi'en bir atletin b"r mil' 4 
dak:kadan b' ı az fa7la müddet-
te koşmasının imkan da11i'inde 
bir iş olduğu idd:asıdır. 
Glenn Cunningham'ın artrenö
rü Hamilton'a naz:;t:-.• ı kendi 
yaptığı bir hesaba göı e bir m:li 
4 :Ol :6 da koşmak kzb:I olacak
tır. Çünkü, tahammülün bir de
recesi olmakla beraber asabi 
enerjinin bilhassa yarışın sonla-

daşı ren~. değiştirmek için iki 
\üveye çı!::mak meoburiyetind~
dir. 3öyle olunca ortaklar bı
ribirlerine ellerinin kıymetini 
g0"'terme!t fırsatını bu"amazlar 

E lde iki sanzatuluk bir kıy· 
ır et olunca, bir renk deklare et
mektense iki sanzatu birden 
söylemek daha doğrudur. Me
sela (Kör: As, rua, 8, 4; karo: 
As vale, 5; trefl: As, vale, 3; 
pik: Rua, vale, 2) şeklindeki bir 
elle mutlaka iki sanzatu dekla-
re etmelidir. 

nna doğru hududunu çizmek 
kolay değildir. Cunningham 
şayet yarışı Bonthron'dan otuz 
metre kadar önde olarak b"t"r
memiş olsaydı bu asabi e ,erji-

en istifade eder, muh kkak 
yarışı daha kısa müddette biti-

6111 Bonthron Cunningharr · 
in en kuvvetli rak bi 

rirdi. Yarışı ö'ü g"bi b•r hald~ 
bitirmemesi de henüz kendisin
de bu asabi enerjinin on haddi
~ bulmadığını gösterir. Mütmiş 
hır rekor yapabi'rrek ;çin: koşu
cunun rakibi t'"rafından çok az 
farkla t~k·p olurıması ~arttır. 
Bunu izah edelim: Vücut son 
enerjisi '1i sarf etti - ini •· üşünce 
kuvvetiyle bize ani t r F :-kat 
ins·mm mde'·k"re l·uvv· ti her 
zam"'n do~ruyu haber ' e med;
ği için, vücudun hı :ik ten son 
enerjiyi sarfedip etmediğini biJ
mek mümkün değildir. Bunun 
için de koşucunun arkasındaki 
rakibin ayak sesini duyarak 
müfekkire kuvvetini vücuqunun 
yorulup yorulmadığmdan ayıra
rak yarışı kazanmağa vermesi 
lazımdır· Düşüncesini bacak lan· 
nm yorgunluğundan ayırabilen 
atlet için bir mili dört dakikadan 
bir saniye fazla müddet zarfında 
koşmak muhakkak surette mü
yesser olacaktır. 

Hamilton'un hesaplarına gö
re uzun ve kısa mesafe]erden 
birçoğu gene ayni nazariyeye 
tabi olarak yakında kırılmış ola
caktır. 

Atlamalara gelince, bunlar 
daha ziyade bedeni kabiliyet ve 
hadlere tabidir. Bwılarm kolay 

Bugün Taksim sta 
dında karşılaşıyor 

Yunan:stamn Ap:>llon fut
bolcuları bugün ilk r1açlarını 
Taksim Stadında Beşiktaşla 
yapacaklardır. 

Beşiktaşm bug-ün Apollon 
karşısına nasıl bir takım cıka
racağını öğrenmek içi:' bıi' ku
lübün ileri gelenlerinden birine 
müracaat ettik. Bu zat bize: 

- Şimdi fı. ··ol ta· .mmuzm 
idaresi eskisi gibi değildir. Ta
krmı beş kişilik bir komite ya
pıyor. Komite her. · takımı 
yapmamıştır ve ya!>mış olsa bi
le bu hususta hiçbir şey söyle
miyor, dedi. 

Bunun ü~erine kendisine· ~a 
takımda oynaması muhtemel o
lan oyuncuların kimler olduğıı 
nu sord..ık. 

Bu suretle öğrendiğimize gö
re, bugün takımda yer alabile
cek oym:ıcular şunlardır: 

Kaleci: Mehmet Ali 

Müdafi ve muavinler: Adnan, 
Nuri, Hüsnü, Faruk, .Feyzi, Ali, 
Hasan 

Muhacimler: Hayati, Hakkı, 
Nazım, Sulhi, Muzaffer, Eşref, 
Fuat, Sabahattin. 

Sonradan yine bu zattan öğ
rendiğimize göre Fenerbahçeye 
girmiş olan Şeref te Beşiktaş
tan istifasını geri almış ve bu
gün oymyacakmış. 
Şu halde önümüze sıralanan 

on yedi futbolcu arasından bu
gün oynamaları en fazla muh
temel olan on biri bulup çıkar
mak pek müşkül değildir ve bu
nun için de beş kişilik bir ko
miteye lüzum yoktur. 

Bizce takıma girecekler şun
lardır: 

Mehmet Ali, Adnan, Nuri, 
Hüsnü, Faruk, Feyzi, Eşref, Şe
ref, Nazım, Hakkı ve Hayati. 

Apollon takımına gelince, bıı 
ta~ım hakkında fazla bir bilgi
mız yoktur. Fakat galiba birkac 
sene evvel yine lstanbula gel: 
miş ve o zaman fazla bir oyun 
gösterememişti. Geçenlerde ge
len Ölimpiyakos takımının kap
tanı olan zat, Yunanistanda ela 
futbolun eskisine nazaran dü
?ük olduğunu söylemişti. Buna 
bakılırsa, birkaç sene evvel faz. 
la bir varlrk gösteremiyen 
\pollon'un bugün daha fazla 

1uvaff ak olacağım sanmıyo
ız. 

Bununla beraber bu takım 

hakkında az çok doğru bir miı
talea yürütebpmek için bugün. 
kü maçın neticesini beklemek 
en kestirmt iş olacaktır. 

Garbi Anadolu 
Turu 

Ankara, 16 (A.A.) - Türki. 
ye bisiklet şampiyonu Talat, bu 
gün saat altıda kulübü önünden 
hareketle garbi Anadolu turu
na çıkmıştır. Günde vasati 150 
kilometre mesafe katederek bu 
turunu ikmal edecektir. 

Takip edeceği yol şudur: An 
kara, İstanbul, Edirne. Gelibo _ 
lu, Çanakk~le, Balıkesir, İzmir, 
Aydın, Denızli, Afyonkarahisar 
Eskisehir, Ankara. ' 

Haber aldığımıza göre bu ko
şucu, 24 mavısta İstanbuJ • Ça
t~l~a arasında yanılacak büyük 
bısıklet yarışma da girecektir. 

L.llay kırılamıyacağmı iddia 
ederken koşu rekorlarında me
selenin bunun tamamiyle aksi 
yani psikolojik olduğundan; bit
tabi bir had dahilinde: yakında 
bizi şaşırtacak neticeler bekliyc
biliriz. 

1 

.Jl ma1'18 ruma lstanbuı atletizm mUsabakalarmda davet 
edilen 1934 Avrupa 110 metre maniah koşu şampiyonu 

Macar Kovacs 

Meşhur Kovaç'ı Göreceğiz 

Gelecek Macarlar dünyanın 
sayılı atletleridir 

Bu sene 31 mayısta yapıla -
cak atletizm bugüne kadar ls -
tanbulda yapılan atletizm mü -
sabakalanmn en ehemmiyetlisi
addedilmeğe layik bir manzara 
arzediyor. İstanbul atletizm 
bayramı altı senedir yapılmakta 
olan bir bayramdır . 

Bu hakiki spor bayramı bizde 
ki sporcuları çok alakadar eder. 
Bu alakanın sebepleri muhtelif 

tir. Biri bu müsabakaların her 
sene muntazaman tekrarlanma
sı ve diğeri 111üsabakalardaki cid 
diyet ve son senelerde hariçten 
gelen ecnebi atletlerinin iştira -
kidir. Bu sene İstanbul atletizm 
bayramına hariçten çok kıymet 
1i şampiyonlar çağırılmıştrr. 

Evvela beş Yunan şampiyo -
nu çağrılmıştı. Bilahara Macar 
federasyonuna müracaat edile -
rek dört Macar şampiyonunun 
da daveti kararlaştırıldı. 

Buraya gelmesi mevzuu bahis 
Yunan atletlerinin beşi de Yu -
nan ve Balkan şampiyonudur. -

Macarlara gelince: 
İçlerinde Zabo geçen sene bü

tün Avrupa atletlerinin iştirak 
ettiği Avrupa şamp:yonasmda 
Romada 800 metrede birinci ve 
ı ~.oo metrede ikinci olmuştur. 
Yuzlerce memleket şampiyonla 
n arasında hem 800 metrede 
hem de 1500 metrede bu dere -
celeri almak her halde her baba 
yiğidin kan olmasa gerek. lşte 

bu meşhur atleti 31 mayıstaki 
müsabakalarda koşarken göre -
ceğiz. 

Her halde kaçınlmıyacak bir 
fırsat. Yine gelecek Macarlar -
dan Kovaca 11 O metre manialı 
koşuda yine Romada Avrupa bi 
rincisi olmuş bir atlettir. Atle -
tik sporlan· en güç koşusu olan 
manialı kaşı 1a çok temayüz e
den ve memleketine bir Avrupa 
birinciliği kazandıran Kovaco
yu burada kosarken görmek her 
halde c;ok merakh olacaktır. 

Kovaco'un arkadaşı Sir sürat 
koşularında dünya rekoruna ya 
km dereceler yapmakla sivril • 
miştir. Uç dört senedir Avrupa 
da girdiğ'i bir ::ok müsabakaları 
kazanan Sir A vrupanm belki de 
dünyanın en seri adamlarından 
dır. ~-=r'in İstanbulda hem Yu
nanlı tem Türk süratcilerile 
karşıla~ması bekleniyor. 

Dördüncü Macar atleti olarali 
Istanbula gelecek o]an, bir atıcı 
olacaktır. 

Macarlar A vrupanın en iyi a• 
tıcılarma maliktir. Henüz bu ge 
lecek atletin ismi belli olmamak 
la beraber her halde Donogan, 
Remecz, Darany ismindeki üç 
Macar şampiyonundan biri ola· 
cağı zannedilmektedir. Bu atıcı 
lar muntazaman diski 48 metre 
ye kadar atarlar ve bazen elli 
metreye yaklaşırlar. Elli metre 
disk atan atletleri bu vesile ile 
lstanbulda ilk defa göreceğiz. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komcrç y~Je ita yana 
Sermayeli : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak t ı 
b ki . d . . sa ı an 

u çe er sayesın e nere~e gıtsenız paranızı kemali emni-
yet!e taşır ve her zaman ısterseniz dünyanın her tarafında, 
şehırde, otellerde, vapurlarda trenlerde bu çekl · k "" ··k 

d. · · k" ' en en uçu 
te ıyat ıçın na ıt makamında kolaylıkla istimal d b·ı· · · 
T 11 kl · h k"k" e e ı ırsınız. rave :rs ~e erı. a ı ı sahibinden başka kimsenin kulJa-

namayacagı ~ır şekılde tertip~ ihtas edilmiştir. (59•9) 322~ 
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FAYDALI BiLGiLER 
BugUnk U e 
program 

Yotcu müracaat 
yerleri 

ISTANBUL 
Ü.30: Muhtelif plak neşriyatı, 18: 

Dana musikisi plak, 19.20: Çocuk sa
ati - hikayeler, Mes'ut Cemil. 19.50: 

Deniz Yollan acentesi Te· 
lef on 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 

42362 

43732 
44703 

hangisine mensı·p bulunduğu. 
13 - Piyade sınıfından olanların 

makineli tüfek subayı olup olmadığı. 
14 - Şubede fotoğrafı bulunsun 

bulunmasın her Sl'bay ve memurun 
iki tane vesika fotoğrafını şubeye 
göndermesi veya vermesi. 

Haberler. 20: Kemal solo, Nejat. 20. 
30: Havaiyen kitar Siyret ve arka
<laşlan. 21: Bayan Babikyan şan pi
yano ıle. 22.20: Son haberler, borsa
lar. 21.30: Stüdyo caz ve tango or
kestrası ve bayan Babikyan şan. 

Şark Dcmiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

22925 

23079 

Şube mıntakasında bulunup ta şu· 
beye müracaat etmemş olanların da 
behemehal şubeye müracaatla kayıt• 
larını yaptırmaları ve 30/ Haziran 1 
935 günlemecinden sonra gerek şifa- 1 

h, n ve gerekse mektupla müracaat· 

MOSKOVA 
175 KhL 1724 m. 

18,30 Moskova operasından nakil. 23,05 
İngılizcc yayun, 24,05 Almanca yayım. 

BUKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

13-15: Gündüz plak yayımı, 18 Radyo 
orkestrası. Hl: Duyumlar. 19.15: Konsenn 
devamı. 20: Konferans. 20.20: Balet mu· 
sikisi. 20,45: Konferans. 21,15: Senfon k 
konier, 5Özler, konserin devamı. 

BUDAPEŞTE 
545 Khx. 550 ,,,, 

19.45: Gitar konseri. 20 20: Sözler, 20.50 
Bertha u.lon orkestra&L 22: Duyumlar. 
ve konferans. 22.55: Piyano konserı. 23.35 
Opera orkestrası. 

PRAG 
638 Kh~. 470 m 

19.10: Almanca yayan. 20.15: Plak, soz
lcr 20.30: Opera musikisi. 22.30: Keman 
konseri. 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 23.30: 
Rusça duyuml~;;. 

HAMBURG 
904 Khı:. 232 m. 

20: Hafif musiki. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulus:ıl musikili yayını. 22.05: Sen yayım. 
23: Duyumlar 23.25: Musikili program. 
24: Hafif musiki. 

VARŞOVA 

224 Khz:. 1339 rr.. 

20,35: :Mandolin orkestrası. sözler. 21.15 
Senfonik konsc.-, 23.30: Şiirler. 23.45: Kon 
fcrııns. 24.05: Dans pAklarL 

PARIS 
182 Klıız. 1Rf8 .,,, 

21.45: Sonatlar. 22.15: Duyumlar. 22.30 
Screnadlar. 23.30: Hava raporu. 23.35: 
Andolfi caz orkestrası. 

ViYANA 
59'! Kbr. 507 ın. 

20: Duyumlar. Aktüalite. 21.10: Radyo 
akeçi. 22 35: l..ondra ııcnlik~eri. 23: Du
YUmlar 23 10 Piyano konscrı. 23,50 kon· 
fc•ans. '24 05: Sok.ık h:ıberleri. 24.20: Ge
ce konıeri. 

Sinemalar, 
Tiyatrolar 

* Saray: (Şopen) ve (Karyo
ka) 

*Sümer: (Harp) ve (En çıl
gın gecesi. 

* İpek: (Fedailer Alayı) ve 
(Ôldüren aşk) 

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

* Melek: (Bar şarkıcısı) ve 
(Kadınlar ne isterler) 

* Tan: ( Nancı) 
* Elhamra: (Macar maqı) ve 

(Vals muharebesi) 

. * Süreyya; (Kazak kalbi) ve 
(Avlanan gönül) 

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

o 
42145 

Liman 
hareketleri 

.D~n limanımıza şu vapurlar gel • 
mıştır: 

Bandırmadan: (Gülnihal), lzmit -
ten: (Ayten), Mudanyadan: (Asya), 
Karadenizden: (Erzurum), Ayvalık -
tan: (Bandırma) 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

. Bandırmaya: (Gillnihal). Karade • 
nıze: (Bartın) Mudanyaya: (Saadet) 
1mroza: (Kocaeli), .ı.7.mite: (Güzel 
Band rma) 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge -
lecektir: 

lskenderiyeden: (Ankara), Mu -
danyadan: (Saadet). lzmitten: (Gü. 
2el Bandırma), Akdenizden: (Von -
tanben). 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar şunlardır: 

Mudanyaya: (Asya), lzmite: (Ay
ten), Mersine: (İnebolu). 

itfaiye 
Tele fon la rı 

t stanhul it!aiyeıi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Patabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burıaz, Kı
nalı mıntakaları İçin telefon santra
lındaki memura (yan&'ın) kelimeıini 
ıöylem"k kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cerrahpaıa bastaneıi. Cer
rahpa,a 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Oıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
dofumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Cülhane hastanesi. Cülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kı,laaı 
Etfal hastanesi. Şiıli 
Haydarpa,a Nümune has
tanesi 

21693 

60179 

24551 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhT 
yardım teşkilftll 

Bu numaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-
44998 

1 

!ar kabul edilmiyerek bu gibiler hak-
larında 1076 No. h kanunun 10 uncu ı ı 
maddesi ahkamı tatbik edileceği ilan 
olunur. 

• Cümhuriyet Gençler Mahfilinden: 

Mahfilimiz tarafından her on beş 
günde bir verilmesi söz birliği edilen 
bedava halk temsillerinin on birincisi 
17 /5/935 cuma günü Beyoğlu C. H . 
P. Kaza Merkezindeki salonunda ve
rilecektir. Müsamere tam saat on beş· 
te başlar, salon 14 te açılır. salon do· 
lunca kapılar kapanır, çocuklar alın
maz. 

Eski Osmanlı imparatorlu

ğunun 

TAKSİME UGRAMIŞ 

Düyunu Umumiyeıi Meclisi 
Paris 10 Mayıs 1935 

% 7 1ı2 falzll 1933 TUrk 

borcu tahvilleri Hamille· 

rine tediyat 

ILAn 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun 

taksime uğramış Düyunu Umumiye
si Meclisi, her üç tranıa aid yüzde 
7 ,50 faizli 1933 Türk b9rcu tahville
rinin 25 Mayıs 1935 vadeli olan 4 
numaralı kuponu tediyatına Ankara, 
İstanbul, Paris, Londra, Berlin, 
Frankfort-s/-Mcin, Roma, Amster• 
dam, Viyana, Brüksel, Anvers, Bal, 
Cenevre, Zurih, ve Budapeşte piya
salarında adı geçen tarihten itibaren 
başlanacağını alikadarlara ilan eder. 

Bu kupona gayrisafi olark 18, 7 S 

Fransız frangı tediye olunacak ve 
muhtelif memleketlerde yürür ka
nunlara göre icabederse vergiler bu 
tutar üzerinden alıkonulacaktır. 

Hamiller bu tutan Pariste Fran
sız frangı olarak alacaklar ve diğer 
piyasalarda kendilerine işbu tutarın 

kuponların gösterildiği tarihteki ra
yic iizerinden dcne~i verilecektir. 

t~bu tediyata gerekli altı aylık kar
şılıklar birinci ve üçüncü tran9lar i
çin Pariste Osmanlı Bankası nezdin
de ve ikinci tranş ıçın Berlinde 
Deutsche Bank und Disconto-Ge
sellschaft nezdinde teşkil edilmi§tir. 

Diğer taraftan Meclis, 22 Nisan 
1933 tarihli itliafname gerekince haiz 
olduğu saHihiyete binaen Fransız 

frangını 25 İkinci Teşrin 1935 va
deli gelecek kupon için tediye akçesi 
olarak korumaya karar verdiğini ha· 
millere bildirir. 

25 Mayıs 1935 vadeli kuponun te
diyesile yükümlü Bankalar :ıunlardır: 

* Asri: (Vals Rüyası) ve (Si ~ 
yah Kartal) 

Davetler 
Ankarad• üç tranş için : Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankaar. * Alkazar (Şeytan Kardeş-

ler) ve (Kaçak) • 
* Milli: (Maskeli Kadın) ve 

(Çin esrarı) 
* Hilal: (Sefiller) 

* Alemdar: (Altın) ve (Ce
tıeral Yenin zehirli çayı) 
· * Yıldız (Gençlik Arzusu) 

* Şark: (At/antit) ve (Cürmü 
'lneşhut). 

o Nöbetçi 
Eczaneler 

Eminönilnde (Agop Minasyan), 
Divanyolunda (Esa~). Kumkapıda 
(Belkis), Zeyrekte (Hasan HulCısi), 
Şehzadebaşında (Ibrahim Halil), Ak
earayda (Ethem Pertev), Samatyad:ı 
(Teofilos), Şehremininde (Nazım), 
Karagümrükte (Suat), Büyilkadada 
(Şinasi Rıza), Heybelide (Yusuf), 
Bakır köyünde (lstefan Terzlyan). 
Fenerde (Vitali), Hasköyde (Halk), 
Kasımpagada (Merkc:ı), Modada 
taz), 

(Sıhhat), Pamryolunda (Rifat Muh
tar), Beşiktaşta (Recep), Galatada 
Mahmudiye caddesinde (Mişel Sof
ronyadis), Taksimde <Taksim). Kal
roncu Kulluğunda (Beyoğlü), Şi§li
t!e (Hnlk), ~yupte (HıkmctJ ec.oA:ı· 

hanclcriı 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 

Beyoğlu Askerlik Şubesinde ye
dek subay ve memurların her sene ol
duğu gibi 1/Haziran/935 glinleme
cinde yoklamalarına ba•lanacak ve 
30/H · :r 

d 
. azının/935 gUnlemeci akgamın· 

a nıhayet verilecektir. 

Yoklama bizzat şubeye mUracaat
~a veya kmektupla yaptırılabileceğin· 

en ~e. tupla . yoklam.ılarını yaptır
mak ıstıyenlerın aşağıdaki malflmatr 
noksansız okırak blldirmeler' l"' 
dır: ı <ıZım-

1 - Şubede kayıtlı olduğu sıra nu
marası. 

2 - Adı. baba adı, doğduğu yer 
doğum günlemeci. ' 

3 - Sınıf ve riltbesi. I 

lstanbulda üç lrant için : Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 

Osmanlı Bankası, Deutsche 

Bank und Diaconto-Geselts· 
chnft. 

Eski Osmanlr tahvillerinin yüzde 
7.50 faizli 1933 Türk borcu tahville
ri ite değiştirme işleri 1 Birinci Teş· 
rin 1935 tarihinden itibaren yalnız 

Pariste Osmanlı Bankaar ile Berlinde 

Deutsohe Bank un Disconto-Geıells
chaf trn giıelerinde yapılacağı 22 Ni
san 1933 tarihli itilafnameye tevfi
kan alakadarlara hatırlatılır. 

4 - Sicil veya kayıt numarası. 
s - Soy adı. ~ll11tmı111111111111111111111111111111•...: 
6 _ Şimdi oturduğu adresi. .: ·.... o en -1 z yol I arı § 
7 - Memuriyet veya İ§i. ... 

8 _ Hekim ve baytarlann diploma :i 1 Ş L E T • 
numarası ve tababetin hangi §Ubesin- S: • M E S 1 : 'k ;:: Acenteleri: Karaköy K" ··b = 
de ihtisası olduğu ve ihtisas vesı a "'"' opru a,ı : 

: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· ;; 
numaraıL e a 

9 - Nüfusta k<:.yıtlı olduğu adresi !:llllllzade Han. Tel. 22740 m uı! 
ve nüfus kaydının cilt ve sıra nume.- 5 ·aandn ma yolu ! 
n~ : • 

10 - Ahva1i sıhhiyesinden 9ikaye- : l.tanbuJdan her Cumarteai, ~ 
ti olup olmad;ğı. : Pazartesi, Sah ve Perşenbe 5 

11 - Büyük ve istiklal Harplerin- : günleri kalkan Bandırma yolu : 
de bulunup bulun- '.!ığı ve bulunmuş :_ poıtalan 15 Mayıatan itibaren :.""' 
ise hangi kıt'a veya müesseselerde 
bulunduğu. : saat 21 de kalkacaktır. (2682) S 

12 - Deniz sınıfından olanların ;; 1lllil11111111111111111111111111111111 h'": 
güverte veya !Carkçı kısımlarından 3709 

istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ye bisseai Hiueye göre 

muhammen K. 
58 açık arttırma 606 Büyükada Karanfil Lal aha tun 42 466 metre arsanın 23/100 

hissesi 
731 Arnavutköy Yenimahalle E. 69 Ahşap hane ve bahçenin 80 • 

Y. 101 1/5 hissesi 
1137 
1142 

Burgazadası 
Büyükada Karanfil 

Mezarlık 16 1148,50 metre arsa 230 
456 

• 
LaJa hatun ve E. 2-12- 931 metre arsa • 
Çarkıfelek 13-14 

3441 
3597 

Üsküdar İcadiye 
GaJata Yenicami 

Çifte Çınar E. 6 Mü 97 " 100 • 
E. Hacı Foti E. 14 Ahşap depo ve üıtündel<l 250 • 
Y. Ali Yazıca odaların 164/4359 hiaesi 

3850 
3904 

Oaküdar Murat reis 
Yedikule Fatih 

SiJıihdar bahçaai E. 54 kapı 56 209 metre arsa 168 
" Demirhane E. 128 8429 metre evvelce Boa- 5620 kaplı 

Sultan Mehmet tan şimdi araa ve kuyu- zarf 
nun 1/3 hissesi 

4191 Tophane Tomlom Acı Çeşme E. 29 Altında iki dükkinı olan 650 açık 
ve i1'i defa kagir apartmanın 1/80 arıtarma 

29 mükerrer His. 

yeni 22-24-26 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on giln müddetle aatışa çıkanlmıştır. ihaleleri 30/S/935 
tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonoıiledir. 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mercan Yaldızlı handa Jandarma matbaasına ait maa 
motör 25 kalem teferrüatı ile beraber bir adet litograf 
makinesi 28 mayıs 935 salı günü saat on beşte açık art -
tırma ile satılacaktır. Şartnamesi Gedikpaşada eski Jan
darma eşya ve levazım anbar binasındaki komisyonu -
muzda, makine ve teferrüatı da Mercan Yaldızlı handa 
her gün görülebilir. Satış tahmin bedeli iki bin lira ve ilk 
teminat yüz elli liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli 
gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (2582) 3599 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri fabrikalar İstanbul yollaması için aşağıda ev
safı yazılı bir motör açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 800 liradır. Satmak isteyenlerin o/c. 
7 .5 teminat paralariyle beraber 26 mayıs 935 pazar gü 
nü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma 
komisyonuna müracaatları. ( 2 5 7 4) 

M ot ör yeni veya az kullanılmış. 
Teknesi: 30/35 hamule tonilato 

15 /20 metre uzunluk 
3 / 4 genişlik. 

Derinlik normal 3595 

KISARnA 
Maden Suyu 

lttabı arttınr, en atır 
yemekleri kolay haz
mettirir, içimi lezzet
li, temiz ve aıhhi sof
ra ıuyudur. Karaciğer 
ve böbrek taılannı 
dütürür, taşlann teşek
külüne mani olur, her 
çefit ha:r.İm•İzliğe, mi
de ekşiliğine, fişkin

liğine, kum ve ,eker 
hastalığına en iyi ve 
ve tabii Uiçbr. 

En tabii ittah illcı 'ilim~~ 
KİSARNA maden 
auyudur. 

•·n Kalamıtta Satıhk w• 
~Güzel Bir Arsa i 
~ Bir tarafı deni:r., bır tara ~ 
: ramvay caddes Cuma rünlf'r :::: 

: ötleden ıonre K zıltoprak lhla := 
: mur caddea No 112 dolap,. S 
: Miçoya müracaat 3725 ~ 
il 1111111111111111111111111111111111111 • • 

ZAYİ - Gülhane haııtaneıinden a· 
hb Hasköye askerlik şubesin~ kaY" 
dettirdiğim terhis tezkeremi kaybe.t· 
tim. Yenisini alaca~ımdan diğerin•" 
hülcmil yoktur. 322 doğumlu Miıotı 
oğlu DaniycJ. 
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Si NEMA 

ıtı·~inema stüdyolarında daha 
'i ltkemmel filmler yapılabilme
i ne hizmet eden sayısız uf ak 
t~tların asıllan umumiyetle, 

den, gariptir. 

~c ~~scla, Vesley Miller ismin· 
'i hır ses mühendisi, Kalifor· 
li;a çölünde kaldığı zamanlar 
ttteçıc badanalanmış bir evde 
~~~lediğini hatırlar. Bu saye
~c/r ki, bu adam, senelerden· 
ı~ 1 StUdyo mühendislerini uğ
lit tıran bir meseleyi halletmiş
t"t ~1Stüdyolann kudretli ışıkla
tıı. tında çok büyük bir sıcaklı· 
ttıa_~aruz bulunan mikrofonlar, 
~csı C~i kısımlan kızdığı için, 
~~ı az çok bozuyordu. 

~~lttır gün genç Miller: "Bul
~tıı ··· dedi. O ev kireçle beyaz
'ıc~t'tıı~tı, çünkü beyaz ışığı da. 
bit~· lı.gı da aksettiriyor. Hal· 

ı sıy h ~ . ,, 
l:ı a , sıcagı emıyor. 

!~tc l.t .~üşüncelerini stüdyodaki
~ <lsoyleyince bütün mikrofon-:i b~rhal beyaza boyandı. Şi?1: 
~}'<} s.ayede sesler daha ıyı 
~~ e-dılıyvr ve sıcaklık yüzün
t~ ı~~~leri sık srk değiştirme-

\> :~ kalmıyor. 
~İt ~~ur sahneleri de mühim 
~lq1 esele idi. Çünkü cama, 
'~ tı~a veya tahtaya düşen 
~ltu laları daima hafif bir gü
tı._ ~U~k~rıyordu. Hatta hazan 
;;q,~ • • lttiyü ortadan kaldır· 
~~P ıçı~ sünger kağıdı yaymak 
,,.ttttia.~'Yor<lu; fakat sesin kay
~~l'ılıtttı kar~şrkhklara meydan 
1
" tliıtk ek ıçin mutlaka büyük 

b· ~e ~t ve ihtimam lazımdı. 
ltitıhı tıka kumpanyalarından 

ses başı;nühendisi Dug -

Pat Paterson 

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

ALEMiNE BiR BAKIŞ 

las Şerer bir akşam otomobilile 
evine dönerken bu meseleyi dü
şünüyordu. Birdenbire yağmur 
başladı. Mühendis otomobilin 
camını silen aleti işletmek iste
di, fakat alet bozulmuştu. Mü
hendis, yağmurla bulanmış 
camdan, canı sıkılmış bir halde, 
önünü gönneğe çalışırken bir
denbire aklına bir şey geldi. 

Ertesi gün arkadaşlarına şöy
le bir teklifte bulundu: 

"Camlan hafif meyillendiri
riz ve dışardan üstüne su döke
riz... Bu mükemmel yağmur 
taklidi olur... Bunu dün akşam 
öğrendim, gürültü de . olmu
yor." 
Dediği gibi yapıldı ve mü

kemmel neticeler verdi. Kolay 
bir şey ama düşünmek lazım! 
· Stüdyolardan birinin maran
gozhanesinde çalışan Tom B.a~
zer bir parçayı tornadan geçırı
yordu. Tornadan geçirdiği şey, 
tutkalla biribirine yapıştırılmış 
iki tahta parçasıydı. Bu sırada 
biraz tutkal aktı ve torna maki
nesinin seri hareketlerile ince
cik bir tel halini aldı. Bu kü
çük hadise. şimdi bazı filmlerin 
dekorlarında ekseriya kullanı
lan örümcek ağlarını meydana 
getirmek marifetini Balzer'e 
göstermiş oldu. 

Holivud'un en meşhur opera
törlerinden Oliver Marş par
makları acıdığı için yazı maki
nesinde çahşmağı hiç sevmezdi. 
Bir gün yazı makinesinin par
makla basılan Y.erlerine ufak ve 

yuvarlak bir lastik koydurdu ve 
ihtira beratı aldı. Şimdi Ameri
kadar hemen bütün daktilolar 
bu şekildeki makinelerle çalış
maktadırlar. 

• 
Maurice başka roller isteyor 

Maurice Chevalier N e w -
Yoti<:'tan Holivud•a döndükten 
sonra, çok kimseler şu suali 
sordular: "Acaba neden sinema 
payitahtından ayrıldı? Yoksa 
sinemayı bırakacak mı?" 

Bu suale Maurice Chevalier 
bizzat şu cevabı veriyor: 

- Metro - Goldvin hesabına 
iki film daha çevirecektim. Fa
kat bu iki filmdeki roller o ka
dar gostuma göre değildi. Çün
kü ben filmlerimle hep ayni 
janrda kalmak istemiyorum. 
İlerlemek, inkişaf etmek istiyo
rum. Zannederim ki, bizim mes
leğimizin esaslı bir kanunu da 
budur. Bir artist seneden sene
ye daha mükemmelleşmek, ye
nileşmek m e c b u r i y e t i n
dedir. Son çevirdiğim Folies 
Bergere filminde rolümü beğen
miştim. Ben bu filmde üç tip 
gösteriyordum. 

Holivud'dan dostça ayrıldım. 
Bundan sonraki komik filmle
rimin biraz da insani taraflan 
olmasını istiyorum. Görüyorsu
nuz ki. henüz sinemayı bırak
mağa karar vermiş değilim. Fa
kat yeni filmime intizaren mti
zik holde şar.kı söyliyeceğim. 

· JOSEPHiNE NASIL ARTiST OLDU? l 
. ~ 

J osephine Baker 3 Haziran
da, Amerikada Missori'de Saint 
Louis'de doğmuştur. 1 metre 
68 santim boyunda, 60 kilo ağır
lığındadır. Dişleri harikulade 
beyazdır. Bacakları Paris'in en 
güzel bacaklarından sayılır. Fo
toğrafını istiyenlerin bu arzusu
nu kırmaz, imzalar, verir. Her 
sabah ata biner. iyi yüzmesini 
bilir, golf, tenis oynar, otomo
bilini kendisi idare eder. Tay
yareyi çok sever, kocasının mu
halefetine rağmen yakında bir 
de tayyare tedarik etmek niye
tindedir. Çok okur, az uyur. Ço
cukları çok sever, batıl itikat
lara inanmaz. Bütün kadınlar 
gibi o da çok yer. Çalışkan ve 
inatçıdır. 

Çocukluğunun geçtiği Saint 
Louis'den çıktıktan sonra, Fila
delfiya'da tahsil etmiştir. Genç 
yaşta tiyatroya heves göster
miş, fakat ailesi buna şiddetle 
mani olmuştur. En nihayet J O· 

sephine bir akşam mektepten 
çıktıktan sonra, eve uğramamış 
ve gözden kaybolmuştur. Müra
caat ettiği bir artist tropu ile 
turneye çrkmış, dans öğrenmiş 
ve bir buçuk sene hayatını ka. 
zanmıştır. Y akalanrp tekrar ai
lesine iade edilmekten korktu
ğu için bu müddet zarfında bu
lunduğu yeri kimseye haber 
vermemiştir. Bir buçuk sene 
sonra ailesine mektup yazmış, 
fakat aff edilmediğir:i anlamış
tır. Para göndermiş, hayatını 
pek iyi kazandığını bildirmiş, 
yine cevap alamamıştır. Bu
nun üzerine bir vapura binerek 
A vrupaya gelmiştir. 

Paris'te (Benim İki Sevdam) 
adlı şarkısı ile sahnede muvaf
. ~kıy et kazanmış ve müzik hol
ıerde baş artistler sırasına çık
mıştır. 

Tiyatroyu iş olarak, sinemayı 
da seyretmek için sever. Müzik 
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holde nasıl ilk numarasile mu
vaffakıyet kazanmış ise, Zouzou 
ismindeki ilk filmi ile de derhal 
muvaffakıyet kazanmıştır. Şim 

Sinemada muvaffak olmuş 
birçok artistler arasında muhak
kak en beğendiklerimizden biri
si de Joan Cravforddur. San'at· 
ta çok kimseler onu Gretadan 
aşağı görmez. HalllU~i Joan hiç 
de o fikirde değildir. Der ki: 

- Ben, kendim için bir hus1ı
siyet yarattnnsa bu kadarı bana 
kafidir. Yalnız muvaffak olmak 
için şuna kanaat ettim: Samimi 
olmak ve çalışmak. 

Sinemaya daha ilk girenler, 
hatta ne kadar istidatlı o1salar 
bile, rejisörün haşin emirleri 
karşısında ne yapacaklarını !'a
şırırlar: "Olmadı, olmadı, olma
dı.,, 

Bütün bu "olma<lı,. ların için
de bir tane olanı bulmak, sami
mi olmıyan ve çalışmak için ne 
beynini. ne vücudunu yormı
yanlar için güç bir şeydir. 

J oan Cravford dedi ki: 

- Eğer artist samimi ise, bu 
samimiliği onun birçok kusuru
nu örter. Bir genç kız. sinemaya 
başladığı zaman. kendisini mah
volmuş zanneder. Bu, o kadar 
korkunç bir şeydir. Ben, bu 
çemberden geçtiğim için bilirim. 
Fakat eğer samimi ise, bütün 
içini, benliğini san'ata koyuve· 
rir, daima daha iyi yapmak he
vesiyle çalışıyorsa, elbette öyle 
olmıyanlann bir gün arasından 
sıyrılıp çıkacaktır.,, 

San'ata karşı hırs, samimilik, 
çalışmak, bütün bunlar Joan 
Cravfordun ağzında boş sözler 
değildir. Bu kelimelerin her bi
ri onun hayatında geçirdiği dev-

Warner Baxler 

di de yeni bir film hazırlamak
tadır. Filmin adı henüz belli de
ğildir, fakat mevzu Şimali Af· 
ı ikada geçmektedir. 

releri hatırlatır. 
Taze kızlığında bir mek

tepte çalıştığı, daha sonra Kan
sas City'de alelade balet artist
liği yaptığı, daha sonra Hollivu
da geldiği ilk günlerde daha 
mühim roller almağa çalıştığı 
zamanların ifadesidir. 

,.-------'-~~~~~~~~ 

KÜÇÜK SiNEMA 
HABERLERi 

Artistlere 
Bir ay istirahat 

Kay Francis sinema artistle : 
rinin senede hiç olmazsa bir ay 
mutlak surette istirahat etmele
ri lazım geldiğini söyliyor. Di • 
yor ki: 

- Sinema artistleri ancak bu 
suretle biraz da dünyayı öğrene
bileceklerdir. Çünkü Hollyvood 
da bir sinema artistinin sinema
dan başka bildiği, gördüğü ve 
görüştüğü şey yoktur. Dostları
nızla bile ancak böyle bir tatil 
ayında doya doya görüşebilirsi
niz. 

* Harold Lloyd ile Adolphe 
Menjou "Saman yolu,, adında 

bir filmi beraber çevirecekler -
ili~ ~ 

* Joan Grawford "Allahın 
bahçesi,, adında yeni bir film 
çevirmeğe hazırlanıyor. 

* Meşhur Amerikalı tayyare
ci Wiley Post'da nihayet sine -
ma artisti oluyor. Kendisine ha
vada çevrilecek bir filmde rol 
vermişlerdir. 
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r.ya'nın on iki küçük de. 
r d g .... misini tezgaha koydu
[. . haberi lngiltere'de büyük bir 
e .. dişe uyandırdı. Denizaltı ge • 
m:!crinden bahsedildiğini her • 
k~s işitir, fakat en az bilinen bir 
dc:ı:z siiahı da odur. 

Bir denizaltı gemisi, hatti ıu 
yi' -:i.i:ıe çı!tmış olsa bile, şöyle 
L ·::ı:ı':ır için adeta silik bir göl
f ;·:.;dir. Fakat fizik kaideleri 
ı · ·-~e en mühim aksamının 
r ::: bulunduğunu. hatırına 
L : rm~z. 

r . :.- denizaltı gemisinde en gö 
:;~ :.:ırpan kısımlar kulesi, bay • 
r ': ve telsiz direkleri, tonajı 
y ·: ~:: ek olanlarda da bunlardan 
L. ':a bir toptur. 

Denizaltı gemisini ilk icat e
<" er Frnnsızlar olmuşlardır. 
l :.ıy (:e Lane isminde bir 
1 

' • 

z il!~ önce bu işle hayli 
1 o·m ·~. fakat Gustave 

. :ndc.'•i er ,:er bir Fran
. cfonizrıltı gcmiGini yap • 

ı '.l m:.ıvnffak o:muştur. 1886 
< y:ı~ ı:an t.u ilk geminin adı 
t :n-ıote id:. Otuz ton istiap 
i mı o!an bu gemi su yüzünde 
7, ::ı içinde 5 miJ idi. 

gemilerin hacmılan da mütema
diyen artıyordu. Mesela Fran • 
sızlarm Surcouf'u 4304 ton hac
mmdaydı. 

110 metre boyunda olan ve 
yukanya resmini koyduğumuz 
bu geminin ıu yüzünde 18, su 
altında 10 mil sürati vardı.3800 
beygirlik iki dizel motoru ile iş
liyordu. Manevrası için 150 kişi
lik mürettebata ihtiyacı vardı. 

203 lük iki topu ve torpil a -
tan 14 tüh gibi müthiş silahlara 
malikti. Aynca bir de tayyare -
si ... Gustave Zede denizaltı ge
misi ile Surcouf arasındaki mu
azzam farkı düşünmeli. 

Fakat bir denizaltı gemisinin 
bu büyüklüğüne göre içini de 
geniş ve rahat zannetmeyiniz. 

Ancak orta vücutlu bir ada • 
mm sığabileceği büyüklükte o
lan kulesinden dik bir merdiven 
ile kafayı, dirseği öteye beri
ye çarpmamağa dikkat ederek 
a'"ağıya ininiz. Burada ilk evvel 
kumanda yeri gelir. Periskop 
dürbünleri, mermer levhalar üs
tünde manometreleri, kadranla
" verniresile geminin bütün ku
m'lnda vasıtaları burada topla • 
mr. Burada yer son derece ölçü
m olarak boş bırakılmıştır. Sağ
da ve solda dalma motorlanna 

cereyan veren büyük akümüla 
törler vardır. Gemi bir defa dr 
nize daldı mı, kuvveti, hararc. 
ve ışığı temin eden sade elekt · 
riktir. Bir milimetre yer dahi fe
da edilmemiştir. 

Zabitlerin odaları küçücük • 
tür. Elektrikle işleyen mutfak 
bir metre murabbaından fazla 
yer tutmaz. Geniş olmak laznn 
gelen telsiz dairesinde bile in -
san adeta eğilerek oturmağa 
mecburdur. Hülasa, sanki be • 
bekler için yapılmış bir ev ... Ta 
van kısmında muhtelif yedek 
aksam bulundurulur. 

Daha dar bir delikten alt ka
ta inerseniz, cephanelik ve mü
rettebat koğuşları, e r z a k ve 
mahrukat anbarları, tamirata -
tölyesi vesaire görürsünüz. Bu
rası bir sükWıet yuvasıdır. Ge -
minin dalacağım haber veren 
klaksonlar ve ziller çalar çal • 
maz herkeste ses kesilir, ancak 
ara sıra zabitlerin sesleri duyu
lur. Dalmak için de gayet az bir 
zaman kifayet eder. Artık on · 
dan sonra herkesin dikkati va • 
zifesinden başka yerde değildir. 
Bir dalgınlık, yahut yanlış bir 
hareket geminin selametini bo
zabilir ve hatta bütün içindeki -
terin hayatına malolabilir. 

Z ~cl ~ öldükten iki yıl sonra 
r 1 iZ Eahriye nezareti işi ele 
< ··; ve Gustave z.;dı!'nin iza
f ~a·~.i 2::6 tonalık bir denizal
t : ,... rr.;d yr.pmıştı. Bu yeni ge
m ilt.ine nazaran çok <bha mü
k ... mme.di. 

\, __ ~_c_A_V~A~N_A~s_ı_L~_e_l_R ___ v_E_R~D_l_R __ ? __ __ 

Artı!t o z:ımandan itibaren 
c iz al tından da yeni bir siltıh 
r: . ..:da olmu; tu. 

G~1~ t::ıve Z~cle d~nizaltı ge -
r · ı i::: t -crr;,,e!er: yapı ı:--
1 ' ' '. 1.r lrrt"n b~ .. ·:a m m-
l r ele C: _r: ::ı l me!;c ey!c c .1 
1 .r c'mu .. 1 ardı. l ü'.J9 da Ame-
ı 1, l ~ Jl C:c lngiltere mem:m
ı · t v::rici neticeler elde etm · ş-
1 Ji. ı:·hayct Almanya da işe 
1. "' n~ı.rak 1903 te kullarulabile
~~!c. ilk denizaltı gemisini suya 
ır.~ırdi. Almanl: gecikmiş ol • 
E-. ar. dahi, deniz i şlerindeki bil
r:. ~rı ve tekni!c kuvvetleri saye. 
s.nde kaybettikleri zam'.lnı ca • 
buk kazanmağa muvaffalt ol. 
muşlardı. 

• . 19 ~ 4 te bütün devlet!crin hah 
rıycsındew~SO ile l?OO ton ara • 
s. ıda degı~.en denızaltı gemile
rı v~rdı. ~·m~n bahriyesinde 
t "knben yınnı beş denizaltı ge
m ·si bulunuyordu. Harbm ilk 
"· :armdan itibaren, 20 eylill 
l ) 14 te bu denizaltı gemilerin. 
c' m "U • 29,, Cressy, Hogue 
I '.>:Jukir fo · m~erinde üç lngili~ 
l ..ıvnzörünü batırmakla ilk mu

· .. kiyetleri elde etmişti. F · 
v ... ffokiyctlerden cesaret .:-
Almanlar, meseleyi bu d ... · 

c' a ciddi surette gözönüne al
d! ar ve denizaltı gemilerini te
kemmülden tekemmüle götüre· 
r e!t, 1916 da bu korkunç harp si
lahı sayesinde harbm galibiyet 
ihtimalini daha kuvvetle mer • ı 
kezi devletler lehine imale et • 
m·~ıerdi. 

1917 şubatında 256000, mart- I 
ta 287000, nisanda 852000 ton· 
eh müttefikler gemisi batır 
ı: 1 nrdı. İngiliz donanmasmır. 
c · ~;:umandanı Amiral Jellicoc 
C.: r l:i : 

- I:'~cr Alman denizaltı ge
r:· ··~rinin torpilleri bu fekilde it-
1 ::ydi, İngiltere silihlanru hı
r a' mağa mecbur kalacaktı. 

Harp bittikten sonra bütün 
dünya milletleri - Almanya 
muahede mucibince hariç -
~vvetli denizaltı filolan mey -
dana getirmeğe başladılar. Bu 

iki sıra dağların arasında ge
niş vadiler .. İşte Cava adası .. 

Hollandanın müstemlikesi 
ofan bu ada 131,433 kilometre 
murabbaı mesahai sathiyesinde, 
y~ni Hollandadan elli sekiz de
fa daha büyi.iktür. Nüfusu en 
hılabrıhk mü~temlek terden bi
ri de Cavndır. 3 5 milyondan faz. 
la nüfuı:u vardır ki, kilometre 
murabbaına 270 nüfus isabet 
eder. 

Cava, Kubadan sonra en çok 
knmış şekeri verir. Hektar ba
şına 13.000 kilogram. Bundan 
baçka bütün dünyaya kauçuk 
kahve, çay, tütün, pirinç, Hin
d· stancevizi, muz ve saire gön
derir. 

Kapok denilen bir nevi ot 
vardır ki, elyafmdan elbise yapı
lır. Cava bütün dünyanın kinki
na kabuğu ihtiyacının dörtte 
birini temin eder. 

Cava adalarmda elli çeşitten 
fazla ırk ve milliyet bir arada 
ya~arlar. Nüfusunun ekseriyeti 
müslümandır. Merkezi olan Pa
ta..yanın 350 bin nüfusu vardır. 
Sehir üç krsundan mürekkeptir: 
Biri on kilometre mesafede Tan
jong - Priockdır ki, son derece 
modem bir limandır. ikincisi 
<> fmıdan doğruya ~atavyadır 

ki iş merkezidir. UçUncü kısun 
Velte Vredcndir. Borası Avru
pahlann şehridir. 

Cavada Batavyadan sonra, 
nüfusu yüz binden fazla beş bü
yük şehir daha vardır. 

Müstakbel 
Vapurlar mı? 

Harry Barlov isminde Ameri
kalı bir kaptan, en dalgalı de
nizlerde en süratli bir vapurun 
inşa edilebilmesini pek kolaylaş
tıracak bir ihtirada bulunmuş
tur. Bu ihtiraı suyun üzerinde 
duran bir çelik üstüvaneden iba
rettir. Bu üstüvanenin kenarını\ 
devvar bir kutu raptedilmiştir. 
Bu kutuya da pervaneler takıl
mıştır. tlstüvanenin içinde, ma
kineler, motörler ve saire vardır. 
Bu dizel motörleri elektrikle iş
lemektedir. 

Motör kutuyu işlettiği zaman 
üstüvanenin gövdesi şayanı hay
ret bir süratle harekete gelm~k
tedir. 

muhteriin iddiasına göre, 50 
beygir kuvvetinde bir motörle 
on beş metre uzunluğunda ve 
beş metre kutrundaki üstüvani 
bir motörle saatte yüz mil ( 161. 
kilometre) süratle gitmek mün 
kün olacaktır. 

Bu yıl Avrupacİa yarış otomo~iller1ne billiassa iki memleket 
ehemmiyet veriyor: Almanya ıle lt.ılya. Me~cedes Benz mar
kalı bir otomobil Macaristanda saatte Jn kılometreden fazla 
silr'at yaptı. Yukarda ön taralı görü~~n Auto • Un!o1! konso~s~
yomunun yaptırdığı yarış otomobılı 500 beygırlık . motoru 
ile saatte 320 kilometre yapmaktadır. Bu otomobılde mo-

#Ör xerid:dir. 

1 ÇOK TEHLiKELi TARAFLARI VAR 

Fenni ve dökümanter .. ,m 
yapmağa, daha doğrusu y(l. r • 
mağa uğraşanların işi zannedil 
diği kadar kolay değildir. 

Meseli su içinde yaşayan 
hayvanlara ait bir film çevir • 
mek vazifesini üstüne alanlar 
daima iki mesele ile karşılaşır • 
Iar: 

1 - Kara ve hava hayvanla • 
rınm aksine olarak, suda yaşa -
yan hayvanlar için çok hütasa 
olarak yapılmış tetkikatı esaslı 
surette genişletmek. 

2 - Hakikate çok yaklaşan 
öğretici ve çok iyi fotoğraflar 
alabilmek. Her gün :levanı edi
len tetkikat ve alman resmler • 
su hayvanlan hakkında bilinen 
şeyleri ekseriya yanlış çıkar • 
mıştır. 

Ta~lı su olsun, deniz suyu ol
sun ışık, fotoğrafların iyi olma
sında çok nazik bir meseledir. 
Büyük stüdyolarda olduğu gibi 
bazısı dim dik, bazısı yandan 
gelen muhtelif ışıkların büyük 
kuvvette olması ve her birinin 
ıuyun muayyen sahalarını kap 
laması lazımdır. Sonra ışığm 
su içindeki biribirini takip eden 
akis ve kıvrnnlanm, sudaki hay 
vanlan rahatmz etmeyecek ve 
filmleri bozmayacak şekilde he
saplamak icap eder. 

Su içinde yaşayan hayvanlar, 
taiii muhitlerinde bile fazla ışık 
tan kaçariar; kuma gömülürler, 
yosunların arkasına gizlenirler, 
Yaprakların altına kayarlar, ça· 
murun içinde veya kayalıkların 
boşl:ıklarmda saklanırlar. Eğe. 
bazan kuvvetli ışığa toplanırlar 
sa bu hareketleri, tıpkı otomo -
bil fenerinin etrafına üşiişen per 
vanelerinkine benzer. Bu gibi 
hallerde normal vaziyetlerini 
kaybederler. Bundan başka ısık 
seven bazı su hayvanları hapis 
edilince ışık düşmanı olurlar. 

Su hayvanlarının filmi alınır-

eksiltilir veya azaltılırsa suyun 
üstüne çıkarken aşağı inerler, 
aşağı inerken yukan çıkarlar. 

Karidesler fotoğrafın obje::tifi. 
ni görür görmez ağız dolusu ku 
sarlar. Şeytan minaresi denilen 
kabuklu böcek filmi alımrken 
bir defasında tamamile kabu • 
ğundan çıkmıştır. Bir daha böy
le bir hareketi almak kabil ola
mamıştır. Bir gün, saatlerden -
beri doğurması beklenen bir su 
hayvanı, bir dakikalık bir dik· 
katsizlik esnasında, fihne alma· 
madan doğurmuştur. 

Su hayvanlannm doküman • 
ter filmlerinde, bazı hareketler 
ve vaziyetler senede bir defa 
wkua geldiği için böyle bir ha
reket kaçırıldı mı, bir sene kay
bolmuş demektir. 

Sonra bu hayvanları yerlerin
den alıp akuaryomlara naklet • 
mek meselesinin meselesidir. 
Derinliklerde yaşamağa alışmış 
olanlar suyun yüzüne çıkar çık· 
maz ölürler; su yüzünde yaşa -
.-.ta ~ o'Si&Dl•r da ~ Da• 

ziktirler ve nakledildikleri yer
de bir iki saat içinde can verir • 
ler. Bazı dayanıklı hayvanla/ da 
sun'i yerlerde havanın öyle he • 
saplı tanzim edilmiş olmasını is
terler ki, aksi takdirde muka • 
vemetlerinden eser kalmaz. Bir 
kısım hayvanlar da, Lemin edil
meE: hemen hemen imkansız 

ken bin müşkülat doğuran bu -
korkulanm bir an için bir tarafa 1 bir temizliğe lüzum gösterirler. 
bırakıp normal adetlerini tet _ Nihayet, bunla~n her birinin 
kik edelim: Pek az istisnalark. a}ıştıklan şekilde beslenmf'<-
su h 1 h k 1 . f. lazımdır. ayvan annm are et en ıl-

me ahnrrken mütemadi tezatlar Bundan başka akuaryom'a ta 
meydana getirir. Bu hayvanlar bii bir şekil vermek İliin konula
bir taraftan, tenasül zamanlan cak ot ve yosunlara fevkalade 
dışında umumiyetle devamlı bir dikkat etmek gerektir. Çünkü . 

su hayvanları arasında, kendile 
hareketsizliK içindedirler, fakat rine uygun gelmeyen otlar yü 
diğer taraftan, bu hareketsizlik zünden mev 1 "''"'~ gelen sari has 
içinde beklenmiyen ani ve cok talıklar f''' ..ı r • 
seri kımrldanrşlara geçerler. Bu 
hal, filmlerde biribirine uyma 
yan vaziyetler doğurur. Ani ve 
seri kmnldamşlara uyarak alıcı 
makine çabuk ccvrilecek olursa 
resimler perdede ağırlaştırılmış 

: olur. Sonra bu çok çabuk değiş· 
1 meler resimlerin net olmc:.sma 

"a imkan bırakmaz. • 

Her su hayvanı için ayn ay • 
rı mtı,,kütler vardır; mesela pro 
jektörlerin ışığından yılan su 
böcekleri birdenbire kaybolur. 
lar; bazı hayvanlar ışığı değişti 
rince aksi istikamete hareket 
ederler; meseli ah,trklan ışık 

Sonr,. bu işlerin film 
çekenkr 1'1 tehlikeli taraflan 
vardır. M "seıa bir gün (Deniz 
atı) denilen hayvanın yaşayışı
nı filme <;ekmeğe uğraşıyorlar
dı . Bunun için mutat oldu~u 
üzere cephesi camdan çok bü
viik bir akuarvom yapılmıştı 
Bir aralık (deniz atı), verilen 
şiddetli ışıktan o kadar ürktG 
ki, kendisini bütün kuvvetiyle 
cama çarptı ve akuaryomu tuz. 
la buz haline getirdi. Camın 
parçalanmasiyle boşanan kuv
vetli su, çalışanlardan birini dn
vara yapı~tırdı ve mühim suret-

(, ~ 
1ralad1. E t rafa fır1Ivat1 rıt3' 

parçaları da orada bultıI1?. 
dan birinin ayaklarını ke~~ 

işte su hayvanlannı:n f~ 
rini almak için tesadüf 
bin bir müşkülden ancalı 
kaç tanesi. .• 
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·dJiollyvood'da en ileri gelen 
ort direktörden biri de 34 ya

bllldaki Mervyn Le Roy'dur. 
d eçenlerde tatlı Adetine ismin· 
d~~i Yeni film çevrilirken tesa
a ul en stüdyoda bulunan birisi 
n,~tıyor: 

\1 lrene Dunne ile birlikte pro
ç al Yapıyorlardı.Güzel yıldız çok 
i ~ışıyor, fakat fazla poz aldığc 
..,Çın rnu~aff ak olamıyordu. ~er
r Yn sakın; mütevazı "Haydı tek 
b~rhyalım y;vrum!,, dan başka 

1~ Şey söylemiyordu. O da: 
ın· ·- Bu sefer de olmadı, değil 

ı Mervyn,, diye yüzü kıpkır-
lllızı b. d . · 1. d • ıraz aha sınır ı soruycr-u. 
b· - Bayır, yavrucuğum; fakat 
1 ır Prova, daha yapalım; belki 
~aha güzel bir resim çıkartmağa 
i ~~a~fak oluruz. Hem sen daha 
Yısını çıkarmagw a layıksın,, ce-

"ab ını alıyor. 
l? Bir daha provaya başlıyorl~r: 
1 .. akat trene hala asabi. Kendını 
~zumundan çok fazla sıkıyor. 
ı}:ta odun gibi; o kadar cansız 
•ıctla resim aldırmakta olduğun
tıun farkında ve gayritabii! Pro
\ta bitince sanki müthiş bir mu
"aff akıyet gibi Mervyn'in şen 
se .. · · d il•nı uyuyoruz: 

"Mükemmel; enfes trene. Ne 
l1atnan kızsın ı Bu sefer kusur
&uzdun t . " 

lrene memnun; gözleri parlı-
f.?r. Adeta gevşek! Sırıtıyor, gü
U.Yor. 

Biraz sonra Mervyn sigarası
ltı birkaç defa derin derin içine 
Sektikten sonra : 

- Bana bak trene yavrum. 
bezninki resim ~ükemmeldi, fa
kat istersen bir tane daha pro
;a edelim. Hem direktörler biz! 
azıa çalışıyor görürler de belki 
~:ftalığımızı arttırırlar. Haydi? 
.c:ıern bu sefer istersen büsbütün 
~evşek tut kendini! O bir resim 
~at:!n kafi .. 

Bir prova daha yapıyor. 
İste sizin filmde göreceğiru:.. 

te:;:~ bu son provanın mahsu· 
~\i~ür. Çünkü bu resimde trene 
'
1a!t'katen bir harikadır. 

, peikolojisini tanıyan, 
iyi bilen ve idare eden direktör 
~ervyn otuz dört yaşında ol~ 
tnasına rağmen, işte bu kadar 
'ahırlı bir rejisördür. 

Büyük bir sermayedarın; mü
kellef muhteşem bir yazı masa
sı başında, günde yüzlerce mek 
~Up imzalamakla, şeflerile müza 

ercde, raporları tetkikle me§ -
tuı olduğunu sanırız; değil mi? 
b Clki de. büyük iş adamlarının 
lt <lıtları bu tarzda çalışırlar. Fa
~ at otomobil kralıHenry Ford'u 
~.k sade bir şekilde tefriş edil -
lı ış Yazı masası başında görmek 
, er kula müyesser olmayan bir 
aadettir. 

bi l{endisini en son gören başka 
r zat anlatıyor: " 

ı - "Masasının üsü küçük dos 
~tına göndermek üzere olduğu 
ş bebeklerle dolu idi. 

ir li'ord hiç mektup yazmaz. Bu 
, ~ ~ep şeflerine bırakmıştır. Ra 

la r arı hiç okumaz; çünkü on • 
lıatın mühteviyatı hakkında da
~ttı~vvelden malumat almıştır. 
l'all ır de vermez. Eğer bir şey 
i§c ~llnak isterse doğruca bu 
scıc ~kan adama gider ve me
~ili Yı ona anlattıktan sonra çe 
l'tıc~: ~ğer talimatına riayet edil 
Qcr ıgıni görürse tekrar, üçünci. 
Qerh!~Pılmamış ise o adamı 
ş 1 1§ten çıkarır. 

l'tıa cfleri yazihanesine çağırma 
~hi~na sebep ruhidir .. ~<?rd'un 
'\talan nce, evvela kendınızı ha
bitcn:1rırsınız. Sonra olandan 
c!aıı en haberdar olursunuz ve 
~ih~ s~nra da başkasının ya: 
~et\di csın~en çıkmak, bir şef ı 
le t Yazıhanenizden nezaket -

ıt'"'tnaktan daha zordur. 
::., c:- ry F . w • 

c:· "" nı· crd' istiht1am c.t ıgı 
0 h ı.r~ çotc sa'1.'•iv t ver n; 
t~ "' İy: .a 1 ine mütenasip refah 
t1 lr, ~ne Çt a r n bi r p t o, • 
~::ı.tı "b .. nd"sine Eor ld ğu ıa -
eril b~n m mur!~ r mı mem r 
i ~b~a ~er d"'st t<>Fıkki ederim. 
i ş~t'ttin b.?s~ rnu melesi ettikçe 
a~tn bu UYı.id~ğünü gö~düğtit? 
Ytıınıa~rcnsıpten hiç hır vakıt 

llu d ıı_n,. diyor. 
~~~ns1an psikolojisinden 

o ur. 

Haftanın Miihim Hadiseleri 

• 

... ... 
• # • 
~ ,, . .-

. -
;-"' 

' 

Bu haftanın mUhim hadiseleri : Dl'nyanın 
en bOyUk vapuru olan Normand.ya ilk 
defa olarak seferine başladı. Bu muaz· 
zam seyyar şehre ait bu sayfada bir 

kaç resim bulacaksanız. 

lnglllz Krahmn Tahta çıkışman yirmi beşinci yda 

lnglliz Krah va Krallçeıl JUblla gUnU yapllan ruhanT lyinde 

Normandiya havuzdan çıkarken tayyareden 
ahnmıs resmi 

Normandlya bir Fransız kruvazörUnun 
önOndan geçiyor 

Amerikan filosunun manevralarandan bir 
hazırlamt intibaı 
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Satış yerleri: · 

Sahpazar ma§azas1: VERESiYE SERiNLiK 
Her hangi bir cereyan prizine takllabilir 

Sahpazar1, necatı Bey caddeal no. 
428 • 438 Tel.. 44983 

Metro Han: 

Elektrik Vantilatörü TUnel Meydanı, Beyo§lu Telefon: 44800 
Elektrik Evi : 

Sayesinde istecli§iniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

Beyazıt MUrekke"ller caddeal, Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddeal, Telefon: 80790 
BüyCikada: 

• 23 nıaan cadd•I. Telefon; S8 • 128 

Üskldar: 
Şirketi Hayriye lakel•I. Telefon 80312 s ·A Ti E'de 

12 AY VADE iLE SATILIR 
TAKSIM'DEKi 

SERGiYi ZiYARET EDiNi~ 

Eıki Oımanlı lmparatorlu
j11nun 

TAKSİME UGRAMIŞ 
Düyunu Umum"yesi Meclisi 

Paris 10 Mayıs 1935 

% 7 1 ı2 faizll 2 inci rang 
1934 TUrk borcu tahvilleri 

hamillerine tediyat 

ILArt 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun 

taksime uğram ş Düyunu umumiyesi 
Meclisi, yüzde 7 ,SO faizli 2 inci rang 
1934 Türk borcu tahvillerinin 25 
Mayıs 1935 vadeli olan 2 numaraJr 
kuponu tcdiyatına İstanbul, Par's 
Londra ve Cenevre piyasalannda adı 
geçen tarihten itibaren başlanacağı
nı alakadarlara itan eder. 

Bu kupona gayrisafi olarak 18. 7 S 
Fransız frangı tediye olunacak ve 
muhtelif memleketlerde yürür ka· 
nunlara göre icabedene vergiler bu 
tutar üzerinden alıkonulacaktır. 

Hamiller bu tutan Pariste Frana ~ 
frangı olarak alacaklar ve diğer pi· 
yasalarda kendilerine ifbu tutann Jm. 
ponlann gösterildili tarihteki rayiç 
üzerinden deneıi verilecektir. 

İşbu tediyata ıerekli altJ ayblr br 
§!lıklar Pariate Oımanb Bankam na· 
d~nde teşkil edilmiştir. 

İşbu kuponun tediyesi fatanbulda 
Türkiye Cümhuriyeti Merkes Ban· 
kası ile Oemanb Bankasmda yapıla
caktır. 

İstanbul ikinci icra memurlulun· 
dan: 

İpotek cihetinden paraya fevrilıne· 
sine karar verilen ve heyeti mecmua· 
ama on bet bin lira kıymet takdir 
edilen Buiu içinde latinyede lıtinye 
caddesinde eski 8 7 ve yeni 80. 82 nu
maralarla muraklram •e bahçeyi ve 
miifterek kuyuyu havi ıite imaline 
mahsus maa müıtemil1t imallthane· 
n in tamamı ile yine mahalli mezkOr· 
da ve caddede eski 87 ve yeni 85 
No. lu ve 486 metre murabbamda 
bulunan bir kıt'a ananın tamamı a-
çık arttırmaya tonmuı olup ı 9-6-935 
çarpmba ıünü saat 14 den 16 ya ka· 
dar dairemizde açık arttırma ıuretfle 
satılacaktır. Arttırmw bedeli takdir 
olunan kıymetin yüsde yetmif betini 
buldup takdirde mezkOr pyn mea
kullt ahc111 tlatUnde brralrılacakdır. 
Abi halde 10D arttıramn ana yeriJı· 
de kalmak tlzere arttırma on bet 
cUn mtldc1etSe uatdarak 4-7-935 per· 
!Cmbe sini llllt 14 den l 6 ya kadar 
yine dalnadade 79pdacak olan açık 
arttırma neticemftde mulr6r ı•yn 
menlrullt en - arttıran uhteahıe 
ihale olunacakdlr. Arttuwıa ıh'· 

• mek isteyenlerin U,meti amh•mmi· 
nenin ytlsde yedi ıı..ıu afi'betlncle 
pey akçesi vqa ulusal bir ...._..m 
teminat mektubunu vermeleri '*-
dır. Haldan tapaya lraJrtb oı..,.. 
ipotekli alacablarJa diler •M--. 
lamı " irtifak halda uhİplerlaia ... 
haldarmı ve b111118ile faiz " .....,._ 

Akhisar Belediy.esinden: 
Tahmin edilen bedeli Altı Bın Beşyüz elli dört olan 

altmış üç 11in litre motorin ve iki bin altmış litrt makina 
yağları elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 
30-5-935 perşembe günü saat on dörtte krıpah zarf usu
lile ihale edileckdeir. İsteyenlerin iğreti tutan olan 
492 liralık banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle Akhic;:ar Be
lediyesine müracaatları. İsteyenlere şartname gön eri
lir. ( 2609) 3638 

Akhisar Belediyesinden 
Tahmin dilen bedeli Altı yüz yetmiş iki lira olan bin 

beş yüz tane 25 vatlık yüz yirmi beş tane 100 vatlık 
ampul ile on tane elektrik sayıcısı elektrik fabrikası bir 
senelik ihtiyacı olarak 30-5-935 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarf usulile ihale edilecekdir. İsteyenlerin 
eğreti tutan olan elli liralık banka mektubu ve 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belge
lerle Akhisar Belediyesine müracaatları. İsteyenlere 
şartname gönderilir.1 (261 O) 3639 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları I 
Corlu Krt'atı ihtiyacı için a«iık eksiltme ile sekiz ka

lem taze sebze alınacaktır. Eksiltmesi Mayısın 30 uncu 
Perşembe günü saat 15 dedir. Şartnamesini görmek 
isteyenler her sün •iltmeye iştirak edceklerinde beUi 
gün .e saatte (iorludakHlomiı8yar a• •e' isi •Mel) 

Cinsi Kilo Muhammen İlk Pey 

Bakla 
Semiz Otu 
Kabak 
Fasulya ayşe 
Patlıcan 
Domates 
B3mya 
Sivri biber 

bedeli 
Kuruş L. K. 

5400 4 16 20 
6300 8 38 00 

14454 6 66 00 
11181 12 101 00 
83334 5 17 co 
4770 4 14 Oü 
4713 20 69 00 

247 12 2 25 

latanbul Mllll Emllk MldlılOliinden: 

Mercan : Kampakçılar mahallesi yeni 
han Saka Çeşmesi sokak eski 23 
yeni 19 dükkln oda. 

EMİNÖNÜ: Ahıçelebi mahallesi Limon
cular caddesi eski 60 yeni 41 dült· 
kinın 6/ 120 payı. 

BAKIRKÖY : Anbarh karyesi iskele 

Muhammen 
Kıymet 
Lira 

600 

600 

mevkii yeni 49 ahpp gazino. 350 
Yukanda yazılı mallar 16-6-935 pazar günü saat on 

ikiyi otuza kadar pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin 
baftanm pazar ve Sah cünleri yüzde yedi buçuk pey ak· 
"1eriyle gelmeleri. (B) (2688) 

lstanbul 7 inci icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığına 
130 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 7 7 3 lira 
kıymet takdir edilen Üsküdarda Toygarhamza mahalle
sinde Selami Aliefendi sokağında eski 89 yeni 85 numa
ralarla murakkam bahçeli bir ahşaP. evin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiştir. 

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. ten
viriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 23-5-935 tarihine müsadif perşembe günü Daire
de mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttır-

111111111111!1111111111111111111111111 
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IASI lJa Nuınmı lıökOnden •Ot*Z 
SiZDE ONU KULLANINIZ t 
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ZA Y1 - Tatbik milhürümü zayi ,, 
tim. Y eniıbıi kazchracağımdan 
sinin hükmü yoktur. Nurinisa. 

ması 17-6-935 tarihine müsadif pazartesi günü daire- lstanbul Komutanhgı 
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edil~ek, birinci art· Sabnalma Komlayonu 
tırmada beaeı, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 :ni lllnları 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son art-
tırmanm teabhüdü baki kalmak üzere artbııııa on beş İstanbul Komutanlığı b" 
gün daha temdit edilerek 2-7-935 tarilihaGliiaadif sah likleri için 15,700 kilo Cal 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapıia&k ikinci fasulyesi ile 15,700 kilo sa 
arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla- kız kabağı 2 Haziran 93 
caktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncr Pazar günü saat 1 S öe açı 
maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan eksiltme ile alınacaktır. S 
ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak hakkı kız k,abaP.nm beher kilos 
sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve ~ qun tldiliıhı ftatı 5 Çalı f 
dair obm idd.ialanıu ilin ıadhiDdm,Y. i lriA._. ••• ._ l t kuruştur. 
2arfmda evrakı mttsbfte1~ritiftte n ır- nam!'Sl fıei": sUn 8fleaen ea 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakt.ı tapu sicillerile vel komisyonda_g&;HebilfN 
sabit olnuyanlar satış bedelinin PltFlaşmasmdan hariç İsteklilerin 18 7 liralık il 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba.. teminat makbuzlariyle v 
ret ~ Belediye ruaumu ve Vakıf icueei bedeli milsa- ti muayyeninde Fındıklı 
yeaeltetı tenztı Olunur. Daha fazla mat4mat almak isti- İstanbul Komutanlığı sa 
yenlerin 934-2376 numaralı dosyada mevcut evrak ve tmalma komisyonuna gel 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla- meleri. (2702) 
yacaklan ilin olunur. ( 2 713) 

1 EVKAF MUDIRIYETl ILANLARI 1 
1 - Galatada Köprü başında 30 No. lı Cenyo gazi

nosu ve üstündeki birinci kat. 
Z - Boiaziçinde Sanyerde Mehmed Kethuda camii 

altında bir göz kayıkhane. 
Yukarıda yazılı gazino ve byddıane teüımi tarihin

den birer sene için pazarlıkla kiraya \'erileceğinden 
tutma~ isteyenler 20-5-935 pazartesi günü saat on beşe 
denlü Evkaf Müdüriyetinde Varidat kalemine celmeleri 

(2697) 

Hayat Sigortalannda Değerli 
Bir Yenllik 

Bundan böyle, en büyük felllq:t olan ötüm ve · ıpa)Gliyetin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocu~ kencHnid ve yakfiılerinbi: 

MaHHlyetl de Temin Eden Senelik Te
mettllO Tam Muhtelit $1gorte 

••• 
Beher kilosunun tahmi 

edilen bedeli 11 kuruş ol 
66 ton bulgur kapalı z 
eksiltmeye konulinuştur. ı 
halesi 2 Haziran 935 p 
günü saat 15,30 dadır. 
tekliler şartnamesini h 
gün Fındıklıdaki satın 
komisyonundt görebilirl 
Eksiltmeye girecekle • 
545 liralık teminat mektU 
bu veya makbuzu ile 249 
sayılı kanunun 312 • 
maddelerindeki vesikal 
birlikte teklif mektupla 
ihale saatinden bir saat 
veline kadar komisyona 
meleri. (2703) 

••• 
fe dair olan lddlalannı ilAn tuibJa. 
den itibaren yirmi cUn içinde evrakı 
mU.bitelerile b 'rlilrde dairembe bil- ı 
dirmelidirler. Abl aarette baldan ta· 
puya lrayıth olmayanlar utıı bede- • 
linin paylqmuma pemezler. Mes· 
lir ıayrl menlrulttm nefsinden do
ian bilcümle ver&i mükellefiyetleri 
borçluya aittir. Daha fula maJQmat 
almak isteyenlerin 21.5.935 den İti• 
haren dalremisde açık ve uıb bulun· 
dmulacalı: oJmı mttulU prtaamaile 
934 • 622e No. la doeyuıncla mev· 
cut mezkOr mabaW ....ı meuba ve• 
uireaiai ıa.terir Yadyet Ye takdiri 
kıymet raporuna okqyup anlayabile· 
celderi Uln olaaur. (11573) 

1 

iİe koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegine tatbik 
Dwlet l)emiryollan Ye Limanları itletme eden : 

Umam idaresi .ilinlan o u ANONiM ~· D./9 ~zahire tarifesinin ecnebi memleket- ANAD L 
lere ihraç ~1ecek nbire1erin ikramiyesine dair olan 6 m-

Kıt'at ihtivacı icin ~h 
kilosunun tabiin edilen 
deli 1 O kuruş olan 30 t 
nohut açık eksiltmeye 
nulmuştur. İhalesi 2 ff•1~ıı.r 
ran 935 pazar günü saat 
dadır. İsteklilerin şartn·•fllM\:. 

-
Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye m0teha88ıeı 

Cumadan ...._ &tin1erde mt 
(2,30 dan 6 ya) kadar tatanbul 
Divanyotu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
12398. K'flık telefonu 21044. 

.. 3220 

cı maddem mud~ tarifede tasrih edilen müddet zar- T .. k s· ş· k . 
f~da devlet ~a tevdii meşrut bulunan güm- u ıgorta ır eti rii}' makbuzu ,.. ınevrit memleketin diğer bir res- r 
mı makamının Yesibaım ibraz etmiı olanlar hakkında 

ve nümunesini Fındıktıcl 
satınalma komisyonUO 
görebilirler. Eksiltmeye" 
receklerin 225 liralık ille"; apğıda yazılı tekilde maamele yapılacaktır. 

V esaikin zamanında tevdii tartl mahfuz bulunmak 
kaydiyle gümrük makbuzu yerin• malin mevrit mem
leketinde gümrüklenip bil fiil ithll c!dilmie olduiu işbu 
memleketin gümrük idaresinden batka diler bir resmi 
makamı veya serbest liman idareleri tarafmdan tevsik 
edilmil bulunduğu veyahut klering mukavelesi ile bai
h bulundufumuz memleketlere yapılmış olan sevkiyata 
ait bedellerin Türkiye Merkez Bankasının hesabına ka9'· 
dedilmiı olduğu mühleti zarfında devlet Demiryolla_n 
İdaresine bildirilip keyfiyet mezkur Bankaca da tasdik 
edildili takdirde bu prtlara uyaun müracaatlar intaç 
edilecektir. .{2695). 

yapalı bu yeni ani De bayat li&ortalarmd8 mBbim bir lnlallp yapaqtır. 
ÇUnld bu aiıorta ile : minatlariyle birlikte ~

tinden evvel Komis"o") 
hazır bulunmalan. (27~ 

OHlm •e malOliyet temle olmıur - her ..... nakdi temettG •erilir -
nfat halinde mHemmen meblll derhal ldenir - mbbvelenamenin bita· 
mmcla aisortab bayatta bulununa •• malGUyete uifalllallllf ile mtıem
men meblii ~ 10 fulaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malOUyet 
mOddetince ücret almmu - daimi malüliye\ halinde mUemmen mebllltn • ~!!!!!!!!i!!!!i!i!!!i!!~~!i!!!!!i!i!i!!!!!!!!i!!ill~ 
~ ıo u senelik trat olarak verilir" •efatta •c ya mukaveıenameaia hlta· DOK r O R 
aauac1a m1.m ... mebliı yene tamamen ac1en1r. R • H ı• aıı 

Dit«'leriaden ço1c üatün faideleri olan bu aiıonanıı1 1 ÇUı l 1 ı 
yaptırmak il&ıere tu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamellt merkesi: latanbul, 4 Dndl Vakıf ~elef.: 20531. 

Umumi amta1Jiı : Galata. OnJ.OD biL T : 4488L 
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Bu yazı sız geçırmeyı ,ız. FRiGiDAiRE --------------------------
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~ -----------------------------------------------------------·----------=-------------------------------
FRiGiDAiRE ilk taksit olarak 10 lira veriniz, • 

ır. 
-------

BOURLA BiRADERLER ve ŞÜREKASI Galata Hezaren Caddesi; Beyoğlu istiklal Caddesi; Ankara Bankalar Caddesi; lzmir Gazi Bulvarı -
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25 Mayıs ı ı 
p Eş T E I ~ 

ve 
ViY ANA 
Seyahati için 

----:: 
:::1 
:::; --"" -... -- --= • Cep fenerleri ~ 
- -S 0Tllll1. cezas.uu gelmiştir. Her yerde 1526 E - -20MAYIS = , n ki, 1 rw> numara tahbnda arayımz. = 

' ~ ~~·~· vetaklltlerlndensakınınız ~ - -Peşte ve Viyana' -
ya gidecekler için son 
müracaat tarihi: 

' § s t erler•• ANKARA: 
0

Sofu zade Mehmet Emin 1 JZMIR: Hüseyin Hüsnü = = a iŞ y 1 • MERSlN :Hakkakoğlu SilifkcliRa.hmi SAMSUN: Tursun Eıref § , _ _ _.,,___.........._.~ _ _....;.__--=-- -----
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Bu tarihe kadar 
müracaat etmiyenler 
için kolektif pasa-

1 Porttan istifade ka
l bil olamıyacaktır. 

17 Mayıs Cuma 
18 Mayıs Cumartesi 
19 Mayıs Pazar 
20 Mayıa Pazartesi 

Bu dört gün için· 
de daha ucuz, seya
hat edebilmek fırsa
tını kaçırmayınız. 

NA TT A 

'ğ İstanbul dö;düncü icra memurlu
undan : B ir borçdan dolayı mahcuz 

"e Pa.raya çevrilmesi mukarrer muh· 
1eJir • 

cıns ve kıymette yüzük, kolsaat "e sa· . tta. lfenın birinci açı kartırması 22 

h Yıs 1935 tarihine müsadif çarşam 
ı: :Ü~ü saat 10-12 arasında, Beyoğ·. 
tad Btikla1 caddesi ı 14 No. lu mağa
lı:u a Yapılacağından talihlerin me::
b r gün ve saatte mahallinde hazır 

Ulunac k 
iJ· a memuruna müracaatları 
iln olunur" .(11583). 

; . 1.' 

.. '';i; __ .- . ,. 
. : ·:- .... ,-.· ·.. . . ... " 
~ . I', ' 

, ... ,.,'- _:.; .. ~ . _ .. ·· , ... ,. : . 
.. . '· ' _- ~. _,.. ... .. • 

~-.. " ·:·. " .•. ~. . ·. :!. .. ~-. .. . -t • il 
' · .. 

BELVÜ Bahçesi, alaturka A Ç 1 L D 1 ı 
kısmı : 

EN ÇOK SEVDl<ilrtız ARTiSTLER : 3718 1 

11 
İstanbul dördüncü icra dairesin-

den : Temamına yem inli ehli vukuf c 
tarafından 900 dokuz yüz lira kıy- ~ 
met takdir edilen Boğaziçinde Or- r... 
taköyde Katolik kilisesi sokağında ns 
eski 1 mükerrer yeni 1 l No. lu ev -
dairemizce açık arttırmaya çıkarıl- ~ 
mış olup şartnamesi 5-6-935 günle- ;; 
mecinden itibaren divanhaneye ası- en .x 
la rak 17-6-935 günlemecine rasla- cı:ı: N 
yan pazartesi günü saat 14 den 16 C.C 

ya kadar dairemizde satılacaktır. ~ g 
Arttırmaya iştirak için yüzde yedi =: N 
buçuk teminat akçası alınır. Birik- ;; • • 
miş vergi, belediye resimleri, ve va- . ~ g 
kıf icaresi müşteriye aiddir. Arttır- (.) -

• 

c -

nubar, Bestek:lr SeUihattin, Şefik; Sotiri, Cemal, Marko, Ramazan, Celil, Yaşar 
~~~ vaamurlu ve soğuk havalarda salonCla saz devam edecektir. - --

Q)~ 
mada gayrimenkule takdir edilen c Q) 

• kıymetin bulunması şarttır. Aksi hal ~ t----------------------------------r de ihale ikinci arttırmaya kalacaktır. ~ 0 
929 tarihli icra ve iflas kanununun O.. N 
119 uncu maddesine tevfikan ipotek lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
sahibi alacaklılarla diğer atakaôar

Nisbetl Vergisi larrn ve irtifak hakkı sahihlerinin Mahallesi Sokağı Kapı 

rto . 
Cinsi Gayri safi 

varidatı 

L. K. 

Kalabana§a Zeynep Kamil 2ı 

Beyazıt Camili han 2 11 
inci kat. 

" 
Camili han 1 3 
inci kat. 4 

Kagir Ev 360 • yUzde 12 
,, oda 84 • 

" 
,,dükkan 36 • " 

L. K. 

34 56 
8 06 

3 46 

Şehzade başı Maliye Şubesi ~evresinde olup ıaallartnın oturdu§u yer bllln· 
miyen binalar.n yerlerile genel bina yazımında konmuş olan gayri safi vari. 
datları yukarıda gösterilmiştir. Bina issllar1nın bu varidatlara yar1ndan itiba· 
ren on beş gün İ4jinde " Resmi tatil günleri hari(j ,, itiraz edebileceği, bina 
vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delaletile hukuk usulü muhakeme-
leri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince il:tn olunur. "2701,, 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hu · ;:::; 
susile faiz ve masraflı dair olan iddia ~ 
larınt mUsbit evrakı ile birlikte ve ~ 
yimıl gün i~lnde dairemize blldirme- :S 
Jerl 1ıizımdır. Aksi halde haklan ta- t,n. 
pu sicillerile sabit olmadıkça satış '(; 
bedelinin paylaşmasından hariç ka- en 
hrlıır. Daha geni§ bilgi edinmek isti
yenlcrin 934·1314 dosya No. sile dai
remiıe müracaatları ilan olunur. 

:c 

3387 . 

1 KUÇUK iLANLAR 1 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü: Etem izzet BENJCE 

Fatih Sofular Orta Çeşme ittisalin
de 27 numaralı evin dörtte bir hissesi 
ehven fiyatla satılıktır! lçindekilere 
müracaat. 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara cad 

desi, 100. - Basıldığı yer; 
TAN Matbaası 
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KüçOk, Fakat Azametli 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğ a a sinin 
h.. .. 1 ? ne u mu ur ... 

Kuvvet! 
-

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 beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele a1abilirsiniz. Tek başına 

Beş kuruşluğun 
h .. k .. 1 ? ne u mu o ur ... 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen birço~ 
beş kuruşluklar, toplu o arak büyük bir kuvvet teşkıl 
eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fakat . sayısız 

insanlara saadet getirir 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ·ne bir kasa dolar 
Siz de iş Bankasından Bir Kumbara Alınız 

~·~~~~~~~~-

Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 
da u huriyetin eseridir! 


