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BUGÜN 
2 incide : Ne derıiniz - Şehir ha; 

berleri - Orhan Selimin 
öz türkçesi. 

Atatürk Bugün lstanbula Geliyor 
3 İintlide: 

4 İintiide: 

S İncide • 
6 lllcıda ~ 

' !nc'de : 
8 ıncide • 
9ııncuda: 

ıo uncuda; 

11 İbcide ı 
12 İncide ı 
13 iincüde ı 

Ankara muhabirlerimizin 
telefonlan - Feleiin fık· 
rası - tamail Habib ae
vü .ün yazıSL 
Azia Hüdayi Akdemirüı 
"Bizde C a ı u • 1 u k'' adlı 
eseri - Kendi kendimize 
çatıyoruı:. 

S n ııaberler - icmal. 
Hitlerin " Kavtam " adlı 
eıeri - Klavuz için der»· 
ler - Sarı Bal 
Spor. . 
l!.konomi - Anketimıa. 
Karaden~s uyfaıı 
Fatih lıtanbula aaıd al
dı 1 - Seviıenler, evle
nenler - Hıkbcs. 
Fen durmadan ılerliyor -
Briç derıleri - Sinema. 
Faydalı Bilper - Kadm 
ve Moda. 
Y armm büyükleri. 

Arsıulusal 
Siyasanın 
Ana Çizgisi Ankaradaki çiftliOin yıldönUmUnde bufunanlar: Recep Peker, Saffet · Klzım Özalp ve bazı davetliler. ŞUkrU Saraçol)fu ve AbdUlhalik Renda 

Batı dillerinin birinde şöyle 
bir söz vardır: Değiştikçe eski
Ye benzer. Bu söz en çok arsm
lusaı münasebetler hakkında 
doğrudur. Görülüyor ki bu mü
nasebetler ne kadar değişirse, 
gene o kadar eski durumdaki 
lllünasebetlere benzer. 

Genel savaştan önce Orta Av
rupada Bismarck Almanya'sı
nın büyük bir kuvvet olarak be
lirmesi, Fransa ile Rusya ara
sında bir yakınlık meydana ge
tirmişti. O zaman Rusya mut
lak hükümdarbktı, Fransa da 
Cumurluk. Çar bir ihtilal marşı 
telakki ettiği Marsiyez'in Rus
ya'da çalmmasım bile yasak et
miş iken, Fransa ile siyasal 
dostluk mecb~ıda 
ulusal ftW'1DU • On
dan sonra da mutlak hüküm
darlık Rusyasr, Cumurluk Fr:m
ıııa'sı ile sarmas dolaş dost oldu
lar. Bu ittifak, genel savaşa ka
dar süren bir çeyrek asırlık ar
sıulusal münasebetlerin temel 
taşı oldu. 
, Genel savaştan sonra Orta 
~vrupa'da Hitler Almanyasmm 
bir kuvvet olarak belirmesi de 
t~ne Fransa ile Rusya arasıq.da 
b.ır yakmh'• meydana getirmiş
~ Ancak bu defa rejimler ba
"llltndan Fransa ile Rusya ar 
8Iııdaki roller değişmiştir. Sov
)e~ ,Rusya, Fransa'daki rejimi 
8ag telakki ediyor. 1890 Fran
~.sının Çarlık Ruıya'smı gördü
ıu gibi. Rusya"nm marşı da 
) ransa'da ihtilil marşı sayılı-

0r: 1890 yılında Çar'm Marse
hezı telakki ettiği gibi. Ancak 
... ay Laval'in Moskova 'ya yaptI
~ seyahat hakkındaki telgraf 
~rleri, bu defa Fransız dış 
ti} nuun, entemasiyonab vak
~ e Ç~r'ın Marseyezi dinlediği 
brgı ıle dinlediğini bildiriyor. 
ci UC Çarlık Rusya'sı ile ihtilal
do Utnurluk Fransası sarmaş 
de la~ dost olduklarJ gibi, bu gün 
~ Lıberal Fransa ile Soviyet 
)~•Ya sarmaş dolaş dost olmak 
tu Unu tutmuşlardır. Ulusal ko
~ tırrıa ~düşüncesi ve bu düşünce
jİtlt dogurduğu dostluklar, re
~Yrıhklanndan doğan ya
Gen şına engellerini yeniyor. 
bi. el savaştan önce olduğu gi-

\' enı· · · · · ta nuı eskiye benzeyışını 

t<}?:::i~atnak için şu da ilave 
)._•8 ılır ki Bismarck Alman-
<Clttıii1 Rusya'd~ avıran etke 
'lttt ~ ~e ise, Hitler· Almanya
dU.ün \'tyet Rusya'dan ayıran 
~y:.e de odur: Bismarck Al
~ ~ sı .. bir Alman devleti o
~lt t8~8~rya'yı ittifakına ala
l\:l'l'rtıak~hga ~a~ı bir . cep11.e 
)~ti ~stenııştı. Hitlenn sı
~\>'llnıne aynı İslav-Cermen 
~"idi başka bir şekilde be-
~-==· ~enci savaştan önce
~da olduğu gibi, bu-

ATATÜRK CANDAN GÖSTERiLERLE UGURLANDI 

HükQmet Ve Parti Birliğinin 
Canh Ve Güzel Bir ifadesi 

PARTi KURULTAYINDA 

UYA SABUNA ş·· k ·· K ~~~~mroıfl]lroıfn) u ru aya 
lXlUJJ~uu Sorumlara 

TAŞI ClEDfdlNE .• 

Kurultay Üyeleri Süel Fabrikaları Gezecekler 
Haftanın en önde hGJiaellİ, Parti 

Kurultayıdır. 
Kurultayın önemini a r t t ı r a n 

birinci aebep, Genel Sekreterin 
•Öyleuile Partinin ıimdiye katlar 
1-ekilip kıaalmağa, kıaalıp uzamaia 
elueriıli .anılan me•elci devletçilik 
gibi prenaiplerinin yeni bir prog
ram kadrosu içinde istenen ölçüle· 
re konulmu§ olmasıdır. 

Cevab Verdi 
ÇARŞAF VE PEÇEYi BiR MESE· 

LE YAPMADAN KADINLA· 
RIMIZIN ZEVKiNE BiRA· 
KALIM. ÇAŞAFIN KANUN· 
LA MEN iNE iMKAN GO· 
RULfrıUYOR. 

ikinci sebep, şimdiye kadar bir 
hamurdan, lakat ayrı ayrı parçalar 
halinde duran Parti ile hül?umetin 
6a lrurulto)ldo birl.,tiriler•lr ya-

. ~~~Si~!&.!~,,.,..-~ ~ ,,_ 

KOYLULERlMJZlN Bm ÇOGU 
TOPRAI:SZID'"· BU /{URUL 
TAYIN l V CUYU.~ VAS l 
TURK KOYLU.:U ~u TQD. 
RA.IC SA.HHH YAPMAK UZE 
RiNDE ALDIGIMIZ KARAR 
VE YAPTIGIMIZ PROGRAM 
DIR. 

Kamil ATATÜRK çiftliOin ylld8nUmOnde 
Ankara, 17 (Kurultayın biltliriği) - Dör

düncü Büyük Kurultay §ere/ine bugün Anka
ra Şarbayı Ankara Pala-;ta bin kişilik bir çay 
verdi. Çayı şerellendirP.n Atatürk alkışlarla 
karşılandı. Çayda devletin bütün ileri gelen
leri bulundu. Çok özden bir hava içinde geç 
vakte kadar süren çaydan Büyük Önder seki
ze doğru ayrıldı. Bütün kurultay üyeleri ls
tanbula giden Büyük Şellerile birlikte Ankara 
Palastan durağa kadar yaya yürüdüler ve du
rakta çok candan gösteriler arasında En Bü-
yüklerini uğurladılar. · 

Gece kurultay üyeleri şerefine H alkevinin 
verdiği müsamerede bulundular. 

Kurultaya gelen delegeler, yarın sa:-

hah Kınkkaleye gidecekler ve orada 
yurd koruma kurumlarımızın en önemli
lerinden biri olan Süel fabrikaları geze
ceklerdir. Çalışmaları gizli olan bu fab
rikaları Kurultay delegelerinin topluca 
gezip görmeleri hükumet ve Parti birli
ğinin canlı ve güzel ifadelerinden birisi 
olacaktır. . 
~umur Bqlıanı Atatürk ayın sonlarına 

dogru Ankarayl! dönecektir. Kurultay hazira
n!' kadar varidat kanun proje/erile 6ütçe üze
r113~e k_onuşmal~ını bitirecek ve acele işleri 
gorüştukten sonra 15 haziranda yaz tatili için 
konuşmalarına ara verecektir. 

On iki adade 
Atina, 17 (Hususi muhabiri • 

miz bildiriyor) - Kalimnos a
dasında ahali ile İtalyanlar ara
sındaki vaziyetin yine gerginleş 
tiği hakkında buraya haberler 
gelmektedir. 

1 ~eşiktaş ApollÖn'u ~ -1 Yendi 

günkü karşılıklı yardım, danış
ma, salgına yardım etmeme ve 
daha bir çok kansık yükünlerin 
(taahhüd) arkasındaki büyük 
dava, Avrupa'da doğudan batı
ya doğru sıralanan üç irkdan, 
İslav, Cermen ve Latin'lerden 
birinin egemenliğine yer verme
mek davasıdır. Arsıulusal siya
sanın bu ana çizgisi değişmedi
ği içindir ki, arsıulusal müna
sebetler ne kadar değişirse ge
ne o kadar eski durumdaki mü 
nasebetlere benzer. 

A. ŞUkrU ESMc.R 
l Bu reaimde dünkü Ja 

' lib diier reaimlerle ~-- •edY~r hir • 111 söreceııca...a. ıriaçm tafai. 
_.........., IDCI ,.~faaudacbr.] 

l#net lnönü'nün Kurultayı lıapa
ma .t;ylevine dikkat edilir••• görü
lür ki parti ile hükumet arcu:nda 
en küçük bir nuance ayrılığı bile 
kalmamııtır. lnönü, çoh dikkate de
ier ue öıı türçe bakımıncl .ı da ay
rı~a ıaheaer olan •Öylevinde açıkça 
dıyor ki: "Büyük Kurultay progra
mı ile hükumetleriniz için bir prog
ram bildiriğinin aynı ııamanda ve
rilmif olduğunu aöylemek İ•terim 
demek, Partinin programı, aynı z~: 
manda tleuletin, hükumetin prog
ramulır. 

• Barcuı, böyle. 
Şimdi, bir inlrılcipçı gazete için, 
Kurultay, herıeyin üstünde bir 

:nle arkaaından gidilmek, üze
rtntle .durulmak lciz:m gelen bir 
konu ıken, baııı gazetelerin mese
l'! Ge~e~ Sekreterin iki c;olı mühim 
•oyleoını arka arkaya "geç geld' 
yazama~ı~, uakit dardı, alam~: 
dıkl,. gıbı uydurumlarla koymava
rak erte•i ue hatta daha erte•i gün
lfre bırakıp baya:latmaları hele 
ls.m_et .lnönünün lrurultayın bir kaç 
b~rıncı. P_lcin hcidi•eainden biri olan 
aoyleumı yedinci, ••kiııinci aayfa
l~ra ata~~lr, nerede olduğunu bala-
6ılm~k ıçm okuyucuyu Simen• Şu
lt~ın bütün · projektörlerini lrul
lanma~ mecburiyetinde bırakmaı. .... 
"' .)'Gnı Ba,IHılaanın •öyleuini reami
l«; b~raber "Tan,,ın yaptığı gibi bi
rıncı .aylanın en göze çarpan yeri
ne ~?ymalt her feyde,, önce gaze
tecılilt ger~ği iken bunu yapmama
ları, euuela gazeteciliğe yakııır mı? 
Olur mu ya? Oldu mu ya? Olma
lı mı? 

Ve .•onra, arahra ue meaelô"dün
yar.' .~d~re edeı baı:ar arıuında 
lnonunun re•mi yok/,, diye fır.at 
buldukça • haydi daha ağır aöz kul
h:nmıyalım • etrafa •at .fan, tQf 
atan, lak.at )'İne o giin rem.ile lrar
pl,ar~!' belki k:ııaran. onlar gibi 
cogralıg vaai,,etlerini Kurultayın 
tam göbciine kurmUf, otartmUf ar· 
katlQflara "O môhiler ki derya İç· 
redir, deryayı bilmealer/,, çeıitlin
tlen, Genel Selrreterin .t;yleu'erini 
ailra ·ar/taya uydunanlarla 6ayat
latmalr, lnönii'nün r. atkunu 6ilme
)Ü lrcrçıncı aaylalannda küçük 
puntularla balanmaıı hale 6•tirmek. 
,,. tam ramini lroymak gerekli ol
dala l/Ün bunu yapmamalı • haydi 
6~tec:ililıten ua.ag"'Çtik inkılapçı 
aılatlanna yakıpr m•? 

Olur mu Jıiı? Oldu mu ya? Ol
malı mı 

Ve olunca, biz de taıı gediğine 
'«oyalım mı? 

. Ali Nac. KARACAN 

BiZiM MEMLEKETiMiZ DUN. 
YADA EN AZ VERGi VE. 
RENLERDEN iRiDiR. SE· 
BEBI, SENELERCE, ASIRLAP. 
CA BU MEMLEKET TAHRiP 
EDiLMiŞ, SOYULMUŞ, TA. 
KATI KALMAM.ŞIJR. 

Ankara, 17. A.A. - C. H. Par 
tisi Kurultayı dün öğleden önce 
ve sonra yaptığı iki toplantıda 
da dilekler komisyonu raporu 
üzerinde alakadar bakanların ı· 
zahatım ve Kurultay üyelerinin 
mütalaalarını dinlemişti. 

Kurultayın toplantrt:ının son 
celselerini isgal eden bu görüs
melerde iç işleri bakam Şükrı.i 
Kaya'mn kendi bakanlıöına a't 
meselelerle hükumetimizin iç si 
yasasının ana hatlarını anlatan 
beyanatını dün bildirmiştik. 

İç işleri bakanımızın bu beya 
natından sonra söz alan bazı ti
yeler, dilek komisyonu raporun
da temas edilmemiş bazı mese
lelerle, iç işleri bakanlığının ali
kadar bulunduğu bazı işler üze
rinde, düşüncelerini söylemişler 
ve bu arada fuhuş, çarşaf ve pe
çe. yol vergisi ve toprak işleri 
hakkında sorular sormuşlardır. 
Bunlara karşı iç işleri Bakanı • 
mız şu karşılığı vermiştir: 

Çarşaf ve peçe 

" Çarşaf ve peçe mesete~i • 
içtimai hayatta bunun yerı ıe 
idi, bugün ne haldedir?Biraz ma 
ziye bakacak olursak bu meseıe
nin ne kadar kücük veJıuzuruz
da müzakere etmek değerinc..e 
olmadığını derhal anlarız. 

Kurultay, memleketin hay~ti 
~es~lel~rine taaJluk eden büyük 
ışlen gormek, onların ellerinde 
bulunan mesul adamları sorgu
ya çekerek ne yaptıklarım bil • 
mek; anlam.ak için toplanmış .. 
tır. Yoksa sıyah bir mendil par .. 
çasını çıkar~alım mi, çıkartma -
y~Irm mı dıye münakaşa etmel: 
ıçın değil.. 

Türk inkılabında yapılmış ve 
yap~lacak işler huzurunuza ar
zedılmektedir. Eğer çarşaf ve 

. 
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Karşılıklı goru~n insanlarda 
hi şey olsa dünyadan gürültü 
'talhar. insaf ve müsamaha. 

Birini tenkit ederken •Özler: 
nsaF süzgecinden geçirmeli ve 
~ir sözde, tenkitte hahnzlık gÖ· 

' ·ürsek kızacak yerde hoı görme 
liyiz. Çünkü ne yapan hatasıdır, 
ıe tenkit eden kusursuz ... 
Şimdi bu bcqlangıçtan sonra 

:,;r küçük etüt yapacağız. 
Çoğumuz.un ağzında bir sakız 

Jardır. Bunu ara s!ra çiğneriz. 
- A!'ık tenkit yapılabilse! 
ilk görünüşte bu söz.de büyü/.. 

~uvvet var sanılır ama iıe girişir 
sek öyle olmadığı hemen meyda· 
ıa çıkar. 

Halkın ve onun hesabına yaz 
yazdığını sanan gazetecinin her 
"'ün tenkit edebileceği işler yok , 
:!eğildir. /diyen bir gazeteci her 
::ün böyle tenkit edilecek şeyler 
~ulur. Lakin neden biz tenkidi 
mutlaka hükumete karp )'Clpılır 
sanınz? Her kurum, her adam, ' 
!zer yer tenkit edilebilir. Yurdda 
'enkide değer ıey mi yok? 

Hadise fUdur: 
Biz tenkidi olduğu yerde b!· 

·akmayız;. Halkın şikayetlerini 
iep hükumete harp .sanırız. Hal· 
buki, çöpçünün gelmemesinden, 
belediye çavuşunun çarşıyı kon· 
lrol etmemesinden ıikayet eden 
halkın İstemediği, belediyenin baş 
ları değildir. Bir tahsildardan, bir 
maliye tahakkuk fubesinden aöz 
ederken işi Finans Bakanlığına 
kadar sürmeye lüzum yoktur. 
Gündelik gazetelerin halk heaabı 
na yapacaklan tenkit daha ziya
de halkın karıştığı günlük hayata 
:lair olan işlerin tenkididir. Bun
lar içinde hükumet memurlanna 
dokunanlar olabilir. Hükumet me 

murlanm tenkit etmek hükumeti 
tenkit etmek değildir. 

Ve böyle tenkitleri hükumet 
başları da isterler, Tci ki her §ey 
paralı mülettiılere, kontrola mec
bur kalmasın, ve uçlardaki bo
zukluklardan haberi olsun. Bi.:: 
böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz-e 

\.----------------~ 
Talebe gezintileri 

Hukuk fakültesi talebesi dün 
Y alovaya bir tenezzüh yapmış
tır. Talebe sabah saat sekizde 
hususi bir vapurla Yalovaya git
mişler ve akşam geç vakit dön
müşlerdir. 

Dün yine tıp talebe yurdu baş 
kanlığı burada kalan altı yüz ta 
lebeyi hu;usi bir vapurla Beyko
za kadar göndermiştir. Gezinti 
çok_ güzel olmuş ve yurd tale -
besı Beykozda muhtelif eğlence 
le~. tertiı;ı etmişler, geç vakit dön 
muşlerdır. 

i 

Ayasofya müzesi 
J\yasofya müzesi bahçesinAe 

toprak kazılmasına devam edil
mektedir. Burada, bir çok yeni 
eserler meydana çıkmışt1r. Mü
zede tamirata da devam e m _ 
mektedir. ·-

•• TAN " m tefnkaSt : 26. 

Er·k Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

· Ona masraf kapısı açmak, 
para s~rfettinnek, çok eğlence-
li bir şey ola~a~tI: ?n~n.'. p~r_a .. -
lar giderken, ıçın. ı_ç.m_ uzu.~dugu
nü kendini yedıgını gormek, 
yabana atılır, omuz silkilir bir 
keyif miydi? 

O, anlatıyordu: . 
- lşte böyle, hammef endı ... 

Hususi surette yaptırdığım ör -
nekleri, hususi surette Avrupa· 
dan getirtirim. Ticaret, kolay 
bir şey değildir. Bilgi ister, hü
ner ister... Adamın doğuştan 
kanında olmalıdır. Ben, cahil 
bir adam değilim. 

Fakat bunu söylerken, nefesi 
toyluk kokuyordu. 

Kumaşlara, yapmacık bir dik· 
katle baktım; tereddüt ediyor -
muşum gibi tutuk tutuk söylen
dim: 

- Hangisini alsam? ... Bir ka-
rar veremiyorum. ~"""'·•·---

ÖZ TÜRKÇE 
BiR ÖRNEK 

Bir otomobil örneği bulunur. 

l Ona göre otomobil endüstrisi 
binlercesini çıkarır. 

Buldok denilen köpek örne
ğini bilirsiniz. 11 könce bu örnek 
bir çok çiltlerle dde edilmiş, 
sonra sürüsile çıkartılmıştır. 

Bir klasik cimri örneği var· 
dır. Her cimri insanda oııun a· 
na çizgilerini bulursunuz. 

Bu örnekleri böylece sıraya 
dizmek kolaydır. Ancak be11 
bir insan örneği ile tanıştım ki 
bunun daha yeryüzünde üretil· 
memiş olduğunu sanryorum. 

Don yeni tenis kordları aÇılması dolayısite OaOcıhk klObDnde bir mUsamere verildi. - Kıztlay Beyazit 
kolunun yeni açtlOı Veznecilerdeki şube binası 

Kısaca anlatayım da dinle· 
·ın: 

O, bir eve içgüveyisi girmiş. 
Düğün bir büyük lokantada ya· 
pılmış ve ertesi günü bay güve· 
yi ipekli pijamalarını giyerek, 
gelin koltuğunda, kahvaltı ma· 
sasmın bulunduğu odaya dam· 
Jamış. Odada kaynana, kaynata, 
bayan baldız, küçük kayın, bit 
de kıvır kıvır ak tüylü, minimini 
pembe burunlu yumuk yumuk 
bir köpek, köpecik varmış. 

Dışardan lise imti
hanlarına girenler 

Bu yıl, dışardan liseyi bitirme 
imtihanlarına gireceklerin lise 
son üç sınrlmdan da ayrı ayrr 
imtihan vermeleri lazım geldiği 
Bakanlık tarafından maarif ida
resine bildirilmi§tir. Bu karart 
imtihana girmek istiyenleri 
memnun etmemiştir. Bu yıl dı
şardan (1500) kadar genç lise
yi bitirme imtihanrna girmek İ
çin müracaat etmİ§tİ. Bu vazi -
yet karşısında bir kısmrnın imti
hana girmekten vazgeçeceği 
tahmin edilmektedir. Yalnrz 
son smf rn imtihanrnı vererek, 
liseyi bitirmeğe hakkı olanlar, 
mekteplerde halen son sınıfta 
okuyan talebelerdir. 

e·r Amerikan diplomah 
Amerikanın Moskova elçiliği 

müsteşarı Wiley bir kaç gün -
denberi izinli olarak şehrimizde 
bulunmaktadır. Wiley dün ken
disile görüşen bir muharririmi
ze mezuniyetinden istifade ede-
rek Türk.iyeyi görmek ve bu ve
sile ile Türkiyede yapılan inkı -
Iapları tetkik etmek istediğini 

söylemiştir. 

Amerikalı diplomata Sovyet 
- Amerika münasebatı hakkın -
daki fikirlerini sorduk. Şu ce -
vahı verdi: 

- Sıyasal münasebatımız nor 
maldir. Hiç bir fevkaladelik 
yoktur. Borçlar meselesinden 
dolayı Amerikanın Sovyet Rus
ya ile olan sıyasal münasebet -
leri keseceği hakkındaki haber
ler hakkında benim hiç maliima 
tını yoktur. Nitekim ben mezu -
niyetimi bitirdikten sonra tek -
rar Moskovaya gideceğim.,, 

Wiley burada resmi bir hak
kı olmadığından diğer sryasi me 
seleler hakkında beyanatta bu -
lunmak istememiştir. 

O, hangisini istersem, almak
lığımı yalvarıyordu. 

lçin için eğleıimekliğime rağ
men, oun ağırlığı, sinirlerimi 
yormuştu, ayağa kalktım: 

- Hafta içinde tekrar uğra -
rım. 

Dedim, yürüdüm. 
Hemen arkamdan koştu. Ka

pıyı açtı ve ben çıkacağım za • 
man, elini uzatmaz mı? 

Oyle ya, o kadar konuşmuş, 
ahbap olmuştuk. El sıkmadan 
ayrılacak değildik ya ... 

Ben, gene pişkinliğe vurdum, 
onun uzanan elini sıkt1m. Ayrı
lırken öyle süzük süzük, manalı 
bakıyordu ki kahkahalarla gül
memek için kendimi güç tut -
tum. 

Köşebaşına kadar hızlı hızlı 
yürüdüm ve yan sokağa sapınca 
kendimi bıraktım, kahkahayı 
kopardım. 

Sokaktan geçenler; bu kadın, 
neye gülüyor? deli mi acaba? 
diye şüpheli şüpheli bakıyorlar
dı. 

Bir otomobil çevirdim, eve 
döndüm. 

Kaybolan 
Yoliar da varmış 
Şehrimizde mezunen bulunan 

Afyon tapu müdürü Mevhip ev
velki gün vilayete müracaat ede 
rek Üsküdar ve Kartal kayma -
kamlıkları dahilinde bulunan a
razinin al tınış iki yıl evvel tak
sim edilerek mahalle haline kon 
duğu vakit yola ayrılan kısımla
rın zamanla kaybolduğunu söy. 
lem iştir. 

Vilayet Mevhibin sözlerini ye 
rinde bulmuş ve bunun şehir 
meclisinde görüşülmesine karar 
vermiştir. Mevhip dün kendisile 
görüşen bir muharririmize bu 
mesele etrafında şunları söyle -
miştir: 

- İstanbul semtlerinin bun • 
dan evvelki haritalarile şimdi -
ki haritaları arasında uzun za -
mandanberi tetkikat yapmakta· 
yım, bu esnada istanbulun he
men hemen bir çok kısnnlann
da belediyeye ait yolların bazı 

kimseler tarafından tesahüp o -
lunduğunu ve üzerine binalar 
yapıldığım a~adnn. 

Kartal, U sküdar kaymakam -
lıklarr dahilindeki bazı arazi se
nelerce evvel mahalle haline ko 
nulurken bir taknn yollar açıl -
mıştı. Bunlar zamanla birer bi
rer kay:bolmuştur. 

Kayboljın yollar binlerce kilo 
metre murabbaıdır. 

Belediye buralarda laznn ge -
len tetkikatmı yapması için ben 
de elimden geldiği kadar yar -
dım edeceğim lüzumu olmayan 
yolların da belediye tarafından 
satılarak aynca bir varidat te -
min edilmesine çalışacağnn.,, 

Vergi tahsilatı 
* Bu ay, mali senenin son 

ayı olduğu için, tahsil şubeleri 
çok çalışmaktadırlar. tçindc bu
lunduğumuz yıla ait bütün ver
giler ı mayıs sonuna kadar top
lanmış, bitmiş olacaktır. Tahak
kuk eden vergilerin yüzde 95 i
nin tahsil edileceği kuvvetle ü
mit olunuyor. 

"Patron,, acaba, benim hak -
kımda, ne düşünüyordu? Onun 
kafasının içini öğrenmek, huzu
runun verdiği ağırlığa, sinir yor 
gunluğuna değerdi. 

Acaba onun, ev hayatı nasıl -
dı? Parmağındaki kalın halka -
dan, evli olduğu anlaşılıyordu. 
Onun, karısını da görmeyi me
rak ediyordum. Kabalığına ve 
hantallığına rağmen, kılıbık ol
ması ihtimali de vardı. Bu, ö
ğüre öğüre övünen, öğüre öğü
re böğüren adamın kılıbıklığı, 
kim bilir ne gülünçtü. 

Bir şeye hayret ediyordum. 
Nasıl olmuştu da, ne gün uğra -
yacağınu, bana sormamıştı? Is
rar eder, söz almadan bırakmaz
dı. ~e~e ısr~~ .~tmemişti? 
Duşune duşune, şu neticeye 

varmıştnn: Parası ile ve zekası 
ile, benim gözlerimi kamaştır • 
<lığına emindi. Uzerimde, şim. 
şek gibi, yakrcı ve kamaştırıcı 
bir tesir yapmıştı; ben, bu tesir
den kendimi kurtaramıyacak -
tım ve muhakkak tekrar gele -
cektim. ~ 

Benim zavallı hantal "pat -

Kızllay haftası 
23 mayısta başlayacak olan 

Kızılay haftasının hazırlıklarım 
bitirmek üzeredir. Bugün saat 
l 4 de Kızılay mahşellik başkam 
General Ali Çalımlının başkan
lığı altında son bir toplantı yapı 
lacaktır. Toplantıda okulalar 
da. yapılacak merasimin prog -
ramı hazırlanacaktır .. , 

Eminönü kaza koluna bağlı 
Beyazıt nahiyesinde yeni açılan 
binada bayram günlerinde bü -
yük müsamereler ve konferans
lar verilecektir. 

Aparbman inşaatı 
gene fazlalaştı 

Son zamanlarda şehrimizde 
apartıman inşaatı gene bir hay
li artmıştır. İnşaatı Üzerlerine 
alanların ekserisi mima!' değ~l, 
kalfadır. Beton anne inşaat yüz 
de (90) nisbetindedir. Beton he 
saplarım belediye fen heyetıne 
tastik ettiren bazı kalfalar ,biJS
hare inşaatta bu projeleri hakkı 
ile tatbik etmedikleri anbştl • 
mıştır. Belediye son zamanl.ır -
da inşaatı sıkı bir kontrol altına 

.almıştır. Bir kaç kalfa cezalan -
dınlmış, kasten yanlış proje 
kullanan kimseler adliyeye ve -
rilmiştir. Beton inşaat hesaplan 
cok nazik yapılmaktadır. Mal -
zemenın IJl& ...... 1~w·"···--·t ..,. __ <l'1\,r 

bina için büyük tehlikeler do -
ğurabilmektedir. 

Projelere göre bir metr" tı ·i
kabı betonda 300 kilo çimento 
120 kilo demir bulunması lazım 
gelmektedir. Bazı müteahhitler 
çok kazanmak için, bu miktar 
üzerinden tasarruf yapmakta -
dırlar. 

Daöcllık klubUnde 
Dağcılık ve yürüyücülük ku

lübünün yeni yaptırdığı üç tenis 
kortunun açılma resmi, dün ak
şam saat 17 de yapılmıştır. Ye
ni kortları Beyoğlu kaymakamı 
Demir açmış ve nutuk söyliye
rck, kulübe muvaffakiyetler di
lemiştir. Merasimden .sonra, bir 
danslı çay verilmiştir. 

ron,, um, eğer kendisi için neler 
düşündüğümü bilmiş ol, ne o ka 
dar geğire geğire öğünemezsin, 
böğüremezsin ... 

Evet, çocuğum, "patron", hiç 
aklımdan çıkmıyordu ... Ona oy
nayacağım oyunu, en ince nok
talarına kadar özene bezene ta
sarlamıştım. 

Hafta içindeydi. Anlamıyan 
gözlerin kılıksız, sünepe! diye. 
cekleri bir şekilde, sade giyin -
miştim. Patronun dükkanına 
yaklaşırken otomobilden indim. 

Hava pusanktı; yağmur ara
da bir ince ince çiseliyordu. 

Patronun zekası, bir imtihan 
geçirecekti. Kaldırımlar, çamur 
lu saydırdr. Halbuki iskarpinle
rimde toz bile yoktu; mantom 
da ıslanmamıştı. 

Dükkanın kapısı, sıkı sıkı ka
palıydı. Tokmağı çevirirken i · 
çimden gülüyordum : 

- Hava soğuk ... Patron üşü
yordur. 
Kapıdan girdiğim zaman, 

dükkanın, o hiç değişmiyen loş
luğu, gözlerimi karartmıştı. 

"Patron", kasanın önünde, 

r KÜÇUK HABERLERi 

• Cümhuriyet Halk Partisi İstan
bul Vilayeti Başkan Vekili Ali Rıza 
dün Ankaradan şehrimize dönmüş
tür. İstanbul Başkanlığına seçilen es
ki J3ayındırlık Bakam Ali de bugün
lerde şehrimize dönecektir. 

• Ankarada bulunan Edebiyat Fa
kültesi Dekanı Profesör Fuat Köprü
lü bugün şehrimize dönecektir. 

• Afyon İnhisarı Müdürü Ali Sa· 
mi ve ldarc Meclisi Batkanı Habip· 
zade Ziya, dün sabah Ankaradan 
geldiler. Uzak Şarka yaptığımız af
yon ihracatını arttırmak için, bazı 
yeni tedbirler alınmıştır. Bu yıl, faz. 
la miktarda afyon ihraç edeceğimiz 
tahmin ediliyor. 

• Turing Kulüp Murahhası Şfik. 
rü Ali, Ôkonomi Bakanlığı ile temas 
etmek üzere dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Hükömet, Turing işlerile 
esaslı şekilde meşgul olmağa başla -
mıştır. 

* Haydarpaşada açılacak Nümune 
Hastanesinin tamiratı henüz bitmedi
ği için hazirana yetişemiyecektir. 
Hastanenin eylQide açılacağı tahmin 
ediliyor. Şimdiye kadar bu hastane 
için (170) bin lira masraf edilmiftir. 

• Köy mekteplerinde bu akpm 
imtihanlar bitmiı; olacaktır. Bu yıl 
htcnbul k')• mekteplerinden sekiz 
bin talebe çıkacakt.u. w 

• lstanbul ticaret ve endüstri oda
sı, salt günu Ankarada toplanacak o
lan oda kongresine bir rapor gönder· 
miştir. 

.Bu raporda l&Caret işleri hakkında 
altı madde vardır. Fakat endüstri iş
lerine ilişen hiç bir maC:de yoktur. 

İstanbuldaki Endüstriciler odanın 
rapora iendileri için hiç bir §ey ekle
memiı olmasına çok gücenmiıler ve 
ayrıca bir rapor hazırlayarak kongre. 
ye göndcrmeğe karar vermişlerdir. 

• Silivri tapu memurluğuna Kadı· 
köy tapu memuru Kazım Aka tayin 
edilmiıtir. 

* Yeni Türk Musiki Yayım Kuru
mu musiki kolu tarafından Alemdar 
nahiye merkezinde dün bir çay ziya· 
feti verilrniıtir. 

Ziyafette bütün kurum üyeleri ha· 
zır bulunmuşlar ve gece de cemiyetin 
temsil kolu tarafından cemiyet mer -
kezi olan Binbir direkte binasında 
(Bir cihan gezdim) p· • . ..;ile bir Aziz. 
lik komedisi temsil edilmiş her iki 
piyeste oynayan genç amatörler §İd-

kollarını kavuşturarak büzül -
müş oturuyordu. 

Kapıyı, bile bile a~ık bırak • 
mıştım. lçeri giren soğuk esin -
ti, patronu ürpertmişti. Sert bir 
sesle bağırdı: 

- Rica ederim, kapıyı kapa
yınız! 

Hiç aldırmadım, ona doğru 
yürüdüm: 

- Bonjur efendim. 
Yaklaştığım zaman beni ta -

nımıştı, yerinden fırladı, elini 
uzattı: 

- Bonjur hanımefendi. 
Tezgahtar çocuğa haykırdı: 

- Sana söylüyorum, kapı
yı kapat! 

Aklı sıra, bu, kırdığı potu dü
zelten bir çevirme hareketi idi. 
Hemen bir iskemle çekti: 

- Oturunuz efendim. 
Paltosunun önünü kavuştur • 

du: 
- Hava, çok fena ... Böyle 

hahvalarda sinirlerim bozulu -
yor. 

Sesi ve hali daha teklifsizdi. 
Beni bir hayli düşünmüş, içi ba-

Bizimki kaynanaya, kaynattl'" 
ya baş eğmiş, bayan baldızrn e
lini sıkmış, küçük kayının ya
nağını okşamış, kurulmuş masa 
başına. Ancak, anlaşılan, pembe 
burunlu minimini köpek kendi
sine aldırış edilmediğini görün• 
ce kızmış bu işe, ve gelmiş, sez
dirmeden, yavaş yavaş harrt di· 
ye bay güveyinin baldırını ısı• 

rrvermiş. 

Siz olsanız ne yapardınız bil
miyorum. Fakat bakın bizimki 
ne yapmış. Birdenbire ka/kmtl 
ayağa, kaşlarını çatmış ve r 
ğemli bir sesle: 

- Bu köpek benim evde tut• 
tuğum yeri bilmeli ve bundan 
sonra bana ona göre saygı gös
termelidir, demiş ve oturmuf 
yerine. 

Gördünüz mü i_şi? Eğer eğl!-
,,,.., .. ~: ... ~-- . - """"- . . .. . '- .. 
şaşılacak insan örnekleri ürerse 
vay gidi başımıza gelenler. 

Orhan SEL1ft4 

detle alkı!lanmı§lardır. 
"' İtalyan kolonisine bir konfera11• 

vermek üzere 1stanbula gelmi§ olaJ' 
İtalyan profesörü Marpicati dün Le!" 
dra otelinde lstanbuldaki Fa§istterıO 
ileri gelenlerine bir ziyafet venni§tit• 
Marpicati yine konferanslar verme~ 
üzere bu 88bah tayyare ile AtinaY' 
gidecektir. 

• Türkiye ite lsveç arasındaki tı• 
kas esasına müstenit ticaret muabt" 
de11inin müddeti temmuz iptidasındl 
bitecektir. Bu muahedenin daha ald 
ay uzatılması için Ankarada Iaveç tt' 
firi ile müzakereler .:maktadır. _ 

• Hamallar cemiyetinin çevi~ 
takımından bazı üyelerin eksiıınet' 
yüzünden yeniden bir ıeçim yap~ 
gerek olmu§tur. Cemiyet genel yaııc~ 
sı ticaret ve endüstri orlasma başv~ 
rarak yapılacak yeni seçim için iı1~ 
iıtemittir. Oda bu ay sonunda .~,., 
mın yapılmasına izin vereceimr. 

na ısınmış, daha alışmış oJacatı· 
tI. • 

Kendi kendine gelin güve>" 
oluşu, benim hesabntıa daha ıJf 
gun düşüyordu. • 

- Siz, karanlıktan hoşlatl1 

yorsunuz galiba? dedim. 
Yüzü değişivermişti: 
- iş yok... . , 
Fakat bunu söylediğine pıf 

man olmuştu: ·ts1 
- Bugünlerde piyasa bı 

durgun... ıti: 
Ve genç kıza elite işaret e ·ği 
- Münevver hanım, ele1'tt1 

açıveriniz ... 
Bana dönmüştü: 11Jl" 
- Kahve, çay, emretrnet 

• • ;> 
sınız. . şef. 

- Teşekkür ederim, bıf 
istemem. ,. .. ti " 

"Patron" büsbütün ıau?>a. , ıtı. 

leşmişti, yılışık yılışık sırı ıılJı 
- Haydi canım, karşı 

birer çay içeriz. etti~ 
Kıvırcık saçlı gence erJlf 
- Bize, iki çay söyle .. · .,,r) 

(Arkası 
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PARTi KURUL TAYIN DA 

Şükrü Kaya Birçok Sorum-
1 ara Cevab Verdi 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
Peçe ışi de bir mesele olsaydı ou 
büyük inkıta.hı yapan bunu da 
Programına koyar ve sizden la
zım gelen karan alırdı .. J!albu
ki bir mesele görülmedıgınd~n 
dolayıdır ki, bir dilek olarak hır 
iki kazamızdan gelmiş v~ ~una 
da icabeden cevap verilmıştır .. 

Kendimizi, kadınlarımızı hır 
bez parçasına bu kadar merbut 
göstermekte bir milli menfaat 
var mıdır? 

Çarşaf, peçe lbu memlekete 
Yabancıdır, yabancı yerde~ g:t
ınedir. Zaten köylümü~ g.ıY.1?~ • 
Yor, yüzü açıktır. Fena ~ır !tı • 
Yat neticesi olarak bazı ıhtıyar 
kadınlar yüzlerinde peçe taş~
rnaktadır. Hepimiz kendi muhı
timiz<le sözümün geçtiği yerıie , 
tatbik edelim. Söz verin bunu 
Yapacağımıza, kafidir (S~z ~eri
Yoruz sesleri, alkışlar) Içıaıızde 
Öyle adamlar vardır ~i Ankaı:_a
da annesi ailesi dahıl oldugu 
halde ga;et modeı:ı ~~~i~deJir
ler. Fakat evine gıttıgınız za
man ailesini hoş geldine çıkar· 

maz.,, N .. ;> 
Tarık Us (Giresun) - i~ın. 

Öyle ise demek ki bir hava var
"K d' İç Bakam devamlı: en ı 

duvarının havası vardır. Binaen 
aleyh tekrar ediyorum. Çarşaf 
ve peçeyi bir mesele yapmıya -
rak kadınlarımızın kendi zevc -
lerine ve içtimai anlayışlarına 
bırakalım. Partimiz Halkevi te
şekkülleri halkı tenvir ederek 
bu işi yürütmelidir. 

Zabıta rneseJesi olduğuna ge 
lince: zabıta şüpheli m~selekr
,?~ vaz!,!esini ya!».!'a,,k.!!~ı!":a~~~ 
olarak rey vermemektedir. 

lç işleri bakanımız, inktlap, 
her gün inkılap ve bir günde ya 
pılan inkılap diye bir kaide ol
madığını, inkılabın esas kurul -
duktan sonra onu teferruatmm 
zamanla tatbik edileceğini sö_:. 
liyerek "Cümhuriyet bir inkı -
laptır, fakat onun emrettiği :~~ -
lerin tatbikatı senelerce sürı~r 
ve sürecektir.,, demiş ve ilave et 
iniştir: 

"Çarşaf da böyledir. Çarşaf 
bazı yerlerde iktisadi bir zaru -
rettir. Çarşafı omuzundan aldı
ğınız zaman kadın çıplak kaiır. 
Yırtığını örtemez bir hale gelir. 
Tabii çrkaramazsmız.,, 

Şükrü Kaya çarşafın bir ~ .ı -
nunla menine imkan olmadıgını 
'Ve bunun bir taraftan halkın k~n 
di hareketile, diğer taraftan hü
lkfunetin ve kamutay azalarmrn 
bıruttayda geçen bu f1_1Üza:~er:· 
lerden aldıkları direktıfle ıdan, 
siyasi mahiyette karar ve teşeb
büslerle gelecek kurultaya. ka. • 
dar bunun tamamen hallerlıl~·~ı? 
olacağını söyliyerek yol ıergısı 
1-ıa.kkında ileri süriilen sorulara 
geçmiştir. 

Vergi lşreri 
'. Şükrü Kaya bu iş etraf~~~ 
daha önce de izahat verdıgını 
8Öyliyerek: "vergi meselesinin 
l'rlühim bir kısmı siyasaya taal -
1~k eder. Kurultay ne karar v~
~ırse 0 olur, Ama modern vergı 
l§i teknik bir davadır. Bunları 
Çok Yakından ince eleyüp sık do 
lturnak kabildir. 
d' Memleketin menfaati nere~e 
~r. ulusun menfaati ~eredcdir, 

crnıcketin umran ve ırfanı ne
l'c mütevakkıftır. Vergiler nasıl 
k~ınır, bütün bunlan.nerden tet 
ık etmek ister" demiştir. . 

fll' Yol vergisi gibi memleketı • 
g!ıde Yollarımız için kalan ye· 
d ane lllembaı siyasal bir fikirle 
t erhal halletmek memleketin za 
tı.~rı~ olabileceğini ve bu işin yal 
it ı ıç bakanlığını değil diğer ba 
Jc.~cltaıet ve makamları da ali -

ili' Cttiğini onların da bu hu 

sustaki mütalealarının alıJın?a • 
sı lazım geldiğini işaret ettık -
ten sonra demiştir ki: 

"Vergiyi kaldırmak çok ko • 
taydır ve bazı yerlerde buna ce
maa tler çok temayül ederler. 
Çünkü vergiyi kaldırmak mille
ti yükünden kurtarmaktır. ve 
böyle teklifler ekseriya çok al -
kışlara mazhar olur. Ama, ne
ticede gelecek olan vergiler o
nun ik1 misli olarak gelir. Çün 
kil mem~ket vergi ile yaşar. Bu 
gün bizim memleketimiz dün • 
yada en az vergi verenlerden bi 
ridir. Sebebi, senelerce, asırlar -
ca, bu memleket tahrip edilmiş 
millet soyulmuş, takatı kalma -
mıstır. Ondan dolayı az ver -
mektedir. Yoksa verecek hali 
varken vergi vermek istememe 
sinden değil. O itibarladır ki, 
memleketimizin m ü d a f a a s :ı 
umram, demiryolları, mekteple 
ri bu halde kalmıştır. Elinize al
dığınız her meselenin iç yüzüne 
baktığınız vakit diğer memle
ketlerden ne kadar geri ve bu 
memleketin ihtiyacına karşı na 
sıl cevap vermiyecek aciz bir 
vaziyette kaldığımızı görür ve 
başlarımızı önümüze eğerek ya
rabbi bu memleket bu mahrumi
yetten ne zaman kurtulacaktır 
diye düşünürüz. Yoksa bir vekil 
için huzurunuza çıkıp evet ben 
zamanı vekaletimde vergileri 
kaldırımn demek gayet kolay -
dır. Fakat o adam huzurunuz
da bir sene daha durabilecek bir 
salim fikirli telakki edilemez. 

Ben öyle adama kalbimden 
muhabbet beslemem. Çünkü o
na demogog derleı. HalJCı ~
•.lıı ıyvrsun dc•·ler. Bu memleke -
tin bazı kısmılan istiladan kur 
tulah çok olmadı. daha ı 3 üncü 
senesini yaşıyoruz. Hariçteki va 
.ı.iyct nıcıl\1,.,., J..T .,.. giin g;ı7pt,. • 

ler açıkça yazmaktadırlar. Mil -
letler silahlanmağa gidiyorlar. 
"'';cı bakam da burada söyledi. 
arın memleketin müdafaası i

çin 500 tayyareye ihtiyaç görü
lecek olursa şoselerimizi, yolla
rımızı şuraya buraya tevcih ede
cek bazı tedbirler almak lazım 
gelirse ne y~.pacağız. Kime mü
racaat edeceğiz. (millete sesle -
ri) millete. Tabii o millet bunu 
vermek ve yapmaktadır. Bunu 
paraya tahvil edip zaten para 
darlığı içerisinde yaşadığımız 
bu senelerde paraya tahvil et -
mekte müşkülat çıkarırsak ya
rın o yolları yapacak millet bu
lamazsınız. Bu hususta erkani 
harbiyenin, milli müdafaanın, 
nafianın, mütaleası inceden ince 
ye alınarak meseleyi düşünmek 
bir karar vennek ve bu karan 
tatbik etmek lazımdır. Siyasi 
bir kurum böyle bir cereyandan 
vereceği bir kararda zarar ola
bilir. Bu fikrimi bir üye sıfatiyle 
söylüyorum, Dahiliye Vekili sı
fatile değil, Dahiliye Vekili ve
receğiniz karan tatbik eder. Bu 
meseleyi iyice düşünmeli, etraf
lıca mütalea etmeli.Ondan sonra 
bir karar vermelidir .Karar veril
dikten sonra onu yapacak el 
bir saniye düşünmeden tatbik 
edecek bir eldir. Bu hususta hiç 
tereddüdünüz olmasın. 

Jandarmalarımız 

Şükrü Kaya bundan sonra 
jandarma işleri hakkında ileri 
sürülmüs olan mütaleaya karşı 
da jandarma teşkilatımızın bu
günkü vaziyetinden rakamlara 
dayanarak bahsetmiş ve onlara 
verilen vazife ehemmiyet ve a
ğırlığını kaybederek şurada bura 
da tahaddüs etmiş bir kaç cürmü 
bütün bir kütleye bu memleke • 
tin bütün jandarmasına yükle -
mekte ancak zarar olacağını 
IÖylemiş ve "jandarmamızı hal· 
ka fena muamele yapmakta ol -
duğu hakkındaki sözlerden ıcıı-

ÖZTÜ RK~E 
OçONCU LiSTE 

1 - 1 timad - Güven 
1 timad etmek - Güven
mek 
Asayiş ve emniyet - Gü
venlik 

2 - Huzur ve sükun - Bay
sallık 
Yurdda güvenlik ve bay

sallrk, ülkümüzdür. 
Not: Güven ve güvenç keli

melerinde şu ayrana dik
kat edilmelidir. 
1 - Örduya güvenimiz 
vardır. 
2 - Ordu bizim güvenci
mizdir. 
(Medarı emniyet ve iti
madımızdır.1 

3 - Temin etmek; 
1 - İnaçlarnak, İnan ver
mek 
2 - Sağlamak, 
3 - Elde etmek 

Misaller: 
1 - Bu işin böyle oldu
ğuna sizi inaçlarnn, Bu 
işin böyle olmadığı hak
kında kendisine inan ver
meğe (kendisini temin et
meğe) çahştnn. 
2 - İşimi, ancak, banka 
yolile sağlıyabildim. 
3 - Temih ettiğimiz ne
ticeler - Elde ettiğimiz 
sonuçlar. 

4 - Sonuç - Netice ı 
5 - Teminat - İnanca 
[Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin Osmanlıca- , 
lan kullanılmamasmı rica ederiz. J 

zih ederim.,, demiştir. 

Toprak işleri 

İç işelr bakanı toprak iş -
leri hakkındaki mütaleaya da 
bu meselenin. yalnız muhacır
lan değil, aynı zamanda yer
li halkımızı da ilgiliyen bir iş ol
duğunu söyliyerek demiştir ki : 

- Bugün, köylülerimizin bir 
çoğu topraksızdır. Şarkta ve 
garpte bazı vilayetlerde bir çok 
köyler başkalarının toprağı i
çindedir. Ve köylünün evi ve 
toprağı yoktur. Köylüyü toprak 
sahibi kılmak ve köylüye Türk 
vatandaşlık ve haysiyetine yakı
şacak şekilde toprak sahibi et
mek ve beslemek bizim ile vazife 
mizdir. Partimiz bir madde ola
rak bunu kabul etti. Buna aid 
kanunları da yakında Kamutaya 
getireceğim. Dört senede bir ku
rulan Kurultayımızın büyük bir 
vasfı vardır. Falan Kurultaydan 
sonra bu kanun çıktı. İkinci Ku
rultay şunu, üçüncü bunu yap
mıştır denir. Benim kanaatime 
göre bu Kurultayın da en büyük 
vasfı, Türk köylüsünü toprak sa 
hibi yapmak üzerinde aldığınız 
karar ve yaptığınız programdır. 
Dördüncü büyük Kurultay,tarih 
te bununla öğünebilir. 

iç lş:er Bakan·ıaı 
Şükrü Kaya bu sözlerden son

ra iç işleri bakanlığının bütün 
teşkilatiyle her zaman vatanda
şın yardımına koştuğunu hırsı
zın ve katilin tutulmasının bir 
şeyi ifade edemiyeceğini asıl me 
selenin katile katillik, hırsıza da 
hırsızlık yaptırmamak olduğu
nu işaret ederek : "irticaın ö
nüne geçilmek ve onu takip et
mek bir iş değildir. Bi~ mesele 
olarak söylenmez. Memleketi 
tenvir ederek böyle bir şeye ka
pılanların daha rüyalarında iken 
yakalarına yapışmak lhımdır. 
Asıl mesele budur.,. 

İç işleri bakanı yapılan işler 
senelerle ölçüldüğü takdirde na
sıl çalışıldığını ve neler yapıl -
dığınm görüleceğini ve anlaşıla 
cağını işaret ederek sözlerini 
şöylece bitirmiştir: 

"İşte baylar, filan, filan yerler 
kimilen kendi dilimle, dilinizle 
konuşuyor dediğim vakit alaca
ğım cevap neden bu zamana ka
dar olmamış, çok geç kalııpnıı 
olacaktır. 

DUYUŞLAR 

Rus Artistlerini Dinlerken .. 
Piyano yaygın bir ney gibi 

başladı. Parmaklar tuşlara tüy 
gibi yumuşak dokunuyor. Ses o 
kadar hafif ki eteklerini sürük
liyerek yürüyor sanıyoruz. Din
lediğimiz müziksiz bir müzik
tir. Ses sesi eritmiş. Sesiı1 ken
dini değil gölgesini işitmekte
yiz.' Tuşlar üzerinde eller, .doku
nulunca rengi uçacakmış hissi· 
ni veren pembe bir omuzun üs
tünde mehtap ışığı gezinir gibi 
dolaşıyor. Piyanonun dişleri de
ğil yüreği konuşmaktadır. 
Başka bir parçada piyano bir

denbire bir bando oldu. Büyük 
bir kasırga dalları çatırdatarak 
gürlüyor. Parmaklar, s.:nir de
diğim· z etten ipliklerle değil, 
elektriklenmiş çelik tellerle hıza 
gelmiş gibi. Apansız b·r sağana
ğa uğramış bir ırmağ·n sula ı 
nasıl kaynaşıp sıçraşı:r; on iki 
elin yapamıyacağmı )'2pan iki 
el piyanonun bütün dişlerini b · r 
anda çıldırttı. Üç ana ses; tizi, 
ortası, ve pesi; çığlık, haykırış 
ve nara şeklinde üç ana ses, üst 
üste ve tabaka tabaka üç katlı 
bir yapı gibi bir anda kurula
rak, üç katlı sesler üç katlı ses
leri yarata yarata dizilip gidi
yorlar. O gün sesin mimarlığını 
gördük ! 

Keman... Yağmurla ziya bir
leşince nemli göğün mavili~i~e 
yedi renkli bir kemer ge·ılir; 
yayın her sesi çevik bir kavis çi
zerek ruhların genişliği içine 
ışıklı şeyler işliyQr. Rüya inilti
nin koynundadır. Hıçkırıklar 
hülyayı beşikledi. Fakat son 
parçadaki şakraklık ne? Yayın 
fıkır fıkırl~ğı ruhları alevle kay
natıyor. Kaymyan suyun kabı
na sığmayışı... Ruhlar gövdele
rimizden taşmaktadır! 

Tenorun hançeresinde sesin 
dizginlenişini gördük. Söyliyen 
adam, küçük yapılı ve fakat oy
nak bir ata binmiş gibiydi. Dört 
nalken birden durup, dururken 
birden şahlanarak, şahlanırken 
bir anda, yere yakın kanad ger
miş gibi süzülüşlü akışlar yapı
yor. BeHf. mahıuuoun ata9ilc g-c• 
min durduruşunu istediği gibi 
ayar etmektedir! 

Hele Bas ... Mermer mağara -
larm derinliğindeki duvarlara 
büyük tunç kütleler sert sert 
çarparak yuvarJ~myor. Yalnız 
hançeresi değil, çehresi de ar -
tist, sözün sesi dudakların< 
çelik kapakları yarar gibi çrk~. 
ken sesin söz kısmı da yüzünde 
perde perde yazılıyor gibi. Er
kek sesi; şimdi bakır basamak
lı yeraltı merdivenlerinden kö
püklerle dökühnektedir, şimdi 
avma atılan bir pençe gibi. Ka. 
çan sesin birdenbire kabzalan -
dığım görüyoruz. Ses şimdi şim 
şekleme bir kılınçla kesihnişti 
ve şimdi apansız bir canfes gi
bi yırtıldı. Bakıyorum, notanın 
ve bestenin görünmez demir çu
bukları sert bir pazıyle eğiliyor 
bükülüyor, ve kıskıvrak çevre : 
leniyor. En çetin güçlükleri ye
nen pehlivan sesi! 

İki kadından genci... Fildişi 

Hepimiz bu suallere uğrayaca 
ğız. Anadoludan, toprağımız • 
dan istiklal harbi neticesinde 
düşmanı kovduk dediğimiz za -
man, ne kovdunuz diyecekler. 
İşte dahili işler de aşağı yukarı 
böyledir.,, 

Bu sözlerden sonra iç bakan 
lığa ait dilekler reye konmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Recep Peker yeniden 
P .Genel sekreteri seçildi 
Ankara, 17 (A.A.) - Parti 

genel başkanı tüzüğünün 29 un' 
cu maddesine uyarak Kütahya 
saylavı Recep Pekeri yeniden 
P~t~ genel sekreterlif ine seç • 
mıştir. 

Recep Peker parti kurumJa. 
nna Ye ilgililere aşağıdaki bildi 
riği yollamıştır: 

Yazan : lsmaiJ Habib 

bir alnın zekaladığı çehre; se
si teni gibi. Ses, omuzundan par 
maklarının ucuna doğru ahenk
li bir incelişle inip, parmakları
nın ucundan omuzuna doğru 
tombul bir genişleyişle çıkıyor 
gibi. Billur vidalı bir oluktan ci
vamsı bir oynaklığın akışı ... Bu 
ses kemiksizdir! 

İki kadından hele ikincisi... 
Yaşı nasıl düşünürsün, ses ta
ze ceytan gibi gevrel. gevrek 
sıçrarken, sanatin keskin pırıl · 
tısı balmumu eritir gibi yaşı 
sildi. Hızla yükselen f ıskıyeli se
sin karşısında söyliyenin boyıı 
da uzamış gibiydi. Hiç bir anaç 
bülbül böyle kıvrım kıvrım ve 
helezonlar çevirerek aydınlık 
bir potada f ıkırdar gibi şakıma
dı. Havai fişenk renk salkımla
rı saçarak bitmiş görünürken 
her bittiği yerden yeni fişenkler 
fırlayıp alabildiğine Uzuyor. Bu 
ses ete ufuk var, smr yok! 

En son beşibirden; Bas orta· 
da, iki kadın iki yanında, iki 
uçta iki delikanlı, beşi birden 
Kızılordunun türküsünü söylü
yorlar. Ne kadar yepyeni bir 
ses tekniği karşısındayız. Tür
kü, genizden, yavaş yavaş, ka
dife bir perde,ıin kanadları açı
lır gibi yumuşak yumuşak baş
ladı. Koğuştaki askerler gerine 
rek yataklarından uyanıyor sa -
myoruz. Ti.:rkü kabarıyor, asker 
toplandı; türkü sertleniyor, as
ker yürüdü, türkü yeniden ha -
fifliyor, asker uzaklaştı ve tür -
gü gene genizleme bir yavaşlrk
la bitmeden bitiyor, asker gitti: 
etekten tepeY.e çıkarak, tepe
den tekrar eteğe inen kavisle -
me bir türkü! 

Ses sanatından hiç anlamam. 
Fakat bir daha anladım ki sana
tın güzelliği herkesinmiş. On
ları üç saat dinledik. İçime do · 
lan üç saat cam bir fanusa kon
muş gibi hep i1;,:imde kalacak. 
Söyliyenlerin çoğu bugünkü 
Rus rejiminin çocukları, fakat 
en gencının hançeresinde bile 
yüz elli yılın emeği var! 

'ISfI"kaç BJ- önce operalar yap
mağa kalktığımızı hatırladım. 
Her şeyde oJd.ığu gibi -:es sana
tında da ilerde olanlara yetiş
mek için hızlanacağız. Fakat 
yalnız hızla yetişemiyeceğimizi 
bilerek, yüz şu kadar milyonluk 
Raıs kütlesi, yüz şıl kadaı yıldır 

VAC:.CN VE LOKOMOTiF 
Dünkü gazetelerden birin· 

de ilk hava tr .:ninin yolculuğu
nu okudum. Onde bir çekici tay
yare, arkasında da iki makine
siz vagon. Güzelce uçmu§lar. 

lşin bir hava treni oluşunda
ki ehemmiyetini bir yana bıra· 
kırsak bize bu iyi bir ders olur. 

Hay atta iki çeşit insan var
dır: Bunlardan bir bölümü ve 
çokluğu vagondur. Bir bölümü 
de lokomotiftir. Eğer yaşayış 

§artları vagonları lokomotif ye• 
rine, lokomocifi de vagon yeri· 
ne bağlamış olsa bile onlar yin11 
kendi işlerini görürler. 

Bunun içindir ki mesela bir 
şirkette üçüncü derecede bir 
memur için: 

- O, şirketin eli ayağıdı.r ..• 
derler. O at!am vagon yerıne 
bağlanmış bir lokomotiftir. 

Hayatta pek çoğumuz vagon• 
/uğu lokomocilliğe tercih eder. 
Çünkü mesuliyeıi ve ağırlığı 
yoktur. Götürülürse gider, bıra· 
kılırsa durur ve yüklenir .. 

Bir kısım vardır ki, onlar Jo. 
komotil olmak isterler. Bunlar 
insanların (Race) yani cins kıs
mıdır. Lakin unutmamalı ki bu 
ağır işte sade _istemek yet~~mez. 
Sürükleyici bu kudret goster • 
mek te lazımdır. 

Bir trenin lokomotifini neresi 
ne bağlarsanız bağlayın, onu 
hemen tanırsınız. Yer.inin de
ği.5mesi, onun karakterini değiş 
tirmez, değil mi? 

B. FELEK 

sesin sarplığına tırmanıyor. 
Yüksekten söyleyişleri y.~kseliş 
!erindendir. Önlardaki zamanın 
payına bakarak kendimizde o 
payı göreceğiz : şarap yerine 
sirke yapmamak için! 

Tannın, bu içten insanlarla 
mı asırlardır boğuşup durmuş• 
tuk? Tarih gözümün önünde 
Peruttan Sarrkamışa kadar ge • 
ıilmiş kızıl bir dağ gibi yükseli
yor. Rus artistlerini dinlerken 
o dağın tepesinden billur bir pı
nar fışkırıyor sandım. Dağ, um
mana batan ada gibi. asırların 
koynunda gömülmeğe başladı • . 
Tarihin kızıllığını sanatın nur
dan suyu ile yıkadrk. Büyük 
dostun tertemiz dostuyuz! 

lsmail Habib 

"Parti genel bqkanı yeni tü
züğümüzün 29 uncu maddesine 
uyarak beni yeniden genel sek 
reterliğe seçti. Ödevin öneıuillı 
gözden kaçırmayarak güçüm ! Yukarıda : Kamll Atatürk çiftli§e gelirlerken - Aşa§ıda 
yettiği kadar çalıtacafmı.,, ve ortada yıldönUmUnde bulunanlardan bazlları 
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" TAN " m tefrü:ası : 215. 
Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

İngilizlerin İşgal Ettikleri 
Düşman Casuslarıyla 

Yerler 
Dolu idi 

Avusturya istihkimlar1nın fotoörafisini ahrken 
yakalanan bir casus 

P.olislerimize gelince, onlar 
hafiyeliği hiç tanımamışlar ve 
onlara süri.inmemişlerdi. Bugün 
kü Türk polisi hafiyelikten çok 
uzak bir ülkünün aşkile çalışır. 

Yabancı servislerin iddiasına 
göre Büyük Harpte bizim de 
ibir istihbarat servisimiz vardı, 
fakat bunu daha ziyade Alman
lar idare eC:iyor ve casusluğu da 
yine Almanlar yapıyordu. Harp 
te Erkanrh:..rbiye Ikinci Şubesi
nin gör<lüğü casusluk işlerini 
bilmiyorum. O zamana ait vak
e!lar arasında "mühim" denecek 
ibir şey göremedim. Sırası gel
diği zaman lir iki tanesini nak
ledeceğim. Burada yalnız İngi
lizler ve Aln._nlar taraf mdan 
hikaye edilmiş bir, iki casusluk 
vak'ası kaydedeceğim. 

Yine Corc Aston anlatıyor: 

Casusluk işlerinde bir facia 

,... 
"V k' 

"Gerçek vak'alar içinde 
masallardan daha garip 
olanları vardır." 

w a ayı olduğu gibi anlata-
cagnn. Y.aı.n!z, mallım ya, insan 
ve -~evkı ısımlerini değiştire • 
cegım. Vak'ayı yazaynn mı ya 
m d

. • z 
ayaynn mı ıye epice d" .. 

d .. . uşun-
um ve yıne düşündüm ki 

d .. , ara-
an on uç sene germic: ve b . .. 

1 
_ ~ ~ enı 

soy ememege mecbur eden se-
bep.~er ortad~n kalkmıştır. Ba. 
na oyle geldı ki, eğer bu hika
yeyi anlatmazsam istihbarat iş
lerine dair verdiğim maIUmat 
tam ve mükemmel olmayacak • 
tır. 

"Facianın ilk ~ellerini Man
nering adını takacağımız bir ln
giliz zabiti ile bunun hasmı olan 
Fritz ( 1) ismindeki bir Alman 
:zabiti oynamıştır ki, yılmaz ce
saret ve zekası, ve yaptığı kur
nazlıklar dolayısile burada ken
disine "Fon" asalet unvanını 
vereceğiz. 

"Mannering 1917 de bir İngi
liz kıt'asile şarkta bulunuyordu. 
Ö yılın başlangıcında, İngiliz • 
1er tarafından işga: edilmiş olan 
yerlerin düşman casuslarile do
lu olduğunu anlayınca, yurt· 
daşlarını, ilerde yapacakları as
~eri hareketlerin gizli kalabil· 
rnesi için, ne gibi tedbirlere sev
ıketmesi laznngeleceğini düşün
dü. Bulunduğu kıt'anın erkam
!harp reisine vaziyeti anlattı ve 
"Fritz" adında bir Almanın tür
lü kıy af etlerle her vakit İngiliz 
lhatlan gerisine geçtiği ve ma· 
lUmat topladığı hakkında riva
yetler işittiğini de ilave etti. 
Ancak Fri tz'in bu işlerine dair 
frıiçbir delil görülmediğinden 

( ı ) Mannering 'in gerçek ismini 
lıilmiyorsam da Aston'un Fritz adını 
taktığı Alman zabitinin Bin~şı Fran
k olduğunu Alman eserlerınde gör· 
düm. 

Mannering bu rivayetlere kıy
met vermemişti. Bununla bera
ber İngiliz kıt'alan arasına gir
ımeğe çalışacak vey=ı girdiği 
zannolunan gizli ajanla.rı ara
mak ve meydana çııkarmak hu
susunda kıt'alarm dikkatlerini 
celbetmek için bu rivayetlerden 
istifade edilmek ciheti düşünül
dü. 

"Bütün askeri birlik kuman
danlarına Fritz'in gelip gittiği 
hakkında malfımat verilerek 
bunun mutlaka yakalanması 
için her türlü tedbirlerin alın-
ması emrolundu. Bu emir der
hal tesirini gösterdi: Neferden 
en yüksek kumandanlara kadar, 
bütün ordu gözünü açmış ve iyi 
meyvalar vermeğe başlamıştı. 
Birçok adamlar t..ıtuldu ve bu 
tutuluşlar muhtelif şekiller al· 
dı. Mesela günün bi~·inde Man
nering de şüpheli diye tutuldu 
ve sözüne inanılır biri çıkrp ta 
bunun hüviyetini meydana çı
karıncaya kadar hapiste kaldL 
Gerek Fritz'in kendisine ve ge
rek Fritz'e atfedilen hareketle
re dair uzun uzadıya tafsilat 
verilmekte idi. Bundan dolayı
dır ıki, istihbarat servisi biraz 
da kendini hayalata kaptırmıştı. 

"Aradan on gün geçti. Bu işe 
~emur edilmi; olan M •. nnering 
hır gün tesadüf kabilinden bir 
esir kampına uğradı. Galiba bu
r~?a Mannering'i tanıyorlardı. 
Çunkü kamp kumandam, Türk 
o~dusundan kaçmış bir Rum esi
rı~ .kendisile görüc:mek istedi-
ğını .. 1 . ~ 

. soy edı. Mannering kabul 
ettı. Rum nasıl . . 
- ve nıçın kaçtı-
gını anlattıktan sonra M 
· ,. h anne-
rıng .~ a~retler içinde bı k 
şu sozlerı söyledi: ra an 

- Si.z Fritz'i hayali bir şahıs 
zannedıyorsunuz. Halbuki b 
bir müddet onun yanında çal;; 
trm. Eğer beni serbest bıraktır
mak elinizde ise derhal yaptırı. 
mz. Ben de Fritz'i sizin elinize 
vermek için elimden geleni ya
pacağım. 

''Mannering biraz düşündük
ten sonra bunu da kabul etti. 
Fakat emin olabihnek ve bunun 
hakikaten Rum ve hakikaten 
bitaraf olup o'madığınr anla· 
mak için en yakın bir Yunan 
konsolosuna götürdü. Esir şöy. 
le anlattı: 

- Fritz'le kavga ettik. Türk 
siperlerinden kaçarak geldim. 
Fakat benim için tekrar Türk 
hatlarına dörunek pek kolaydır. 
Yalnız bana münasip göreceği· 
niz lbazı istihbarat malUmatı ve
riniz. Fritz bunlan görünce ba· 

na itimat eder, bağlı olduğum 
casusluk dairesi de emin olur. 
Eğer bu istediklerimi temin 
ederseniz ben sizi Fritz'le de 
görüştürebilirim ve hatta onu 
~ürtk hatlarından bu tarafa ge
çırerek tayin edeceğiniz rande
vuya getirebilirim. O zaman 
çantada keklik, Fritz'i kolayca 
yakalayabilirsiniz. 

"Esirin şartları kabul edildi. 
Hareket edeceği sırada kendisi
ne bazı (kıymetsiz) malfunat ta 
verildi. Bu rnallımat onun dü
şündüğü plana yardım edecek 
mahiyette idiler. Yunanlı bun
ları alır almaz yola çıktı ve bir 
müddet hiçbir ses çıkmadı. 

"Ccş gün sonra bir ha'ber al
dık. Yunanlı diyordu ki: 

- Fritz yine İngiliz hatları 
gerisine geçmeğe hazırlanıyor. 
Geçeceği tarih İngiliz kıt'aları
mn harp için harekete geçtik
leri gün olacaktır. 

"Randevu için Yunanlının ta
yin ettiği mevki çok iyi intihap 
edilmişti: Uzak ve tenha, kuru 
bir dere içi idi .. Öyle ki, iyice 
yaklaşmadıkça içini görmek 
mümkün değildi. Tayin· edilen 
günde öğle üstü, Mannering, 
yüreği ümit ve sevinç dolu, atı
na binerek hareket etti. Gizli 
randevu yerine yaklaşınca Yu
nanlının daha evvel gelip orada 
beklediğini görünce sevinci büs 
bütün arttı. Şu halde Yunanlı 
yalan söylememişti. Adet veç· 
hile selamlaştılar. Yunanlı de
di ki: 

- Fritz, yanında bir de emir 
neferi olduğu halde :>U:-adan In
giliz hatları içine girdi. Şimdi 
nerede ise yine buraya döne
cekler. 

"Mannering iki saat kadar 
bekledi. Yunanh Fritz'le be
raber çalıştığına dair birçok ve
sikalar gösterdi. Bir aralık sor
du: 

- Silahlı mısınız? 
-Evet. 
- Fritz gelir gelınez ateş edi 

niz. O gelirken ben size haber 
veririm. 

"Saat alt1ya kadar beklediler. 
Ne gelen ~ar, ne giden. N~hayet 
bir atlı çıkageldi. Yunanlı ya • 
vaşça: 

- İşte, dedi, bu Fritz'in emir 
neferidir. İngiliz üniforması gi
yerek :;ıy ~etini değiştirmiş. 

Her halde Fritz de bunun arka
sından gelecektir. 

"Emir neferi Yunanlının ya
nına sokulr : ak bi1 t..kım kağıt
lar verdi ve almanca : 

- İngiliz askerleri, 'Fritz'i 
takip ediyorlar. Onun için bura· 
ya gelmiyccek, başka yoldan 
Türk hatlarına dönecek. 

"Y . unanh şaşkın ve mahcup 
hır vaziyet aldr. Mannering'e 
bakarak: 

- Zararı .•ok, dedi, Fritz 
her halde hugünleı de yine cep
hede.. geçecektir. -.::ışka bir 
randevu tertip ederim. O za
~an işimizin daha i.:i gideceği. 
nı ....... . 

(Arkası var) 

Acı bir ö lüm 
Erkanıharb binbaıısı Bay Y okulun 

refikası Bayan Asime tedavi edilmek 
te olduğu GUlhane hastanesinde, has. 
talığmöan kurtulamayarak öldüğünü 
teessürle duyduk. Cenazesi bugün haı 
taneden kaldırılacak ve namazı Sul
tanahmed camiinde kılınarak Edirne· 
kapı §ehitler mezarlığına gömülecek
tir, 

....---------------====....._,===------------------==-----==~---

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 
Posta 
Pulları 
indirilmelidir! 

Geçen gün, bir yerde oturu -
·dum. Ev sahibine, zarfı bu -

ı ·'/muş bir mektup getirdiler. 
1.ıtektubu veren adam: 

- Kusura bakmayın, dedi, 
hastalandnn, on beş gündenbe
ri cebimde kaldı, getiremedim. 

Mektubu alan adam, buru -
şuk zarfı yırtıp içindeki kağıdı 
okuyunca bir kahkaha attı: 

- Ez, ez de suyunu iç böyle 
mektubun ... 

Sorduk: 
- Ne vardı içinde? 
- Geçen haftaki cuma icin 

bir eğlentiye çağırılmışım. Ha
beri on gün sonra geliyor. 

Ben dedim ki: 
- Vah, vah ... Kaşke posta ile 

gönderselerdi .. . 
Mektubu alan adam başını 

salladı: 

- Ne yapmalr ... Posta parasr 
fazla t~1tuyor. Adamcağız böyle 
yüz kişiyi çağıracak olsa avuç 
dolusu posta parasİ ver~cekt,. 

Bu gecikmiş mektup hikaye
si benim için ibretle tetkik edif. 
meğe değer bir mevzu oldu. 

Kendi kendime şu neticeye 
vardım: 

- Bir çok kimseler, postala -
nn pahaır oıuıa;:,ı ;y u" ..... ~ ...... , ~ • ..-
mşık ve bilişiklerile sık sık mek
tuplaşmıyorlar. Postalar ucuz -
layacak olsa, şüphe etmem ki 
vara yoğa, değerli değersiz, işi 
olsun olmasın, hemen bir mek -
tup karalayıp gönderenler çoğa
lacak. 

Altı yıl önce, hayat pahalılığı 
bugünkünün en aşağı üç misli 
olduğu halde posta ücretleri, 
altı kuruştan yüksek değildi. 

Mektuplar pahalı gidip geldi
ği gibi, kitaplar da pahalı gidip 
geliyor. Tanıdığım bir kaç ki -
tapçı var. Bunlar, Anadoluya 
gönderdikleri kitaplarr, anbar -
lar vasıtasile yolluyorlar. Pul u-
cuz olsa, posta ile gönderecek -
ler. Çünkü, posta idaresi bir ki
lo kitaba 20 kuruş posta pulu 
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yapıştırıyor. Acaba kitaplar da 
gazete ve mecmualar gibi kilo 
başına beş kuruşluk posta pulu 
ile gönderilemezler mi? Kültür 
yayımı baknnından kitaba layık 
olduğu değerin verildiğinde hiç 
birimizin şüphemiz yok. O hal
de bilmeyiz, ne bekleniyor? 

Geçen gün gazetelerden biri 
yazdı: Posta ve telgraf idaresi, 
bütçesindeki 200 bin liralık açı
ğı kapatmak için ödünç para a • 
lacakmış. 

Hastaya bak
mıyan hastane 

Lalelide Tayyare apartmıa 
nında okurlarımızdan Nureddin 
yazıyor: 

"Komşumuzda birkaç gün -
dür yatağa düşmüş ve henüz 
köyden gelmiş olan 14-15 yaş
larında bir hasta var. Veremin 
ikinci devresinde, üstelik bir de 
zatülcenbe yakalanmış. Dün, 
aldıkları söz üzerine, Etf al has
tanesine yatırmak üzere götür
müşler, fakat oradan bu halde 
bir hastayı alamıyacaklarmı 
söyliyerek hastayı geri çevir -
mişler. Bittabi tekrar çocuğu 
bitkin bir halde eve getirmeğe 
mecbur olmuşlar. Akşamlayın 
o gün olan sarsıntı ve üşütme 
neticesi ağzından kan gelmeğe, 
derecesi yükselmeğe başlamış. 
Halen de hasta, yapılan tedavi
ye rağmen, bu vaziyette. 

Hastane kelimesinin manasr 
düşünülünce esasen sağlam bir 
kimsenin hiç bir vakıt gidip 
orada yatnuyacağı gayet açık -
tır. 

Bilhassa evde bir çok genç -
lerle kucakta bir çocuk ta var. 
Acaba bunların akıbeti ne ola • 
cak? 

Daha böyle bir çok ailelerin 
bu şekilde sönüp gitmediğini 
bana kim temin edebilir?,, 

Verilmiyen rapor 
Ankatada oturan üçüncü sı -

nıf harp malullerinden Sandık
lılr Halil oğlu Osman bize yazı
yor: 

"Sekiz ay evvel malUI maaşı
mı kestiler.Muayeneye yetişeme 
diğim için kesmişler. On sekiz 
sene C.\ kerlik yaptım. Üçü oğ -
lan, biri kız dört çocuğum var. 
Maaş istidam malı'.il şubesine 
havale edildi. Evrakımı çıkardı
lar. Hastane raporu istediler. 
Gülhaneye geldim, raporumu is
tedim~"Bizrlen i tenmedik<_;c bi:z: 
raporu veremeyiz.,, riP.diler. Ne 
yapayım?,, 

Deve Kuşu 
Hikayesi! 

Elektrik Şirketi ile Satie Şirketi· 
nin bir alakası olmadığı, ayrı idareler 
haline geldikleri ilan edildi. iyi. Fa
kat şu benim şikayetime ne buyru
lur, dinleyin: 

Bundan birkaç ay evvel Satie'nin 
memuru kapımı çaldı. 

- Utü ister misin iz, dedi. 
Biz de: 
- İsteriz, dedik. Bir litü bıraktı. 

Bir lira peşin verdik, bedeli olan altı 
liranın geri kalan kısmını taksitle 
ödiyeceğiz. Memur gittikten sonra, 
dikkat ettik. Utünün üstündeki baş
parmak düğmesi kırıktır, yerinde 
durmuyor ve düşüyor. 

Birkaç gün sonra, elektrik tahsil· 
dan geldi. Borcumuzu verdikten son
ra: 

- Yahu, dedik, idareye söyleyin 
de bir memur göndersinler, bizim 
ütünün şu düğmesini yerine taksın. 
!ar. Elektrik tahsildarı şu cevabı ver• 
di: 

- Bizim Satie ile alakamız yok
tur. Li'itfen siz doğrudan doğruya o 
şirkete haber veriniz. 

Pek ala, dedik. Uç gün sonra, Sa· 
tie'nin Tünel başındaki satış bürosu· 
na gittim. Orada.ki Musevi memura 
vaziyeti anlattım. Evimin adresini al
dı: 

-:- Hay, hay efendim, memur gön• 
derır, yaptırırız, ledi. 

Aradan günler geçti. Bekledik, ne 
gelen var, ne giden. Birkaç gün son• 
ra, tekrar §İrkete uğradım: 

- Yahu, memur gelmedi. Şu bi· 
zim ütüyü hala yaptırmadılar. 

- Hay hay, dediler, adresinizi bı· 
rakın, derhal alakadar olalım. 

Yine günler geçti. Ne gelen var, 
ne giden .. Satie'nin bu atlatmasına 
ben de mukabele edecektim. Madern 
'Ütüyü tamir etmiyorlar, ben de fiat 
taksitlerini vermiyecektim. Halbuki, 
şirket ütünün bir yıl içinde bütün ta• 
miratını da deruhte ediyor. 

Aradan zaman geçti. Elektrik Şir
keti tahsildarı geldi. Faturayı uzattı. 
Baktım ki, ütünün taksitini de isti• 
yor. 

- Ne o, dedim, hani Satie ile ala· 
kanız yoktu? .. lşe gelince karışm.:yor• 
sunuz, paraya gelince karışıyorsunuz. 

Elektrik Şirketi ile Satie'nin hali. 
bana devekuşu hikayesini hatırlattı. 
Bu ne iştir. anlryamadım. 

Maska Muradiye !kinci 

X~n~0a§hntlPi~t 1..1?aı:: 

POLiS 

Z ur 1 a Güzellik 
Silahtarağada Suat Sabrinin 

tuğla harmanlarında çalışan 
Haydar ile Hüseyin evvelki ak
şam rakı içerlerken yanlarına gü 
zel oyun oynayan Ahmet ismin 
de bir arkadaşları gelmiştir. 

O zamana kadar epeyce sar -
hoş olan Haydar,Ahmedin oyun 
oynamasını istemiştir.Fakat Ah 
met pek sert ve emredercesine 
söylenen bu söze kızmış uzaklaş 
mağa başlamıştır. 

Sözünün yerine getirilmesine 
hırslanan Haydar yanında taşı
dığı biçağı çekerek Ahmedin üs 
tüne atılmış ve genci sol meme
si üzerinden yaralamıştır. Ya • 
ralı Ahmet Cerrahpaşa hastaha 
nesine gönderilmiş suçlu Hay -
dar yakalanmıştır. 

* Ü sküdarda Şile kahvesinde 
kahvecilik eden Aziz evvelki gün 
ocak başında kahve pişirirken 
yanı başında bulunan gazoz şi
selerinden birisi sıcaktan patla
mış ve Azizin yüzünden yara • 
lanmasına sebep olmuştur. 

Otomob'I çarpmış 
Dün öğleden sonra Okçu Mu 

sa caddesinden geçen şoför Ali
nin idaresindeki 7 58 numaralı o
tomobil 8 yaşlarında Davit is
minde bir çocuğa çarparak ba
şından ve dizinden yaralanması 
na sebep olmuştur. Şoför Ali ya 
kalanmıştır. 

Çalamadan yakalandı 
Şükran isminde bir kadın dün ·-

Cağaloğlunda Narlıbahçe so
kağında Kader matbaasının üs 
tündeki Ahmet Tevfiğin oda
sına girip dolapları karıştırır .. 
ken görülmüs ve suç üzeri ya -
kalanarak polise verilmiştir. 

Muvazenesini kaybetmiş 
Dün saat 16 da Karagümrü .. ı 

ğe giden 2057 numaralı otoma· 
bilin arkasına takılan 8 yaşında 
Cemal isminde bir çocuk muva
zenesini kaybederek yere düş .. 
ınüş ve başından yaralanmış • 
tır. 

Aya01nı motora kaptırmiş 
Kendi yaptığı bir motöru dün 

Kabataş önlerinde tecrübe eden 
30 yaşında Ahmet oğlu Hamdi 
bir aralık makine ile uğraşırken 
sağ ayağını kaptırmıştır. Ham
di Cerrahpaşa hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Beykozda yangm 
Dün öğle vakti Beykozda Ka· 

vakdere caddesinde Scrupenin 
evi bacasından tutuşmuş ve 
evin çatısı yandığı halde söndü
rülmüştür. Yangın bacada biri
ken kurumlardan çıkmıştır. 

•- Göz hekimi ~· 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci sınıf mütehaısıs 1 
< Babıali) Ankara ca .. oesı No 60 
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Zararın neresinden dönülse 
kar olduğuna göre, bugünden 
t~dbir alınmakla gene büyük 
bır şey kaybedilmez. Halkı 
mektuplaşmağa teşvik etmenin 

f~:~~rolu var: Pulları ucuz - i t t i h a d 1 M i 11 i 
.. Bay~d~r~ık bakanlığı, tren T 

! 

u.cretl~nnı ındirdiği günden be- ürk Sigorta Şirketi 
rı, eskıd~n zarar kefesi ağır ba-
~an demıryolu terazisinde şimdi Harik ve hayat Üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
1:J1~nç kefesi ağır basmağa baş- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Pahalı h Merkezi idaresi : Galatcula Onyon Hanında ... şey, er zaman icin az 
karlr~ ve bazı defa da z~ararlı Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ı 
şeydırf Telefon : 4.4887. 3221 

Salahaddin BUngCSr ·~~~!!E~~~~~~~~~~~~~~~· 
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SON HABER 
YUNANISTANDA REJiM 

IVletaksas Mutlaka 
Kraliyet istiyor 

'' Yunanistanın Kurlu.imasının 
Çaresi Budur,, Diyor_ ---, 

Eski Yunan Krah ikinci JorJ ve karısı Ellzabeı 
, .Atina, 17 (Hususi muhabiri. 
.. ~!~bildiriyor) - General Me -
~s gazetelere verdiği bir be 
anattaYunanistanm dahili buh 

l'andan kurtulmasının yegane 
Çaresi, kralın Yunanistana tek
~r gelmesi olduğunu söylemiş-. 
b· ~ürnal dö Jenev Atina muha
l' itine atfen, Yunanistanın tek -
t~-~allık rejimine dönmesi ih
~inden bahsetmektedir. 

• Seçim meeeleel 
Atina, ı 1 (Hususi muhabiri • 

~iz bildiriyor) - Muhalif parti 
liderleri yaklaşmakta olan seçi
ltıe girmemek için karar vermiş 
tr~ir. Başbakan Çaldaris ile So 

lıs arasında esasları kararlq -
.. • • J;&'Gl" 

utemayıl görünmektedir. Yeni 
~unanistan hüriyetperverler mü 
~essilleri dün lider muavini So 
f::sin yanında mühim bir toır 
._~ı Y~pm~şlardır. Hükumetin 
~m ışlennde, parti noktai na-

zarlanru kabul etmemesi üzeri -
ne, seçime iştirakte bir mina ol 
madığnu kararlagtımuflardır. 
Sofolise salihiyet verilmiı, se • 
çim işlerini takibe memur edil
miştir. 

Çaldarisle Kondiliı bugün 
muhaliflerin seçime girip girme 
meleri itini konupnuşlarchr. 

Kondiliı muhaljflerin istedik
leri hakkında "bunlar seçime gir 
memek için bir ,,.Ue arayor • 
1ar,, demi§tir. 

Yunan donanmaeı bUyUk 
bir manevra yapacak 

Atina, 17 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Yunan donan 
masının haziranda büyük ma -
nevralar ya~ IOJ>rA ~ 
n:• Slaaa...-nlaı illi Ziyaret edecek • 
lerini bunlar arasında İskenderi 
Y_e .ve Dalmaçyaya da gidecekle 
nnı gazeteler yazıyorlar. 

Manevralara Belli ile üç Des 
troyer ve üç muhrip ıştırak eae
cektir. Donanma İzmire de ge
lecektir. 

TAYFA GREVi 

Büyük Transatlantikler Limanda 
Mıhlı Kaldılar 

l=='ransız gemilerinin yolcuları lnglllz 
Vapurlanyla seyahate başladllar 

l> • 
~ ~s, 17. A.A. - Transat- yapılmış olan ve dünyanın en 
ttıe:!k um~! kump~nyas~ ile b~~k va~nı bulunan Norman
tti ha Ur ve mustahdemıne aıt sta dınm vazıyeti hakkında telAş 
li ... _·~ kkuıda zuhur eden ihtilif gösterilmektedir Grev devam e-
~ne Ch I · L F • 41a-_ . . amp aın, a ay~t ve derse bu vapurun evvelce ka-
~ı:.~·1..ııdıe vapurlannın muret- . 
lh~tı grev iliruna karar ver- ~laştınlmış olan tanhte hare-
1erdi. ket edememesi ihtimali vardD'. 
~hanıplain'in mürettebatı ge
~e: ~evyork'a müteveccihen 
~ etınden evvel nhtmılara 
~ Şler ve 303 kişiden ibaret o· 
~Yolculan otel aramak mec-
~~tinde bırakmışlardır. 
~ s, 16. A.A. - Grev ha
~; bulunan transatlantik kum 
~ a~ının tayfası mürettebat
~\t:.uızde sekseninin daimi mu
~ek er~e işe alınmasını taleb 
~ tedır. Bahri ticaret nazırı 
llitt u lnd, tayf adan yüzde ellisi
~ .ı;: mukavelelerle hizme
t\~ 8Ö 1 aması taraf tan olduğu-
.~ Y emiştir. 

~ıl'~&ıtr, kendisini ikinci defa 
' ~ eden grevciler delegele-

" \' cevabı vermiştir: 
~ ~ 8PU~!' g= derek hakem o
~. S' Crdıgim karan kabul edi· 
>,~re bundan fazla bir ,ey 
da(q.e~ ına imkan yoktur.,, 
i~ ibaz.Yapanlar dün 1200 kişi
~İıı ıJt. olduğu halde bugün 
'fi...~~ye çıkmıştır. Fransız 
.~~ . nı ypla çıkmaması yü
~-~r çok yolcular İngiliz 
~ leçmİ{lerclir. Yeni 

HARBE KARŞI 

Bir Ekonomik 
Blok gerek 

Viyana, 1. A.A. -Avrupa it
tihadı kongresi bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede 
harbin önüne geçmek ve Avru
panm kati surette harap olması
na kartı koymak makaadiyle ik
tisadi bir Avrupa bloku teşkil 
edilmesi iltizam olunmaktadır. 

Beyannamede Avnıpanm ci
hanın iktisadi bloklanna karşı 
aralannda ihtilif ve niza bulu
nan 26 devlete aynlmı, bir hal
de bulunmasmm onun harabive 
doğru yürümesi demek olduğu 
beyan edilmektedir. 

Beyanname, Avrupa ittihadı 
birliğinin gayelerini yeni baştan 
tekrar ve teyit etmektedir ki 
şunla~r: 

Bir federal hakem divanı vü
cuda getirilmesi1 askeri ittifak, 
gümrilk birliği. ( 

, 

Yunanistanda 

Gazeteler için 
Konan Kayıd 

Atina, 17 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bakanlar he
yetli bugün toplanarak memle
ketin asayişini kundaklayan ga-
..!teler hakkında hazırlanan ka
·amameyi tetkik ve tasvip eyle
miştir. Bu kararnameye göre 
memleketin istirahatini bozacak 
ve ahali arasında çarpışmaya se 
hep olacak yazılar yazan gaze -
teler kapatılarak suçlulan beş 
kişilik istinaf mahkemelerinde 
muhakeme edileceklerdir. 

Kararnameye göre rejim me
selesi serbest görüşülecektir. 
Fakat bugünkii rejime hakaret 
ve devirmek teşebbüsleri yasak
tır. Aynca dine tecavüz; dini is
tismar ve ulusun orduya karşı 
itimadmı azaltan neşriyat ya -
saktır. 

Bu maddelere kup gelen ga 
zeteler üç ıw kapatılacaktır. 

Selinikte çrkan(Makedonya) 
gazetesinin dünkü yazılan hak 
kmda Jıarbiye bakam General 
Kondilis beyanatta bulunarak 

emleketin aşayişini kundakla 
yan böyle yazıların gazeteler -
de yer bulduğuna hayret ettiği
ni fakat ahalinin istirahati ve 
memleketin asayi,ini muhafaza 
ya karar veren hüldlmetin aldığı 
ciddi tedbirler sayesinde bunla
rın tekerrürüne meydan verilmi 
yeceğini söylemiştir. 

Selinik müddeiumumiliği ta -
rafından (Ma.ltedonya) gazetesi 
hakkında takibata başlaruldığ-ı
ru Selinik valiai Atinaya bildir
miıtir. 

Rus • Çekoslovak 
Andlaşması 

Küçük itilafın da 
Reyi alındı 

PRAG, 17. A.A. - Prager'o 
Pre111 gazetesi Rusya ile Çe
koslovakya arasmdaki muahe
deden bahsederek bunun heye
c~n tty:tndır:>.bilccck hiç oir 
maddesi bulunmadığını kaydet
mektedir. Uluslar kurumu şart
larına muvafık olarak yapılmış 
olan bu muahede, bu kurumun 
bantı muhafaza için kifi derece
de nüfuzunu geçiremiyeceği yer 
ler için adeta bir köprü vazifesi
ni görmektedir. Çekoslovaya 
kendi coğrafi ve siyasal vaziye
tini göz önünde tutarak ve kü
çüle: itilif devletleriyle tamamiy· 
le mutabık olarak bunu imza et
miştir. Çekoslovakyanm hiç 
bir komşusunun menfaatlerine 
~rşı imza edilmemiş olduğu i
çuı Polonya aleyhine de kulla
nılamaz. 

Rusya - Çekoslovakya mua
hedesi hiç biri müstesna olma
mak üzre bütün memleketlere 
karşı en hakikt bir banş fikriy
le yapılmıştır. 

Paris, 16. A.A. - Yeni Sov
yet - Çekoslovak muahedesi 
hakkında Fransız gazetelerinde 
neşriyat yoktur. Yalnız övr ga
zetesi bu muahede ile Çekoslo
~akyanın Fransaya bağlı kaldı
gmı ve bu muahedenin arkasın
da yalnız Çekoslovakya değil 
bütün küçük itilif devletlerini 
görmek 1izun geldiğini yazmak. 
tadır. 

Benes Moskovaya gidecek 
Prag, 17 (A.A.) - Sovyet 

Çekollovak andlaşmaımm im • 
zasından sonra Benes, Litvinora 
biz: telyazısı göndererek memnu 
niyetini ve yalanda Moskovaya 
gelmesi ihtimalini bildirmittir. 

Flllplnde karıtıkhk 
Manilla. 17 A.A. - FiUpin 

adalanndaıki kantrkhklann art 
tığı haber verilmektedir. Komil 
nistlerle polis kuvvetleri çarpış
mıtlar, Laguna villyetinde bazı 
haydutlar kargaşalık çlkarmlj • 
lardır. Yirmi ki§i ölmüttür1 

IC MAL 

Eden'in 
Söylevi 

lngilterenin yedek Drı Bakanı 
vaziyetinde bulunan Eden, ıeçen 
ay MCNkova ve VarfOVaya yaptıiı 
bir seyahat eınaımda haıfalanmrt 
ve o zamandan beri haata yatı
yordu, Eden ıeçen sün iyilqmif ve 
anıuluaal münuebetler hakkında 
bir nutuk aöylet ittir. Buıün bir 
bulaaaıını aütunlamnıza ıeçirdiii· 
miz bu nutuk bir kaç balomdan en
tereaandır. Bir defa Eden ıibi aala
hiyetli bir lnıiliz Bakanının aözleri 
olma.. dolayıaile. Sonra Eden'in 
Berlin, Moakova ve VU'fOVaya yap 
bğı seyahatin intibalannı bize öi· 
retmeıi aebebile. Bundan bafka ln
ıiliz dıt ıiyaaaıının i.tikameti hak. 
kında bizi bir dereceye kadar ten• 
vir etmeıi dolayııile. Bu sebepler. 
den ötürüdür ki Eden'in aözleri Ü· 
zerinde durmak yerinde bir ıerek· 
liktir. 

Eden, dünya sulhünün Uluılar 
Demeti çerçivelİ içinde kolektif .._ 
ter11e bailr bulunmau llizumunu -. 
!attıktan aonra Almanya tarafın· 
dan güdülen ailahlanma aiyaaaaının 
buna enael tetkil ettiğini bildirmit
tir. lngiliz Bakanı Alm;.&nyayı telat 
ve endite içinde • ·•lmuıtur. Bu en· 
diıe hakiki mi, y, ··-ı..ıanma· 
una yardım ettifi 'tizam 
mı endite ıöatriiyo pek 
iyi anlayamamıf • Aı. ayaya 
yapbiı bir ziyaretin i ·' tudur 
ki bu endite biç te yerinde değil· 
dir. Çünkü Eden'in if~eain! ~öre, 
biç bir memlekete ıitm .. ıttır 1d 
"orada Soviyet Ruayada olduia 
kadar açık konatulmuf ve Soriyet 
Ruaya kadar daha bir çok yıllar i~ 
itlerile metıul bulunmak mecbun· 
yeti kartıımda kalmıt olıun,, 

Soviyet Ruayanm bant emelleri 
hakkmda lngiliz Dıt Bakanı vazi· 
yetinde bulunan bir adamın bu ta· 
hadeti çok dikkate layık ... üzerin
de önemle dunalacak defercledir. 
Eden, Alman korkuaunun yerinde 
olmadıiını ıö.termek için Rusya • 
nıu Almanya ile anur komtuau ol
madıimı arada koca bir Lehi.tanın 
da bulundujunu habrlatmaktadır. 
lnsiliz Balr•m diyor ki, Rusya ile 
Almanya araamclaki meaafe, la
silten ile laYiçn arumdaki ...... 
leden daha uzundur. 

Herkeün bilclifi Ye bir 90k kim· 
aelerin tekrar ettifi bu aözlerin ö
nemi, bu defa lnsiliz Dıt Bakanı 
ıibi bir adamın ağzından çıkmıt ol· 
muındadır. Hakikat tudur ki Sir 
John Simon ile Eden'in geçen ay 
içinde :Avrupa devlet ....-keslerini .,............. - ..... ...... ........ ~_...... ............ ... 
i.tik• 8t takiP ...... ... ........ 
br. Oteclen beri, lqilterecle iki Iİ• 
yaaa çarpışıyordu: 

1 - ln.gilizlerin "Splendid,, yani 
mükemmel adım verdikleri yalnız· 
lık aiyaaaaı. 

2 - Avnıpa itlerile daha yaJun. 
dan ali.kadar olmak aiy ..... 

Bu ziyaretlerden ve hele Hitl• 
ile röriiftükten aonra lngiliz aiya. 
auı daha çok ikinci yola doğna 
meyletmit gibi ıöriinüyor. Artık 
herkeain bilditi bir "ur,,chr ki in• 
riliz Dıt Bakanı ile Ahnan lideri 
arumdaki rörilpnede Sir Jolm İfİ 
aafderunluia dölıerelc Hider'i az•
cık fazla IÖ) letmi~tir. Hitler'in AJ. 
manya namına 36 fırka ukerden 
bqlra lruVYetli bir donanma, La. 
ıiltereye müaavi bir tayyare fil091a 
ve müıtemleke iıteaneıi, lnailizleri 
kutkulandınmfbl'. Eden'in aö7J .. 
vinde Almanyaya kartı aenenifle 
kanıık olan bu kuıku hiuedilmek
teclir. 

• 
Mareşal Pileudsklnln 
Cenaze meras mi 

Varşova, 17. A.A. - Fransız 
mareşali Peten, beraberinde er
kim harbiye reisi general Col
son, üçüncü piyade fD"kası ku
mandanı general Faury, tayya
recilik alemini temsil eden ge
neral Pujo ve amiral Decoux 
olduğu halde buraya gelmiştir. 
Kendilerini istasyonda ıü baka 
ru general Kasprzycki ile ordu 
müfettişi general Rydzamigly, 
erk!nı harbiye reisi general 
Consiorovaki ve hava kuvvetleri 
şefi general Rayski istikbal et
mişlerdir. 

Bir bölük asker, askert ihiira
matı ifa etmiştir. 

Mareşal Lord Cavan ile iki 
zabitten mürekkep olan İngiliz 
h~yeti _ile general Tennouie ve 
bır zabıtten mürekkep bulunan 
~elçika heyetleri de gelmifler
dır. 

LAV AL VARŞOVADA 

Göring, Laval'i Ber-
1 ine Çağıracakmış 
Varşova, 17. A.A. - Fransız 

dışan işleri bakanı Laval saat 
21 de buraya gehnif ve Beck ta· 
rafından istikbal edilmiştir. 
Beck, Fransız bakanına Mareşal 
Pilsudski'nin vefatı münasebe
tiyle Fransa tarafından Lehis· 
tan'a karşı gösterilen sempati 
hissiyatından dolayi Lehistanm 
çok mütehassis olduğunu söyle
miştir. 

Laval Almanyaya 
Davet adı ecek 

Bedin. 17 .A.A. - Söylendi
ğine göre, V arşovaya giden ge
neral Göring, Hitler namına La· 
vali Berlini ziyarete davet e
decekdir. Bu haber şimdiye ka
dar resmen teyid edilmemişdir. 

Lavahn beyanat. 
Moskova, 17. A.A. - Fransız 

dişan işleri bakanı Laval, Tas 
ajansının · .. muhabirine beya
natta bulL .1uş ve şöyle demiş
tir : 

" Hissiyatın insanlan aldat
nuyan bazı tezahüratı vardır. 
Gerek Moskovada ve gerek 
Moskova şehrinin haricinde hal
kın yapmış olduğu kabulün sa
mimiyeti, ihlaskirlığı ve çehre
lerde okunan sempati tebessüm· 
leri benim, aktolunan itilifna
menin iki dost memleket arasm
daki mütekabil, samimi ve ana
nevi temayüllere ne kadar uy
gun olduğunu görüp takdir et
meme müsaade bahşolmuştur. 

Sovyet zimamdarlan ile yap-
1111' olduğum açık ve samimt 
noktainazar teatileri bir itimat 
ve doetluk havası yaratlJ11'tır. 
Fransayı Sovyet Rusyaya bağlı
yan bağlan kuvvetlendirdik. Bu 
suretle meydana getirilmiş olan 
teşriki mesai, aynı zamanda ci
han ıulhuna da hadim olacak-
tır.,, 

n alefgrat 
Moskova, 17.A.A. - Fransu: 

dışan işleri bakam Laval, Sov
yet Rusya hududundan Sovyet 
Rusya dışan işleri komiseri Lit
vinora şu telgrafı göndermiş
tir: 

" Moskova Sovyet memurla
rının ve halkmm hakkında gös
termif olduğu teveccühten ve 
iyi kabulden çok mütehuaiaKn. 
Bana memleketlerimizin tctriki 
mesaisini haklı gösteren derin 
ve devamlı aebebleri ölçmek 

fırsatını bahşetmiş olan Mosko
vada geçirmiş olduğum saatle
rin hatırasmı hiç bir zaman u
nutnuyacağun. 

Memleketlerimizi hrihtc dai
ma birbirine brğla a ~a sc"ke
decek olan tabii cehdin içten 
gelme bir his olduğ ... nu tcma
miyle hissctt'm . 

Kelnin ile Stalin'e ve Molo
tora haklmndaki dostane iti
matlanndan dolayı te~ekkürleri
mi bildirir ve Sovyet Rusya itti
hadi milletlerine en dostane se
limlarmn gönderirim.,. 

ÇiN ELÇiSi 

Tük Dostru
ğunu Anlatıyor 

[Ankara Hususi Mu• 
ha b ı r i m i z B i 1 d ı r i yor .) 

11 Mayıs 

Dün Atatürke itimat mektu
bunu veren Çin elçisi Tan'a şu 
beyanatta bulundu: 

İki memleket araımda diplo
matik rabıtalar artık kurulmuş
tur. Hükfunetlerimiz ve milletle 
rimiz bundan hoşnutturlar. 

Dün Şükrü Kaya ile görüş .. 
mek ~erefini kazandım. Kendisi 
ne dostluk hislerile bağlandım. 
AtatUrke gelince, bu büyük siya 
sa arası büyük asker ve büyük 
inkılapçının ve pek doetça kabu 
lüne ve pek büyük değerde dere-
lerine eripnek bizim için qi oı
mıyan bir kıvançtı.. 

Kökleri asırlar ötesine bağlı 
olan ilgilerimizi gözönünde tu • 
tunca kendiliğinden doğmuş o
lan karşılıklı dostluğumuzu ha· 
tırnnızdan çıkarmayız. Elbirli• 
ğimizi ve dostluğumuzu büyük 
bir hızla kuvvetlendireceğimize 
eminim. Bir Çin piri der ki, en 
büyük sevk yeni bir dost bul • 
maktır. Ve diğer bir 'iir de an
latır ki, uzun bir ayrılıktan son 
ra eski dost yeni dost olur. Uç 
hm yıldanberi devam eden tari· 
hi bilgilerimizi ve karşdık1ı dip 
lomatik ilgilerimizin yeniden 
kurulmasnu gözönünde tutun • 
ca çok eski tanışlar olduktan 
sonra yeniden dost olmaktan 
duyduğumuz sevinci anlatmak 
imkinaızdır. Diplomasi acunun. 
da böyle bir sevince pek u rast 
lamr. 

Ankarada Mareıaı Pllaudakl loln yapll• runanT 
ayinde bulunanl•r 

Dün gilndüz ve gece Senjan 
k~lisesinde Mareşal Pilaudski
nın tabutu önünde heyecan veri
ci bir sükut ile geçerek hilrmet 
vazifesini yapan halkın mikdan 
300.000 kiti ıahmiA olunmakta· · 
dır. J · ~Ank_.ldl~r1n-Efglft hudud lhUllfı komlıl1onun lopl111tıa• 
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KAVGAM - Mussolini ile Yaptığı 
Klavuz İçin Mülakatını Anlatıyor H i t 1 e r' i n y a z d ı ~ ı k i ta b 

[BU ESERDE iLERi Prusyaya karşı diğer hükfunet· 
SURVLEN DUŞUNCE ler ahalisini ayaklandırmağa 
VE DUYGULARLA HiÇ kalkmışlardı. Alman hükumet
B/R BAGIMIZ YOK • leri de rnücrimane bir yumuşak
TUR. BU TEFRiKAYI Irkla, bu iğrenç propagandanın 
BOTUN DÜNYADA DE- şiddetle önüne geçecekleri yer
DIKODU UYANDIR - de, bilakis göz yummuşlar, hat
MIŞ SiYASi BiR VESi· ta federalizmi kuvvetlendirir 
KA OLARAK NEŞRE- diye teşvikte dahi ibulwunuşlar-
DlYORUZ.l dı. 

Dersler 
-7- '\ 

Aksetmek - Yansnna.k 
Akis (akı) - Yanıı 
Akis - Y anaıt 
Aksettirmek - Y anırtmalC 
Makus, akıi - Terı 
Aksi sacla - Y anku 
Aksi aada vermek, sada akiet-

mek - Y ankulanmak 
Aksülamel - Tepki 
Bilakis - T amterııi 

Mussolini Avrupada Vllziyeiin 
Ciddi Olduğunu Söylemiş 

. . 

' 'J 

. "Almanyanın dış ve iç işle
nnde ,en müşkül vaziyette bu
lunduğu bir zamanda, bazı kısa 
görüşlü akılsızlar memleketi 
büsbütün izmihlale sevketmek 
istemişlerdir. Müsellah bir asi 
çetesi Bavyera Hükfunetinin 
mefsuhiyetini ilan etmiş, Baş· 
vekil V on Knilling'i tevkif ey
lemiş, kendinde bir Reich hü
kUnıeti vücuda getirmek hakkı
nı görmüş, Lüdendrof'u gfiya 
Alman ordusu baş'kwnandanı 
nasbeylemiş ve Almanyamn 
mukadderatını Alman tabiiye
tine daha yeni girmiş olan Hit
ler adında bir zatın eline ver
miştir. Fesatçılar tarafından 
alınan bu kararların hiçbir kıy
met ve ehemmiyeti olmadığını 
izaha lüzum yoktur. Bu fesat 
hareketine müzaheret edenler 
vatana ihanette bulundukların; 
bilmelidirler. Ruhr'da ve Ren 
e?'ale~!nde Alma~ya için çetin 
bır mucadeleye gınniş olan kar 
deşlerimizi tutacak yerde, Al
manya daha büyük felaketlere 
sürü~leı:ı~ek istiyor, bir düş
man ı~tll~sı tehlikesine yol açı. 
lıyor, ı;ktısadl kalkınma ümitle
ri mahvediliyor (1)!' 

Hitler 1919 da Alman amele 
partisine girdiği zaman parti
nin bir mektuba yapıştr~ılacak 
bir pulu bile yoktu. Dört sene 
sonra, 9 Sonteşrin 1923 te, hü
kUnıet partiyi feshetmiş, gaze -
tesini kapatmış, malını müsa
dere etmiş ve 1 70.000 altın mar
ka varan parasına da el koy
mu~tu. 

-9-

B~rlin hUkOmeti ile mücadele 
Hitler bir darbe indirmek is

tiyordu. Bavyera Hükfunetinin 
Bedinin kararlarına boyun eğ
rnek istemediği zamanlardan 
istifadeyi düşündü. Hitler'i bi
dayette "if tirakçı" zannedenler 
olmuştur. Halbuki bilakis cer
rnenliğin bir şampiyonu olarak 
?rt;aya atılmış, ta 1919 danberi 
~~tı~akçı olmak şöyle dursun, bi-
akıs onlara karşı vaziyet almış
~-~enup Alınanyasını, Şimal 

anyası ile karşılaştırmak 
"pe hunlan biribirine saldırmak 
ransızların emeli ·a· U A H t l ı ı. mumı 
. a~ e n~lizler de bu yoldan 

gıtmışlerdı. 

Bazı Alm~n gazetecileri bile
rek, yahut bılmiyerek d"' 

1 1 uşmana 
a et o muşlar ve bunlar . 

k IA • a ınan -
ma azımgelırse, hamin ve o-
nun Almanyayı sürüklediğ' f 
Jaketlerin biricik mes'ulü ~l~ 

Hitler diyor ki: 

"- Merkezi Berlinde olan 
bir teşkilat tasavvur ediniz, bu 
teşkilat bütün memleketi elin
de bulunduruyor, kendisine ta
bi gördüğü Alınan hükumetle
rinin en ~emi.<. varidat kaynak
larını emıyor. Elbette ki bu va
ziyet Alman hükumetlerinde 
B.erli?<leki teşkilata karşı haklı 
bır kın uyandırır. Harp cemi -
yetleri denilen ve halka yiye
cek dağıtan cemiyetin merkezi 
de Berlinde idi. Kimse bu şeka
vet müe:=sesesini kimlerin ida
re ettiğini bilmezdi. Bunlar ne 
Berlinli idiler ne Prusyalı, ne 
Alman ... " 

Tabii Y c:.hudi idiler. Hitler 
harp cemiyetleri maskesi altın
da Yahudilerin iftirakçıhğa el
lerinden geldiği kadar yardnn 
ettiklerine inanır. 

Hitler tehlikeyi görünce, Mü 
nihte bazı umumi toplantılar
dan sonra halkın "Kahrolsun 
Prusya" diye bağırışlarının şid
detle önüne geçmeğe koyuldu. 

Hitler'e göre federalizm ta
raftarlığı Alman k u d r e t i
ni mahveden zahiri bir maske 
idi. Bismark imparatorluğun 
kurulduğu devirde, bu memle-
ketlerin bazı muhtariyetlerini 
kabul ettiği zaman, bir gün bu 
muhtariyetlerin Alman birliği
ni bozabileceğini belki aklına 
getirmiş olabilirdi. Fakat onun 
asıl isteği birliği bozmak değil, 
bilakis tamamlamaktL Zaman 
geçtikten sonra bu memleket
lerdeki siyasi vaziyetler, bil
hassa irsi hükümdarlık, bütün 
Almanyanm bünyesinde zaruri 
bir tebeddül husule getirecekti. 

(Arkası var) 

( 1) 9 Sonteşrin 1923 te Alman 
H ükiimetinin Alman milletine be • 
yannamcsi. 

Dün gece, engin denizde yıldız 
ycansılarına daldım. 

Havuza yansıyan salkmılar, yavaş 
yavaş, karardı. 

Güneş, ufukta, ışınkara yansılar 
bırakarak, Jöndü. 

Kıyıdaki a ğaçları, en küçük yap· 
rak kıvrımlarına kadar yansıtan duru 
ve temiz sular .. 

Dostum, dün ne sordumsa, hep 
ters cevaplar verdi. 

Tali her vakit ters gitmez. 
Ters talihimden ben de bunu bekli
yordum. 

Bir insan çığlığının acı yankulanru 
(yankılarını) duyara' ürperdim. 

Bu ses, bütfjn ormanda, yankula
narak (yankılanarak), uzaklaştı ve 
kayboldu. 

İşte telaş ve evecenlik değil, tam. 
tersi, öngörü sükun lazımdır. 

31 mart, bir türlü önlenemiyen 
otorite kargaşasının tepkisi idi - 31 
mart, bir türlü menedilemiyen otori
te anarşisinin aksülamcli idi. 

Bu misallerde yeni geçen kelime-
ler: 

Işın-kara - Clair·obıcur 
Ongörü - Basiret 
Tela~ ve ıükun (T. Kö.) 

• Ak.ayı tark - Uzakdoeu 
Aksayı garp - Uzakbatı 
Aksayr yesar - En-sol 
Akııayı yemin - En sag 
Hakim - 1 - Egemen, 2 - Hükü

men, 3 - Hüküm süren, 4 . Başat 
Hakim olmak - Ba,atmak 
Hakimiyet - 1 • Egemenlik, 2 • 

Başatlık 

1 
{ 

• 

. l 

Amerikalr gazeteci Gladys Baker ve yanında bulunan 
şair Henderson Hay H akim ve hakimiyetin bu anlam

Jarını nasıl ayıracağın:zı fransızca bi-
Jiyorsanrz, hemen kavrarsınız. Fakat Amerika, Avrupa ve Afrika- yer gibi görünüyor. Fakat he
aşağıdaki misaller dr cıizi bu kelime- nm bir çok gazetelerine yazı ya nüz memleketi görüp anlayama 
leri yerinde kullanmanıza yardım ede 
cektir. zan ve Nevyork Tayrniste dahil dnn. Burada da bazı siyasi mü -

"Türkler egemen bir ulustur'' ya- olmak üzere 140 kadar gazeteyi Jakatlar yaparak gazetelerde 
hut: ',',Trak~a. ~rk egemenliği altın- temsil eden kadın gazeteciler - neşretmek isterim. Şimdiye ka
dadır dcdığımız vakit, fransrzca den Mis Glady:; Bakcr yanında dar inden-ziyade mülakat ya -
souvrain ve souvrainete kelimelerini Amerikanın genç şairlerinden pıp neşrettim. Fab.at buro.clA ~·~
kar§ılamış oluyoruı:. Mis Henderson Hay olduğu vacağnn mülakatları bütün bun 
~ Tür~ hül~~enle~i türe ve kanun- halde dün sabah İstanbula gel - !arın üstünde sayacağım. 
an ayn maz dediğımizde haklın sö- Buradan Balkan memleketle-zlünü jugc anlamına kullanıyoruz. mişler ve Park oteline inmişler-
"Kamutayda hüküm sür"" ı,~- .. <r,.. *. M. Gl d B k b'lh rine, Budapeşte, Viyana ve di· 

ta göre" sözünde ise, regnant fran- lr.rU lS a YS a er ı aSSa ..,~ -A--- t.~ı.O..ut:t: mer.K:ezle-V pdua. .. ..., ..-•••• _ ... "-~- ~..ı.:.•-~ ~ 

sızcas~nı karşılıyoruz. met reisleri ve siyasal adamlar- rine gideceğim.,, 
"Başt tepe - hAkim tepe" deyi- M' Gl d B k ' R d 

mindeki başat kc'imc~ = fransızca la mülakatlar yapmakla tanın - ıs a ys a ere oma a 
"dominant'' karşılığıdır. mıştır. Amerikalı meslektaş Ro Mussolini ile mülakatlar hak

U zakdoğu, harp sonrasından beri, maya uğrayıp Mussolini ile gö- kmdaki intibamı sorduk. Bize 
adım adım, Japon başatlığına geçi- rüştükten sonra İstanbula gel - şu cevabı verdi: 

Ford'un hesaplan yor. miştir. Buradan hükfunet adam "Mussolini bana Avrupada 
Uzakbatıda Amerika tekniği ve An · · k 'dd~ ld w Gümrükler ve inhisarlar ha - kültürü hüküm sürı ·kt .fü. lanmızla görüşmek üzere • vazıyetın ço cı ı o ugunu ve 

kanlığı müfettişleri tarafından Fransanİ:ı ökonomik siyasasında , karaya gidecektir. barış için çalışıldığını söyledi. 
Tophanedeki Ford montaj fab - ne en-sağ ne de en-sol prensipleri Mis Gladys Baker ile görüş- Bununla beraber ben hiç bir za-
rikasında tetkikat yapılmış ve başat'dır. tük. Bize seyahatlerinden hah - man savaş yapmıyacağnn dedi 
görülen bazı yolsuzluklardan do Fası anc :ık 50 yılda başatabilen setti ve söz Türkiyeye intikal e- ve l talyanın müstemlekelerini 

Fransa, <ııimdi otoritesinin zevkini d · · "d f k k d ld layı fabrika müdürleri bazı me- sürmekt;dir. dince edı kı: mu a aa etme arann a o u-
murlar 8 inci ihtisas mahkeme e " Türkiye bana romantik bir ğunu ilave etti. 
sine verilmişlerdi. Makeme, da- Müstemleke - Sömürge " Mussolini bu sözlerle gün-
vaya devam ederken bir taraf - Kolonıi - Kel ni mizi işleteceğiz. den güne ciddiyet kesbeden Ha 
tan da fabrikanın simdiye kadar htiımar ehnek - 1 • Sömünnek, Amerika, erkinlik savaşını kaza- beşistan meselesinden hiç hah· 
olan bütün hesaplarının iyice 2 - ı,ıetmck nıncaya kadar, Avrupa hesabına sö- setmek istemedi.,, 

Cava adası bir Holanda sömürge- mürülmfö:ıtür. M. B k e Henderson Hay gözden ueçirilmesini istemiştir. sı·dı'r, ~ ıs a er v 
n Son misallerde ııeçen kelimeler: A 'k 

Mahkemenin seçtiği tetkik takı lstanbulda Fransa kolonisi gittik- Toiize - Adalet dün öğleden sonra men a se-
mı hesaplan gözden geçirmeğe çc azalmaktadır. Otorite (T. Kö.) firi Robert Skinner'i ziyaret et-

DiLSiZLERiN 
DEDiKODUSU 

Dilsizler birbirlerile 
anlaşamıyorlar 

Bursa, Çanakkale ve Balıke
sir havalisindeki dilsizlerin va• 
ziyetlerini tetkik etmek üzere 
bir seyahate çıkan dilsizler ce
miyeti başkanı Süleyman Sırrı 
şehrimize gelmiş dün bir yazıcı .. 
mız Süleyman Sırrıyı görerek 
tetkikat neticesini ve cemiyet 

' çalışmaları hakkında kendisine 
· yazı ile bazı sualler sormuş ve 
başkan yine yazı ile şu cevap .. 
ları yazmıştır: 

5 senedir cemiyetin reisiyim 
bu müddet zarfında alil vatan .. 
daşların istikballeri icin canla 
başla çahştnn. Yüzde ~n muvaf· 
fak oldum fakat ilim ve irfan • 
dan mahrum olan bu zavallı kar 
deşlerimle bir türlü anlaşama • 
dım. Daima geçimsizlik baş göS 
terdi. Fakat yine vazifemi yap
tım herkese her makama kendi· 
mi sevdirdim bu müddet zarfın· 
da ekseri azalara iş buldun1 
hiç birisinin dilenmesine mey .. 
dan vermedim. Maddi manevi 
ihtiyaçlarını temin eylettim. 

20 gün evvel tetkikat ve ce• 
miyete varidat temini icin Bur 
sa Çanakkale Balıkesir havali .. 
sine gittim güzel bir iş yaparak 
döndüm ve büyüklerden tüccar• 
lardan çok kuvvetli vaitler al .. 
dım avdetimde burada bazı de
dikodular yapıldığını haber al ~ 
dnn. 

Ve istifa ettim. İstifaname • 
mi verdim kabul edilip edilme .. 
diğini henüz bilmiyorum. Sonra 
dan işittiğime göre cemiyetten 
( 22) aza daha istifa etmiştir. 

Ben iki sene evvel Avrupa}'• 
.nütehassıs olarak davet ediI.rniŞ 
tim .Fakat o zaman da yine bit 
takım dedikodular yüzünden git 
mek tasavvurundan vaz geçtirı1• 

Bu sene arsıulusal dilsizlef 
kongresi katiyen burada topla • 
nacaktı. Bu husustaki temasla ~ 
rım müsbet netice vermıştı. !' ıı~ 
kat şimdi vaziyet ne olacak bil' 
mi yorum. 

şımdi ben müstesna olara~ 
bütün arkadaşlar kongre yapa ' 
caklar yeni idare heyetini seçe' 
ceklerdir. 

Yeni bir isim al tında yeni bit 
cemiyet açacağım bu cemiyetle 
faaliyete geçeceğim tasavvurtaı1 
mi ortaya yakında koyacağutı-

başlamışlardır. Yakın zamanda bütün madenleri· Erkinlik - lıtiklal mişlerdir. 

~=~~~~~;;;~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~ 
••TAN "m tefrikası ı 26. du. rünüşe hayret ediyordu. niz. - Fakat ecnebiler burada her yer açıktır. Fakat daha~~ 

KUçUk tayyare rökoru 

Paris, 16.A.A. - AvusturY11: 
lı tayyareci Kronf eldt 15 be Ye 
girlik küçük bir motörlü tayyar

11 ile Londradan Kroydon saha.s~e 
dan kalkarak dört saatte Parıs.11 
gelmiştir. Bu küçük tayya:en;5 
Paris ile Londra arasındaki 3 
kilometrelik yol üzerindeki ~~ 
ta sürati saatte 90 kilometredı; 
Dört saat zarfındaki benzin sa 
fiyatı 17 litreden ibarettir. 

li-= ~ Garsonların başında Lehli - Buraları on beş, yirmi yıl Delikanlı sevinç ve saygı ile çok memnun yaşıyorlar. Değil bizden olmayı isterseniz he 
~ C. l'I B_~~-__ ,il bir kadın vardı. Fakat bu genç önce çöldü. Hatta gaz fışkıran eğildi: Mardini, Varşovayı bile sayık - kaydınızı yaptıralım. 

_~_JJ Polonez yerli kadınlara o kadar yerlerde dolaşmaktan bile iğre- - O benim vazifemdi efen - layan yok. Erguvan babasına baktı. 
Bürhan CAHID güzel servis öğretmişti ki hi~ nirdik. Hey gidi hey! dim. Kendilerini memnun ede· Demir bey dedi ki: Nuri Bey: }lİ' 

falso etmeden çalışıyorlardı. Mühendis Nuri bey gülümse- bi1dimse... - Onlar gittikleri yerde ken- - Demir bey buraların sa ğ8 
- Pekala, <lcdi, kalalım. Yemek tabldottu di: Nuri bey ayakta duran gence di yaşayışlarını kurarlar ve bu- bi sayılır. Bunun için sorrrı3d8, 

' Yemek zamanına kadar bara- Mühendis bunu da anlattı: _ Keşki memleketin daha soruyordu: nu yapabildikleri için de rahat bile lüzum yok. Biz yazarıı r o 
jr ve kanalJarı gezdiler. Uzun - Tabldot usulü evli bekar bir çok yerlerinde böyle iğrenç - Yalnızsan yemeğini bizim ederler. Doğrusunu söylemek onlar kabul ederler, etmezle 
bir düdük sesi bu geni§ çalışma herkese rahat geliyor. , Çünkü gaz kokuları duysak. Bu men - masaya getirsinler. laznngelirse buradaki hayat bi- başka • 
yuvasının manzarasını birden • burada evlerde yemek yapmak balar daha önce işlenilmiş olsa Şahin bey işaret etti. . Zaten zim şark şehirlerimizi aratma - E d 
bire deg· iştiriverdi. kolay de~il. Halbuki bir kam - . . 1 d w ·1 b" .. d.. k' ·1·k d d b' h tt rguvan so:- u: . . at1 ıdı yalnız bura arı egı utun ort ışı ı masa a onun a ye· yan ır aya ır. _Aza olmak irin ne gıbı Ş 

Biraz önce kasabayı kaplayan yon her gün Mardin'den ne la - cenup Anadolusu zengin olurdu. rini hazırladılar. Erguvan da babasının fikrin- 3 

motor gürültüsü kesildi. Ve so- znnsa getiriyor. Evlerimizde Yemeğe başlamışlardı. Şimdi Basibrin'de geçen ça • deydi: lar var? • 
kaklar, meydanlar kalabalıkla - yalnız kahvaltımızı yapıyoruz. Erguvan birdenbire başucun- lışma, dinlenme ve eğlenme ha- - Hele bizim gibi çiftlikte İkisi birden cevap verdile~8ı 
cı a· Hatta onu bile gazinoda yapan- d b" d k 1 d l · · b b. z J ... ıver ı. a ır ses duydu: yatın an onuşuyor ar ı. yaşayan ar ıçın urası ır cen - _ Sizin için şart olama · ·rsı' 

Uzaktakiler hayvanlarla, bi • lar pek çok. - Hosgeldiniz hannnefendi. Lehli kadınlar burada kendi net • mz beş lira kayıt parası. veflyı:ı.l· 
sikletlerle kasabaya dönmeğe Gazinoda kadınlar da pek Şa.l~in beyle göz göze geldiler. aralarında bir müzik heyeti yap Şahin bey güldü: niz. Bundan sonra yer, tçer 

3
b

1
, 

başladılar. Arazi işlerimle çalı- çoktu. _Muhendis Nuri bey onu De • mışlardı. Keman, viyolonsel, - Böyle cennetler asıl sizlere mz bir imza verirsiniz. H~~de, 
şan mühendislerin otomobilleri Erguvan: mır beye tanıttı: piyano çalanlar az değildi. jayıktır. Bari sık sık uğrayın! nızı ay sonlarında size go 
uzaklardan tozu dumana kata • - Adeta büyük bir şehir lo - - En genç mühendisimiz de- Şahin bey: Pazar günleri tenis müsabaka - rirler. .. .. el 
rak bu yeşil yuvaya akJvoriar - kantası hali var, dedi. di. Dün küçük hanımı ağırl~yan - Burası çöl ortasında bir ları olur. İsterseniz, burasını d gil" 
el • Kalabalrktan pek hoşlanmı - arkadaşımız Şahin bey. d .. h. 1 • d d' H daha samı'mı'" benı·msemek ı'ster- Demir bey yemekleri e f·r~'', ı. me enı şe ır tas agı, e ı. er bulmuştu. Alaturka ve ala 

Gazinoya girdiler. yan Demir bey bile bu sıcak ve Demir beyin demir gibi eli şeyimiz var. Fakat her şeyimiz seniz sizi gazinoya aza yazalnn. 
1 Burada adeta herkesin yeri, samimi kaynaşmadan memnun gene; mühendise uzandı. kendi havamızın hudutları için- Sizin de bir karneniz olur. Ar - ga karışıktı. 
köşesi, masası belliydi. Mühen- görünüyordu. Bu ciftlik adamının kendine de kalıyor. Öyle zamanımız o • zu ettiğiniz vakit gelir yemek Şahin bey: 0..S 
cis Nuri bey misafirlerini her İngilizce, fransızca konuşu • mahsu~ ince bir nezaketi vardı: luyor ki Mardin bile gözümüz - yer, çay içer, eğlenirsiniz. Gazi- - Direktör geldikteild~:of' 
%aman yemeğini yediği masası- luyordu. - Size teşekkür etmek hor - de tütüyor. noya aza yazılmak demek tenis işler epeyi genişliyec~~· d;-;, oıı 
na yerleştirdi. Demir bey Basbirin'in eski cumdur, dedi. Erguvana büyük Nuri bey kendi hesabına bu • kortundan da istifade etmek de- du. Sizin ciftlik arazısın ~8r}, 

Gazino Y.avaş Y.avaş dolulor- halini bildiği için bugünkü gö • misafirı~erverlik göstermişsi - nu doğru bulmuY.ordu: mektir. Bir misafir olarak size - (Arkası 
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BRAVO BEŞiKTAŞLILARA 

Beşiktaş Apollon takımını 
Bire Karşı Üç Golle Yendi 

nin önüne kadar götürebiliyor -
lar. Yalnız seksen kere götürse 
ler yetmiş dokuzu boş çıkıyor. 

r-

Misafirlerin 

r, '.Bravo Beşiktaşa... Çok iyi 
denebilecek bir oyun gösterme
lllesine ve takımında aksayan ta 
raflar bulunmasına rağmen A
Pollon takımını 1 - 3 yendi. E
ğer Beşiktaş havadan oyun ye
?'İne yerden oynasaydı, bir çok 
fırsatları kaçırmasaydı Apollon 
takımını 1 - 3 yerine, O - 6 ve ya
hut 1 - 6 yenebilirdi. 

Bravo Beşiktaşa... O - 6 veya 
l - 6 hk bir galibiyeti kaçırdı a
nıa, her şeye rağmen, 1870 mo
deli bir takımın hakkından ko -
layca gelebileceğini gösterdi. 

Bu, eski, çok eski tarzda oy-

~~-X~'rtftl\~milf <firrt 
beş bın seyı~ci gelmişti. Seyirci 
galibiyeti sever. Her halde Yu _ 
nan takımmm yenileceğini tah
nıin etmiş olmalı ki, böyle bil -
Yük bir kalabalık halinde stad
l'omu doldurdu. 

Beşiktaş sahaya, şu şekilde 
sıkmıştı: 

Mehmet Ali 
Nuri Adnan 

:Feyzi Hüsnü Faruk' 
'.E:şref Şeref Ali (Muzaffer) Hak 

kı Hayati 

bir akını 

geç gol yapmasına mani olamı
yacağı anlaşılıyordu. Nitekim o 
koca ıskadan beş dakika sonra 
bir hücum sırasında Yunanlıla
rın sağ muavini kafa ile topu iki 
müdafiin arasına attı.Topu uzak 
laştırmak san müdafi için çok 
kolaydı. Fakat bu müdafi o sıra 
da hülyaya dalmış olacak ki, kı 
mıldamadı. Beşiktaşm açık göz 
merkez mühacimi Ali derhal va 

İşte golü yiyince canlandılar. 
Anl~ttığımız şekilde bir çok ke 
reler Beşiktaş kalesi önüne gel
dikleri halde bir şey yapamadı
lar. Bu arada Beşiktaş mühacim 
leri sırasile bir çok fırsatlar ka 
çırdılar. Esasen eli sakat ve bağ 
lı olan- sol açık Eşref, elinin kor 
kusile iyi oynayamıyor, Şerefin 
verdiği çok güzel paslan ka -
çırıyordu. 

Devrenin sonlarına doğru Yu 
nan sağ açığı topu ortaladı, Be
şiktaş müdafilerinden daha ça
buk davranan sol içleri güzel bir 
şutla beraberliği temin etti. Yu
nanlıların bütün oyunda göster
dikleri güzel oyun: golle netice
lenen bu hücumları, bir de ikin
ci devrede bir defa mühacimle -
rin aralarında çok güzel paslaş
ması oldu, işte o kadar! ... Üst 
tarafı durmadan koştular ve 
durmadan rast gele vurdular. 

İlk devre beraberlikle bit -
ti. 

İkinci devrede Beşiktaş daha 
canlı ve daha düzgün oynadı. 
Çünkü bu sefer Beşiktaş iç mu
hacimleri geriye yardnn ediyor 
lardı. Eğer bu yardnnı yapmasa 
lardı Beşikta~ müdafaasının bü
tün oyuncuları iyi oynamadığı 
için hücum ve müdafaa ara6ın
da irti:bat kalmazdı. 

Devrenin ortasına doğru Be
şiktaşhlaruı ani ~ir hücumuna 

Yunanlıların fazla oyun bil -
?tıedikleri, başlangıcı, üst üste 1 Atletizm mUsabakalar1nda yUksek atlama 
l'anhş yapmalarile anlaşıldı. H:- . • . . 
~~ın, doğru başlatıncaya kadar zıycti kavrayarak ılen atıldı ve 
llgraştı. Yunan müdafilerin tatlı tatlı ba 

h 
Beşiktaş çok geçmeden ağır k:rş!arı !_}1nündettokptuı Yunan kale 

asınakl b b · · . sının ag arma a . 
l'or a era er ıyı oynayamı Apollon oyun tarzı itibarile 
:rasıdu. Karşıl~kl~ vur~şmalar ~~ 1870 modeli bir takım olmakla 
daf anda naza~ı d~~katı çeken mu beraber derhal şunu kaydedelim 
(la ada t:ıun.' ~hucu?1. h_attında ki, futbolcularının hepsi durma 
llüzŞereftı. Dıgerieı:,. ıhtımal he dan, yorulmadan, bıkmadan ko 
\>tf ahşamadıklan ıçın rast gele şuyorlar ve topa nasıl olursa ol 
da~iia: rap~orl~rdı. Esasen sun vuruyorlar. Diğer taraftan 
lllak gıb~ gani?. hı~ topla oyna- geri tarafının zaiflığına muka • 
lltuıc da bır~z guçtu. o .r,mun ~- bil hücum hattında nasılsa bu 
10 1 u dakıkasmda _ boyle hır taknna girmiş bir iki oyuncu 
lapa oynanamıyacagını anladı- var ki takımı sürüklüyorlar, Be 
f~ ve topu değiştirdiler. Bu se- şiktaş'müdafaasında da aksayan 
gib·de leblebi gibi uf~k, k~~t~ne bazı taraflar bulunca topu kale
faı 1 Yamrı yumru bır duzuye 
'lluso Yapan bir top getirdiler. 
ltar t~pla da oyun çok defa tu -
tiı· hır şekil alıyordu. Çünkü bi 
llu 

1 nı__eseıa gerinip gerinip to
lro ıag tarafa ve ileri gönderi -
s0{' top emre itaat ctmiyerek 
lec: ~e. geriye gidiyordu. Böy
tay , ıkı taraf da bu topa ahşın
\>c a kadar epey zahmet çektiler 

Şeref çok güzel bir şutla ikinci 
golü yaptı. Yunanlılar bu gole 
itiraz etmek istediler, fakat ha· 
kem, kısa kesti. Yunanlılar bu
na mukabele etmek istediler, 
muvaffak olamadılar. Çünkü Be 
şiktaş tazyikini arttırmıştı. Dev 
r7nin sonlarına doğru eşapelik 
bır pas alan Şeref karşısındaki 
hasmı geçti:kten sonra mükem
mel bir şut çok ti ve topu üçüncü 
defa Apollon kalesinin ağlarına 
taktı. Biraz ısonra <la oyun 3 -1 
Beşiktaşın galibiyetile bitti. 

Yunan takımında kaleci sa" 
• ' b 

açık ~e sol ıçten başka göze çar 
par hır oyuncu göremedik. 

J3Pcy zaman kaybettiler. 
tUnı~~~nla beraber Beşiktaş üs
tü tugu_ temin etti. Bu üstünlü -
llıiida~ınde Yunanlıların sarı 
Qlttı fıı. de Beşiktaşa hayh yar
Qil ö Cdıy?rdu. Hele bi~ d~fas~ 
lte a Ylc hır ıska geçti kı, boylesı 
Yati zb~esadüf edilirdi. Eğer Ha
toPu kraz uyanık davranarak 
!takt BPabilseydi gol muhak -
~ ~l ununla beraber pek sağ
ltıijdaf llladığı görülen Yunan 

aasımn Beşiktaşlıların er Atletiırn mUsabakalarında ko9ucular 

~r====================================================== 7 

Beşiktaş takımında kaleci ile 
müdafaada Nuri iyidiler. Feyzi 
ilk devrede fena oynadı, ikinci 
devrede düzeldi. Hüsnü merkez 
muavin olarak biraz zaiftı. Çün
kü bir düziye, hatta topu ayağı
na alıp daha doğru vuruş yap -
ması lazım gelirken kafa ile vu 
ruyordu. Hakkı geriye yar • 
dım etmek ve Yunanlıların za
ten düzgün olmayan oyunlarını 
bozmak hususunda çok faydalı 
oldu. Fakat takımda en iyi oyna 
yan Şerefti. Ne yazık ki, yanın
da Fikret ayarında bir oyuncu 
yok. Hiç olmazsa Eşref sakat 
olmasaydı Yunan kalesinin hali 
haylı fena olurdu. 

Beşiktaşı tebrik eder, pazara 

DUnkU maçtan bir enstantane 

Galatasaxaym misafirlere ikinci ğa başlamqtır. _ 
bir galibiyetini dileriz. İdman yurdu dün ltendi sa -

S. O. Savcı hasında Altmordu taknnUe bir 

A 1 h . maç yapmI§tır. 
nadO U ISarl Takımda ekSi.k olan 4 oyun -

idman ki u b Ünde cunun yerleri ikinci takmı oyun 

Geçen seııc spor sahasında bü 
yük gayretler gösteren bu kulüp 
Anadolu Hisarı idman yurdu 
haklı muvaffakiyetler kazanmış 
ve Fener stadında Ateş Güneşle 
yaptığı bir maçta kalabalık bir 
seyirci önünde temiz bir oyun -
la kendini tanıtmış ve sevdirmiş 
ti. 

Bir zamanlar büyük bir şöh· 
ret sahibi olan bu en eski kulüp 
tekrardan eski şöhretini bulma 

cularile doldurulduğu halde id
man yuniu güzel bir oyundan 
sonra sıfıra karşı 1 sayı ile galip 
gelmiştir. 

İdman yurdu bu sene deniz -
cililc kısmına da çok ehemmiyet 
vermektedir. Bu sene denize ku 
lüpte bizzat sporcular taralm -
dan yapılan 2 farpİ ile 3 diııki 
daha denize indirilmiftir. Ya
kında ~alışmalara başlanacak • 
tır. 

ARSIULUSAL SıYASA 

Eden Avrupanın Son 
durumunu An· ıatıyor 

ltalya - Habeş 
Meselesi 

Londra. 17 A.A. - Roma el
çisi Sir Erik Drumond'un hazır 
bulunduğu kabinenin bu sabah· 
ki toplantısında İtalyan - Ha • 
beş meselesi görii§ülmüştür. Ko 
nuşmalara öğleden sonra devam 

edilmiştir. Sir Erik Drumoııd, 

Avam ~amarasmda Jobn Simon 
ile yemek yemiştır. 

Almanyaya Karşı Bir Rus 
Tecavuzü İmkansızdır 

Londra, 17 (A.A.) - İngilte 
re mührilluus Dakcuu ~el-, L
drada söylediği bir nutukta, yap 
tığı seyahatler neticesinde arsı -
ulusal politika meseleleri hak -
kında aldığı intibaları anlatmış 
ve demiştir ki: 

AvruP.a vaziyetinin güçlükle
ri, çok mühim olmakla beraber, 
eğer her ulus kendisine terettüp 
eden rolü ifa ederse, açılamaz da 
telakki olunamaz. 

Eden, son ayların en mühim 
hadisesinin 3 şubat Fransız - İn
giliz anlaşmaları olduğunu teba 
rüz ettirdikt'en sonra Almanya
nın vaziyetine geçerek demiş -
tir ki: 
Eğer Berlinde emniyet ve si. 

lahlar hakkında özlü netice -
ler alınması mümkün olmadı: 
ise bunun sebebi Almanyanm 
uluslar cemiyetine gelmeye az 
istekli bulunması ve 550 bin ki
şilik bir askeri kuvvete malik ol 
mak mecburiyetinde bulundu -
ğunda israr etmesidir. Almanya 
silahlar hakkında bir mukavele 
yapılmasını arzu etmekte nldu
ğunu israrla beyan etmist1r ki 
bu bir kazançtır. Fakat b'iı bey~ 
natın nihai kıymeti açık surette 
Almanyanın alacağı vaziyetten 
yani bir tahdidi kabul edip et ~ 
miyeceğinden ve bu suretle ge -
nel bir anlaşmaya lojik bir yol 
açıp açmıyacağmdan belli ola -
caktır. Eğer Almanya 550 bin 
k~~i üzerinde ısrar ederse, üç bü 
yuk garp devleti arasında bir te 
cavüzün bulunabilmesi açık su
re~te kabil değildir.Almanya.bu 
mık dan, şarki Avrupa ile alaka
dar olan endişesini ileri süre _ 
rek müdafaa ediyor. 

E.de?, sözlerine şöyle devam 
etmıştır: 

. Ben. hiç bir memlekete gitme 
dım ~·· orada Sovyet , Rusyada 
oldugu kadar açık konuşulmuş 
ve Sovyet Rusva kadar daha bi:
çok yıllar dahili isleriyle meş -
gul bulunulmuş olunsun. At -
manya ile Sovyet Rusya arasın
daki mesafe çok geniştir ve ara 
da Lehistan arazisi vardır. Bu 
mesafe, aşağı yukarı İngiltere 
ile İsviçre arasındaki mesafe ka 

EDEN 
dar~ır. Sonra muhakkaktır ki • 
~vrupa sahnesinde çok büyük 
bır rolü olan ve bu rolü oynama
ya hazır ve rnüktcçlir bulunan 
bir büyük Lehistan devletinin 
yeniden kurulmasından sonra, 
Almanyaya karşı bir Rus teca -
vüzü coğrafi imkansızlık haline 
gelm;ştir. 

Bu ve diğer sebeplerden dola 
yı, Almanyada mevcudiyeti mel 
huz bir Rus askeri tecavü .. :· · or 
kusunda hemfikir olmayı : · :.ı 
luyorum. Emniyeti hcı ·• u.tta 
korkuları olan bir ulus ir;n tutu 
lacak en iyi yol, uluslar cemiye
tinde yerini almak ve bu suretle 
kolektif emniyetten istifade et
mektir. 

Eden, bundan sonra harpten 
evvelki vaziyet ile bugünkü vazi 
yet arasındaki farkları tebarüz 
ettirerek demiştir ki : 

- Bugün iki mühim istikrar 
unsuruna malik bulunuyoruz: 
Uluslar cemiyeti ve Lokarno 
anlaşmaları. Bunların her iki -
si de imza edenlerin lehinedir. 
Hiç bir zaman unutmamalıyız 
ki, bunlar her iki taraftan da sı
nırlara garanti getirmektedir,ve 
Almanya tarafından getirdiği 
garanti Fransa ve Belçika tara -
fmda getirdiği garantilerden 
daha az değildir. 

Edel'\e bundan sonra, İngilte-

Jraklakl layan 
Bağdad, 1 7 .A.A. - Orta lll'llt 

mıntakumdaki kanfıklıklaca 
dair neşredilen resmi tebliğ, bü
tün kaza köylerinin hilldbnetiıı 
kontı"Olu altında toplanacakJan
nı söylemektedir. ~lbtihassa. 

Savvahim ismindeki kabile baJ
kanlan ile diğer ihtililci lider
ler hükUınet memurlarına tealinı 
olmuşlardır. 

renin uluslar cemiyeti anlaflll&
sıru imza etmesiyle infirad poli
tikasının gömülmüş olduğunu 
anlatmış, ayn ayn ittifaklar sia 
teminin dahi bugünkü güçlükle
ri yenemiycceğini bildirmit ve 
son hal çaresi olarak uluslar ce
miyeti çerçevesi içinde kolektif 
banş sisteminin kaldığmı be -
yan etmiştir. 

Fakat, demiştir, bu sistem bir 
takım mecburiyetler yilktemek
tedir. Mesela, bizi çok yakından 
alakadar eden garbi A vnıpada, 
harbin önüne geçmek için, hiç 
bir kolektif emniyet sistemi, e
ğer tam olarak birlikte çalışmaz 
ve lüzumu olan kuvvete malik 
bulunmazsak, muvaffak ola -
maz. Asıl ehemmiyeti haiı: olan, 
yeni mecburiyetler almaklığı • 
mız değil, fakat fimdiye JwlU' 
almış olduğumuz mecburiyetle
ri ifaya tamamen amıeu:m. ba
lunduğumU%U tebarüz ettirme· 
mi.zdir. Şunu hatD'lamak limn • 
dır~ kolektif sistemin otorite. 
sinin, en nihayet, teca\'Üze kalk 
mak istiyen her hangi birisine 
kaqı konacak ezici kuvvetlere 
dayanması lizmıdır:. 

Eden, nutkunu şöyle bitir • 
miştir: 

- Biz, şu veya bu, hiç bir U• 
lusun aleyhinde değiliz. Fakat, 
bansı kuvvetle bozmaya kalla _ 
ş~n kim olursa olsun, onun aley 
h~nde olmamız lazımdır ve aley 
hındc olacağız. O zaman bizim 
dalına kolektif siatem tarafın -
da yer almış bulundufwnuz gCi 
rülccektir. _ 
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Limandaki Kayıkçıların Derileri 
Dokuma Sanayii ,, 

Boldan 14 (Hususi muhabi -
rimizden) - Boldan'm kazancı 
dokuma sanayii yüzündendir. 
Kaza nüfusunun yedi yaşından, 
yetmiş yaşına kadar o/"90 ı bu 
işle uğraşır. Ben burada bir iki 
tezgah dolaştım, iptidai odalar
da, altı yedi yaşındaki kız ve er
kek çocukların günde on iki sa
at, mütemadiyen çalıştıklarını 
öğrendim. Mecburi tahsil çağı -
na gelen bu yavrular ne yazık ki 
hayatlarım kazanmak mecburi
yetinde bulunduklarından oku -
yamıyorlar. Bu, pek hazindir. 
~a<le. kazanın okuma çağma e -
rışmış çocuklarının yekunu bin 
yüz ellidir. Buna mukabil beş ve 
üç sınıflı iki mektepte yalnız 
456 çocuk okuyor. Okuyanların 
bir çoğu şu ve bu sebeplerle tah
sillerini tekmillemeden mektebi 
bırakıyor ve dokuma işlerine ko 
şuyorlar. 

Esnaf cemiyeti reisi Top ile 
görüştüm. Bana hülasaten şu 
sözleri söyledi: 

- Sanatkarımız ve tüccarı -
mız az değildir. Bir Ticaret O -
dası olmaması yüzünden, işler 
layıkı vechile tedvir edilemi -
yor. M u~tazam ve fenni boya -
hanemiz yoktur. Bu da dokuma 
sanayiimizin ilerlemesine mani 
oluyor. İplik pahalıdır. Halen 
pamuk piyasası 50 kuruştur. 5 
kiloluk ipliğin paketi 400 ile 
600 kuruş arasındadır. Fiyatla
rın yüksekliğine sebep dahili 
fabrikaların ihtiyacı temin ede
memesi ve memlekete ecnebi 
malı gelmesidir. Nazilli'de hü -
~fımeti~ yaptırmakta olduğu ip
lık fa~rıkasınm büyük faydası 
olacagı muhakkaktır. Bu fabri
ka, eğer dokumacılığa geçerse, 
Boldan ve Boldan gibi geçimi 
yalnız _dokuma işlerine münha
sır şc~ırlerimizin istikbali ta -
mamaıle mahvolur. 
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Boldanda dokume 
tezgahları 

Fabrikada yalnız iplik yapı -
lırsa, hariçten iplik gelmiyecek 
':eya az g~Iecektir. Yabancı ip
lıklerden fıyatı alan yerli fabri
kalar da hükumet fabrikasından 
fiyat alacaklar ve bu suretle tP
lik fiyatı da düşecek ve netice -
de dokuma fiyatları tenezzül e
decektir. 

Şimdiki halde yerli iplik ya -
bancr iplikler derecesinde tenı;z 
ve muntazam değildir ve 20 nu
maradan ince iplik çıkaramıyor
lar. Halbu~i ince mal yapmak 
için ince ipliğe ihtiyaç· vardır. 
İplik boyamasında kullanılan 
zerdeşap denilen gök boya da 
piyasada bulunmuyor. 

Bütün bu noksanların tamam 
lanmasından sonradır ki Bol -
dan, Kadıköy, Kızılcabölük ve 
civar dokuma sanayii yüksele -
bilir. 

Kadıköy ve Kızıkabölük ka
sabaları ile Güney nahiyesi do
kumalarının %50 den fazlası 
Boldan'da satılır. Esnaf dilediği 
çeşidi Boldan'da bulabilir. Bu 
dokuma işlerile uğraşan tüccar, 
evvelce Boldan malı almak için 
Boldan'a, Kadıköy malı için 
Kadıköy'e ve nihayet Kızılca -
bölük malı için de Kızılcabö -
lük'e gitmek mecburiyetindey -
di. Şimdi Boldan Perşembepa -
zarında işini görmekte ve bü -
tün bir haf ta pazar kovalamak
tan kurtulmaktadır. Bu suretle, 
Boldan, dokuma işlerinin mer -
kezi sayılabilir. 

Boldan da 1800 ve köyle
rinde 200, Kadıköyde 1200, Kı
zılcabölük'te 800, Güney'de 150 
ve Sarayköy'de 200 kadar doku
ma tezgahı vardır. 

Boldan'da yılda iki buçuk mil 
yon metre murabbaı ipek, iplik 
ve yün <lokumu dokunmaktadır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Julien, bir tehlikeye düşmüş 

erkeklerin takındıkları sert ta
vırla cevab verdi: 

- Evet, madame. 
Madame de Rcnal ikinci ka

~a çrktı, ölüme gider gibi sapsa
rı idi. Kederi yetmiyormuş gi
lbi bütün vücudunda bir zayıf
lık duyuyor, bayılacak gibi olu
yordu; fakat julien'e bir iyilik
te bulunmak mecburiyeti ona 
ikuvvet verdi. "Ne yapıp yapıp 
o kutuyu ele geçirmeliym" di
yip adımlarım hızlandırdı. 

Kocasının, J ulien'in odasın
da uşakla konuşmakta olduğu
nu duydu. Çok şükür onlar ora
da durmayıp çocukların odası
na geçtiler. Madame de Rcnal 
.şilteyi kaldırdı ve elini ot min
dere öyle bir şiddetle daldırdı 
iki parmaklan tırmıklandı. Bu 
ensten acılara hiç dayanama-

tana'kla ıberaber bu seferkinin 

STENDHAL 

farkına bile vamıadı, çünkü 
mindere elini sokar sokmaz mu
kavva kutunun ele kaymak ge
len serinliğini de hissetti. Ma
dame de Rcnal onu alıp hemen 
dışarı çrktı. 

Kocası tarafından yakalan
mak korkusu daha henüz geç
mişti ki madame de Rcnal, elin
de bu kutuyu tutmaktan duy
duğu nefret hissine dayanama
yıp bay1hvcrecek gibi ol~u. 

"Demek Julien'in bir sevdiği 
var, sevdiği kadının resmi de 
şimdi benim elimde!" 

Bu dairenin bir sofasında, bir 
~skemleye yığılmış, kıskanclı
gın uyandırdığı bütün korkunc 
düşüncelerin eline düşmüştü . 
Son dereceye varan acemiliği 
bu sefer de işine yaradı: hayret, 
ıstırabını hafifletiyordu. Julien 
geldi, kutuyu aldı, bir teşekkür 
ibilc etmeden, bir kelime bile 
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Nazilli fabrikasının kurumun 
dan sonra Boldan, Kadıköy ve 
civar tezgahtarları arasında bir 
kooperatif teşkili zamanı çok -
tan gelmiştir. ötedenberi, bü -
tün geçimi ve varlığı yalnız bu 
işlere münhasır olan bu kasa -
balar halkının, kooperatif teş -
kilatı ile vaziyetleri düzeltilme
li ve buna acil bir çare bulunma
lıdır. 

E. Hamdi Ustel 

İstanbul 
Sandalsız 
Kalacak! 

Seyrek sakallı pembe yüzii in
sana Jül Vern'in romanlarında
ki Danimarkalı profesörleri ha 
tırlatan sandalcıya; 

- Seninle konuşmak istiyo
rum, vaktin var mı? 

Deyince çatık kaşları altın -
dan suratıma şöyle bir baktı. 
İşte aldığım cevap: 

- Vakitten bol ne var? Bü -
tün gün esneyip duruyoruz. Bo 
şuz. 

Ve ensesini kaşıyarak ita.ve 
etti: 

- Ama nidecen... Benimle 
konuşup da? 

- Belki bir derdin vardır. de 
dim. Belki buna bir çare bulabi
liriz. 

Mavi gözlerinde bir hayret 
belirdiğini sezdim. Sonra gül -
mek ister gibi, gülmeğe çalışır 
gibi oldu. Fakat bu yüzdeki en 
son kahkahanın üzerinden çok 
zaman geçmis olacaktı her hal
de ki, gülemedi; beceremedi gül 
meyi .. 

Nihayet; 
- Benimle konuşacağına ar

kadaşları toplayayım da hepsi
le birlikte konuş .. - diyebildi
ama bizim derdimize artık Lok
man hekim bile çare bulamaz. 

• • 
Az sonra, kimi genç, kimi ih

tiyar, kimi orta yaşlı, fakat hep
si biribirinden terbiyeli, biribi -
rinden insan içli altı sandalcı ile 
büyük bir İşkampavya'nm için
de Sirkeciden uzaklaşıyorduk. 
Kül renkli fötrünü İtalyalı bir 
komisyoncudan daha iyı kullan
masını bilen biri - ki adının 
Maksut olduğunu öğrendim -
elile beni dürttü: 

- Bu sandal Süleymıın usta 
nın yapısıdır .. Yedi yıl önce yal 
mz teknesi 350 liraya mal olmuş 
tu. Kürekleri, boyası, oturakları 
iskarmozları hariç. 

- ·0~ .... 1 ~nr.r. v::ıntır::ın hir 
başkasına 200 Iıraya satmıştı .. 

- İki aydanberi fiatı yüz lira 
ya inmiş bulunuyor. Kürekleri 
oturakları, bütün takımları ve 
üstüne üstelik boyası dahil ol -
mak üzere. 

- Sebep? 
- Anlatayım: yedi yıl önce 

bir sandalcı günde en aşağıdan 
şöyle iki lirayı düzeltirdi. Kah -
yalık, deynekçilik belasından 
kurtulmuştuk ve limana ayda 
bir lira verirdik. Şimdiki hali • 
I?iz ise ... Acınacak dereceyi geç 
tı. Artık gülüyoruz. Sirkeci iske 
!esindeki Sukayıklarından biri
ne ancak vasati 18 günde bir de
fa iş nöbeti düşer. O arkadaş, ha 
babam çalışır o gün ve 2,5 lira 
alır. Yani sizin anlayacağınız 

söylemeden odasına koştu, so- diye tanıtmış olmam sayesinde 
bayı ateşleyip kutuyu hemen geçiniyorum... bu benimki de 
yaktı. Benzinde bir damla kan yaşamak, geçinmek sayılırsa!.." 
kalmamıştı, çökmüş gibi bir ha- Bir saat sonra yorgunluk ve 
li vardı, geçirdiği tehlikeyi gö- kendi kendisine karşı duyduğu 
zünde pek büyütüyordu. Başını merhamet yüreğini rikkate ge
sallıyarak mırıldandı: tirdi. Madame de Renal'i görüp 

"Krallarımızın tahtını gas- elini öptü; bu el öpüş ünde, her 
betti diye Napoleon'dan nefret vakitkinden pek fazla samimilik 
ettiğini söyliyen bir adamın vardı. Madame de Renal se
odasında yine o Nduoleon'un vincinden kıpkırmızı vldu ama 
bir resmi bulunsun! hem de bu- hemen hemen o anda, J ulien'in 
nu koyu krallık taraftarı ve öf- elini de, kıskandık öfkesi ile, 
ıkeli M. de Renal bulsun! Bü- itti. J ulien, daha yeni yaralan
tün ihtiyatsızhklarım yetmi- mış gururu yüzünden, doğrusu 
yormuş gibi resmin arkasına bir ahmaklık gösterdi. Madame 
birtakım da yazılar yazdım; on- de Rcnal'i sadece bir zengin 
ları okuyanın benim Napole- kadın diye gördü ve elini, hafif
on'a ne kadar hayran olduğum- seme ile elinden bırakıp uzak
dan hiç bir şübhesi kalmaz. laştı. Gidip bahçede düşünceli 
Hem her yazdığım sözün altın- düşünceli dolaştı. Biraz sonra 
da tarihi de var: daha ev elsi dudaklarında acı bir gülümse-
gün bile yazdım." me belirdi: 

Kutunun yandığını görünce "Ben burada vaktini bildiği 
ilave etti: gibi geçirmekte serbest bir 

"Bu resim ele geçse ünüm, adam gibi dolaşıyor, çocuklarla 
sanım mahvoluverirdi; oysaki uğraşm1yorum ! M. de Renal de 
benim varım, yoğum da yalnız ' kalbimi kıracak sözler söylerse 

"Gözlerile bir Barbaros olan hu kayıkçı, ellerile bir kürek 
mahkumudur ... ,, 

çok çok ayda iki nöbet düşse bir rerek, kumpanyaya rehin ede -
sandalcı senede altmış lira ka - rek kayıklarını donatıyorlar. 
zanmış olacak. Ama nerede o Fakat sonra taksitleri zamanm
bolluk. Sonra unutmayınız ki, da veremeyince makinede, evde, 
bunun yüzde yirmi beşini de kayık da uçuveriyor ellerinden. 
biz muhtelif vergilere veririz. - İçinde buunduğunuz vazi • 

Kürekte oturan, arkadaşının yetten kurtulmak için nasıl bir 
sözünü kesti: çare bulabiliyorsunuz? 

- Benim ... İki sandalım var -
dır. Birinde oğlum birinde ben 
çalışırdım. Öbürünü Balata çek 
tim. Onun nöbetini de bununla 
işleyoruz. vimi Pmnivet sandı
ğına vermemiş olsaydım. Halim 
pek harap olurdu. Hoş, yine her 
bat bir haldeyim ya... Bakkala 
41 lira borcum var, beş seneden
h..,.ri veremiv..nrnm 

ıvtaksut pek zeki bir adaınoır 

- Galiba motörlü sandallar 
size rekabet ediyorlar ... - de -
dim - siz de sandallarımza bi
rer motör taksanıza ..• 

Güldüler: 
- Davulun sesi uzaktan tatlı 

gelir ... - dediler - onlar evve
la biribirlerine rekabet ede ede 
biribirlerini adam akıllı batırdı
lar. Sonra batırmamış olsalar bi 
le motör işi çıkar yol değildir. 
3000 liraya veriyorlar bir motö
rü. Tabii bu kadar parayı hiç bi
ri toptan veremediği için evleri
ni ve motörlerini karşılık göste-

Bu suale de yine kürekleri çe
ken cevap verdi: 

- Çaresi yoktur bu işin .. Ne 
kimseden .bir şikay.etimiz, ne 

lrinı~eden bir ~c;;tevece§"imiz. ne 
kimseye bır aıyeceg.ımız dı. 

Bu biçim kayıklar bütün İstan
bulda 200 tanedirler. Bunlar 
icin bir nıPmleketln düzeni, gi -
aişi değiştirilmez a .. Evvelce li-
mana gelen bütün gemilerin 
yüklerini biz taşır. biz boşaltır .. 
dık. Şimdi bu işi bir ele verdi -
ler, ve tabii onların daha mü -
kemmel vasıtaları olduğu ıçın 

daha iyi yapıyor1ar. Sonra... ' 
Memlekette bir çok fabrikalar 
açıyoruz. Dışarıdan mal getir -
meğe lüzum kalmayor. Biz Al -
mayınca, bizden de çokluk ötebe 
ri almayorlar. Liman işte bu yüz 
den bom boş .. 

Gözlerile bir Barbarosu andı
ran bu kürek mahkumunun na
sırlı ellerine baktım. Bunlar kü
reklere kürek çeken eller gibi 
değil, küreğin ayrılmaz birer 
parçası gibi yapışmışlardı. Ve 
ilave etti: 

- Biz hepimiz Rizeliyiz. E
ğer memleketimizde toprak bol 
olsaydı, ve bu sandallar da ça -
lıştığımız gibi memleketimizde 
de çalışsaydık öyle kazanırdık 
ki, İstanbula sandalcılık etme
ğe değil, İstanbulu satın alma -
ğa gelirdik. İşte anlatacağımız 
bu kadardır beyim. Biz sandal -
cılarm en son nesliyiz. Artık Ri
zeden İstanbula tek genç gel .. 
miyor ve gelmiyecek. 

bu ... Ben ancak kendimi beğen~ (Arkası var) 
dikleri fikirlere sadık bir gene N. AT AÇ 1 Bunlar dediler ki: "Sandalcılığın son nesli biziz ... ,, 
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Turkıyeliler, Karadenizli. 
'lzmir/i, ursaJı, şuralı, buralı ı 
'diye yr lsms far. Katadeniz-
1fl r d , Eg lif r de, Marmara 
kıy1/arrnd2 veya iç Anadoluda 
yahut Trakyada oturanlar da 
hep ve yalnız Türkiyelidir/er. 

T a n, bunları biribirinden 
ayırdığı i in değil, herbirinin 
istek! rim ve dertlerini ayrı 
ı!yrr tetkık etmek içil/ böyle 
ahif eler yapar. 

l 

Biz de Bir 
Var na 
Yapamaz mıyız 

~ ... ,,,,.,." -,,...,. ~"""""'"'"'" ..... ,. ,,,~~..,, 

' Sinop Tütünlerine iyi Fiyat 
Yazın yaklaştığı günlerde in

san Anadolu haritasına bak
ıtnaktan çek:niyor. Zira yazın 
Yaklaştığı günlerde bu harita
~ıın, "haritamızın" şimal çizgi
lerine baktıkça insanın i ç i 
''cızzz!" diye yanıyor. Bu, bir 
acıdır ki, her şeyin olduğunu, 
ber ihtiyacı karşılamak için di
dinildiğini, birçok eksikliklerin 
tamamlandığını, birçok hedef
lere ulaştırıldığırnızı gördüğü
tnüz günlerde, bir türlü tatmin 
edilemiyen ibir isteğin, bir has
retin hatırlanışından ileri geli
~or: 

Tü~k Karadenizine karşı olan 
hasretin hatırlarıışından. 

a 
Anadolu Fenerin 

:tnun yanı başına kiidar 
1'ürk :kıyıların iır, 
Ve eşsiz güz ıkler ı 
Öyle ki, bu kı darda 
birine bir t 
olanlar, en 
ayrılıktan 

Ve adeta 
hasretle a:nırrıa:~-aln 

Acaba 
~en bu ist 
deniz kıy 
lerini isti 
gitmiyor! 
anımadır. 

ı 

le 
"dampıng 
§an ~v~.-..-
biraz c1' 
~ifeleri • ve 
ıı~ Çevirmiş o ' 
lbır sıkın an ur 
<le Türk tan 
bir hizm c bu 

Gemil in b 
t~tniyetl 
tıışıemiş v bü ·· iı 
~eınicilik, yaln y almak, 
~avıun almak, yahu stanbula 
eQavi için, iş bulmak veya yap
~ için vatandaş taşımaktan 

aret de~ildir. 
td E:skiden vapurlara yalnız göç 
tll en aileler, yer değiştiren me
Q"Urlar binerlerdi. Halbuki şim
tı 1• gezmek ve görmek için bi
"" enleri aramak, bulmak ve ço
~altınak, vapurculuğun belli
t aşlı karı, geliri, verimi olmuş-
llr. 

~ bevlet Demiryoaarının mu-
1,~Yen bir müddet içinde fasıla
la Seyahatler yapmak için kul
fa nııan biletleri yalnrz idareye 
l1 ı~a bir gelir temin etmek ni
Q~;1•Ie ortaya çrkanlmış değil
teı/r· Bundan maksat herkes
lek 11 .m~~leketi gezmek, mem
§tl etı gormek temayülünü kar
te,k!'11ak ve körüklemektir. Ni
~oıitn tecrübe, Devlet Demir
~ arına yaptığı işin doğrulu-
~u da ~ö.;termişti.r. 

~ad albukı yaz günlerinde, ne 
~ar temiz ve rahat olursa ol
Stlt kaı:a yolculuğu epeyi can 

ıcı bır şeydir. Yaz sıcağında 

-

Sinop, Trabzon, Giresun, Rize ve Samsundan bir
görUnüş ... Karaden z n şu gUzel kıyılarma bakınız! 

J 

herkesia hasreti d e n i z e • ı rini~ kaplıc~l~rı~ı, ormanı~:ı~ı, 
dir. Eğer içinde rahat rahat eskı ese:ı~rını gormek ve butun 
uzun bir seyahat yapmak imka- 1 bunları ıyı ~emek ve rahat et
mnı veren güzel vapurlarımız- mek ş~rt;aı;le uc~za y~p~ış ol
dan biri veya birkaçı Istanbul- ~ak kımın ıstemıyecegı hır şey 
dan Hopaya kadar bir veya bir- dır? 
kaç tenezzüh seferi yapacak o- _ İşte .Y arn ... gözüm~zün önün
lursa zannediyoruz ki, bu epeyi ae ... Dort sened.enberı Istanbu_ı. 
muvaffakıyetli bir çı~ırın başı da Vama.y~ gıtmek adeta bır 
olacaktır. Ereğliye, Zongulda- moda halını aldı. 
ğa, Amasr2'ya, İnebolu, Sinop, Acaba Karad · nizin Türk kı
Samsun, Ordu, Trabzon ve Ri- yılarmda bir "Varna" yapmak 
zeye ve hatta bunların arasın- imkanı yok mudur? 
daki diğer güzel kıyılara uğra- !şte, Karadeniz kıyılarındaki 
yarak, kiminde dörder saat, ki- belediyeleri düşündürmesi lfı. 
minde birer gün kalmak, herbi- zımgelen bir mesele ... 

Muallime 
Atılan 
Bomba 

Samsunda çok garip ve in
sanı i a z 1 a düşündüren bir 
vak'a oldu: 

"Lisede riyaziye okutan 
Muallim Vedad'ın evi önünde 
bir bomba'' patladı veya ... 
patlatıldı. Acaba bunu kim 
yaptı? niçin yaptı? 

Gelen haberler, polisin bu 
işteki esrar düğümünü henüz 
çözemediğini b i 1 d i r i y o r
lar. Yalmz elli lise talebesinin 
birer birer sigaya çekildikleri 
ve sonra serbest bırakıldıkları 
gösteriyor ki, Samsun zabıtası 
evvela bu muallimin talebele
rinden şüphe etmiştir. Yahut 
bala böyle bir şüphe fle tah
kikatı idare etmektedir ama 
henüz kat'i ve esaslı bir karar 
verebilecek vaziyette bulun- • 
madığı için çağırdığı gençleTİ 
serbest bırakmağa lüzum gör-
müştür. 1 

l§te bizi en ziyade düşündü- 1 ren cihet, budur. Kanlı bir ne
ticesi olmamış olsa bile bir 
muallimin evi önünde patla
yan bir bomba, bir memleke
tin düşünen sınıfı üzerine atıl
mış bir bomba demek değil 
midir? 

Riyaziyenin talebe taralın
dan her yerde, her zaman az 
alaka ve çok korku ile kaqıla
nan bir ders olması, ilk plan
da bu hareketin bir talebe düş 
manlığından ileri gelebileceği
ni göz önüne getiriyor. 

Hiç şüphesiz diğer birçol 
ihtimaller de hatıra gelme 
değil. Bir muallimin hususi 
hayatında da ~unu veya bunu 
kızdırması şu ve bu düşmanlı· 
ğı kazanmış olma::,ı da müm
kündür. Zira biliriz ki, Kara
deniz kıyılarında yaşıyanlar 
çok sinirli ve asabi vatandaş
lardu. 

Ama... bir muallimin pek 
ba§ka bir :·ü iyeti vardır. Bu
günkü zihniyetimizde mual
lim inkılabın bir mümessili gi
bi<ıir. Ona karşı tek başına bir 
vatandaş tarafından veya el 
birliği ile yapılacak bir düş
manllk harekeıi hiçbir şekilde 
bir Ö?:Ür perdesi arkasrna alı
namaz. 

Bir evin ancak bir pencere
sindeki camlan kırabilen bir 
barut paketi şüphesiz bir M a
'::edonya komitecisinin içi çivi 
dolu ve ölüm kusan bcmbasile 
bir ayarda bir öldürmek azmi
ni ifade etmez. Bunu da hesa
ba katmağa lüzum görüyoruz. 
Belki barutu ateşliyenler ona 
yalnız bir göz dağı vermek 
iste"!İ§f erdi. 

Belki de bütün bu hadise 
basit bir şakadan ibarettir 

Fakat, şaka da olsa pek 
fena, tehdit te olsa pek fena 
ve hakikaten tek veya toplu 
bir dü§manlık eseri ise yine 
pek fenadır. Pek fena, iğrenç 
ve şiddetle cezalanması lazım 
gelen bir cinayettir. . 

Vermek İçin Mutlaka Rakip 
Alıcılar mı Olması Lazımdır I 
Sinop tütünleri bir alakasız

lık karşısında kalmış bulunu
yor. Tütün İnhisarı Idaresinin 
verdiği fiatlar tütün yetiştirmiş 
~·:ınları güldürecek gibi değil
dır. Geçen senelerin acı tecrübe
leri birçok yetiştiricilerin tütün 
ekimini azaltmağa ve bazılarını 
da tütün kmekten büsbütün 
vazgeçrnege mecbur etmişti. 
Bu yüzden değil midir ki, bir 
sene evvel 450 bin kilo tütün 
çıkarmış olan Sinop~o. bu sene 
Cillcak 350 bin kilo tütün vardır. 

Rakip bir müessese, herhangi 

bir ecnebi firması meydana çık· 
tı mı birdenbire hararetlenen 
fiatl;r acaba nasıl bir düşünce 
ile şimdi ortalık bo:nboş iken 
düşürülmüş oulunuyor? 

Kartellerin ve tröstlerin, ye• 
tiştiricilerden su paha.,ma veya 
kapatarak mal almalarına mani 
olmak için hükumetin ve Oko
nomi Bakanlığının birçok esaslı 
tedbirlere baş vurmak hazırlığı· 
na girdiği günlerde Sinop tÜ• 
tünlerine karşı gösterilen hare· 
ket hiç te doğru değildir sanı· 
yoruz. 

Artık Boğaza Girerken Gemiler 
•• 
_..1reke Taşından Korkmıyacak .. 

Rumeli Fener"ndeki Sis dUdüğU 
Rumeli Fenerinin garbmdal>ı bulurlar, Anadolu kıyılarına ve

körfeze hakim tepelerde ve pek ya Rumeli Fenerinin önündeki 
yakında bir radiyof er istasyonu meşhur öreke tr.şma bindirmek
işlemeğe başlıyacaktır. Biri I.;. ten kurtulmağa çalışırlardı. Ma 
veçli, ikisi Alman, üç mütehas- amafih bu doğrudan doğruya 
sıs makinelerdeki son noksan- kaptanların mehare~ine bağlI 
ları tamamlamağa çalışmakta- ol ... n bir işti. Har ki radiyofer, 
dırlar. tecrübesiz kaptanların muhte-

Karadeniz Boğazının bu ~eni mel hatalarını ia ortadan kal
f en kurumu Karadenize çı'rnn dıracaktır. Yalnız bu yüzden 
ve Karadenizden gelen gemile- Türk gen.i s.ıhipleri yeni mas
ri sisli ve fırtınalı havalarda raflara biı .ıeğe ~ ..... :.._r kala
tehlikeden kurtarmak vazifesi- caklardır. Zıra bu istasyonun 
ni üzerine alacaktır. Şimdiye işaretlerinden istifade edebil
kadar sisli havalarda Karade- mek için gemilerde buna mah
nizden gelen gemiler, Anadolu sus birtakım tertibata ihtiyaç 
Fenerinden atılan top ve Ru- vardır. ....., . =ı gemi "ahiplc.. i 
meli Fenerinde çalan büyük sis bunları yapmağa mecbur tutu • 
düdüğünün y"'.rdımile Boğazı lacaklardır. 

Radiyofer istasyonunun kurulduğu teoe 
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• TAN " m tefrikası ı 26. HiKAYE 

Solucan Düşmanı Adam 

Yazan: NizamettinNAZIF 
---·~~--------~----~-

Tek Kelimeli 
Vermişti: "Yık!,, 

Bir Emir 
Demişti. .. 

" Germiyan, Aydın ve Kariman oöulları derhal 
başbaşa vermişlerdi .. ,, 

Bu sözler ikinci Mehmetli son 
Öerece sinirlendinnişlerdi • Fa -
kat gelişlerine kızdığım nasıl 
belli etmediyse, bu sinirlenişi de 
murahhaslara çaktırmadı. Yal
mz şu kısa cevabı verdi: 

- Hükümdannız, bu vaziye
ti bize bildirmekte belki mazur 
olabilir. Ama, biz de size şunu 
söylemek isteriz ki; Edime sa
rayı, babam ikinci Murattan be
ri, büyük dedem Y Ildırnnm şi
arlarını tatbika başlamış bulu -
nuyor. Bu esaslı düşünceler 
Kostantiniyeye tahsisat bağla -
mak gibi bir zilletten bizi daima 
uzak bulunduruyor. 

Ve hemen iki gün sonra Ye -
niçerilerini arkasına takarak 
Bursanın yolunu tuttu. Bu, Bi
zansa karşı yapılmış bir askeri 
hareketti. 

Fakat, Bizans gene boş dur
muyordu. Murahhasları dön -
müştü ama, taraftarları, dost -
lan, casusları ve... Sadrazam 
Çandarh Halil paşa Edimede 
ve Türk ordusunun içinde kal -
mış bulunuyordu. 

Bunlar, derhal çahşmağa, f e
sat dokumağa başladılar. ikinci 
~~~met ordusuyla Bul1)aya gel
dıgı zaman Yeniçerileri kışkırt
tılar, cülus bahşişi arattılar. 

Bu, ilk bakışta haklı görüle -
bilecek bir istekti. Zira o güne 
kadar Y eniçcriler her yeni padi
şahtan bunu almağa alıştırılmış 
bulunuyorlardı. Bir adet obnuş
tu bu. Ve belki ikinci Mehmet
ten başka birisi şu anda padişah 
lık mevkiine bulunmuş olsaydı, 
bu arzuyu derhal yerine getiri
verecekti. Fakat ikinci Meh -
metten böyle bir parayı almak 
iki esas üzerinden imkansızdı: ' 

1 - Hazret harikulade pinti 
idi. 

2 - Babasından hiç te dolu 
bir hazine kalmamıştı. 

tedikleri parayı veremiyeceı:< 
vaziyetteydi. Zaten Bizans dost
ları bunu bildikleri için asker
leri kışkırtmış değiller miydi? 

Sureta, korkmuşlarmış, te -
dehhüş ediyorlarmış gibi bir 
hal takınarak ikinci Mehmedin 
yanına koşmuşlardı: 

"- Aman padişahnn ... - de
mişlerdi - bu kullannıza ferman 
dinletmek bir hayli müşkülle -
şir ... Şunların dileklerini yerine 
getirelim. Etraftan toplayıp ve
relim. 

Fakat ikinci Mehmet hiç bir 
cevap vermeğe lüzum görme -
miş ve atma atladığı gibi, bağ -
nşan, çağrışan, tehditler savu -
ran yeniçerilerin üzerine dört -
nala sürmüştü . işte o zaman 
herkes bunun kendinden evvel 
gelmiş olanlara pek benzemedi
ğini anlayıvermişlerdi. Zira ikin 
ci Mehmet kılrcımn tersile önü
ne çıkarım kafasıru, gözünü yar
mış ve elebaşıları birer birer 
yakalayıp devirterek her birine 
yüzer değnek vurdurmuştu. 

Sonra onlan tekrar arkasuıa 
takmış, İzmit üzerinden Ana -
doluhisanna doğru yola çıkmış
tı. 

iste bunu haber alınca Kos -
tantiniyede şafak attı. Kayser 
Orhanın adından bahsettiğine 
de edeceğine de bin kere piş -
man olmuştu. "Hfü ve zaman 
fırsat verdikçe Osmanlı prens -
}erinden Kostantiniyeye iltica 
edenleri teşvik edip kışkrrta -
rak,, (2) Türk İmparatorluğu • 
nun başına gaileler çıkarmanın 
cezasını çekmekten kurtulmak 
için ne yapmalıydı? Vilahemeyi 
bir düşüncedir almıştı ... 

• Anadoluhisarma varınca ikin-
ci Mehmeclin ilk işi, Kostanti -
niyeye bir elçi göndererek, tam 
karşısındaki kıyıyı [Yani Ru -
meli hisarının bulunduğu yeri] 
aramak oldu. 

Kostantin Dıragazes buna şu 
cevabı verdi: 

- Orası Bizansa ait de O-ildir 
Cenevizlilerin malıdır. b ' 

.. El~i g~r~ye dönünce genç hü
kumdar ıkınci bir teşebbüste bu 
lunmağa lüzum görmedi. As • 
kerlerine derhal karşı tarafa 
geçmelerini emretti. 

Üç dört gün sonra da kendisi 
yanında iki bin duvarcı ve dört 
bin işçi olduğu halde Rumeli ta
rafına geçti. Ve derhal yapıla -
cak büyük bir hisarın temelleri
ni atmağa başladı. 

Ruhiyat mütehassısı arkada· 
şım Doktor Mak Feni ile oturu
yorduk. 

- Çarli, bugün bize çaya bir 
misafir gelecek, dedi. 

-Kim? 
- Doktor Viglo. 
- Yal!!! dedim. Bu adam ta-

nınmış biriydi. :Javetin muhak
kak bir sebebi vardı. 

Tam saat dörtte geldiler. 
Süslü otomobilden biri genç, gü 
zel, diğeri yaşlıca iki Kadın ve 
doktor indiler. Gen«; kadın be· 
bek ıibi güzeldi. D-:>kt.,run ni
şanlısı imiş. Öteki de kay
nanası. 

Doktor tetkike değer b i r 
adam. Bazan, insanı kendisine 
çeken tath bir talakatle konu
şuyor ve bazan da dakikalarca 
sessiz, gözleri d lgın oturuyor. 

Kız çekingen duruyor, anne
si boyuna pasta yiyor. Her iki· 
sinin de doktordan korktukları 
belli. 

Çay içerken, doktor, bir ara
lık, kıza dönerek sert bir sesle: 

- Yahu, dedi, tam iki saat 
oluyor, beni öpmedin. Sonra bi
ze dönerek: "Bu kadar alaka • 
sızlık olur mu hiç? Küçük ba
yanla ni;anlanıyoruz, btitün va
rımı, yoğumu üzerin .. çeviriyo
ruz. Üstelik annesine senede 
bin lngil:z lirası gelir bağlıyo
ruz. Sonra beni öpmek için naz
lanıyor." 

Kız sapsarı oldu. Mırıldanır 
gibi: "Sahi, unuttum" dedi ve 
nişanlısını kucakladı. 

Bundan sonra aramıza bir 
tatsızlrk girdi. Kız boyuna so
murttu. Çok dunnadılar, gitti • 
lel'. 

- E, Çarli, ne dersin? 
-Bilmem. 
- Bilmiyecek ne var. Adam 

zırdeli. Hem de te!ılikeli. Yarın 
laboratuvarını görmeğe gidoce· 
ğiz." 

Ertesi günü laboratuvaruım 
kapısında büyük bir posta kam
yonu kucaklar dolusu paket 
yüklüyordu. Mak merak etti. 
Kapıda bizi karşılayan doktora: 

- Maşallah doktor, bu ne 
muhabere böyle? diye sordu. 

Doktor bizi odasına alırken 
anlattı: 

- Bunlai' postaya gidiyor. 
Fakat göndcnniyccokler. Tet .. 
kikimin son safhasını daha bi • 
tirmedim. Bugün bitireceğimi 
ümit ediyorum. Tamam olur 
olmaz, bir telef on edeceğim. 
Paketler o zaman yollanacak. 
Biz fen adamları çok dikkatli 
olmalıyız. Ufak bir yanlıılrk 
uzun bir çahşmağı bozabilir. 

Laboratuvarı gezerken dok
tor pek sessiz, adeta neş'csizdi. 
Ödaınna döndüğümüz zaman 
tekrar yüzü güldü. 

- Söyleyim mi, söyle.miye
yirn mi? diye düıünüyordum 
dedi, ama, karar verdim, söyli
yeceğim. Yaptığım işin büyük
lüğünü kimse anlryamaz. 

Bir dolap açtı. İçinden uzun 
bir tabak aldı ve ma.. ..ınm üzeri· 
ne koydu. Otede bir rafın üze
rinde duran iki teneke kutuyu 
istikrahla aldı ve tabağa boşalt
tı. 

Hayretle baktım. Kutulardan 
toprak dökülmüştü. içinde cı
lız bir_ solucan kıvrılıy~r, başını 
topragın altına sokmaga çalışı
yordu. 

Doktor nefretle bağırdı! 
- Pis mahlfık ! Allah kahret

sin, Allah kahretsin ı 
Y~zü buruşmuş, gözleri bir -

denbıre kararmıştı. Bir adım 
gerile<:li. Tabağa uzun uzun 
baktı. 

Bize dönerek: 

Filvaki imparatorluk tasav -
vur edilemiyecek kadar zengin
di ve her istendiği anda bu zen
ginlikleri paraya tahvil etmek 
veya yakından uzaktan şöyle 
bir kılıç sallayarak hazineler 
vunnok hiç te güç değildi. La -
hin devletin maliyesi o kadar 
bozuk düzendi ki, ikinci Meli • 
met henüz yolunu düzelteme -
mişti. Önüne gelen çalıyordu. 
Bir "yağma Hasanm böreği,, -
dir gidiyordu ( 1). O derecede 
ki, genç hükümdar ufak bir tef
tişte bulununca şaşıp kalmıştı. 
Mes'iil mevkilerde olanların 
dörtte üçünü değiştirmeğe mec
bur olmuştu. Sonra vergilerin 
toplanma tarzım bir yoluna koy 
muştu. En ufak yanlışlıkların 
kellelerine malolacağmı mal 
memurlarına açık açık söylet • 
mişti. 

Anadolu hisarını Yıldırım 
Jüpiter mabedinin harabeleri 
üstünde kurmuştu. ikinci Meh
met te kuracağı hisarın temelle
rini kazmadan evvel, tek keli -
meli bir emir vermiş: 

_ - Bu hayvana daha çocuklu
gumdaıı;~ eri dUşmanım. Ne yap
tığını hılmez bir mürebbiyemiz 
vardı. Bir gün bahçede dalgın 
dalgın oynarken kocaman bir 
solucanı ensemden içeri atmaz 
mı? Korkuyu tasavvur edin. 

- lngilnceden -

tarıma bile girer. İşte ben haya. 
tunı, dünyayı bu mu3ibettcn 
kurtannağa hasrettim. 

Doktor yine dolaba gitti. Ge
niş ağızh bir fİ§e aldı. lçinde 
kurşuni bir toz vardı. Şişeyi 
Mak'm bumuna sokarcasına 
uzatarak: "Bu on iki senelik ça
lışmanın mahsulüdür. Kuvveti· 
nin dere<:esini şimdi göreceksi
niz." 

Tozdan biraz alıp suda karış· 
tırdı ve toprağın üzerine döktü. 
Bir iki saniye geçti. Solucan 
şiddetle kı,Tildı ve birdenbire 
gerildi. . 

"Öldü" diye muzafferane ba
ğırdı, "Öldü, hem yalnız o ka
dar değil. Bu ilaçlı toprağa do
kunacak her solucan ölüme 
mahkumdur." 

Gece eve döndüğümüz zaman 
Mak ıbir türlü yerinde duramı
yordu. Odanın içinde dolaştı, 
durdu. 

Saat on bire doğru, birdenbi· 
re şapkasmı aldı ve sokağa fır
ladı. Doğru Doktor Viglo'nun 
evine gitti. Doktorun kocaman 
bir köşkü ve birçok hizmetçile
ri vardı. Fakat yine deliliğin
den olacak, evin arka tarafın. 
daki bahçıvan kulübesini tamir 
ettirmiş, döıetmiş, içinde otu
ruyordu. 

Mak kimseye görünmeden 
kulübeye gitti. Kapıyı vurdu. 

Kapıyı açan Doktor Mak'ı 
görünce: 
y - Gel, dostum gel, diye ba
gırdı, tam zamanında geldin. 
Beni tebrik et. Tetkikimin son 
safhasını muvaffakiyetle bitir
diın. Yatak odamda telefon var. 
Şimdi telefon edeceğim, paket
leri göndersinler. 

Doktor anlattı: 
- Aylardanberi dünyanın 

bütün ziraat müesseseleri ve 
çiftçileri ile mektuplaşıyorum. 
Bundan evvel yaptığım bir iki 
keşif yüzünden dünyanın her 
tarafında tanılıyonım. Bana bü
yük itimatları var. Var ama, bu· 
radaki bazı çiftçilerle konuştum 
hiçbiri solucanların ı.asd bir 
musibet olduğunu anlamıyor. 
Ben de ne yaptım biliyor mu
sun? Her tarafa mektup görı
derdiın ve yeni bir kimyevi giib· 
re hazırladıtımı bildiroim. Şi.n
di gidecek paketlerde solucan
ları öldüren zehirlerden kafi 
miktarda var. Nasıl kullanıla
cağı ingilizce, fransızca ve al
manca olarak yazılL Dunın, te· 
lefon edeyim de geleyim. 

Mak doktorun koluna yapl§a· 
rak: . 

-Bunu yapmaymız, clı>stum 
dedi. 

- Bıraıkm beni, yoksa siz de 
bu musibetlerin hamisi misi. 
niz? 

Mak kuvvetlidir, fakat dok.
torun şeytani bir kuvveti vardı. 
Bir silkindi ve Mak'ı yuvarla· 
dı. Kalkmasına meydan bırak • 
rnadan yatak ·odasına girdi ve 
kapıyı kilitledi. Kapı sağlamdı. 
Yapacak tek bir ıey vardı. Ka· 
pmı~ ~zerindeki ufak pencere
den ıstıfade etmek lazımdı. Ma
sayı kapıya dayadı ve üzerine 
atladı. Cebinden rüvelverini çı· 
kardı ve bir vuruşta camı kırdı. 

Doktor telefonun yanında 
idi. 

Mak: 
- Çekil oraear. r diye ba

ğırdı. 

Doktor bir kahkaha ile dön
dü: 

- Anladım, sen de onlardan
sın. Telef onu aldı. Mak do!.;toru 
bir kurşunda öldürdii. 

Eve geldiği zaman beni kar
şısında buldu. Sükunetle: 

- Doktor Viglo öldü dedi. ö 
paketlerdeki ilaçlar sol~canları 
öldürmek içindi. 

- Solucan için cana kıyılır 
mı? 

- Ne söylüyorsun. SollJl';an 

işler, bilhassa ikinci Muradın 
ikinci defa olarak tahta çıkışın
da zıvanadan çıkmışlardı. Ya • 
pılan araştırmalar gösterdi ki 
devletin umumi varidatı üçte bi
rine inmişti ve bunu da aşırmak 
tan çekinmiyenler gorülmüştü. 

- Yık! demişti... 
Ve eski bir kilise, Ayamihai

Ios kilisesi derhal yerle bir edil
mişti. 

(Arkası var) 

Benim bir itikadım var. İn
sanlar ve hayvanlar daima isti
hale geçirirler. Zamanla ufala
cak, karınca kadar olacak. So-
lucanlar da zekaiarr, inatları sa
yesinde dünyaya hakim olacak
lar. Bu korltunç dü;ünce rü~a-

Allahın insana en faydalı ota
rak y~rattığı bir mahlUktur. 
Toprag,a Y~Pt.rğı yardunı biliyor 
musun. Hıçbır fen adamı inkar 
edemez ki, yeryüzünden solu
canla: ~alkarsa insaniyet yeJi 
sene ıçınde açlıktan ölür. --~--------~~ 

Binaenaleyh Yeniçerilerin is-
( 1) Kritovolos 17 
(2) Kritovolos S. T. 

\evi$~~~ 1 ~ 
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Günahkar Bir Kadın -
Aşkın Tecrübesi 

Hayatı kötü bir muhit içinde 
geçmiş, mazisi lekeli bir kadın 
insana yar olur mu? 

Ölur da, olmaz da. 
Ancak huy canın altındadır. 

sözüne dayanıp ta hemen karar 
vermemeli ve kadını uzun müd
det tecrübe etmeli. 

Kadıköyünde Ceviz sokakta 
Dertli imzalı mektuptan: 

" ... Size bu suali sormakta. 
ne kadar hakir olduğumu anla
manız için onun hayatmdan bi
raz maliımat vermeliyim. Bu 
kadın Şehzadebaşmda doğmuş, 
büyümüş. Orada bil genç tara
lrndan aidatı/mı§. Beyoğlunda. 
iki :sene onun metresi olmu§. 
Derken - kendi rivayetine gö· 
re - bir gün sokak ortasında 
kalınca büsbütün fena bir yola 
düşmÜ§. Onun sözlerine inam· 
lırsa pek az bir müddet içinde 
bir maliye memuru taralrndan 
nikahla alrnmış. Bu hayatı pek 
sakin olduğu halde pek dar 
imiş. Memurun ay/16 1 onları 
pek kıt kanaat ge~indiriyor
mış; mış mış... bunlar hep lal. 
Hakikat §U ki, bu kadın mazisi
ne filan da bakmıyarak kocası· 
na ihanet etti. ihanet ettiği 
adam benim. Evvela onun evli 
olduğunu bilmiyordum. Uzun 
zaman dul sandım. Düştük, 
kalktık. Bir gün Beyoğlunun 
bir birahanesinde yakalandık, 
rezalet koptu. Kocası olduğunu 
anlayınca çekilmek istedim, la· 
kat adam tahammül edemedi. 
Bu kadını bıraktı. Şimdi kadın
la sevişiyoruz. Doğrusu beni 
sevdiğine dair birçok delillerim 
var. Fakat... evet.· benim yü
zümden kocasından ayrılan bu 
kadını ben ne yapayım? Başım· 
dan sa_vayım mı? ben de şaşır· 
dım. ô ağlayor ve benimle ev
lenmekten başka çaresi olmadı· 
ğrm, yoksa artık bu hayata bir 
nihayet vereceğini söylüyor, 
inanılır mı? Huy canrn altında 
derler, bir~ok maceralar ge~ir· 
dikten sonra bir adamcağızla 
evlendiği halde ona da ihanet 
eden bu kadın aynı §eyi bana 
da yapmaz mı?" 

Huy canm altındadır, sözü 
pek eski, köhne, batıl bir söz
dür. Eğer bu söz doğru olsaydı 
yeryüzü kötülerle dolup ta§ar -
dı. Bir defa, be§ defa günahkir 
olan nice insanlar vardır .ki, nip 
hayet doğru yola gelmişler, es
ki hayatlarım unuttunnuşlar. 
dır. Kadınlar içinde de günah
karlarla evlenmiş birçoklarını 
tanrnz ki, pek ala mes'ut ol
muşlar, karılan geç.mi§ zaman
larım unuttunnuşlardır. önun 
için günahkar olan bu kadının 
mazisini size unuttunnası milin 
kündür: Eğer sizi seviyorsa ... 
Bunu birçok kereler tecrübe edi 
niz, sıkı bir imtihandan geçiri
niz ve acele etmeyiniz. 

• 
G. Ertuğrul imzalı mektup· 

tan: 
. "~ki"!i~ d.e çocuk iken, ai/ele· 

11~1.z kızı n!§anlamı§lar. Kendi
mızı .bzlmege ba§ladığımız sıra
da nışanlı olduğumuzu da bili
yorduk. Ben başka bir memle • 
kette tahsilimi bitirdim, 0 bura
d~. 0~~~~· Fakat memleketime 
don~ugum__.zamari onunla evle
nemıyece?ımi anladım. Çünkü 
s:v~mer;:ı.!Jtim. Halbuki ailele
rımı~ hala bizi ni§anlı biliyorlar 
ve bır gün evleneceğimizi tasar
llyor!s~. O~lar, mı, yoksa kendi 
kalbımı mı dinliyeyim? .. " 
. ~~bet ~e:ıdi kalbi"'izi ve mey· 
Iınız~ dınlıyeccksiniz. Yoksa 
b~htıyar olamazsınız. Ailenize 
n~şanlınr~ ancak bir kardeş gi· 
bı sevebıldiğinizi hemen ve 
açıkça, .. kat'iyetlc s<::yleyiniz. 
Zorla guzellik olmaz. 

• 

Öldukça karI§rk. Fakat dikka· 
te değer bir aşk macerasından 
ve bunun ;Jaşdacak neticesin
den bahsediyor. A. Ulvi imza
sile gelen bu mektubun hulasa· 
sını koyuyoruz: 

" ... Kırk yaşımı geçtim. Onun 
otuzu geçtiğini tahmin ediyo
rum. Seviştiğimiz zaman ben 
yirmi beş yaşından fazla değil· 
dim. Demek ki, o henüz bir ço
cuk imiş. Bu aşk üç, dört sene 
sürdü. Bu B§k diyorum, çünkü 
daha evvel de sevişiyorduk, la· 
kat bir ksrde§ gibi. Ayni damırı 
altında, ayni evde büyümüştük. 
Uzaktan, çok uzaktan akraba 
idik. Ben mektebi bitirdiğim za· 
man o henüz mektepte idi. Ben 
onu lisede bıraktım, A vrupaya 
gittim. Senelerce mektuplaştık. 
Gelecek halde değildim. Ancak 
Avrupa bu, gel zam.in, git za• 
man unutur gibi oldum. O ev· 
lendi. Evlenmes: belki mani 
olurdum, aldırmadım. Aradan 
seneler geçti. Yine Avrupada 
memur olarak bulundum. Orada 
evlendim,· karım öldü. Yaşımı 
başımı aldım. !stanbula geldim. 
Aylarca onu görmemi§tim. Bit 
gün yolda göz göze geldik. Ya• 
nında kocası vardı. Selamlaştık, 
konuştuk. Kocasına beni tamt• 
tı. Çocuklarını anlattlj ayrıldık. 
Fakat sanki bütün vücudum 
sarsılmış, bütün vücudumdan 
bir ateş geçmişti. O hala güzel· 
di, hatta daha güzeldi. O gece, 
daha ertesi gece onun hayalini 
gözlerimin önünden ayırsma• 
dım. Bu gençlik aşkı taze/en• 
mi~ti. Fakat ne yapabilirdim? •• 

Tesadfll, iki gün sonra ona 
yine yolda ve yalnız kar ıma çı· 
kardı. Ônda, bend ki heyecanın 
aynını sezdim, rengi sapsarı ol· 
mu~tu. Konuşurken sesi titri• 
yordu. Hemen bir pastacıya 
girdik. Eski günleri hatırladık 
ve anladık ki, o ands yine biri· 
birimizi seviyoruz. 

O günden sonra sık sık aynı 
pastacıda buluşmağa ba~ladık. 
Fakat bir gün, tam ~aylaTimızı 
içerken kocası kar§ımıza ~ıktr· 
Güldü, yanımıza geldi. Karısına 
darıldı. Fakat bilir misiniz ni· 
çin? .. beni evlerine davet etmi· 
yerek böyle bir yerde ~y içtiği 
için ... Bu şaşılacak koca, §a§ıla-
cak bit soğukkanlılıkla o gün 
beni evine çağırdı. Hep beraber 
gittik, yemek yedik. Evini, ço· 
cuklarını gösterdi. Ne kadat 
mes'ut olduğunu anlattı. BenitrJ 
çocukluğunu tanıdığım karısı • 
nın ne mükemmel bir ev kadlfJI 
olduğunu, kendisine ne derece 
sadık bir arkadaş olduğunu sÖY" 
ledi. Arsmı~ds karısile nasıl bit 
arksds§lık mevcut olduğundan 
hab~rdsr bulunduğunu da ilave 
etti ve bizi yalmz bırakarak git
ti. 1 

Artık hergün bu eve gelebİ· 
lir, sevdiğim bu kadınia başba· 
şa kalabilirdim, lakat yapama .. 
dım. O günden sonra bir defa 
bile bu eve ayak basama~ı~~ 
ondan sonra bu eski sevgılıY: 
bir kere bile aramadım. Falc8 

seviyorum. Acaba hissimi an/a-
b ·ı· ... ') .. ya ı ır mısınız . ... 
Tamamile anlıyoruz. Vicdatl 

azabı sizi bu mes'ut yuvayı b0ıfı 
maktan alakoyuyor. Bu akı ü
ve soğukkanlı koca &ize ~U" 
kemmel bir ders venni§. , .. 
hakkak ki, aranızdaki bilti.İJl ~ ı· 
b1taları sezdi; sizin kansile '\i 
lice buluıtuğunuzu anladı, ·~ 
takip etti. Evine davet ede~\1-
cür'etkarane bir harekette Si• 
lundu. Ama muvaffak ~ldll·rıılı 
zin vicdanınıza güvendı. A. eı
ona ve ailesine f enahk edel'fl 
smız. bll 

Senelerce unuttuğun~ı ~ 
kadını artık hiç iörmemeh• 

S~~ence Bey Yoku~unda A. 
Ulvı ımzasilc bir rncktuP. aldık. 
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BARUTTAN SONRA EN PA TLAYI C-1 
MADDEYi BULAN ADAM 

Walter Scott En Büyük Bir icadın 
Küçük Bir Tarihini Yapıyor 

· '191 7 senesinin başlarında, 
harp haberleri gazetelerin birin
ci sayıfalarını doldurduğu bir 
zamanda (New York World) 
gazetesinin yazı işleri müdiri 
bulunuyordum. Yazıhanemde 
işimi bitirm'ş, son haberleri sa
bırsızlıkla beklediğim için bir 
aşağı bir yukarı dolaşıyordum. 
Bu esnada hizmetçi içeri girerek 
Brooklyn bahriye dairesi başka· 
sının beni görmek istediğini ve 
hemen kendisine mülaki olmak 
üzere oraya geimem için telefon 
ettiğini haber verdi. 

Bahriye dairesi başkanı ku
mandan jessop eskidenbcri tam
dığım candan bir arkadaşnıuh. 
Kendisi ile sık sık buluşur ve 
gezerdik. Kumandanın odasına 
girdiğim vakit kendisini son de
rece şaşırmış ve asabi bir ha1de 
buldum. Selamlaşmağa bile va
kit bırakmadan: 

- "Walter, bundan bir saat 
evvel gözlerimle bir şey gördüm 
ki hala inanamıyorum. Bütün 
teknik malfunatımı bir tarafa 
bırakalım; en basit bir mantık 
bile böyle bir şeyin olamıyacağt
nı gösterir. Fakat insanın g .. zü 
de kendini aldatmıyacağma gö
re biraz evvelki tecrübelere 
inanmamak kabil değil; öyle bir 
icat ki; baruttan sonra en büyük 
icat olduğuna bir dakika bile te
reddüt caiz değil!,, dedi. 

• Anlattıklarını size kısaca ya
zıyorum.: Bahriye dairesi baş
kanı ve en yaşlı bahriye mühen
disi olmak itibariyle harbe ait 
icatlar kumandan Jesscp'a ha
va'e ediliyordu. Bunların bir
çoklarım kabili tatbik olmadık
larmdan bir tarda atmak artık 
kumandan için bir Adet hükmü
ne geçmişti. Fakat Keesportta 
oturan ve oradan icadı hakkın
da malumat veren John Andrevs 
isminde Portekizde doğma bir 
'.Amerikalı deniz yahut tatlı su
ya bazı kimyevi maddeler kata
rak benzin istihsali kabil oldu
ğuna dair öyle kuvvetli iddialar
da bulunuyordu ki, nihayet ken
disini bahriye dairesine kadar 
çağırmağa kumandan bir mec
buriyet hissetmişti. Andrevs ge
lince bahriye dairesinde bulu
nan motör makinelerinden biri
ne bir dinamometre takılarak 
tecrübeler yapılmış ve: 

"Kendisine bir kova tatlı su 
Verdik. Bir de boş kova. Mucit 
Üzerinde küçücük bir şişeden 
başka bir şey taşımıyordu. Bir 
dakika sonra Andrevs boş kova· 
Ya su doldurmuş, içine bir şey 
katmadığına ve mayiin yanan 
nıaddeler haline gefrilmediğine 
en büyük alamet olmak üzere 
kovarım üzerinde yanan sigara
auu dolaştırmıştır. Tecrübenin 
bu kısmına kadar el çabukluğu 
Yapmadığına emin olduğum için 
Andrevs bir bakundan gözüme 
girmiştir. Bilahare ıuyu karbo
ratöre boşalttı ve itte mucize de 
bundan sonra başlamış oldu. 

Motör sanki benzin doldurul
rnu, gibi imal edilmiş olduğu 7 S 
beygir kuvveti üzerine saat gibi 
Çalışmağa başladığını gördü
iüm zaman gözlerime inan?ma
dıın. Evet, hiç şüphe yok ki An
drevs suya kattığı çok az mik
tarda kimyevi bir madde ile tat
lı suyu mevaddı mil<;teile haline 
~~tirmiş, iddiaSJJU is;at etmit· 

"iddiasını deniz suyu ite de 
~~crübe ve ispat için Andrevs 
ır gün sonra bahriye dairesi is

trse geleceğini söyliycrek gitti. 
b.rtesi gün Andreva'i içinde hiç 
ır şey bulunmıyan bombof bir 
~Ya koyduk ve kendisine bo' 
~~ teneke ile deniz suyu dolu 
f ır kova verdik. Bir dakika zar-
lllda suya bir şeyi• katarak ge
~~şan çıktı. Deniz suyunu da 
~~re boşalttıfmm zaman mo-

• bu ma;v.idc o a.dar kolq· 

lıkla yaktı ki, hepimizin parma- Sözlerine devamla: 
ğımız ağzunızda kaldı. Tecrübe- "-Bu gibi icatları Amerika 
lerde amiral G. M. Burd ve di- bahriyesine kabul ettirmek o 
ğer zabitan da bulundu. Tecrübe kadar zor bir iştir ki; hiç ümi
için kullanılan motör, su, kova dim yok,, diye mmldandı. 
ve saire, hepsi tarafımızdan te- Tekrar Nevyorka döndüğüm 
darik edildiği için meselenin zaman kumandan Jesop'u fev. 
şüphe edilecek hiçbir tarafı kal- kalade müteessir gördüm. Ha
mamıştı. "Böyle bir icadın aske- kikaten mucidin korktuğu gibi 
ri noktai nazardan ehemmiyeti bahriye nezareti böyle bir şey 
o kadar aşikardı ki tecrübe neti- olamaz, diye Andrevs'in göster
cesi derhal bir raporla bahriye diğj tecrübelerin bahriye nezare
nezaretine bildirildi ve tecrübe- tinde tekrarlanmasını bile red
leri gözü ile gören bir zabiti de detmişti. 
izahat vermek üzere Vaşingtona Eski müessese ayağını bas
gönderdik. Andrevs şunu keş- mıştı. En sahibi salahiyet mü
f etmiş oluyordu: Bazı kimyevi hendi sin raporla bildirdiği ve 
maddeleri birleştirerek suya ka- gözüyle gördüğü bir icat daha 
tıyor; bunu motöre koyunca reddolunmuştu. Senelerce ev
karbüratör benzin gibi yakıyor- vel Dr. Galtir.g ve bundan evvel 
du.,, de Hotchkiss makineli tüfekleri 

Kumandan Jessop'un ifadesi- ayni şekilde; Holland \denizaltı 
ne nazaran demek bundan sonra gemisi tecrübeleri de daha feci 
tayyareler havadan bir hortum bir surette reddolunmamış mıy
vasıtasiyle denizden bir miktar dı? Bunları Amerika kafası icat 
su alacaklar ve içine kimyevi ettiği halde, Avrupalı firmalara 
bir madde katarak hiçbir zaman satılmış, bilahare Amerika ora
benzinsiz kalmıyacaklar; deni- !ardan satın alınmamış mıydı? 
zaltı gemileri bilamüddet deniz-
lerde kalabilecekler; neler, daha Andrevs'u gördüğüm günün 
neler olacaktı. üzerinden bir haf ta sonra daya

namıyarak bahriye nazırına ka-
Bir gazeteci olmak sıfatiyle dar çıktım. Meseleyi uzun uzun 

vakit kaybetmeğe gelmezdi. anlatarak mucidi getirtmek üze
Derhal Andrevs'un oturduğu re telgraf çekmek için müsaade
otele gittim. Kapıcıdan sordu- sini aldım. 
ğum vakit memleketi olan Kees- "-Derhal getirt; her türlü 
port'a avdet ettiğini söyledi. tecrübelere bazının,, dedi. 
Tabii gene vakit kaybedemez-
dim. Derhal otomobilime atlıya- Andrevs'e biribiri arkasma 
rak Keesport'a doğru son sürat- çektiğim üç telgrafa da cevap 
le yol aldım. Ertesi sabah var- alamayınca Keesport telgrafha
dığım zaman Andrevs'u otomo- nesinden telgrafların verilip ve. 
bilinden inerken kapısının önün- rilmediğini sordurdum. Hiçbiri 
de tarif üzerine yakalamak ka- eline vasıl olmadığını öğrendim. 
bil oldu. Vakit kaybetmeden ve derhal 

Keesport'a giderek kendisini 
Mucit beni son derece soğuk aramağa koyuldum. Acaba za-

kabul etti. Beraber evine girdi- vallmın korktuğu başına mı gel
ğimiz zaman benden şüphelen- mişti? Bütün bir günü boşuna 
diğini saklıyrumyordu. Beni bir kaybettikten sonra akşama doğ
odaya aldıktan sonra gıttı ve ru yorgun argın gidip meseleyi 
evinin her tarafını inceden ince- polis dairesine haber verdim. 
ye aradı. Gazeteci olduğuma .Andrevs'un oturduğu eve polis 
son derece sıkıldığını saklamı- memurları ile birlikte g~rerek 
yacak kadar sinirliydi. araştırma yaptığnnız zaman 

Zavallıyı fazla sıkmamak için evinde kırılmış bir çanta, gözle
kim olduğumu ve kumandan J e- ri açık bir konsol: ve her taraf 
sop'dan icadı hakkında daha darına dağınık bir manzara ile 
fazla malfunat almak kabil ol- karşılaştık. Andrevs'den hiçbir 
madığı için kendisine müracaate iz ve nişane yoktu. 
mecbur kaldığımı izah ettim. O günden bugüne kadar za
Kalktık, kendisiyle bir lokanta- vatlı Andrevs'un nasıl kaybol
ya gittik. Uzun uzun etrafı tet- duğuna dair polis en ufak bir iz 
kikten sonra nihayet ağzını açan bile keşfetmiş değildir. Aradan 
Andrevs "Her dakika takip olu- 18 sene geçtiği halde dostum 
nuyorum. Çünkü icadım haklan- kumandan Jesop (şimdi teka
da bazı kimselerin malfunatı üttür) ile geç~nlerde viski içer
vardır. Sonra bu öyle bir icat ki ken bu eski hikayeyi hatırladık. 
dünyadaki bütün gaz kumpan Dünyanın en büyük ve en vasi 
yalarını mahvedecek mahiyette. neticeler verecek bir icadının A
Hem de son derece ucuz r Halbu- merika bahriye nezaretinin öküz 
ki canundan da korkuyorum. arabası gibi yavaş işliyen bir 
Çünkü bu herifler insanı orta- daire olması yüzünden mucidi 
dan kaldırmakta da bir beis gör- ile birlikte ortadan kaybolup 
mezler.,, dedi. gittiğine ikimiz de müteessir 

Ve, uzun uzun içini çekti. olarak ayrıldık. 
&:::: • • • - •• o u •• = o o o o o o o o o ••• ov o • o. o o •• c 

N ~w • York'ta tramvaylara ılmdi yenl bir tekil verilmiştir. Bu 
arabalarm yanında latanbuldaki tramvay arcı balan minyatür 
gibi kalır. Kıaa bir yolculUkta da olaa halkm istirahatini temin 
etmek için bu arabalarda her ıey tamamlanmıştır. Her araba
nın uzunluğu on dört, genişliği iki buçuk metredir. Raylardan 
tavana kadar olan yüksekliği 3,14 metredir. Her vagon on beş 
ton ağD"lığlOdadır. 47 yokunun rahat rahat oturduğu bu araba· 
tarda emniyet terti>atına da uami ehemmiyet verilmiştir. Her 
arabada cerel8111ı. manyetolu ve idrolik olmak üıore üç türlü 

- · - . fren vardır. 
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Bilenler için 
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Kağıdı ( S) vermiştir. 
(S) bir kör, (N) üç kör, (S) 

dört kör söylemiştir. 
(O) oyuna pik damını oyna

yarak başlar. 

(S) mordaki pik ruası ile alır. 
(0) nun el tutarak karo oyna -
ması, ( S) için tehlikelidir. Hal
buki, (O) da el tutabilecek ye
gane kağıt kozdur. Eğer koz 
ruası (O) da ise, (S} onun el 
tutmasına mani olamaz. Eğer 
(O) da dört ufak koz ve (E) de 
de rua tek yanlız bulunuyorsa, 
mordan koz damı oynandığı 
takdirde (E) koz ruasını koyar 
ve bu suretle (O) daki koz do -
kuzlusu sağlamlaşır; bu takdir
de (0) gene el tutabilir. 

Binaenaleyh (S) bu ihtimal -
leri düşünerek, yani empas yap
mak düşüncesile mordan damı 
değil, fakat ufak bir koz oyna -
malıdır; tabii (E), ruayı koymı
yacağı için ( S) elinden valeyi 
koyar ve rua (O) da çıkmayın
ca Ası ve ufak bir koz oynar. 
Burada olduğu gibi (E) de rua
dan üç koz bulunuyorsa ruayı 
yapar ama, kozdan bir löve kay
betmek (S) nin taahhüdünü 
yerine getirmesine mani olmaz, 
hem de elin (O) ya geçmesine 
fırsat vermez. 

Prenıip: Taahhüdü yapan o
yuncu, hasımlardan birine el 
geçirmemek istiyorsa, taahhü -
dünü yerine getirmesine mini 
olmamak şartile bir el feda ede
bilir • 

Yeni başlıyan1ar için: 26 

Müdafaa deklarasyonları 

Müdafaa deklarasyonu, bir 
hasım başlangıç deklarasyonu 
yaptıktan sonra yapılan dekla -
rasyondur. 

Müdafaa deklarasyonu iki 
çeşittir: 

1 - Asgari bir kağıtla yapı -
lır (buna mecburi müdafaa de
mek doğru olur.) 

2 - Asgarinin çok üstünde 
bir kağıtla yapılır (buna müda
faada hücum denilir.) 

Mecburi müdalaa 

Bir başlangıç deklarasyonu -
na lazım gelen kuvvetten aşağı 
kuvvette bir kağıtla müdafaa 
deklarasyonu yapmak, umumi -
yetle manş yapmağı mümkün 
kılmaz. Bununla beraber müm -
kün oldukça böyle bir dtklaras
yon yapmanın şu faY,dalan var-
dır: "/ 

1 - Eğer taahhüt soldaki 
hasmmızda kalırsa arkadaşım -
zm oyuna hangi kağıtla başla -
ması lazungeldiği hususunda o
na bir fikir vermiş olur. 

2 - Deklarasyonlarının te -
selsülünde hasmınızı şaşırtır ve 
ekseriya çıkacak bir kağıtla faz
la artıramaz. 

3 - Bazan arkadaşınızın tu
tabileceği bir renk söylenmit o
lur .ve nadiren manş yapılır, ek -
senyetle sayı kazanılmış olur. 

4 - Nihayet, hasmınızı, kon
tre edilebilecek yüksek bir dek
larasyona sevkedebilir. 

Bunun yegane tehlikesi iki 
.uvvetli kağıt arasında kalıp 

kontre edilmektir. Bunun için 
zonda iken çok ihtiyatlı dav. 
ranmak lazımdır. 

Bunun için: 
1 - Eğer bir löve deklare e

dilecek ise kaideye uygun bir 
renk, bir buçuk onör lövesi ve 
yekfuıda muhtemel dört löve 
kafidir. Meseli: (Kör: 8; karo: 
vale, 3, Z; trefl: rua, 10, 9, S; 

Amerikalıların bizim burad~ \ z~sm~ bi: araya tnı:~a~aK sure
tuhafımıza giden bazı acayıp tıle hır sınema Venusu meyda • 
müsabakalar tertip etti}derini, na getirmişler, en çok rey alan• 
anketler açtıklarını işitiriz. Fa- lar da yukarıya resimlerini koy• 
kat İngilizler de onlardan geri duğumuz artistler olm':1şt~r. Ne 
kalmıyorlar. Londrada çıkan ticeye göre kusursuz bır sıncrna 
bir mecmua geçenlerde okuyu- Venüsünde Elissa~di'n~n göz!e
cuları arasında böyle bir anket ri, M ae West'in dışlen, Myn • 
açmıştır: am Hopkins'in göğsü, Elen 

"Sinema yıldızlarının ayrı ay Twelvetres'in dudakları, Carol 
rı en güzel taraflarını bir araya Lombard'm kalçası, W~c 
toplayarak bir sinema Venüsü Gibson'un dizleri, Marlene !'~t· 
meydana getirmek... rihin bacakları, Kay Francıs'ın 

Okuyucular her sinema yıl - duruşu olmak lazımgeliyor • 
dızınm en çok beğendikleri a - muş. 

i SiNEMA HABERLERi 1 
~--------------·---=~----~---

• Dolly Davis Fransada ka
dınların mebus intihap etmele
rine pek o kadar taraf tar değil
dir. Çünkü kadınların çok sinir
li olduktan jçin, intihapta bita
raf kalabileceklerine inanma
maktadır. 

Gerçi kadınlar içinde bunun 
istisnaları vardır, fakat Dolly 
ekseriyete bakarak böyle bir hü 
küm veriyor. 

:t- Mary Pickford yeni çevire-

pik: As, 9, 8, 7, 6) şeklindeki 
bir elle hasmın bir körüne bir 
pik denilebilir. Fakat zon'da i -
ken elde beş muhtemel löve bu
lunmalıdır. 

2 - Eğer iki löve deklare et
mek icap ediyorsa, bir buçuk o
nör lövesi, beş muhtemel löve 
ve beş katğıtlı iyi bir renk ol -
malıdır. Eğer renk dört kağıtlı 
ise iki buçuk onör lövesine ve 
rengin çok kuvvetli olmasına 
lüzum vardır. 

Zon'da iken altı muhtemel 
löve lazımdır. 
Eğer iki löve deklarasyonu 

hasmın sanzatusuna mukabil 
yapılacaksa yapmamak daha 
iyidir. Çünkü hem hasmı kuş -
kulandırır ve renk değiştirme -
sine sebep olur, hem de arkada
şında kuvvetli kağıt varsa kont-

ceği filme "Yarım dul,, ismini 
vermek istiyordu. Kocasından 
boşanmış olduğu için, dostl_an 
kendisini bu isimden vazgeçirt• 
mişlerdir. 

:t- Küçük Douglas ile nişan• 
!andığı söylenen Gertrude Lav· 
rence'in bir milyon kadar borcu 
varmış. Bütün servetinin yüz 
kırk bin franktan ibaret oldu • 
ğunu alacaklılarına ilan etmiş
tir. 

re ederler. Diğer taraftan has • 
mm sanzatu deklarasyonunda 
elde kuvvetli ve uzun bir renk 
varsa ses çıkarmamak doğru • 
dur. Fakat eğer hasım bir san• 
zatu ile çıkıyorsa, y"nhut siz iki 
löve deklare etmekle çıkıyorsa
nız bu deklarasyonu yapmak 
lazımdır. Çünkü hasmın sanza
tusu ekseriya blöftür. 
Hasmın bir renkten iki löve ~ 

sine karşı iki sanzatu deklare 
etmek için, lazımgelen kuvvet -
ten başka, hasmın rengini iki 
defa t utmak lazımdır. 

3 - Müdafaa deklarasyonun
da üçe çıkmak lazımgelirse ek
seriya kontre edilmek tehlikesi 
vardır. Böyle bir deklarasyon 
için iki onör lövesi ve muhte .. 
mel altı löve, zon'da iken yedi 
muhtemd löve lazımdır. 



===12 ==================================================T ~ N============================================ 18. s • 935 

~ ~~~-----------8 U g Un k U tanbaıında (İtimat), Tepcba§tndı 11 - Büyük ve btiklal Harplerin· 
p r O gram (Kinyoli), Taksimde (Tarlabaşı), de bulunup bulun- dığı ve bulunmut 

Maçkada (Maçka), Eyüpte (Hik- i5e hangi kıt'a veya miieaaeaclerdc 
1 S TA N B U L met) eczabaneleri. bulunduğu . 

... is : Fransızca ders; 18,30: Jimnas- • Yolcu müracaat 12 - Deniz sınıfından olanların 
tik • Bayan Azade Tarcan; 18,50: güverte veya çarkçı kısımlarından 
Muhtelif plaklar; 19,30: Haberler; y e r 1 8 r i hangisine menst.p bulunduğu. 
l 9,40 : Spor musahabeai. Salt Çelebi; Deniz Yollan acentesi Te- 13 - Piyade sınıfından olanların 
20 : üniversite namına konferans; lefon 

42362 
makineli tüfek subayı olup olmadığı. 

20,30: Deı ir Can ve Bayan Behi Akay (Kadıköy ialı:elui bat b 114 - Şubhede fobtoğrafı bulunsun 
can; 21,15: Son habc:ler. Borsalar; memurluğu) Telefon 43732 u unmaıın er st• ay ve memurun 
21,30: Radyo Şirketi Hayriye. Telefon iki tane vesika fotoğrafını §ubeye 

y 44703 göndermesi veya vermesi. 
M O S K O VA apurculuk Şirketi merkez Şube mıntakasında bulunup ta şu• 

176 Khz. 1724 m. acentesi, Telefon 22925 beye rnüracaat etmemt olanların da 
Şark Demiryollan müraca-

17 .30: Ulusal musiki. (Volıa earkıları) at kalemi. Sirkeci Telefon behemehal şubeye milracaatla kayıt· 
18•30: Opera mus.kısı. 20.30: Edebiyat. 2Z D 1 D 23079 larını yaptırmaları ve 30/ Haziran 
Almanca yayım. 23.05 : l''ransızca. 24.0S: ev et 

1 
emiryollan müra· 935 günlemecinden sonra gerek Ş.ifa-

lııv~çe yayım. caat a enıi. Haydarpaıa. h• n ve gerekse mektupla müracaat· 
· · Telefon 21 B U K R E Ş 4 45 Jar kabul edilmiyerek bu gibiler hak· 

823 Khz. 364 nı. o L i m a n larında 1076 No. lı kanunun 10 uncu 

13-lS: Plak ve duyumlar. 18: Asker mı
zıkasL Duyumlar. 19.1~: Konserın deva
mı, 20: Konferans. 20.20: Plak. 20.45: 
Konferans. 21: Koro ve orkestra. 22: Soz
ler. 22.20: Senfonık konıer, 23: Duyum
lar. 23.4S: Konser naklı. 

BUDAPEŞTE 
545 Khz. 550 m. 

19.2S: Cingme musikisi. 20.15: Sen ya
yım 22,10: lJuyumlar. 22.35: Vıyanadan 
nak 1. 23.4S: Çinıenc orkcstrasL 24.20 
Cazband. 

PRAG 
638 Kb:ı. 470 m. 

18.SS: Almanca musikili yayım. l!HS: 
Almanca duyumlar. 19.5S: Plik, 20.15: 
Hafif musiki, sözler. 21: Opera ve earkı 
21.30: Sozler. 21.4S: Popüler orkestra 
kon erı. 22: Duyumlar. konserin dcvamL 
23,lS Pllk, 23.30 Radyo orkcstrasL 

HAMBURG 
904 Khz. 332 m. 
-----· 20: Şen muı'ki. 21 Duyumlar. 21 10: 

Senfon k konser ve koro. 23: Duyumlar. 
23.25: Danı. 

VAR ŞOVA 
:t24 Khz. 1339 m. 

20.30: Piyano konseri. 20.50: Duyumlar 
21: Şarkılı konser, sözler. 22.30: Senfo
n ik konser. 23: Reklimlar. 23.15: Edebi
yat. 23.30: Sen yayım. 

PARIS 
182 Khz 1648 m. 

21: Varyete, •iirler. 21.30: Gazete ına· 
b lclcri. Varyeteye devam. 23.30: Hava 
raporu. 23,35: Adııon cazbandL 

ViYANA 
592 Kla11. 507 "'· 

a 

20.55: VlrtUoz flüt mızıkası 22.20: ~u
yumlar. 22,30: Viyana ıarkı ve muılkısl. 
23.3S: Caıband. 23.4S: Tamimler. 1: Sen
fonik plik konseri 

o Sinemalar, 
Tiyatrolar 

* Saray: (Şopen) ve (Karyo
ka) 

*Sümer: (Harp) ve (En çil· 
gın gecesi_ 

* İpek: (Fedailer Alayı) ve 
(Öldüren aŞk) 

* Türk: (Petresburg gecele· 
ı·i) ve (Sokaklarda altın) 

ha r 8 k 8 t 18 r i ~~~~~~i ahkAmı tatbik edileceği ilin 

Dün limanımıza ıu vapurlar 
gelmiıtir: 

lakenderiyeden (Ankara), Mu • 
danyadan (Saadet), lzmitten (Gü
zel Bandırma), Akdenizden (Gene 
ral von Sten ben). 

Dün limanımızdan fU vapurlar 
gitmiıtir. 

Mudanyaya (Asya), lzmite (Ay. 
ten), Merıine (lnebolu). 

Bugün limanımıza fU vapurlar re 
lecektir: 

Karadenizden (Tan), Bartindan 
(Antalya), Karabiıadan (Kemal), 
Bandırmadan (Gülnihal). 

Buıün limanımızdan ıu vapurlar 
eidecektir. 

Karabigaya (Menin), Barbna 
(Antalya), Ayvalria (Bartın), Ban 
dırmaya (Saadet), Akdenibe (Ge
neral von Steuben). 

O itfaiye 
Tele fon la rı 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoilu ıtfaiyeıi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Oaküdar itfaiyeti 60625 

Yeıilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Patabahçe, Kandilli. Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada. Heybeli, Burru, Kı· 
nalı mıntakalan için telefon &antra
hndaki memura (yanaın) kelimesini 
aöylemek kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

CetTahpafa haataneıi. Cer
rahpafa 
Zeynep Ki.mil hallaneıi. 
Üsküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastaneıi. 
Aksaray Haı•ki cad. 32 
Beyoğlu Zükur baıtaneai. 
Firuzağa 

Gülhane haıtaneai. Cülhane 
Kuduz haataneai. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
haıtaneai. Bakırköy Reıa• 

diye kıılası 

21693 

60179 

43341 
20510 
22142 

KÖPRO • HAYDARPAŞA - KAOIJCÖY 
15 Maya lllS tarihındcn itibaren 

(Her ıün) 

Köprüden 
Kalkıı 

H Paıa~ Kadıköyü
dan K. ne Varı$ -----

6 30 x 16 48 
7 00 x 7 18 
730 o --
7 3S x 7 53 
7 35 X E 7 53 
80ıJ --
8,0 x 8 40 
UOD --
840 ~ --
~ 40 1) 9 00 
9 05 Toros 9 23 
9 45 X Adana 10 03 

1020 --
11 ou x ıı ıs 
11 50 X 12 OK 
1230 --
13 ıs x 13 33 
14 oo x Ankara mubtelltl4 11 
1430 H48 
u ıo x 15 28 
15 SO X 11) Uli 
162:ı --
16 45 x 17 05 
17 00 --
17 ~:ı Adapaıarı .l 7 43 
175U X 1810 
11'10 --
lö ;,V Ankara ı;w"at 18 48 
ııs:ıs x 19 ıs 
1910 --
hl 4~ x 20 03 
20 30 X: :tv 48 
2110 x 21 30 
'' ,)o x c. 2~ so 
ı.s 45 X A. 24 US 

A. ıı .. ıctıı aeıeıın neni çııma, 
""'ucrı oŞu:r. 

6 53 
7 23 
7 50 

7 58 
820 

850 
8 55 

9 28 
10 08 
10 40 
1123 
1213 
12 50 
13 38 
14 23 
14 53 
H33 
16 ı 3 
ıo 40 

17 15 
17 4iı 

10 25 
2U US 
2U !>J 
21 JS 
22 55 
2410 

puartcll 

B. •ta• e.ıı ••acrin treni perıembe ve PS· 
aı ı.uıkri ı;ılcr. 

X ıııar.:uı .. e .. :. ı..rİA Banliyö trcnlorile 
i.ıuaaıu v~cur. 

• KADIKÖY - HAYDARPAŞA - KÖPRO 
15 Mayıs 9.15 tar..tıınaen itibareıı 

(Her ııın) 

Kadıkö- H. Paııa· 
yunueu K. dan h:. 

Köprüye 
Varııı 

6 25 
1 uo 
7 30 
8000 

805E 
8 30 

900D 

635 x o ~o 
-- 720 

7 31 x 7 !>3 
-- 820 

8 OS X D 8 .:S 
810 x 8 25 
-- 850 

S4S x 905 
-- 920 

9 15 Ankara sür'at 9 35 
915 9 35 
ll-i8 x 10 03 

10 2d x 10 43 
lU S8 Adapazarı 11 13 

• • • • ) 

Ondamussa'dan süveter rop. 
Cepler dı§ardandu, etekliğin 

kıvrımları toplanmıştır. 

2 - Frize süveter rop. Kollar 
yarım ve iri düğmelerle süslü. 

·.....-ı 

-1 .. ..l 
~ 

Kemer setenden. 

3 - Tuval jerseden rop. Hu
susiyeti dikişte yelpazeliğin mu 
halaza edilmiş olma!Jıdır. 

4 - Tuval rop. Kolları kısa-

• • • 

aır, cepler etekliğin yukarısın 
da ve dışarıdadır. Kemer deri 
dendir. 

5 - Tünik rop. Bu elbised 
kravat ve kre::ı süsler vardır. 
Deriden geniŞ kemeri vardır. * Melek: (Bar şarkıcısı) ve 

(Kadınlar ne isterler) Etfal ha1taneai. Şi.li 
Haydarpaıa Nümune baı· 
taneai 

16 .. 60 
42426 

905E 
g 40 
ıu 20 
10 !>O 
1140 
12 30 
13 os 
13 45 
1435 
lS uO 
1540 
16 20 
16 50 

11 48 x 12 03 
._,, __ _._.,_,, ______________________ c~•~===----'~ lWWlitQ ._._n•-••-••-~-••••_._..,....,.,_._.._..~ 

j SIH HAT VE G ÜZE L LiK *Tan: (Nana) 
* Elhamra: (Macar marşı) ve 

(Vals muharebesi) 
~ Süreyya: (Kazak kalbi) ve 

(Avlanan gönül) 
* Şık (Casus kalbi) ve (Tele 

loncu Kız) 
.Y.Şarkta: (Kim olduğunu bil· 

mek istemiyorum) ve (Morg 
sokağı cinayeti) 

* Asri: (Vals Rüyası) ve (Si 
yah Kartal) 

* Alkazar (Şeytan Kardeş
ler) ve (Kaçak) 

~ Asyada: Bedavacılar §ahı) 
ve (Olüm uçurumu) 

* Milli: (Maskeli Kadın) ve 
(Çin esrarı) 

* Hilal: (Sefiller) 
1 * Alemdar: (Altın) ve (Ce
neral Yenin zehirli çayı) 

* Yıldız (Gençlik Arzusu) 
Jt.. Üsküdar Halede: (Sokak 

çiçeği). 

N8betçl 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczahaneler ıun
Jardır: 

Eminönünde (Bensason), Alemdar 
da (Edibiye), Lilelide (Sıtkı), Kil· 
sükpazarda (Cemil), Şehzadebaşında 
(ismail Hakkı), Akıtarayda (Ziya 
Nuri) , Samatyada (Rıdvan), Şehre
mininde A. Hamdi), Karagtimrilkte 
(Arif) . Büyilkadada (Şinasi Rıza), 
Heybelide (Yuauf), Bakırköyünde 
(Hilal), Balatta (Emiliyadi), Has
Jcöyde (Yeni Türkiye), Kasrmpaıada 
(Yeni Turan) , Modada (Faik ltken
•er), Altıyolda (Mahmut), Beşiktaş
ta _(Nail), Galatada (Kapı lçi), Bos-

o 
60107 

Çabuk sıhhl 
yardım teşkllAh 

H 40 Ankara mllhtelit 14' :ı:ı 
13 ıs x 13 30 
13 55 x 1410 
-- 1455 
ıs 08 x ı:ı 23 
-- 1600 
16 21 x 16 43 
-- 1710 

Bu numaradan 
mobili iıten.ilir. 

imdat oto-
44998 

Davetler 

17 25 
17 55 

1715 x 17 35 
-- 1745 
-- 18U 

Yaşlanmaktan sade e-üzel ka
dınların korktukları hakkında
ki iddia yanlıştır. Güzel olsun, 
çirkin olsun her kadın yüzünün 
buruşmasmdan, renginin kay
bolmasında sinirlenir. Güzellik
lerine mağrur kadınlar tabii 
yaşlı görünmekten, basit düşü· 
nen hemşirelerinden daha fazla 
bir can sıkıntısı duyarlar. Gözle
rin altında, alında beliren hafii 

e 18 15 x ll' 35 
1140 Ad.ana 18 55 

Türk Elektro • Radyoloji Kurumu 
mayıs fçdmaını 19 • 5 • 935 pazar 
gilnü 18,30 da Saka Çıkmazında ak· 
tedeccktir. Programda Profesör Dr. 
Desaauer'in tebliği vardır. Azalarla 
arzu eden doktorların gelmeleri rica 
olunur. 

1830 
19 00 

1945 
20 20 
21 10 
2155 
23 os 

19 08 x 19 23 
1935 x 1955 
19 53 Toroı 20 08 
20 28 x 20 43 
21 zo x 2135 

22 05 x c. 22 20 
23 15 X B. 23 30 

C. ltaretll ıcferlerin treni J Hazirandan 
31 Birinci Teşrine kadar işler. ızlerin bir gün gelip buruşukla· 

• D. lıaretli seferler cuma ıunleri yapılmaz. ra, kırışıklara döneceğini düşii· 
Beyoğlu Aıkerlik Şubcainden• E. lıaretll seferler cuma ıünlerl yapılır. k k 

... · Siıli tipili ve ıiddeUi fırtınalı havalards nüp de kederlenmeme ço az 
Beyoglu Aakerlik Şubesinde ye· vapurlar bulundukları mahallerden hareket kadına müyesser olan bir tevek· 

dek subay ve memurların her sene ol- ctmiyccelder ~e barmmak mümkün olmı· küldür. 
duğu gibi 1/Haziran/935 gilnleme- yan iıkeleleri tutmıyacak, yahut daha ev· 
cinde >:oklamalarına ba,ıanacak ve vel tcrkcdcbileceklerdir. Çehrenin ve çenenin toplulu· 
30/Hazıran/935 günlemed ak,aının· Y E Ni K iTAPLAR ğunu, düzgün çizgilerini kaybet-
da nihayet verilecektir. mesinin önüne geçmek, sırf ka· 

Yoklama bizzat şubeye müracaat- Alpullu çıkll dınhk gururunu kırdığı için de-
la veya mektupla yaptırılabileceğin- ğil; kocasının ve dostlarının 
den mektupla yoklaırularını yaptır- ı ~ . Alpullu mecmuasının beşin-
mak istiyenlerin aşağıdaki maJQmatı c1 sayısı çrkmıştır. İçinde bir- hoşuna gitmek için de her ka· 
noksansız ol-arak bildirmeleri li.zım- çok yazılar, resimler, karikatür· dırım istemediği bir şeydir. 
dır: ter vardır. Kadınlan bir gecede ihtiyar· 

ı - Şubede kayıtlı olduğu sıra nu. BUyUk gazete latan, yüzlerini buruşturan ro· 
marası. mancıların hayallerine ne diye-

2 - Adı, baba adı, doğduğu yer, Büyük Gazetenin 30 uncu sa· lim? 
doğum günlemeci. yısı çıkmıştır. Her kadın, günde birçok de· 

3 - Sınıf ve rütbesi. A 
4 _ Sicil veya kayıt numarası. nnelere öQUd falar aynada yüzünü ince bir tet-
5 - Soy adı. Çocuk Esirgeme Kurumu (Hima- kikten geçirir. Bu tetkik neti-
6 - Şimdi oturduğu adresi. yei Etfal) Genel Merkezi, mama ço- cesi gayet tabii olarak yüzünde 
7 - Memuriyet veya işi. cuklannın nasıl besleneceğini ve ma- en ufak ihtiyarlık, sarkıklık izi-
8 _ Hekim ve baytarların diploma malarmın nasıl hazırlanacağını öğre- ni de gene herkesten evvel ken· 

numarası ve tababetin hangi şubeıin- ten (Annelere Oğüt) ün ikinci sayı- disi keşfetmiş olur. Şu halde bu 
de ihtisası olduğu w. ihtisas vesika sını hazırlamıştır. Birinci Öğütler 12 hoşa gitmiyen izlerin ilk belir-
numarası. mektuptur. mesine bile meydan vermeden 

9 - NUfusta kt:yıtlı olduğu adresi 1 ve 2 sayılı öğütleri istiyenlere lazımgelen tedbirleri almak her 
ve ntifus kaydının cilt ve sıra numa- Kurum parasız olarak gönderir. An· 
rası. karada Çocuk Esirgeme Kurumu kadının hayat gayelerinden bi-

l O - Ahvali sıhhiyesindcn ıikaye· Başkanlığına bir mektupla adres bil· rini teşkil etmektedir. 
ti olup olmadJğr, dirmek kafidir, ,11 Bugün birçok annelerin yetiş· 

miş kızlan kadar genç görün· 
meleri bir tesadüf eseri olmadı· 
ğını hepimiz bildiğimiz gibi ka
dını güzelleştirmek güzel ve ta
ze saklamak için alınacak ted· 
birlerin de uzun seneler tecrübe 
edilerek vasıl olunan neticeler 
olduğunu takdir ederiz. Bu iti
barla aşağıdaki yazılardan çok 
istifade edeceğinizi ümit etmek· 
teyiz. 

Yüzde buruşukluk izlerinden 
evvel derinin üzerinde çok hafif 
bir sarkıklık ve pörsüklük alfü
mi başgösterir. Rengi daha az 
parlaklaşır ve sönükleşir. Daha 
kuru ve katı bir hal ahr. 

Bunun önüne geçmek için en 
birinci çare deriyi beslemek, ta
ze kuvvet vermektir. Besleyici 
kremlerden size en münasip ge
lenini secerek bunu her gün ih
malsiz tatbik etmek lazımdır. 
Bugün güzel kalmak istiyen her 
kadın az çok kendine iyi gelir 
zannettiP-i bir krem kullanmak
tadır. Fakat bunların icJerinden 
pek azı hakikaten bu kremden 
istifade edip etmediğini iyice 
tetkik zahmetini ihtiyar etmiş
tir. işin esasını sadece iyi bir 
krem intihap etmekle halletmiş 
olmazsınız. Gelişigü7.el sürüp 
yastık kirletmekle istenilen neti
celer hasıl olamaz. 

Kremi sürmeden evvel vüzü 
çok iyi temizlemek şarttır. Bun
dan sonra kremi parmak uclan 
ile yüze iyice içirmek lazmidır. 
Aşağı doğru sürmek, gözlerin 

altını parmakla hafif hafif oğa 
lamak ve çenenin altını da unut 
mıyarak bundan evvelki yazılar 
da iyice tarif ettiğimiz şekild 
masaj yapmak muhakkak suret 
te çok istifade temin eder. B 
hareketleri yüzde hiç krem kal 
mayıncaya kadar tekrarlamalı 
yüze iyice içirmelidir. 

Buna ilaveten besleyici bi 
losyon da kullanmak lazımdır 
Bu losyon daha ziyade derini 
mesamatım kapatmağa, incelt 
meğe yarar. Böyle bir losyon 
çok ucuza tedarik olunabilir• 
Mesela müsavi miktarda gülsu
yu ve badem yağını karıştırıp 
buna da birkaç damla saf alkol 
yahut kolonya suyu katarak 
çok iyi bir losyon yapabilirsiniz. 

Deriniz yağ'lı veyahut dinlen· 
mişse alkol yahut kolonyayı da• 
ha fazla korsunuz. Losvontar 
arasında kafürulu losyonlar da 
çok iyi neticeler verir. . 

Tabiat böyle g-ündelik ihtt· 
mamlara çok çabuk cevap verır. 
Az zamanda inanılmıyacak ne-
ticeler alabilirsiniz. · 

Yüzü temizlerken daima vu· 
karı doğru hareketleri tercih et• 
melisiniz. Fazla oğalamak ..,e 
deriyi çekiştirmek de fenadır· 
Kremi silmek için birkac ~~t 
katlanmış ince, yumuşak tul
bent en münasibidir. 

Derinize ihtimam ederseniS. 
kızınız kadar taze ve canlı gör~ 
nebileceğinize emin olunuz. 
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ÇOCUK 
HiKAYESi 

\ küçük Cemile ablasr yeni bir 
~Sti.inı yaptırmıştı. Fakat Ce

::~ hiç te memnun değildi. So -
ga çıkıp lher zaman beraber 

~l dığı arkadaşlarına da SÖY'. • 
etli: . 

bu - Bula !bula !bana tbu elbiseyi 
&t lrnuş. Bakın Allahaşkma, ya-
1§ır bir tarafı var mı? Ne yap

tıaın acaba, ah ne yapsam? 
il} ~emil !kafasının içinde bu SU• 

l ılc dolaşıp dururken, mahal -
c komşularından Türkana cast 
~~ldi. Türkanm dikkatle ken -
Qısine ba:ktığını görünce sordu: 
b - Ne o Türkan? Neye öyle 
akıyorsun? 
- Bugün ne kadar §ıksm öyle 

Cemil? Ablan seni doğrusu çok 
çC\>iyor. 

Böyle konuşa 1con'U§a çocukla 
lın her zaman toplanıp oynadık 
ları çayıra geldiler. Bu çayırda 
~arıda kalmı rbir yapı vardı. Ya 
~~ malzemesini muhafaza için 
ır de baraka yapılmıştı. 
l'Urkanm aklına bir şeytanlık 

'&eldi. Dedi ki: 

11 - GaHba sen e1biıenden mem 
}' ll~ değilsin. Ben senin 
Crınde olsam bu elbiseyi sata -

Al TIN 
Ta P 

. ~ ..... ,, 1 .. . r nm, yerıne ~aaı:rn a ınm. 
Bu fikir Cernili.1 de hoşwıa 

gitmişti. Fakat nasıl satmalı, 
kime satmalı? Türkan bu mese 
leyi de halletti : 

- Ben bu eföiseyi hemen on 
liraya satın alacak birisini bili -
yorum. Sen şu barakaya gir, ora 
da soyun. Ben elbiseyi satar, sa
na başka, daha güzel bir kostüm 
alır getiririm. 

Cemil, hem akşam ablasına 
bir sürpriz yapmak, hem de hiç 
beğenmediği bir elbiseden kur • 
tulmak için bu teklifi beğendi. 
Hemen barakanın penceresin -
den içeriye girerek, soyundu ve 
elbisesini pencereden Türkana 
uzattr. • 

Türkan elbiseyi alır almaz u
zaıklaştr. Artık Cemil dakikala -
rı sayıyor ve Türkanm dönüşü -
nü bekliyordu. 

Dakikalar 'Saatler kadar uzun 
görünüyordu. En nihayet pen -
cercden T ürkinm sesi duyuldu : 

- Cemil, Cemil, elbiseni ge
tirdim. 

- Aman öyle ise hem.en pen 
cereden içeriye at. 

Tüflkan elbiseyi attı ve kaç • 

ının 

tr. Fakat Cemil bir de ne gör -
sün? Elbise kız elbisesi değil 
mi? Türkan evine gitmiş, ıken
di eski elbiselerinden bir tane • 
6ini alarak getirmişti. 

Artık Cemildeki hiddeti ve su 
ratı görmeli. Ne yapsın? Başka 
çare yoktu. Oyle kız elbisesini 
giyerek evine dönemezdi, elbise 
siz de gidemezdi. Çaresiz gece -
yi beklemeğe mecbur oldu. 

Artık karanlık iyiden iyiye 
ortalığı ıkaplaymca, Cemil çare 
siz Türkanın elbisesini giydi ve 
tenha sokaklardan kimseye gö
rünmcmeğe çalışarak evine git
ti. 

Artrk ablasından ne azarlar 
işittiğini tahmin edersiniz. 

Türkana gelince, o verilecek 
c;evabı evvelden haı;ırlamıştı. E
ğer sorarlarsa diyecekti ki: 

Ablası ona güzel bir elbise al
ml§. Halbuki Cemil beğenmi -
yor. Bu •kadar r:ıkir fukara ço -
cuk sırtlarına giyecek bir şey bu 
lamazken, yeni elbiseye de naz 
olur mu? Ben kendisine ders ol 
sun-diye bunu yaptım. 

'ATEŞTE SUS PUS 1 
Size eğlenceli bir oyım tarif 

edelim. Bilirsiniz ki, tabiatte 
dört unsur vardır: Hava, ıu, 
toprak, ateş. 

Oyuncular bir halka olup otu
rurlar. Kim oyunu idare edecek
se, rı da ortaya geçip oturur. 
O!, l geçenin elind~ Jlltik ip
le t r bir kUçilk top \Tardır. 
Ebe u oyunculard.sn birine 
doğru ~tar, tabir top liltik ipe 
bağlı olduğu için tekrar kendi
ne doğru gelir. Fakat ebe oyun
culardan hangisine doğru atar· 
sa, yukarda süylediğimiz dört 
unsurdan birinin adını söyliyc
cektir. Mesela "su,, dedi değil 
mi, kendisine top atılan oyuncu 
da suda yaşıyan mahliıkattan 
birinin ismini söyliyecektir. Fa
kat ''ateş,, derse oyuncu hiç ce· 
vap vermiyccektir. ÇlinkU ateşte 
hiçbir hayvan yatamaz değil 
mi? O zaman pek tabii olarak 
cevap verilmiyecektir. Kim yan· 
hş cevap verir, yahut "ate,,, de
nildiği zaman cevap venneğe 
kalkarsa kendisinden bir gaj 
alınır. 

Eğer top bulamazsanız, bu 
oyundan mahrum kalacağınızı 

zannetmeyiniz. Oyuncuya doğ
rudan doğruya parmağınızla, 

yahut bir çomakla da hitap ede
bilirsiniz. 

4Jtılltop mehtabda bahçede dolaşıyordu. Hava düzeldi, fakat sıkı bir rUzg:lr esiyordu· 

~RIFETLI MUSLUK 1 Aysel'in annesinin 

Bir de şehir oyunu vardır. 

Oyuncular gene halka olurlar, 
birisi ortaya geçer ve oyuncular
dan herhangi birine bir memle
ket ismi söyler. O oyuncu da 
derhal o memleketteki bir şehir 
ismini söyliyerek cevap verir. 
Yanlış söylerse gaj vermeğe 
mecburdur. 

s· . 
~i .1z _musluğun esrar keşfettı- b a h ç ey e a s t 1 ğ 1 
ı- 1li hıç işittiniz mi? Eğer hay- d 
~~~ ettinizse pek basit olan bu çamaşırlar u r-
b• enceyi anlatalım: Alelade madan havalans-
ır k"'... . .. 

tı-ıu agıt alınız ve kalemınızı yor, etekler uçu
ba tekkep yerine zamk şişesine 
~a~1tınız ve istediğiniz yazıyı şuyordu. 
Ilı ınız. Yahut bir resim yapı-
be: Zarnk kuruduktan sonra bir 
to Parçası alarak bunu kurşun 
L zun 
'-lat1 a, Yahut soba kurumuna 
li\ir:a.~ak kağıdın her tarafına 
~lld~·z. Ö zaman kağıd~n üz.:
' 

1 Yazı ve yahut resım go-ez. 

ter~ğıdı arkadaşlarınıza gös
?).,,. ten sonra muslugv un başı· "ge . 
~Uyu Çıniz. ve kağıdı yıkayınız. 
lar .n tesırile kağıttaki zamk-

gıd ,, 
tesittı e.r. ı: azıtan yazı ve yahut 
~az 

1 
sıyah zemin üzerinde be

tıı ~arak meydana çıkar. Na-
Qj .. . Ush1g"'u ·r . . b v •ıız _. n marı etını egen· 

.. a:> 

,. . . 
. ıı arıh Dersinde 
~a .. uaııinı H .. d d. ,.. 

•ıgi - u aven ıgar 
t' l'aı:1:harebede öldü? 
al>tığ1 - Şey... şey... son 

tl'luharebede ... 

Aysel'in küçük 
gömleği ipten kur
tuldu, uçtu, uçtu ..• 

Altmtopun başına 
geçti. Sevimli 
piliç bir bebek 
gibi geyinmişti . 

Fakat rüzgar göm
leğin içine dolunca 
"Altıntop,,u tayya
re gibi havalara 
çıkardı... Zavallı 
Altıntop l 

. -

• 
Deve kuşunun 
Midesi 

Hayvanlar içinde devekuşu
nun midesi kadar sağlamına 
rasgelinmez. 1817 senesi nisa
nında ölü olarak bulunan bir de
vekuşunun midesinde şunlar 
bulunmuştur: 

1 - Çamaşır ve elbise parça-
lan, 3500 gram kadar. 

2 - tlç parça demir. 
3 - Dokuz madeni para. 
4 - Bir bakır tas. 
5 - İki demir anahtar. 
6 - Yirmi demir çivi. 
7 - On yedi bakır çivi. 
8 - Yirmi dört elbise düğ-

mesi. 
9 - Bir kurşun parçası. 
1 O - Yuvarlak iki çakıl taşı . 
11 - Yirmi altı çeşit muhte-

lif eşya. 
Bütiin bu eşyanın sıkleti dört 

kilo, 228 gram gelmiş. 

En büyük gemiler Ev eğlenceleri 

Resimde gördUğilnUz vapur, 
farzedelim ki dünyanın en bil· 
yük vapurlarından Majestic'tir. 
GördüğUnilz diğer kliçilk vapur· 
lar da romorkörlcrdir. Vapurun 
yola koymazdan evvel fırtınanın 
dinmesini bekliyorlar. Sular sa· 
kinleşince vapuru halatlarla çe· 
kerek limandan dışanya çıka
caklar. 

Acaba vapur neden kendi ken · 
dine dışarıya çıkamıyor? Çilnkil 
vapurun kendi kendine dışanya 
çıkmasında tehlike vardır. Ma
jestik gibi 45.000 tonluk bilyük 
vapurlar, bilmecburiye "sakar,, 
olacaklardır. Liman gibi d:-r bir 
yerden kendi kendine çr' nağa 
kalkarsa, sağda solda za:arlar 
yapabilir. Çok büyük makinele
ri böyle kilçilk liman manevrala· 
nndan ziyade, açık denizlerde 
tam aüratle i,temek için yapıl
mıştır. Onun içindir ki bu koca 
gövdeyi küçük romorkörler çe
kerek açık denize çıkarırlar, ar
tık ondan sonra vapur kendi 
makineleriyle yola çıkar. 

Dilnyanm en büyilk vapuru 
lan ve geçenlerde ilk defa se

fere çıkan Normandiyarun sekiz 
tane romorkörü vardır. Bu va
pur ise 70.000 tondur. 

• 
Bardaktaki su 

Bir bardağın içine bit parça 
ıu koyunuz ve aizına bir tabak 
kapatınız. Sonra tabaiı barda· 
ğm ağzından ayırmamak ıure
tile bq apğı çeviriniz. Göre
ceksiniz .ki, ıu dııanya tqmı· 
yacah:tır. 

Şimdi bunun heyeti umumiyeıi
ni bir maaanm üzerine koyunuz 
ve arkadaılannıza deyiniz: 

- İçinizden hanginiz yalnız 
bir tek elini kullanmak şartile 
bardağın içindeki suyu içebilir? 

Pek tabiidir ki, bir elle kapa
lı bardaktaki •uyu içmek hayli 
miltküldilr. Küme bu iti bece
remeyince, tabii 11ra size gele
cektir. Siz de arkadaşlarınıza 
suyu nasıl içebileceklerini göı· 
tereceksiniz. 

Bunu yapmak için, tabağı tu
tarsınız ve yavaş yavaş alnmı
zm hizaıına kadar çrkanrsmız. 
Başınızı arkaya eğersiniz ve ü
zerinde kapalı bardak bulunan 
tabağı ufki olarak alnınızın üs
tüne koyarsınız. Öyle muvaze
neli koymalısınız ki, tabak ve 
bardak düşmesin. Sonra serbest 

Odamzda küçük bir allimis~
ma yaprnak iıter miıiniz? Tec• 
rübe ediniz, ve arkada,lannızr 
da hayrete ~ilrmUt olursunuz. 
Evveli içinde bulunduğunuz 
odanın kapkaranlık olma&ı ll 
zımdır. Yalnız ufak bir delikten 
dışardaki ışığın iceriye girmesi 
için tertibat alınız. Bu delikten 
odaya girecek gilnef ıtığmın 
odaya P•rlak bir huzme halinde 
girdiğini göreceksiniz. Çünkii 
güneş odanın havaandaki yilz 

N. 

binlerce nurlan aydmlattığı iç· n 
güne' Jtığı gözle görilnilyormuş 
gibi olur. 

Bundan sonra içi ıu dolu b ir 
'işe alınız, fi•eyi uf ak delikten 
kırk aantimet,re kadar bir mesa
feye koyunuz. O suretle ki g U
neşin ı,ığı •itcden geçerek od:ı
ya girsin. Y a1nu ,:şenin yuvar
Ia\c şekilde olması lazımdır. Bu 
şişe güneşin ziyasını tahlil ede
rek, duvara aksettirir ve duvar
da güzel bir allmiscma peyda 
olur. 

En derin 
Denizler 

• 
Acaba dallar mı çok yüb,.k· 

tir, yoksa denizler mi daha de
rindir? Alimler dağların yübek
liğini ölçmüflene de, denizin de
rinlikleri hakkında kat'i bir ,ey 
söyliyemiyorlar. Fakat birk' ç 
senedir yeni 90ndaj usulleriyle 
denizin derinlikleri mütemadi
yen arqtJnlmaktadır. Herkes 
biliyor ki, dünyanın en yükEc': 
tepesi Himalaya dağlarmdaki 
Evereat tepesidir. Bu tepe d -
kuz bin metreden yüksek değil
dir. Diğer taraftan en aon us'.ll· 
lerle araştırılan deniz derinlik
lerinde 9636 metreye kadar va
rılnuftır. Demek oluyor ki, de
mzin derinlifi en yülmck dağla
n geçiyor. 

kalan ayni elinizi hafifçe barda
ğın üzerine koyanınız, hafif ç~ 
tazyik edersiniz. Tazyika de
vam etmekle beraber başınızı 
doğrultur ve yavaş yava§ ileri
ye doğru eğersiniz. Ta ki bar
dak alta ve tabak ufıld vaziyette 
üste gelinciye kadar ... 

Artık ond~ ıonra hepsini 
birden masay~ koyup, yine ay
ni elinizle tabağı kaldmnak ve 
bardağı alıp aıuyu içmek kolay· 
dır. 

---- - ·--------

.. 
iki kardeş oynayorlar 
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Lüzumunda .yata.IC otarali [iullanılan ok'uma köşesi - Apartı
man hayatında fazla yatak odasından mahrum olanlar için çok 
kullanışlı bir usul. Sedirin baş ve ayak uçlarındaki dolaplarda 
l1astık ve yorganlar muhafaza olunur. Bunların üstü camdandır. 

Elektrik. ampul tertibatı bu camların altından yapılmıştır. 

"' . 
Baş~ ii~uşm3:. 'köşes~ - .~ence~e!l:in önüne konan çiçeklik 
adetın f evkınde yüksektır. Koşedekı dıvanın bej rengine uygun 
daha koyu şeritleri ço'k güzel bir tesir vücuda getirmektedir. 
Duvarda~i. resim, bugün tayyare sür' atine alışmış insanlara ba
lon devrmı hatırlatmak ve hızlarından biraz kesmelerini ihtar 
etmckt.~ir. Duvardaki oluk tarzındaki elektrik terti' +1 ziyayı 

goze batmıyacak tarzda tavana doğru çevinnel ·r. 

.. TAN " m tefrikası ı 2S.. 

Edgar Wallace 

Parr ile son derece dost ol
muştu. Gerci bir zamanlar Tha
lia'yı mahkemeye sürük~eye.n 
bu adama karşı, içinde derın hır 
nefret duymuştu. Fakat düşün
dükçe nihayet bir polis memu -
2"\lnun ancak vazifesini yaptığı 
neticesine varmış ve bu nefreti 
yavaş yavaş zail olarak, hatta 
dostluğa inkılap etmişti. 

Ogün Parr polis müdürlüğü
ne giderken Jack'ın evinin ö
nünden durmadan geçecekti. Fa 
kat ani bir fikirle kapının önün
de durdu ve zili çaldı. Kapıyı 
bir hizmetçi açtı. Jack yemeğini 

itirmek üzere bulunuyordu. 
Jack misafirini görünce he -

.men ayağa kalktı: 

- Buyurunuz, buyurunuz, ye 
ni bir şey var mı? 

- Yok, yalnız Froyant iste
nilen parayı vermeğe razı oldu. 

Jack güldü: 
- Verir, verir, dedi, fakat on

dan sonra da Kızıl çenber ken
dini düşünsün. 

- Neden? 
- Babamın anlattığına bakı-

lırsa, Froyant böyle bir taraf -
tan para kaybetti mi, gene öbür 
taraf tan son meteliğine kadar 
verdiğini çıkarmazsa rahat c -
demezmiş. Korkusu biraz geç • 
tikten sonra Kızıl çenberin pc • 
şine takılıp ta · bütün paralarını 
geri alacağına şüphe etme .•. 

Parr delikanlıya son hadise • 
ler hakkında malfunat verdi. 
J ack da şaşırmıştı: 

- Olur şey değil, dedi, bu ne 
cüret! Fakat Kızıl çenber ne ka
dar zeki olursa olsun, Yale de 
onlara pek pabuç bıraknuyacak 
kadar zekidir zannediyorum. 

- Doğrusu öyle ... Ben de bir 
çok meziyetlerini takdir etmi -
yor değilim. 

_ - Fakat şu günlerde sizin de 

• 

ÖTEBERi 

Hasta bulu
m bir evde ka
ların açılıp ka 
mırken ses çı
ırmaması için, 
;ki bir kauçuk 
arçasmı resim 
e görüldüğü 
ibi kesip ka
nın tokmak -

.ınna takmak 
kifayet eder • 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Darülaceze için 16 Haziran 9 3 5 tarihinden itibaren 
günde 500 kiloya kadar bir sene zarfında lüzumu o~an 
( 180,000) kilo birinci nevi ekmek kapalı zarfla eksılt
meye konulm.uşdur. Şartnamesi parasız olarak Leva
zım Müdürlüğünden alınır. Eksiltmeye girmek isteyen
ler 2490 No. 1ı arttırma ve eksiltme kanununda yazılan 
vesika ve 1215 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektublannı eksiltme günü olan 
30-5-935 perşembe günü saat 15 e kadar Daimi Encü
mene vermelidir. (2568) 

lst. Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
Adedi Kap Marka No. Kilo Cinsi eşya 

Diş macun- ıs Çuval D! bila 1041 Dereotu 
ları, traş sabun- 1 3 3 Semizotu 
lan gibi tulum " " " 
içindeki şeyler 3 ,, ,, ,, 232 Maydanoz 
' mllanılırken, el 41 ,, ,, ,, 1422 İspanalC 
,e sıkılınca ek- 826 lira bedelle 22-4-935 tarihinde talibine ihale edi-
:r~Y8:. v ?.atlar, lib muayyen müddeti zarfında almamasından dolayı iha-
~n bugr~. 0~.ur. lesi feshedilen yukarıda yazılı 4 kalem eşya 19-5-935 

Bunun onune İ G" "kl . S M .. d .. r· w .. d 
geçmek için u- ·" tarihinde stanbul umrkud er1ı ka1~1ış . u ~r ugun 

1
en

0 fak bir kalay açık arttırma ile satılaca ır. ste ı erın o gun saat 
çubuğu almah, da Satış Müdürlüğüne müracaatları. (2723) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

bir ucuna bir yarık yapmalı, öte
ki ucunu bükmeli. Bu anahtar 
resimde görüldüğü gibi kullanı
lırsa hem k~laylık, hem temiz
lik temin edilir, hem de tulu
mun içindekinden hiç kaybol-
maz. 

• 
Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 

acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: ASipiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri 
sıhhatinizi so~uktan ve 
bütün a~r1lardan korur. 

Geniş bir si-

1ek kağıdı al -
:nalı, tutkalı dı

?ına gelmek üze 
re boru şeklin

ie bükmeli ve 
Jir abajur gibi 
::lektrik lamba
mın üstüne yer 
eştirmeli. Yal -
uz tutkalın ku· 
rumaması için 

lambaya pek yakın olmamasına 
dikkat etmeli. Işık apartımanda 
dolaşan iriliufakh böcekleri çe
ker ve sinek kağıdı çabucak do
lar. 

• 
Ekseriya ha 

1~ıarm uçları 
~~~~~"="ll alkar. Bu hem 

~vksiz bir şey
ir hem de teh
kelidir. iki re
imde görüldü -
ğü gibi kolay 
kıvrılır çelik tel 
leri büküp ha
lıların ucuna 
dikmeli. Bu su

retle bu mahzur ortadan kalk
mış olur. 

• 

başınızda öyle işler var ki ... 
- Evet ama, şu Kızıl çenbc

rin hakkından gelemezsem, ba
na da Parr demesinler. Ne di • 
yecektim? Sizin Mis şimdi yeni 
bir iş buldu. 

- Benim Mis ... de kim? 
- Miss Drummond, a canım, 

Yale yanma katip almış. 
- Yok canım. 

. -:- Bana da ilk defa böyle bir 
fıkırde olduğunu söylediği za -
n;an, latife ettiğini zannetmiş -
tım. Fakat hakikaten katip al -
mış. Bu Yale olur adam değil. 

!kisi de böyle konuşa konuşa 
pencereye yaklaşmışlardı. J ack 
birdenbire eğilip aşağıya baktı: 

- Bak, bak, Miss Drum • 
mond değil mi? 

Hakikaten ta kendisi idi, Parr 
daha evvel görmüştü. Genç kız 
kapıların numaralanna bakı • 
yordu. Bir saniye sonra karşı 
kaldırımdan bu tarafa geçti. 
Jack hemen atıldı: 

- Buraya geliyor, dedi ve 
bizzat kapıyı açmak için aşağı
ya fırladı. 
Gen~ kızın hararetle elini sı • 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

3238 ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: !' ıııııııııııııııııııııııııııııııııırır ~ 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

§VAPURCULUK § 
= -E Türk Anonırr. Şirketi ~ 
§_ lstanbul Acentahğı ~ 
: Liman Han, Telefon: 22925. ~ 

= -: TRABZON YOLU i 

yaptığı i nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu ... ur ta ile : 

Ölüm ve maHHiyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve mallıliyete uğramamış ise müem
men meblll.ğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malO.liyet 
mliddctincc ücret alınma& - daiııU mauulyet laalİAd• mllemmen mebl&ğıa 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz ~ 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 
3371 

• Doktor • #~~~~~~~~!!!iii!ii-. 

.ı [,.;~.?:.;~~~!~;· , .. 11 

•~ aıada Telefon: 24131 • 
3616 

karken adeta taşmıştı: 
- Thalia, bu ne saadet 1 Han 

gi güzel rüzgar sizi buraya at· 
tr? Rica ederim, giriniz, giriniz. 
Yemek odasında da tarudıklan
ruzdan biri var. 

- Parr olmasın? 
- İyi anladınız? Yoksa be -

nimle yalnız mı konuşmak isti -
yordunuz? 

- Hayır, beni Yale gönderdi, 
sizden rıhtnndaki eski evin anah 
tarını vermenizi rica ediyor. 

Thalia anahtarı niçın istediği 
ni kısaca izah etti ve birlikte ye 
mek odasına girdiler. Genç kız 
hafif bir baş hareketile Parr'ı se 
lamladı. Emniyet şefi de olduk 
ça soğuk bir tarzda selama mu
kabele etti: 

Jack içinden : 
- İste hiç de sevişmeyen iki 

insan, divordu. 
Miss Drummond'un niçin gel 

diğini anlattı: 
- Zavallı babamın,dedi,nehir 
kenarında oturulamıyacak ka -
dar harap eski bir evi var. Sene 
ler var ki, burası kimseye de ki
ralarunış değildir. Hatta bana: 

"tamir parası evden fazlaya çı
kacak,. derdi. Yale banker Bra
bazon'un burada saklandığı fik 
rindeymiş. O zamandanberi bu 
evin satılmasını Brabazona bı • 
rakmıştı. O da satıcı sıfatile evi 
bir kaç defa gezmişti. Fakat Bra 
bazonun da gidip orada saklan 
mış olması tuhafnna gidiyor. 

Parr da böyle bir ihtimale i
nanmamıstr. Dedi ki: 

- Bildiğim bir şey var, Bra
bazon her halde memleketten 
aısan çıkmış değildir. Sonra po 
lisin her an gidip görebileceği 
bir eve sığınmasına da mana ve 
remiyorum. Fakat helki de ola
bilir. Anahtarlar elin<ie değil 
mi· Bu ev ne bicim evdir? 

J ack cevap verdi: 
- Yansı mağaza, yansı ev .. 

Hatta ben de hiç gidip görme -
dim. Eski tüccarlardan birinin 
iş yerinde yaptırdığı evlerden 
biri olacak. 

Bir çekmece açtı ve halkasına 
etiket geçirilmiş bir anahtar çı
kardı. Anahtarı genç kıza verir 
ken sordu: 

- Bari, yeni yerinizden mcm 

- -;: AKSU vapuru 19 mayıs PA· g 
: ZAR günü saat 20 de RİZEYE ~ = ~ : kadar. _ - -~ E MERSİN YOLU ~ 
~ GERZE vapuru 19 mayıs PA g a ZAR ~ünü saat 10 da MERSi- ! = NE kadar. ~ --~~~~~~~~~~~--~ -: AY -: BAR1 iN vapuru 18 mayıs 
: CUMAR TESl saat 17 de Dikı· 
E liye kadar. Avdette Bozçaada 
~ ve Geliboluya uğrayacaktır ... 
1ııı 1 1111111111111111111111111111111111111 -
11ııııııııııııııııııııııtıı111111111111ı ~ 

~ Ağaç Fıçı ~ 
S FABRIRASI i -

nun musunuz? iİ" 
Bu suali sormak onun için b 

yük bir cesaretti. Hatta sorar' 
ken de kızarmıştı: 

Genç kız gülümsedi: 
v _ 

1
. b. yef• 

- Dogrusu eglence ı ır rı1 
Daha fazla bir şey bilrniyorı\,! 
çünkü daha bu sabah işe baŞ (" 
dım. Fakat bildiğim bir şeY v;; .. 
sa, (o sırada emniyet mü~et~ı re 
ne döndü) sizi büyük endışe ~ .. 
düşürmek fırsatını bulam1Y: 1/ .. 
ğımdır. Çalıştığım yerde 11~e metli şeyler de yok. Yazı 
pek Amerkianvari ... 

Parr dedi ki : bit' 
- Siz sahiden anlaşıtrııaz rıdi 

mahlUksunuz. Fakat ben k;ta.ı1" 
hesabıma sizin çok iyi tara 
mz olduğ-una da kaniim; ~;1 " 

Genç kız bu söz üzerın~ de tı' 
meğe çalıştı, lakin gözlerı 
fif çe yaşlandı. 

- 21 _:. 

Rıhtımdaki ev ~ 

. Thalia doğruca y~z~.~fe1'i 
gıtti. Yale masasının ust0.,,1) 

(Arı.ası 



. \ 

18 - 5 • 93.5 ======================== T "A N =============================-= 15 ı:::::::::=::::::::= 

Grip, nezle, baş ağrısından kurtulmak istersen Asipirol Necati'yi ~:;~~=~Bah~~ka~ · Salih Necati .Ecz.ınesi ~ 
Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 
MAZON 

MEYVA TUZU 

hazimleri kolaylaştırır. KABIZLiöI DEFEDER. MiDE 
içmeden sonra hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. AÖIZ 
bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. ~'İ.üfeırih, müleyyindir. 

markasına dikka.t. Deposu Mazon ve Botton ecza 

MiDE VE BARSAKLARA zarar vermez ve ah§ttmıaz. Güç ~ 
ŞtŞKiNLİK VE YANMALARINI giderir. Fazla bir yemek ve ~ 
DAKi TATSIZLIK VE KOKUYU izele eder. MAZON isim ve 
deposu, Bahçekapı İş Bankası arkasında No. 12. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllflllllllllllllJtJİJJJf Ullfllflrlflll~ 

~Kuşantı Bilrnecesi ~ 
§ Bey o ğ ı u' n d a Şık ve ucuz ipekn, u, pa- E: = mukJu satan kim dir? 5 -= ( A - S • B • K) kimdir? 5 
E: Bilmeceyi bulup ilk cevab veren ~eş ti.ayana := 

Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN Fare Zehiri 
Fare zehir macunu Fare zehiri buğdayları 

Bir parça ekmek veya putırma veya yağlı 

gıdalara sürülerek farelerin bulunduğu yere 

bırakınız. Bilhassa sıç.anlar derhal ölür. 

Farelerin bulunduktan yerlere serpiniz. 

Bilhassa küçük farelerle fındık fareleri 

derhal ölürler. 

§BİRER ELBISELiKsa 
1 ;il llJ 11IJIil11111111111111111IJil111 Ull il il il llflJlll llUJIUIHnnnnnmıl&. 

Yirmi Beş kuruştur. Yirmi Beş kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğ'day zehirinden hoşlanır ve bazılan macun yemek ister. Bazı fareler 
aabah yediklerini akşam yemezler. Bunun için farelere her iki çeşidi vermek lazımdır. 
Bunun içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin 
ana, baba ve silıile.i muhakkak ve kat'i surette ölür ve kokmazlar. ikisi bir arada 
40 kuruştur. 

Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

' 

17_ •• DAcA ~ 
~ 5.iRiKTiREN

3224 

QAl-IAT-~D~R 

~o~o~~~~~~~~~~~~~e~t~·ı Maliye. Vekaletinden: 
Ankara caddesi Zorlu Beş bin ~i~esi bir kiloluk, on bin şi~esi yarım kiloluk. 

apartmanı No. 21. sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı Yirmi Üç 
Cumadan maada hergün bin şi~e yazıldıktan sonra Siyah olan mürekkep satın 

-. . saat 7-6 hastalarım kabuJ alınmak üzere 18 Mayıs 9 3 5 tarihinden itibaren kapalı 
. ......., -= .... eder. 3232 ~ • zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi merkezde 
~111111 11111111111111111m1111111111111~ kırtasiye Müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçe-
§ Deniz yolları ~ de kırtasiye deposundan alınacaktır. Vermeğe istekli 
:::: : olanların be§ yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariy· 
~ 1 Ş L ET M ES 1 a le 6 Haziran 935 tarihine müsadif peq~embe gilnü saat 
... Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Ei 
~ l'eı. 42362 _Sirkeci Mühürdar- E on beşte Maliye Vekaletinde Levazım müdürlüğü oda-
' il sında teşekkül eden satınalma komisyonuna gelmeleri. ~ llutade Han. Tel. 22740.111 m§ 
i Bandırma yolu §~~~~~~~~~~~~~~~<2_6_9_4_>~ 
~ "' latanbuldan her Cumartesi, E 
~r -;::: azartesi, Sah ve Perşenbe : 
... (r~ l -
... c;Un eri kalkan Bandırma yolu : 
~ Postalan 15 Mayıstan itibaren E 
ı:: •a t -'&l a 21 de kalkacaktır. (2682) : 

laıaıııııııııııııııııııııııııııııııııi: 
3709 

inhisarlar U~-um Müdürlüğünden: 
11-5-935 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilan olunan 

Av malzemesinin pazarhğı 21-5-935 tarihine müsadif 
Salı günü saat on beşe talik olunmuşdur. _( 2591 >~ 

Müjde 
Görülmemiş 
bir müzayede 

. yapıhyor 
Uzun zamanlardan beri şehri

mizde emsaline tesadüf edilmi
yen büyük bir eşya müzayedesi 
olacaktır. Eski ve zevk sahibi, 
meraklı bir ailenin üç batından 
beri büyük bir itina ile biriktir
diği nadide kıymettar eşya mü
zayede ile satılacaktır. 

Bu müstesna müzayedede 
merhum . Çürüksulu Mahmud 
Paşa ailesine ait ~şya satılacak
tır. 

Satış, Kabataşta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak 
trr. 

Fazla izahat için, Salih ve 
Sason mobilye mağazasına mü
racaat. Tel. ( 43249) 3734 

lstanbul Komutan lığı 
Sabnalma Komisyonu 

lllnlar1 

İstanbul komutanlığı bir
liklerinin ihtiyacı olan 68. 
bin kilo koyun etine verilen 
fiat komisyonumuzca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapa 
lı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Bir kilosunun talı -
min bedeli 42 kuruş olup 
ihalesi 2 8 mayıs 9 3 5 sah gü 
nü saat 15 de Fındıklıda İs
tanbul Komutanlığı satmal
ma komisyonunda yapıla -
caktır. İlk teminatı 2142 li
radır. Şartnamesi 108 ku -
ruş mukabilinde satınalma 

komisyonundan alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupla
rını belli saatten en az bir 
saat evveline kadar Fındık -
lıda Satmalma komisyonu -
na vermeleri. (2544) 

3594 

* * * 
Kıt'at ihtiyacı iç.in beher 

kilosunun tahmin edilen be
deli 2 5 kuruş olan 18 ton pi
rinç açık cksiltrn'eye konul
muştur. İhalesi 3 Haziran 
935 pazartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartname
sini her gün Fındıklıdaki 
sa tınaJma komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin 3 3 8 liralık ilk te
minatlariy le birlikte vak
tinden . evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 2 7 O 5 ) 

Darüşşefaka Direktör~üğünden: 
Bir yıl için lüzumu olan 65 bin kilo ekmek ile 20 bin kilo 
et kapalı zarf eksiltme yolile alınacağından bunu vermek 
ısteyenlerin 2 Haziran 19 3 5 pazar günö ekmek için 
~aat 14 de ve et için saat 15 de . Nuruosmaııiye mahfe
linde Türk Okutma Kurumuna müracaatları. (2661) 

.3680 

RADYOLiN 
En büyük sergUerde 
18 diploma 48 madat .. 

ya kazanmıştır. 
Böyleguzel diş1aryalnıı 
RADYOLiN 

ku11ananlann 
dişlaridir. 

Dit tablplerl d~ ili: 
"Diflerin Ye atnn ..Jlhati a
bali n akpm giinde 2 clehı · 
elitleri temidemelde 'kabiJ
dir." 

Radyolin, bilklmya saf kalayh tUbl•decllr. 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ Gtnıs - GEL!S 
PROGR"AMI 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra 
İle Soıı 

No. .Sınır KALKIŞ Ara Kalkıt Varrı --
10 Şiıli - Tünel ( Sişlideıı - Tünele 3' 6' 5 .40 23.40 

( Tünelden • Şişliye g• 6.00 24.ID 

11 Şiıli • Beyazit ( Şi~iden - Benzita 12' 6.20 23.30 
( Beyazhtan - Şişliye 26' 7.02 24.11 

12 Harbiye - Fatih ( Harbiyeden - Fatihe 5' 7' tı.lO 24.00 
( Fatihten • Harbiyeye g• 5.46 23.21) 

12 A Harbiye - Aksaray ( Harbiyeden - Aksa.raya 14' 17' 6.40 23.30 
( Aksaraydan - Harbiyeye 28' 15.00 22.50 

15 Taksim - Sirkeci ( Takaimden - SirkeciJ'e 5' 7.15 l!UI 
( Sirkecideo - l'akıime 7.35 1'.31 

16 Maçka - Beyazit ( Maç.imlan - Bcyazita 5'1' 6.1$ %3.21 
( BeJUittu - M.açbya 17' 41.55 24.ot 

16 A Maçka - Eminönü ( Şişliden - Emiııörıüne 7' 6.10 -( Maçkadan - Eminönline 14 7.10 20.20 

( Eminönündcn - ~çkaya 6AO 20.fJ 

17 Şişti - Sneci ( Şişliden - Sirkeciye 8' us 20.00 
( Sirkeciden - Sisliye 12' 6.55 20.30 

( Mecidiyeköy - Eminönüne 6.45 !HO 

17 A MeciJiyeköy-E.önü ( Eminönünden· Mccidiyek. 21' 7.17 10.1% 
( Mecidiycköyündcn-Eminö. 14.28 18.45 
( Eminönünden-Mccidiyck. 15.00 19.15 

19 Kurtuluı - Beyazit ( Kurtuluştan - Bcyaıita 15•g• 6.00 23.10 
( Beyaıttan - Kurtulup 17' 6.45 23.s.; 

}9A Kurtuluş-Eminönu 
( Şiıliden - Eminönüne 7• fi.OS -.-
( Kurtuluştan-Eminönüne ıs• 7.05 20.10 
( Eminönünden - Kurtuluıa 6.35 20.40 

( Beşiktaşta.n - Bebcie" 5.25 -.-

22 Bebek - Eminönü 
( Beşiktaştan - Eminönünc 6' 5.35 -.-
( Bebekten-Eminönüne 10' 5.45 23.40 
( Eminönünden-Bebeğe 20' 5.55 24.20 

( Bebekten - Bcşiktaıa --.- 1.00 

23 Ortaköy • Aksaray ( Ortaköyden-Aksaraya 8' 5.50 20.50 

( Aksaraydan-Ortaköye ıs• 6.35 21.30 

34 Beşiktaı - Fatih ( Beıiktaıtan-Fatihe 7' 6.30 20.4C 

( Fatihten-Bc§İ.ktap 14' 7.10 Zl.l& 

( Abarn6aa· Toplu.pıra 5' :;.%5 -.-
32 T opkapı - Sirkecı ( Topkapıdan-Slrkeciye 8' 5 40 23.30 

( Sirke<:idcn-TopkapJ)'ll 16' 6.12 ıuo 

( Topkapıdan-Aksara,a -.- ıus 

( Aklaraydaıs·Y edikıaltye .. 5.JO -33 Y e~kule - Sirlteci ( Y ediku1edcn-Si.ıtcccl1• 10' 5.45 ıs.ıs 

( Sirkeciden-Yedikulcye ıe· 6.17 24.05 
( Yedikulcdcn-Aksaraya -.- 24.4& 

( Akıaraydan-Edirnekaprya s• 5.25 --37 Edimebpı .. Sirkeci ( Edirneupıdan-Sitteci70 10' 5.45 23-25 
( Sirkeciden-ıtdimeb.Pl)'a ış• 6.14 23.SS 
( Edinıekapıdan-Allu.rı1a -- 24.25 

3299 

Umumi neşriyat ve yazı işleri MUdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 
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KUçOk, Fakat Azametli 

' 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday . tanesinin 
ne hükmü olur? .. 

Bir Kuvvet! 
-

F ~k~~ ~ir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
k?yluyu, ~eğirnıenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalışbtmakta, 
bmlerce ınsana iş vermekte ve · her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir. Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 

ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bit Beş kuruşluğun 
· ne hükmü olur? .. 

Fakat tas~rruf edilip kumbaralara sevkedilen birço~ 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkıl 
eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fakat sayısız 

insanlara saadet getirir 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa dolar 

Siz de iş Bank · ınd&n Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bank8sının, iş Bankası 

. da _Cumhuriyetin eseridi.r! 


