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PAZAR 
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Sayısı 5 Kuruş 

BUGÜN 
2 incide ı 

3 ünciıde: 

4üncüde: 

5 incide : 
6 ıncıda : 
7 incide : 
8 incide : 

9uncuda: 
ıo uncuda: 

11 incide ı 
12 incide ı 

Ne dersiniz? - Şehir ha
berleri - Orhan Selimin 
yazısı. 

Ankara muhabirlerimizin 
telefonları - Agaoglu 
Ahmedin yazısı - Feleğin 
fılı:rasL 

Aziz HUdayi Akdemirin 
"Bizde C a sus 1 u k'' adlı 
eseri - Kendi kendımize 
çatıyoruz. 

Son haberler - İcmal. 
Sağlık öğütleri- Sarı Bal. 
Özdil sayfası. 
Ekcnomi - Yeni-Eski an· 
keti. 

Son dak'ka. 
Fatih lstanbulu nasıl al
dı l - Sevişenler, evle
nenler - Hikiye. 

Spor. 
Hitler'in " Kaviam " ad
lı kitabı - Okudukları
mız, duyduklarnnız - Kı
zıl Çember. 
Sinema. 

BUGÜN 20 SAYFA 

ISTANBUL 

7lr1CIDE 
ÖZ D 1 L 

SAYFASI 

Telefon { 

SAYI: 27 - 3330 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 

Ba$muharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318 Vazı isleri- 24319 
ldaıe v~ matbaa : 24310 

ATATÜRK DON SABAH GELDİ 

hüncüde: 
14 üncüde ı Briç dersleri - Faydalı • 

bilgiler. 

ıs incide ı 

16 mcıda ı 

17 incide ı --
Kadm ve Moda. 
Hergün biraz daha genç
leıln. 
Harb olacak mı7 

ÖZ 
Framrz tiyatro yazıcm Molift-e, 

"le. precicuaea ridiculea" adlı ko
'nediamde, bizim ealô Enderun ede: 
biyatmı andmr gülünç bir aaray dı
li konutan kadmlan, görüıtüre ko
lluttura, kepaze ve.~ ed~r. 
Çok gerilere gitmekaızın, daha dun 
denecek kadar yakın yıllarda, ıiir, 
lerıkid roınan, hikaye yazmıf bi
~ 116atad" lerm yazdannı, bugün 
okumğa kalkaanız, oo.lan da, .ba
htta değil. aaboede konuıan barer 
"'precieuae" elen ayll'amazanuz •. De
titen ,ey, yal?Jz dil ve bizim dıl an 
layıımuz değıl, o yazıları o zaman 
htat1µ1, fakat bugün yaıattn~ya'?, 
havadır. "Eınrü ferman hazretı ~~ 
iılhylaw.i~~ir'' _ kalı~.z. ~!':C:~~ ~~: 
'Öle•, çünkü ona göre dökülmüı bir 
-WVtai:!cli - ... o Mltaaa~ J'.-io• ·~ I~ "bmaa • lraJı•ı da 
kalamaz, hatta kalam deaenia, zor
la bıraksanız, bize uymaz, yqaya. 
blaz. Demek, Öz dil, kendi öz varlı
iını bulan halkın, tıpkı oksijen gibi, 
"a gibi, ekmek gibi yaıama zarure
tidir. 

Bir gazeteci olarak ve kendim • 
=en pay biçerek vardığım gayet aa
... ~ neticeyi anlatayım: Bugün de
:•I "tanzimatı hayriye" nin doğur-
\lğu dili, hatta büyük emeklerine 

'•Ygun olan edebiyatı cedideyi, ço
~tıltken elimden dütürmediğim me
ıeıa bütün o Halid ziyalan, Meh • 
~ed Rauflan, Süleyman Nazifleri, 
~ffeti Ziyalan dahi uzun uzadıya 
L uyamıyorum. Onları okuyunca, 
ıd~~·~ Amerikan fıatığı yemiı gibi, 
•luııın acıdığını duyuyorum. 

1' Daha tahafı: Namık Kemale ta· 
b &nıınül ediyorum da, Fikrete ta
lc~lllnıül edemiyorum! Niçin? Çün
b "ı Naınık Kemalden gelen havayı, 
t•~ e "Vatan Silistre'' deki aade 
l\tıl'kçede, Fikretin dağıttığı havaya 
b •:taran bugün memleketi aaran 
"••aya, ve onun dilini, aradığımız 
ite bulduğumuz kendi dilimize da-
-~Yalun, daha uygun duyuyorum. 

Ô:t ~ koyu oamanlıca yazanın bile, 
••e :~ı aavaıında, bir tek silahı var: 
li~ 1 kelimelere alıııktım, yeni ke-

"Selere alıtamıyorum ! ,, 
"tı_nlara verilecek cevab ıudur: 
~ Sızin olmayan eski kelimeleri 
ili ~ta~aksınız ve hepimizin olan ye 

a·~~elere alışacaksınız! •• 
~k tıtun dava, bir ahtkanlığı yık· 
~rıl ~e onun yerine baıka bir alıt
l'lat •gı oturtmak davaaıdır. Salta
dı a da çok alıımıt oamanlılar var
içlrı 8u, nasıl saltanatı devirmemek 
liaa &ebeb tanınmadıysa, aaltanatın 
)a:ı: l'lına alışık yazıcılar var ve bu 
dii~ılar arapça ve acemce kanıık 
di:ıre e bir muzikadan hotlanırlar 
"•ltıı de, rr.ilyonlarca İnsan dilaiz bı-
~ llııyacaktır. 

dile i,?e diyecekainiz ki: "Dilsizmiy 

ı t~et d'I . d. K . 
lll~l?ı· b·· ı sız ık. ullanılan dıl, 
"1\ıhı \lyük babamın dili idi ama, 
~~tli~kkak ki benim dilim değildir. 
u~ ... e ~ilim, aradığım ve bulmak 

itin ° ~uium kendi öz dilimdir. 
.._ele • ~uç görünen yönünü ıroruf
•!•takçın, gene örneği kendimden 
tııe tunu da aöyliyebilirim: Ben 
eli~R~zeteci olduğum halde, yeni 

~, al e eri Önce yadırgıyorum, aon
ticii,~1Yoruın, daha aonra, hotuma 
"'i-..ı. \Un aonra kullanıyorum. Bir 
') e~ 

1 
lua'' kelimeai bundan bir 

'-l'll Qıi tahafıma gidi!' >rdu. Şimdi 
'-'~ k'lllllet kelimeai yerine beğene-

llnıyorum. "müatakil" diye. 

D i L 1 

ATATURK dün geldiler. B~ ;esim• 
lerde: Atatürk trenden ınıyor -
Haydarpaıada gardan çıkıyor - Rıh· 

tınıda bir deniz subayının 
çocuğunu seviyor .. 

ceğim yerde "bağmaız" demekten At t • • k • t b 1 d 
t~~:.t:::!ı0=·n!~ t~:::ı~=. a ur IS an u a DEM iRYOLU, SU, ŞiRKETLER 
bütün bir halk için de böyledir. B d 1 k B k 
Once yadırgayacağız, aonra alııa - a y 1 n 1 r 1 a a n 1 n 1 n 
cağız, daha aonra hotlanacağız D •• Mı l k V J f b l d 
~: t:~:;.:u-;..:.~!~:ı;.a:~!~v:ec1~:= zz n. as ~ . e s an u a M. Ü h i m . B e y a n a t ı 
ru değil, halkın ö.,. cl.iU olduiu .~çi~ B 

1 
r G e z 

1 
n 1 1 

Yap t ı la r 1 bu dil, •ıcaılıdan yukan, daha koklu, 
daha kuvvetli yaydacaktır. Çünkü, 
birçok kelimeler var ki, bunlann 
arapçaamı, acemceaini okulalarda 
öfretirler ve münevver dediiimiz 
yazıcılar bilirler ama, halk araama 
yayılmış değillerdir. itte bunun için· 
dir ki, bizim öz dilde yadırgadığı • 
mız kelimeleri, halkın çoklu~u yıı
, - .,.- -,,-- -- ~--.dırgamıyacaktır. 
Çünkü halk, kelimenin eakiaini, za
ten .~J'Ol'Clu •• bilmiyor. Demek, 
bu oz dılle yeni bir kültür aeviyesi 
kurarken, Türk kökünden kelime-
1~, halk araaında, Türk Jebçe
aınden olmayan, hatti otomobil ve 
kamyon gibi oamanlıcadan da ya
hancı lc~limelerden elbet ki çok da
ha kolay yayılacak, kullanılacak -
tır. 

Yalnız, dikkat edilecek önemli 
nokta §U: Dili kurmak ve kurulan 
dili yaymak ödevini Üzerlerine a -
lanlar, kelimeleri kullanırken, gü
zel bir bina yapmak için bütün ka
falannı ve ruhlarını kullanarak, 
malzemeyi tam yerinde harcama
lıdırlar. Bu bakımdan gazeteleri -
mizde ve hatta bizim gazetede ya
pılan bazı dil tecrübeleri baıtan 
bata yanlııtır. Neden? Çünkü : 

1 - Son kılavuz tefrikaları bir 
araya getirilmedikçe, ve bunlar 
arasında en aon tashihler yapılma· 
dıkça, ve kelimelere bakılmadık -
ça, hatta en doğrusu bu kelimeler 
ve kartılıklar benimsenerek bat -
tan bata etüdiye edilmedikçe, itin 
içinden çıkmak ihtimali yoktur. 

2 - Dil tecrübeleri yapılırken 
kılavuzu ba,tan bata okumak ge
reklidir. Hele gazeteciler ve yazr· 
cılar - eğer gazeteci ve yazıcı kal
mak İstiyorlarsa • bunu hemen 
yapmağa, hemen ahımaia koyul • 
malıdırlar. Çünkü, muhakkak, az 
zaman aonra, Türkiyede, ne es· 
ki dilli muharrir kalacak, ne de ea
ki dille gazete, mecmua, kitab çı
kacaktır. Bu bakımdan bet kelime • 
lik tedriç uaulü, yerinde ve en mü • 
layim karardır. Demek, bütün mu· 
kavemetler gibi, sinai ounanhca 
mukavemetinin de manası kalma -
mı,tır. 

3 - D'I tecrüb?leri yapanlara, 
fUnu da söyliyeyim: " A m a n ... 
Tercümeden kaçınınız! 
Osmanlıca düşünüp 
t Ü r k ç e y a z m a y ı n ı z ! '' 
Yapılacak tey ıudur: Yeni kelime· 
leri, kök manaları ile tetkik ettik
ten, ve sindirdikten sonra, bu keli
melerle dütünmek, bu kelimelerle 
yazmak, bu kelimelerden hoı ve 
uygun tkiller çıkarmak, öz dilin 
kendi ıivesini ve kendi ahengini 
boZ'mamağa çalıımak lazımdır. An 
cak böyle bir tabiilik havası, dili . 
mizin bütün "eatetik" i ile yerleı· 
meaini mümkün kılabilir. 

Henüz kurulan, fakat çok bü
yük, belki yaptığımız devrimlerin 
en büyükleri ve önemlileri aırasına 
girecek değerde bir değitiklik ol
duğu için, dil c'evrimine, ilk giriş 
olan kdaYuzda, ekaikJer ve ıa
ka tlıklar olabilir. Ama, büyük 
bir hareketin baılangıcı olarak da-

Atatürk, dün sabah saat on 
birdenberi tstanbulu yucalt
mrş bulunuyorlar. Bu g,.liş, En 
Büyük Türke karşı İstanbullu
ların o içten sevinçlerıne yeni 
bir kendini gösterme vesilesi ol
muştur. 

Evvelki gün Ank3r1 Palasın 
önünden Ankara istc..syonuna 
kadar yaptığı yürüyü.şte, her 
adımına bin Ankaralı daha kat
mış olan Ankaranm Atatürk 
sevgisile, dün istasyon•ı. etrafı
nı ve banliyönün bütün uzunlu
ğunca trenin geçtiği yolları doJ
duran İstanbul un A t:ltürk sev
gisi adeta boy ölçüşmek istiyor 
gibi idi. 

Tren, saat on biri 25 geçe 
Haydarpaşa garına glr111iştir. 

Atatürk'ün hususi treni vila
yet hududuna girerken vali mu
aviniRükneddin Sözer ve ku
mandan General Halis tarafın-

dan selimlanmış ve h~r ikisi 
aynı trenle ve Atatürk'ün mai
yetine katılarak İstanbu!a dön
müşlerdir. 

Haydarpaşa İstasvonund;ı 
büyük bir kalabalığın al uşlan 
arasında trentlen inen Atatürk 
k.ençlisini seJAmlu~ General
lann .Mlerfrlr · ililCtrktan scınra 
Haydarpaşa rıhtımından Sakar
ya motorile ayrılmışlar ve tam 
saat on ikide Dolmabahçe ~anı.
yına ulaşmışlardır. 

Atatürk'ün beraberinde An
tep saylavı Ali Kılıç, Dr. Hi111i 
<Malatya), Hasan Cavid, Hacı 
Mehmed, Dr. Neşet Ömer ve 
Edebiyat Fakültesi dekanı Fu
ad Köprülü bulunmakta idiler. 

• İstanbul, 18 (A.A.) - Ata-
türk bugün Şişli, Maslak ve İs
tanbul cihetinde bir gezinti yap
mışlardır. 

Yurdda Büyük Telefon 
Kuruluyor! Şebekesi 

~a ~ütünı'.i yapılamazdı. _ Dütünme • 
lı kı; bu hareket, Türkiyenin, ga
zete ve mecmualan tarafmdan 
s a m i m i y e t 1 e takib olunduk
ça daha geliıecek, daha güzelleıe
cek ve çok zaman iatemeden bü
tün halkça benimaenecektir. ' O 
halde, yazıcı ve Öğretici, bu devri • 
min geliımesinde, Üzerine ağıJ'!I ö
dev almıı, ve çok özen iateyen bü
yük bir iti baıarmak yoluna abl
mıştır. 

Fakat, kelimeleri halk 'araama 
yaymak, yalnız gazetecilerin değil, 
ondan Önce daha büyük 
çalqma ve imkan kolla-

rı olan hükumetin de en 
bat ödevi olarak alın· 
m a 1 ı d · r • Bakan, aaylav, memur, 
boca, kim oluraa olaun, herkea, evve
li kendi dilini ve yazıatnı düzeltmek
ten ite batfamalıdır ve elindeki bütün 
vaaıtaları • eferber hale koymalıdır. 

Ancak böyle bir çalııma Hedir ki 
büyük it batarılır, dün yadırgadı
ğımız yeni bir kelime, yarın hemen 
yayılır, tutar, kullanılır ve öz dili
miz de, çok ze.man iatemeden, 
bütün benliğimizde ve birliğimizde 
yerleıir, memleket mikyaamca aer
pilip yucalır. 

Ali Nac. KARACAN 

.'iene Sonurıda 6760 Kilometre 
Demiryolumuz Olacak 

Ali Çetlnkaya 

Bravo klUpler.mizel 

Fenerbahçe, 
G ü ne.ş, Galata
s-a ray Anlaştılar 

Büyük sevinçle öğrendiğimi
ze göre, dün toplanan Galatasa 
ray, Fenerbalıçe, Güneş kulüb
ler.i mümessilleri her üç kulü . 
bün "gerek kendi aralarındaki, 
gerek diğer kulübler ve spor te
şekküllerile olan münasebetle · 
rinin, beraber görüşülerek ve el· 
birliğile yürütülüp ilerletilmesi
ne, geliştirilmesine karar ver
mişlerdir. Üç kulübün ileri ge
lenleri ecnebi taknnlarla yapı
lacak temaslarm tertibi ve ka
rarlaştırılması işlerile uğraşmak 
üzere üç kutüb murahhasmdan 
ayrılacak bir komite yapılması 
noktasında uyuşmuşlardır. Bu 
komite esas itibarile bu kombi· 
nezona g-irmesi tasvib edileıı 
Beşiktaş kulübüle görüşmek v! 
anlaşmak vazifesini üzerine ala· 
caktır. Üç kulüb idare heyetleri 
tarafından mümkün olduğu ka· 
dar çabuklukla seçilecek olan 
murahhaslar Beşiktaşla yapıJa 
cak anfacmanm teferrüatmı tes-

[Arkası 9 uncu sayfada] 

Ankara, 18.A.A.- C. H. Par
tisi Kurultayında dilekler ko
misyonunun bayındırlık işleri 
üzerindeki raporunun görüşül
mesinde Ali Çctinkaya, söz ala
rak bayındırlık işleri etrafında 
komisyonda kafi derecede ;za
hat verdiğini, fakat bu iş
lerin herke s i i 1 g i 1 e d i ğ i n
den dolayı, Kurultay heyeti u
mumiyt'Sİ karşısında da bunları 
bir defa daha anlatmayı yerind~ 
gördüğünü kaydetmiş ve demiş
tir ki : 

" Dört senelik fasıla esnasın
da nafia bakanlığının yaptığı iş
leri söylemekle beraber daha ev
veline tedahül eden bazı işleri 
bir arada söylemek mecburiyetin 
deyiz.Şimendüfer yapmak ve iş
letmek, bayındırlık bakanlığının 
mühim ve esaslı vazifelerinden 

[Arkası 9 uncu sayfada] 

ÖZ D i L 
SAYFASI 
"Tan" bugünden başlıyarak 

her gün bir sayfasını öz dille ya. 
zılmış yazılara ayırıyor. Bu say
fada: 

Her giin birçok değerli yazı
crlarımızm en secme Ö? türkçe 
yazılarım, mera kir ve faydalı 
bildirimleri, beş söz listesini, kı
lavuz için dersleri ve gene öz
dille yazılmış bi bulmacayı oku 
yacaksınrz. 

Hem öğretici, hem de en Özenil
mit yazılan içindf" toplay!\cak olan 
bu aayfa okurlarına kTrşı 'i AN için 
aynca bir ödev (hizmet) knynnğı 
olacaktır. 

• 
YOSMA 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

Ete'!' lz::aet Be:nice'nin ).z türkçe 
;ycı.zdıgı b::ı romanı yarından itiba
ren 0.zdil •aylasında buıacakaını&. 

.. Okur~ar~ın .- bu ronıanıla güzel 
t~~~çcnı.? ıyi bir örneğini . f' yeni tek
nıgın, guzcl yazı!lın. öz romanm var. 
lığını tadacaklardır. 
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DEN 
MODA 

Tevfik Fikret "Putunu kendi 
yapar, kendi tapar,, diye bir söz 
etmiştir. Doğru sözdür bu doğ· 
rusu. Yalnrz tapmak sözü için
de kul olmak, tutsak olmak an
lamı da varsa bu sözün doğwlu
ğ u bir kat daha artmış o/ut. 

Adam oğulları, birçok işin -
de, kendi ellerinin, kafalarının 
yarattığı nesnelere boyun ef,er
ler, onların oyuncağı olurlar. 

Moda denilen işte bunlardan 
biridir. Modaya, bir çoklarımız 
bilerek, bir çoklarımız sezme
den uşak oluruz. Ne kötü bir u
şaklık. 

• , Geç~n gün köprüden geçiyor-
dum. ~nümde üç genç kız yürü· 
yo:. Bır~e~ ~ire gözlerim şap • 
kaıarına ılıştı. Yandan püsküllü, 
ltalyan Faşist milislerinin, bali
lalarının giydikleri şapkalardan 
dı bunlar. Anlaşılan, dedim, !tal 
yan yolcuları gelmiş olar.ak. 
Yanlarından yürüyüp geçerken 
kulağıma türkçe sözler ilişti. 
Durdum, kızların yüzüne bak -
tım, bunlar dumanı üstünde 
yerli, lstanbul kızlarıydı. 

GUzel San'atlar Akademisinde marangozluk şubesi bugUnferde ilk eserlerini vermiye hazırlanıyor - Belediye 
Yenicami kemerinin altmda kazaların önüne geçmek için iki yanh yaya kaldırımı yaptırdı 

• lki gündür merak sardı beni, 
'gözlerimi dört açtım, bir de ne 
göreyim, Beyoğlu, saat beş ge
zintilerinde, Patzo Çiğiden ye
ni dağılmış bir Faşist kongrasr 
kalabalrğını taşıyor. Yalnız bü
tün kongra üyeleri kadın olan 
bir karagömlekliler kongrasımn 
kalabalığıydı bu! .• 

Orhan SELiM 

Sütten 15 kişi 
Zehirlendi 

Evvelki gün Ü sküdarda bir 
sütçünün sattığı süt on beş ki
şiyi zehirledi. Sütü satan üskü
darda Kör bakkal caddesinde 
oturan sütçü Ziyadır. Zehirle
nenler de şunlardır: 

Pazarbaşı mahallesinde boya 
cı Kazım kansı Nazife, Necibe 
ve Mehmed reisin yanında çalı
şan Hayri ile Mehmed. Bunlar
dan başka Mehmed reisin kar -
deşi Bilalin dokuz kişilik ailesi 
ve yine Pazarbaşmda oturan A
leko. 

Bunlar sütü ictikten sonra 
2c:1irlendiklerini anlayarak dok 
tora ve polise mallima t vermiş -
lerdir. Sütten zehirlendikleri an 
laşılmıştır. Ziya hakkında yapı
lan tahkikatta zehirli sütü bile
rek mi sattığı araştırilmaktadır. 
Bo_ğazı. şenlendirmek için 
Şırketı ~~~riye, Boğaziçinin 

şenlenmesı ıçın biletlerde yap _ 
t~ğı .~e~zilattan başka Boğazda
b butun spor teşekküllerile te
mas ederek spor sahalarının dü 
zeltilrnesi için yardımlarda bu _ 
lunmağa ka~ar vermiştir. Bun_ 
dc;.n başka şırket, cuma günleri 
maça gidenler için de aynca u
cuz bir tarife tatbik edecektir 
Tenzilat miktarı henüz tayin e: 
dilmemiştir. 

.. TAN " m tefrikası : 27. 

Er·k Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Bu, galiba patronun müstes -
na ikramlarından ve hele karşı
lıklı içmemiz, her kula müyes -
ser olmıyacak iltifatlardandı. 

Bu adamın, garip alışkanlık
ları vardı. Konuşurken daiına 
ayakta duruyordu. Fakat bu 
duruş, ona mahsus bir duruştu. 
Paltosunun alt düğmesini çöz -
dükten sonra sol elini pantalo -
nunun cebine sokuyor ve sağ e
linin baş ve orta parmakları ile, 
pıhtı burnunun bir yara kabu -
ğuna benzeyen bıyık gölgesini, 
okşar gibi kaşıyordu. Sustuğu 
zamanlar, soluk gözleri, sonsuz 
boşluklara dalıyordu. O vakit, 
neler düşünüyordu? Daldığı boş 
Juklann rengi, manası var mıy-
dı? 

Makam 
Tahsisa ları 
Veri miy m ? 

Dün Maarif idaresi bütün ilk 
mekteplere bir tamim göndere· 
rek Haziran maaş bordrolarına 
başmuallimlerin makam tahsi • 
satının konulmamasını bildir -
miştir. Müfettişlerin makam 
tebligatı da çıkarılmıtşır. Çün • 
kü umumi mecliste akbul edilen 
ve tasdik için Ankaraya giden 
bütçede makam tahsisatı yok -
tur. 1 ç işler Bakanlığı ve Kiil • 
tür Bakanlığı ileride yeni bir 
şekil bulmazsa, makam tahsisat 
/arı verilemiyecektir. 

Belediye polisleri 
çoğaltllacak 

Hile yapan esnafı kontrol _et
mek ve diğer bütün beledıye 
zabıtası vazifelerini gönnek i 
çin İstanbulda her gün faaliyet
te bulunan ancak 48 memur var 
dır. istaubulun belc:liye hududu 
çok geniş olduğundan bu kadar 
memur kafi itelmemektedir. Be
lediye zabıtası kadrosunun ge -
nişletilmesi esas itibarile karar
laştırılmıştır. 

Takas ı şlari 

Aramızda takas işi olan dev
letler ile muamelesi olan tüc -
carların işlerini tetkik eden ta
kas komisyonu dün de toplan-
mıştır. 

27 birinci kanundan evvel 
dışarı çıkarılmış mallara .~arşı 
olarak içeri mal sokacak tuccar 
lar, çıkan lan malların mahani 
piyasa değerlerine karş: mı, ~ok 
sa malların satış degerlerıne 
karşı mı mal getirteceklerini 
öğrenmek istemişleıı'dir. 

Takas komisyonu bu mesele 
hakkında Ekonomi Bakanlığı
nın mütaleasmı sormuştu. Ba
kanlık bu hususta etraflı tetki -
kat yapılarak kararını verince
ye kadar satış değerlerine karşı 
olarak mal getirtilmesine izin 
verilmiştir. 

Şunun şurasında ne kazanaca -
ğ~z? Senede yedi sekiz bin ... on 
hın, on beş bin olmuş, ne cıkar? 
Paraya ihtiyacım yok ki ... -

.. Tezg~ta oturan genç kızı 
gosterdı ye çay söylemeğe gi -
den gencın birini de işaret etti: 

- Bunlar da burada geçini -
yorlar ... Geçen gün anlatmıştım 
~.a?. hastayım, tansiyonum var. 
Olursem, bu mallar kime kal _ 
cak? Kanının "ayriyeten" ge~
ri var. Parada gözüm yok ... Ben 
bu işi, zevkim için yapıyorum ... 
Para kazanmak için değil... 

Kirli bir kahveci çırağı, üst _ 
ten asına kulplu bir tepsi için -
de, iki küçük fincan getirmişti. 

Karşımda, ayakta durmuş, 

Sade dükkanda çalışan ço -
cuklar değil, kahveci çırağı bile 
patronun titizliğine alışmıştı, 
hemen kasada küçük kağıt rafı 
içinde 
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duran eski zarflardan bi
rini çekip aldı, benim dayandı -
ğım tezgaha serdi ve üstüne 
çay fincanını koydu. 

Çırak giderken, patron arka
sından bağırdı: anlatıyordu: 

_ Piyasanın kesatlığı, dur • 
gunluğu, umurumda değil f.a ..• 

- Kapıyı sıkıca kapa ... 
Bana döndü, başını salladı: 

Halka satllan 
Hileli sular 

Belediye kapalı şişeler içinde 
satılan memba sularını muaye
ne etmeğe başlamıştır. Su mem 
balarının başında bulunan ve şi
şeleri, damacanaları mühürle· 
yen belediye memurları çağı.rı
larak, bunlardan izahat alınmış
tır. Yapılan bu tetkikatta çok 
dikkate değer sonuçlar elde e
dilmiştir. 

Alem dağındaki Taşdelen 
memba suyundan bu kış ne ka
dar su alındığı, buradaki me -
murun ne kadar şişe ve damaca 
na mühürlediği tesbit olunmuş
tur. Kışın fena havalarda, Alem 
dağından ancak haf tada bir ara
ba su şehre indirilmiştir. Bu 
miktar bazı haf talar iki arabaya 
çıkmıştır. Halbuki bütün kış, 
İstanbulun her tarafında bol bol 
Taşdelen suyu bulunmu~ ve ıçıl 
mi~tir. Du ştşelerin üzerinde de 
bandrol ve mühür vardır. 

Beledive bu garip işi tetkik 
etmektedir. 

Sokakları temizlemek için 
Bazı mmtakalrda temizlik iş

leri memurları mahalle araları
m ve ic sokakları temizlemek 
için iyi ~bir usul bulmuşlardır. O 
semtin temizliğine memur bü
tün amele, her gün bir başka so
kak veya mahallede toplatılmak 
ta ve burası iyice temizletilmek
teclir. Ondan sonra, sokağın te
mizlendiğ"ine dair, bütün o ma
hallede oturanlara bir kağıdı im 
zalatmakta ve sokağa çöp dök
memeleri kendilerinden rica e 
dilmektedir. 

lstanbul sokakları 
Kanalizasyon taksiti olarak 

belediye her yıl 7 50 bin lira ö
düyor. İki yıl sonra, bu taksit
ler bitecektir. Belediye iki yıl 
sonra, bu parayı şehrin yolları
na sarf etmek üzere bir program 
hazırlamağa başlamıştır. Her 
yıl, mühim olan bu miktar, yol
ların inşasına sarf edilecek, kısa 
bir müddet icinde, İstanbulun 
bütün bozuk,~kaldırımsız taraf
ları düzelecektir. 

- Her defasında söylemeli -
sin... Kabiliyet yok efendiın, 
kabiliyet yok ... işte bu, çıraklık
tan bir parmak ilerliyemez. Son 
ra sırası gelir, patrondan şika
ye1t ederler. Ama sormazlar, bil
mezler ki, o adam, patron olun
caya kadar neler çekmiş, nelere 
katlanmıştır. Para kazanmak ko 
lay değil... 

Elini bıyığından çekmişti, 
dört tane kesme şekeri küçücük 
ince belli fincana doldurdu, ka
şıkla kanştırmağa başladı: 

- Bir insanda cevher olına -
yınca, hiç bir işte ilerleyip tutu
namaz. Ben, bugün para kazan
mışnn, kazanıyorum ... Elbette 
b~nde bir cevher var ki bu mev
kıe çıkmışım ... 

Artık ne örnek gösteriyor, ne 
k_~maş çıkarıyordu; işi, büsbü -
tun ahbaplığa dökmüştü: 

- Para kazanmak için, yük _ 
selmek için, bir insan, her şey _ 
den evvel, muntazam olmalıdır. 
Gayrı muntazamlıkla iş yürü • 
mez. Ben, her işimde, intizam 
isterim; intizam olmayan yer -
deki işten hayır gelmez. Gayrı 

KÜÇÜK HABERLER 

* İstanbul vilayeti par~ idare he· 
yeti başkanlığına, seçilmiş olan eski 
Bayındırlık Bakanı Bay Hilmi yarın 
1stanbula gelecektir. 

* İstanbul Tapu idaresinde yıllık 
teftişlere başlanmıştır. Yakında bite -
cektir. 

* Kızılay Cemiyeti kaza kolları 
başkanları dün de İstanbul mümessil
liğinde toplanmışlardır. 

* Ankarada toplanacak olan Ti • 
caret odaları kurultayına gitmek için, 
İstanbul vilayeti tarafından delge o
larak seçilen Murat Furtun ile Hüse
yin Sabri bu akşamki Ankara ekspre
si ile Ankaraya gideceklerdir. . 

* Halkalı Ziraat mektebi muallim· 
lerinden Rifat, Necati, ~eyda ve ü -
çüncü sınıf talebesi, araştırmalar yap 
mak üzere Trakyaya gitmişlerdir. 

* Milli Reasürans'ın eski muhase
becisi Osman 250 lira ücretle lstan -
bul muamele vergisi mütehassrshğına 
"Layın eaıımıştır. 

* Dul, yetim ve mütekaidlerin U • 
çer aylıklarının yoklaması bu ay so
nuna kadar bitirlecektir. Aylıklar da 
Haziranda başlıyacaktır. 

* Limanda yükleme ve boşaltma 
işlerinin yavaşlığından şikayet edil -
miş ve ilişiği olanlarca bu işin yolu
na konması istenmiştir. Yapılan tet
kikat sonunda, y~ükün Rıhtım vasıta
sile doğrudan doğruya antrepolara 
nakli için rıhtnnlnnn geni letUmctıin 
den sonra bunun kabil olacağı anla
şılmıştır. Bu işin sonunda işsiz kalan 
mavnalarla, köprünün Haliç tarafında 
zaten boş duran salapuryalar, Kaad
hane deresine götürülerek münasip 
bir yere bağlanacaklardır. 

• » .. •hn ho~azı, önünde karaya 
oturan Çeken vapuru kurtanımı~ ve 

yapılan tetkikat sonunda şaftı kırıl
dığı görülmüştütr. Vapur Amasraya 
çekilmiştir. Ayni zamanda bir taife
nin boğulmasile sonuçlanan kaza hak 
kında Deniz Ticaret Müdürlüğünce 
tahkikat yapılmaktadır. 

* 1 Temmuz denizciler bayramı 
hazırhklarile uğraşan komite dün de 
Deniz Ticaret Müdürlüğünde topla -
narak şenlik programı tanzimine de
vam etmiştir. Komite dün diğer li • 
manlarımızdaki deniz teşekküllerine 
birer tezkere yazarak bu husustaki 
fikirlerini sormuştur. 

* Bundan birkaç ay evvel Ereğli. 
de karaya oturmuş olan ordu vapu
ru uzun çalışmalara rağmen yüzdürü
lemiyordu. Vapur, sahibi E!ref adlı 
bir gemi tarafından kurtarılmış ve ta
mir edilmek üzere limanımıza getiril
miştir. 

* General Von Stcuben vapurile 

muntazamlığa sinirlendiğim ka
dar, bir şeye sinirlenmem. Her 
şey, yerli yerinde olmalı. Ne, 
nereden alındıysa, gene oraya 
konmalı ... Toz, kir istemem. Ci
gara külüne bile sinirlenirim. 
Parayı sarf ederken de öyle ... 
Para ,sokakta toplanmıyor ki, 
avuç avuç sokağa şerpesin .. Her 
şeyin bir yeri, bir yolu var. 

Bütün karakteristik pintiler 
gibi hasis görünmekten korku
yordu, hemen soldan geri etti: 

- Bu sözümden, beni para 
sarfetmez, sanmayın ... Benim, 
bir merakım da eşyayadır. Ga • 
yet nadide, ağır, kıymetli eşya
lar alının. 

Keyifli keyifli gülüyordu: 
- Evin içini görmeyin, artık 

eşya almıyor_; odalar, sofalar 
taştı, doldu. Öyleyken bir yerde 
bir müzayede satışı duydum mu 
kaçırmam, koşarım. Bizim kan 
ile, her seferinde kavga ederiz. 
Onun da hakkı var. Gel gele -
lim, bendeki merakın önüne geç 
menin imkanı, ihtimali yok ... 
Ben, bu malları ne yapacağım? 
satamam da ..• 

§ehrimize gelen seyyahlar dün ak -
şam memleketlerine gitmişlerdir 

* Belediye ile Sanasaryan vakfr 
mütevellileri arasındaki dava, beledi· 
ye lehine bitmiştir. Han belediyenin 
olmuştur. Esasen belediye hana altı 
yıl evvel elkoymuştu. Bu dava 1928 
yılında asliye hukuk mahkemesinde 
başlamıştı. 

* Büyük harbin başından beri Ev 
kafla beleitiye arasındaki anlaşama • 
mazhkları halletmek için kurulan ko
misyona belediye namına hesab işleri 
müdür muavini Nail ve bir avukat, 
vilayet muhasebecisi Vahid ve bir ha 
zine avukatı memur edilmiştir. 

* lstinye ile Büyükdere arasında 
yeni yapılmakta olan yolda Belediye 
Sular idaresi yeni Terkos boruları dö 
şetmektedir. Bu borulann uzunluğu 
altı kilometredir. Bu ay sonunda bu-
rada faaliyet bitmiş olacaktır. 1934 
yılında başlanan Terkos ıslahat pro -
jesi de önümüzdeki kı~a kadar bitiril
mı~ .. ~ .. -'·!•r. Filitre havuzlan yapı
lacak ve sıfonlar tcn..-=v .. edilecektir. 
Kışa kadar her tarafın boru uuıT..,., 
da bitirilmiş olacaktır. 

* Bursa Halkevi İstanbul konser
vatuvarına bir mektub yazarak, kon
servatuvarı Bursaya davet etmiş ve 
birkaç konser verilmesini rica etmiş
miştir. 25 Haziranda başlayacak olan 
imtih~nl;.rau \Jlu1111:1'inl müteakıp, kon 
servatuvar orkcstr.:ı.. h .. v .. ti ~·····
gidecektir. Profesör Marks §imdi ge-
lemiyecektir. Profesörün sonbaharda 
gelmesi bekleniyor. 

* Köy mekteplerinde imtihanlar 
dün akşam bitmiştir. Köylere giden 
müfettişler lstanbula dönmüşlerdir. 
Bu yıl köy mektepleri son sınıfların- _ 
da 2000 talehl" imtiho .. A .,:--.::r•h· 

* Fransanın Ankara elçiliği müs
teşarlığına, Kahire elçiliği birinci ka
tibi Lescuyer tayin edilmiş ve Kahire 
den şehrimize gelmiştir. Lescuyer bir 
iki güne kadar Ankaraya gidecektir. 

* Ecnebi ve ekalliyet mekteple -
rindeki imtihanlar, husust talimatna
meye göre olacaktır. Ancak bu mek
teplerde türkçe ve külaür imtihanları 
yeni yoklama talimatnamesine göre 
yapılacak ve mümeyyizler hazır bu
lunacaktır. 

* Lise ve orta mektep müdürleri 
dün tekrar Maarif idaresinde toplan
dılar. Haziranda yapılacak sözlü im· 
tihanlarda bulunacak mümeyyizlerin 
listesini gözden geçirdiler. 

* Muallim mektepleri tatbikat im· 
tihanları yarın bitiyor. Talebeler tat
bikat imtihanlarına kur'a ile girmek
tedirler. 

* Tatil aylarında, tasarruf yapmak 

Bir yudum çayından içiyor, 
bir nefes cigarasmı çekiyordu: 

- Artık müzayede memurla
rı, koltukçuların, hepisi, beni öğ 
rendiler, huyumu biliyorlar. Bir 
mah gözüm kesti mi, pey vur -
mağa başladım, tırnağımı tak -
tım mı bir daha bırakmam. Bu 
yüzden, çok ta ziyan etmişim -
dir. Koltukçular arttırırlar bir 
yandan, ben arttırırım bir yan -
dan ... Malın kıymetini aşar da 
taşar da ... 

Bütün bu övünmeler, gözle -
rimi iyice kamaştırdığına emni
yet gelmişti; yüzü, içten bir se
vinçle parlıyordu: 

- Geçen gün çıkardığım ku
maşları, pek gözünüz tutmadı. 
Hepsi de pahalı, ağırdır ama, 
gönlüniiz çekmediyse, ne denir? 
Pahalılığını, hiç düşünmeyin ... 
Size göre değil... Bir kaç güne 
kadar, ısmarladığımız yeni çe -
şitlcr gelecek... Siz, uğrayın, 
bir kere de onları görün... Be -
ğeneceğinize eminim ..• 

Bana duyurmadan, gayet us
talıkla dükkana ayağnnı alıştı -
nyordu 

~~-------------------------'lllllı! Biz ID>iycrlY!z kD 

O! 
Vergiyi (o) verir diye söze ba§ 

lamak ist~meyiz. Çünkü vergi ver 
mek (o) nun baı vazifesidir. 

Lakin biz de hep (o) na yükle 
niriz ..• 

lstanbulda zerzevat ve çiçek pa 
~alı yetiıirmİf. Dııarıdan geler 
zerzevatlar ve çiçekler lstanbuı 

bahçelerinin yetiıtirdiklerine re 
~abet ediyor, onun ucuza satılma 
sına yol açıyormuş .•. lstanbul bal 
~evanları şikôyetçi. lstanbula dı 
ıarıdan zerzevat ve çiçek gelme 
sin diyorlar. Gelmesin de (o) ucuz 
zerzevat bulamasın ve pahalıyc. 
satın alsın! 

Berberler de düşünmüşler ki; 
ıilet biçimi usturalar çıktı çıkal 
zenaat çoraklamı1tır. ( Bununlcı 
beraber her gün yeni ve modern 
bir dükkan açıldığı da görülü 
yor.) Kimse suratıtiı berber usta· 
sının eline bırakmıyor. Hatta gü 
zel kızlara tıraş yaptıran dükkan· 
lara bile yüz; vermiyorlar .•. 

Buna kar1f ne yapmalı? Hükii 
rnete baıvurup usturalann gümrü. 
ğünü arttırtmalı. O kadar arttırt· 

malı ki; (o) ustura aatın alacağı 
na, berbere tıraş olmayı daha U · 

.:uz; bulsun .•• 
Bu 1ikayetçileri dinlersen~ hal;, 

lı bulursunuz. Bu adamlar da ek· 
mek yiyecek, geçinecek, aile, O· 

cak geçindirecek. iyi ama neden 
bunun yolunu hep (o) nun artı~ 
para vermesinde ararlar? •• 

Bu (o) §U içinde ya§adığımız. 

ı'talk kümesi olduğunu anlaml§Sı· 
ıv:.ulır. 

Bahçevan geçinmek için, berbeı 
yaşamak için (o) nun kesesine ba 
kar. Lakin (o) nun kesesine ne 
giriyor? Ne kadar kaz.:ınabiliyor? 
Bunu onlar düşünmezler .•. 
Sanıyoruz ki; piyasada alı§Ve· 

ri1 durgunl...ığunı 11idermek, ke · 
-Jlıklaı ı kökünden kazımak için 
d"•1ünülecelı çare 'o) na, yani Bİ· 
.ze ve bize çok ~ara serf ettirmek 
değil, ucu.za yaıatmayı ba§arabil 
mektir. (O) na yüklendikçediı 
ki güçlükler artar. Buna: 

... Siz ne dersini~?...,j 
- r 

-- -

Fuad Köprülü 
Bir kaç gündenberi ~nk3:rada 

bulunan Edehiv:ıt faktiltesı de· 
Kam Profesör Fuad Köprüll 
dün sabah şehrimize dönmüş • 
tür. Fuad Köprülü bize dedi ki:; 

- Saylav seçilirsem, bundan 
sonra Ankaraya gidip, orada ça 
lışacağım. Ankarada kurulacak 
edebiyat fakültesi dekanlığına 
getirileceğimi gazetelerde oku· 
dum. Resmi mallımatım yoktur. 
Yakında Ankara ya gidib çalış-

mağa başlayacağım.,, 

maksadile, her ilk mektepten birer 
h:ıdemenin işine nihayet verilecektir. 
Ders senesi başında bu hademeler tek 
rar alınacaktır. ı 

* Universite kimya profesörlerin • 
den Bendrof'un mukavelesi bitmiştir~ 
lmtihanlaı dan sonra, memleketine gi· 
decektir. Bunun yerine başka bir pro
fesör getirtilecektir. 

-=-
Ah, onun aldığı pahalı, ağır, 

kibar kıymetli eşY.alan ne kadar 
görmek isterdim. Bir hırdavatçı 
dükkanına çevirdiği evini gez : 
mek için ömrümden bir seneY1 

feda edebilirdim! 
Dalgın dalgın dinleyişim, o

nu, kuşkulandırmış gibiydi; so
luk gözlerini kırpıştırıyordu: 

- Hangi semtte oturuyorsU'" 
nuz? 

Birdenbire bunu, niçin sor• 
muştu? ·bi 

İtirafa srkı1ryormuşum gı 
utana utana cevap verdim: 

- Kasımpaşacla... .. e 
O, dikkatli dikkatli yüzutıl 

baktı: 
- Biraz sapa bir semttir. 
Boynumu büktüm: 
- Ev, kendimizin... ııd 
Teselli eden bir tavırla baŞ 

sallıyordu: 
- O, başka ... Hakkınız var; 

Biz, Şişhanede oturuyoruz. S ~ 
karımmdır. Çıkıp kiraya ver~ 
ceğiz. Taksimde, yeni yap~ , 
apartımanlardan birine ta}·rıı' 
mak fikrindeyiz. Daha keY 'r) 

(Arkası va 
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ASKERLiGE HAZIRLIK DE:RSLERi 

edek Sübay Hazırhk Kıtaları 
Talimatnamesi Onaylandı 

Sınıf Geçmek Ve Mef<.tehden Mezun Olmak İçin 
Askeri Derslerden iyi Numara Almak Şarttır 

[ANKARA HUSUSİ MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR] 
Ankara, 18 

,. l\skerliğe hazırlık dersleri, 
askeri ehliyetnameler ve ihtiyat 
sübay hazırlık kıtaları hakkın
daki talimatname Bakanlar He
yetince onanmıştır. Talimatna -
meye göre, ordu ve yüksek tah
sil çağında bulunan gençler, as
keri ehliyetname almağa mec -
bur olacaklardır. Bunun için de 
kendi mekteplerinin program -
larma konulan askeri derslere, 
talimlere ve senelik kamplara 
devama mecbur olacaklardır. 

Sınıf terfii ve mektepten me
zun olmak için askeri dersler -
den de iyi numara almak şart -
tır. Askerlik dersi ve tatbikatı 
mektep ve sınıflarda şöyle gös
terilecektir: 

1 - Resmi ve hususi orta 
mekteplerle liselerin ve muallim 
mekteplerinin birinci senelerin
de ve muadili ikinci derecede 
ordu ihtisas mekteplerinin ilk 
sınıflarında haftada ikişer saat. 

2 - Resmi ve hususi liseler
rnuadili birinci der.ecede orta ih 
tisas mekteplerinin her sınıf m
da haftada ikişer saat. 

3 _ Muallim mekteplerile 
musiki muallim mektebinin mes 
leki kısımlarında her sınıf ta haf 
tada ikişer saat. 

<t - ı uccar kaptan, çarkçı 
ektebinin birinci ve ikinci sınıf
annd~ haftada ikişer saat. 
5 - Üniversite ve muadili yük 

.sek derecedeki diğer ihtisas 
mekteplerinin ilk üç senesinde 
ve Gazi Terbiye enstitüsü smıf
~annda senede altmışar saatten 
ılk tahsil devresinde 180 saat. 

Ecnebi mekteplerinde 

r Memleketimizde ecnebi mek
teplerine devam eden Türk teb'a 
sı talebeler kendi mekteplerine 
nıuadil derecedeki Türk mek -
teplerinde askerlik dersi göre
cekleri gibi askerlik kampları -
na da iştirak edeceklerdir. 

Bunların da sınıf terfii ve 
.tnektepten mezun olmalarında 
askerlik derslerinden iyi numa
ra almalan şarttır. Doktor rapo 
:U alan talebe, kabiliyeti ve sıh
.ni ehliyeti elverişli olmadığı an 
laşılırsa kampa iştirak ve talim
den müstesnadır. Bu gibi tale -
beteri yalnız nazari dersten 
imtihan vermek mecburiyetin -
tledir. Verilecek ehliyetnameler 
Orta, tam ve yüksek olmak üze
re üç nevidir. 

Ehliyetname 
'Askeri yüksek ehliyetname 

alacak olan yüksek mektep ta -
lebesi aynı şekilde hazırlanan sı 
nıflanna aid programlarına gö-
~e İstanbul Talim taburu ile An 
... arada Talim bölüğünde ve di -
ner sınıf kıtalarında ders ve ta-

m görürler. 
~rta mekteplerle lise ve mu

adılleri olan mekteplerdekiler 
asken tedrisat, talim ve terbiye, 
~rn~~i asker mallımat ve piya-

1 ecılik esası üzerinden yapı
ır. 

1 Üniversite ve yüksek mektep 
k:_r~eki okutma tamamen mesle 
k 1d!r. Hususi mekteplerdeki as
ı erı ders muallimlerinin ücret -
,,,eri. ınektep idareleri tarafından 
d:rı.lecektir. Yüksek mektepler
d"Ikı talebeler sınıflara tefrik e-

1 ecektir 

1 İstanb~ldaki yüksek mcktep
:de bulunanlardan piyade, le
di ıı!11, sanayii harbiye, doktor-

§çı, eczacı1 kimyager smıfları-

na ayrılanlar talim taburunda 
piyadecilik programını görür -
ler. Diğer sınıflara ayrılanlar i
se İstanbul kumutanlrğmın sı
nıf kıtalarında talim görecekler 
<lir. 

Ankaradaki yüksek mektep 
müdavimleri topçu, süvari, he -
kim, baytar, eczacı, dişçi, kim -
yager, sanayii harbiye ve leva
zım sınıflarına ayrılacaklardır. 
Kanıp müddeti yüksek mektep 

lerin bir ve iki sınıfları nihaye
tinde on beşer günden 30 gün -
dür. Talebinin mevsime göre 
kışlık, yazlık elbiseleri ve mal
zemesi ordu tarafından temin e
dilecektir. Talebe gene kurma
ya kabul edilecek, askeri ki
taplarım almağa mecbur ola -
caktıf. 

Hazırhk kıt'aları 

İhtiyat sübaylan hazırlık kı
taları muhtelif sınıflar icin ihti
yat Sübay mektebidir. -İhtiyat 
sübaylık şartlarını lıaiz oluµ ta 
tam ehliyctııameyi haiz bulu-

nanlar yüksek ehliyetname ta -
lim ve tedrisatına karşılık ol -
mak üzere ayrıldıklan hazı.rhk 
kıtalarında iki ay hizmet ettik
ten sonra ihtiyat sübay mektebi 
tedrisatını takip ederler. 

Bir talim devresi sonunda u
mumi tavır ve hareketi ve kıta
daki çalışmasına ve bilgisine gö 
re ihtiyat sübaylığa ayrılması 
tasdik edilenler ihtiyat sübay 
mektebine kabul olunurlar. 

Yüksek ehliyetnameyi daha 
önce mekteplerinde ve talim kı
talarmda alan aym doğumlular 
askerlik şubelerince doğruca ih-
tiyat sübay mektebine yollanır
lar .Bir sebeble mektep tahsilini 
terkeden talebeye gördüğü aske 
ri ders ve talimler için askerliğe 
hazırlık derecelerini gösterir bir 

vesika verilir. Askerliğe hazır -
hk dersi ve talimlerini görenlere 
bir tasdikname verilir. Tasdik -
nameler ehliyet imtihanlannda 
muvaffak olanlara verilir. İmti
hanlar ağızdan ve tatbikidir. 

Kam ut ay Çarşambadan 
Sonra Hergün Toplanıyor 
İkt ·adi Buhran Vergisine 
Eklenen Madde Onaylandı 

[ HususT Muhabirimiz Bildıriyor] 

Ankara, 18 

Kamutay bugünkü toplantr -
sında bütçenin görüşülmesi için 
çarşamba gününden sonra her 
gün toplanmağa karar verdi. 
Bundan sonra Abdülhak Hamid 
yeminini yaptı. Kendisi fazla 
rahatsız bulunuyordu. Fazıl Ah 
med kürsüye kadar kolunda gö 
türdü. Çok halsiz olduğu belli i
di. Yavaş sesle yeminini yaptı. 
Çok alkışlandı. 

Bundan sonra eski Bursa say 
lavı Rüşdü ve bir çok saylavla
rın teşrii masuniyetlerinin kal
dınlması ve ifadelerinin almma 
sı mazbatalarr okundu. Eski 
saylavlann teşrii masuniyetleri
nin kaldınlmasına karar veril-
di. . 

Bundan sonra bir çok kanun
ların ikinci müzakereleri yapıl
dı. Muhtelif devletlerle aramız
da olan mukaveleler tasdik e -
dildi. 

İktisadi buhran vergisi kanu
nuna yapılan ek müzakere edi-

lirken Hüsnü Kitabçı (Muğla) 
söz alarak: 
"- Kanunun yazılışından bir 

sene evvele şamil olduğu mana
sı çıkıyor. Bu böyle ise büyük 
haksızlık yapmış oluruz. Bir 
takrir veriyorum. Kanunun neş 
ri tarihinden itibaren muteber 
olması lazımdır.,, dedi. 

Refik Şevket İnce de, aynı 
mütaleada bulundu. 

Finans Bakam Fuad, encü -
men namına reis Mustafa Şe -
ref, kanunun yazılışından mak -
sad bir sene evveline şamil ol
madığını söylediler. Ufak bir ta 
dille madde daha açık şekle ko
nuldu. Ve Kamutay pazartesiye 
toplanmak üzere dağıldı. 

Pazartesi ruznamesinde mü -
kelleflerden alınacak maktu ka
zanç, istihlak vergisi, beyanna
me usulile alınacak kazanç layı
I:alannın müzakeresi vardır. Bu 
layıhaların bütçeden evvel Ka
~utaydan çıkmnsı icap etmekte 
dır. 

Demiryollarında aileler 
Ucuz Seyahat Edebilecek 

Ankara, 19 (Hususi muhabi- ı rak hesap edilmekte diğer ailt 
riı;ıiz bildiriyor) - Devlet de - e.frad.~ın beherinden' tam bile _ 
mır yollarının hazırlamakta ol- tın yuzde 25 nisbetinde ücret 
duğu aile biletleri bir iki güne alınmaktadır. 
kadar ilan edilecek, bir haziran- Beş yaşına kadar olan çocuk 
dan itibaren tatbik olunmağa !ar ücretten muaf tutulmakta -
başlanacaktır. d~r. Ancak ücrete tabi çocuklar 

Bu biletler aileler için büyük aıle efradından sayılarak on -
kolaylıklar göstermektedir. Ev- J~rdan. da tam biletin yüzde 25i 
vela bir aylık tenzilatlı biletler- nısbetınde ücret alınacaktır. 
den daha ucuz olmakta, avdet Beş kisilik bir grup İstanbul
için bir ay yerine iki ay mühlet Ankara arasında gidip gelme 
verilmektedir. İcab ederse bu ücret olarak birinci mevkide 
müddet üç aya da çıkarılabile - 103 lira, ikincide 74 lira, üçün
cektir. Aaile biletinde takib edi- cüde 47 lira verecektir. 
len esas şudur: Sekiz kisilik bir grup birinci-

Aile kaç nüfus olursa olsun de 134, ikinci de 97, üçüncüde 
aile reisinin bileti tam bilet ola- 61 lira verecektir. 

SiYASAL KONUŞMA 

Harb Sonu Devletleri 
-1-

Son büyük savaştan evvel 
Avrupada yalnız üç cumhuriyet 
vardı: Fransa, İsviçre ve Por -
tekiz. Fakat şahsi hükümdarlık 
tarzı da kalmamrştr. Her yerde, 
meşrutiyet usulü konmuştu; fa
kat bu meşrutiyetler dahi cum
huriyete doğru akmaktaydılar. 

Nitekim büyük savaştan son
ra, cumhuriyet tarzı meşrutiyeti 
yendi. Beş e s k i m e ş r u t i 
saltanat c um huri y e t oldu: 
Rusya, Almanya, Avusturya, 
Türkiye ve Yunanistan. Bunla
ra bir de yeni kurulmuş cumhu
riyetler katıldı: Lehistan, Çe -
koslovakya, Finlandiya, Eston
ya, Letonya. !spanya'dan bah
setmiyorum, çünkü İspanya 
cumhuriyeti pek sonra kurul -
muştur. Bu suretle Avrupada 
on meşruti saltanata karşı 14 
cumhuriyet varlık buldu. 

Fakat savaşın bırakıp gitmiş 
olduğu derin boşluklar, dayanıl
maz ıstıraplara sebep oldu. Sa
vaş esnasında mühimmat hazır
lamakla uğraşan fabrikalar i~le
yemez oldular; bu yüzden mıl -
yonlarca amele işsiz kaldı. Bun
lara askerlikten geri gelenleri 
de katıldılar; açlık, ihtiyaç, gö
rülmemiş dereceleri buldu. 

Hadiseler dikkatle mütalea 
olumrrsa görülecektir ki bu va : 
ziyet Avrupa'da tamamen yem 
olan iki nevi diktatörlük doğu -
racaktır: Birisi sosyalizm lehine 
Rusyadaki diktatörlük, ikincisi 
de sosyalizm aleyhine İtalya ve 
Almanya'daki diktatörlük. 

Evvela sosyalist kurumları 
bu halden istifadeye koyuldular, 
ötedenberi besledikleri içtimai 
devrimin zamanı gelmiş oldu -
guna inandılar. Zaten harbm 
isinde bile Rusyafürayni halden 
doğan böyle bir devrimin muvaf 
fak olduğunu da gördüler. Rus 
misali onlar için bir örnek oldu. 
Bilhassa ki yeni kurulmuş olan 
demokratik cumhuriyetler ve u
suller de kendilerinin faaliyete 
geçmeleri için uygun bir alandı. 

İtalyada, Almanyada, Maca -
ristanda bir sıra taşkınlıklar ol
du. Rus inkılapçıları da bunlara 
yardımdan geri d~rmuyorlar<lı. 
Bir zamanlar gerek İtalyada ve 
gerek Almanyada sosyalistler 
muvaffak oluyor gibi göründü
ler. 

Fakat işte o zamanlar bu 
mt!nleketlerde tersine bir cere
yan başladı. Milliyetçilik bay -
rağı altına sığıntll1ş olan bu ce
reyan iki büyük hedef güdüyor
du: Milliyetçilik için korkunç 
gördükleri sosyalizmi kaldır -
mak ve taşkınlıklara meydan 
veren demokrasi yerine otokra
si yani bir tek şahsın idaresi u
sulünü koymak! 

Her iki memlekette bu cere -
yan muvaffak oldu. İtalya'da 
Faşizm, Mussolini diktatörlü -
ğünü kurdu. Almanya'da Na -
zizm. Bitlerin diktatörlüğünü 
kurdu. 

Lehistan ta ilk gündenberi 
Faşizmi kendisi için örnek edi
nerek, son günlerde vefat eden, 
Piisudski'nin diktatörlüğüne 
vardı. 

Bu üç memlekette diktatör -
lük, sosyalizm aleyhine kurul -
muş bir usfıldür. 

Bunun tamamen tersine ola -
rak Rusya'daki diktatörlük sos-

Ankara - İstanbul arasında 
dört kişilik bir aile birincide 
101, ikincide 73, üçüncüde 46 
lira verecektir. 

Yedi kişilik bir aile irincid~, 
139, ikincide 101, üçüncüde 64 
lira verecektir. 

Devlet demir yolları muallim 
ve talebeler için de faydalı ye
nilikler tesbit etmiştir. Gidecek 
talebeler için avdet kaydı olmak 
sızın yüzde 50 tenzilat yapaca
ğı gibi, dört aya mahsus olmak 
üzere muallimler için de aynı 
miktarda tenzilat yapmaktadır. 

Bundan başka İstanbul gez -
me yerlerinden biri olan Gebze 
için de İstanbul Banliyö tarifo!-\i 
25 mayıstan itibaren tatbik edi
lecektir. 

yalizm lehine olarak ku~ulmuş
tur. Ta ilk günündenberı Ru~ DENiZDE BALIK PAZARLIGI 
rejimi açıktan ve gayet dürüst Eskiden bu söz bir bula:ıık 
olarak kendisine "Proletarya 
diktatörlüğü,, adını v.erdi... .. alışveriş anlatırdı ... Zaman .h~r 

Na gariptir ki bu dıktatorluk- kesi o hale getirdi ki; denıı: c 
ler, zahirde ayni gibi gözükü - balık pazarlığı yapılıyor. 

Bakımz nasıl. yorlarsa da hakikatte idare u - . , 
sullerinde tamamen başka baş- Uskumru bı sene hak getıre. 
kadırlar. Çıkmıyor mübarek! Çiroz ser -

gileri tamtakır iskelet ... 
Mesela Lehistan'da, Pilsuds- Gırgırcılar biraz torik tutil • 

ki, cumhuriyetin kılma bile do- yorlardı. Çiftine yirmi para \ e· 
kunmadı. Cumhuriyet başkan - riyorlar diye tutmuyorlar ... 
lığı, parlman, parlman yanında Lakin beride Yunanlılar to ik 
mes'fıl kabine. secki ile saylav istiyorlar. ltalyanlar da arayor. 
tayini... Hülasa ~cumhuriyetin / Şimdi esna soruyor : 
bütün görünen kısımları saklan- _ Kac tane istersiııiz?. 
mıştı. Pilsudski, kendisi de bir _ 10 bin çilt. 
zamanlar cumhur başkanı oluy- _ Çifti 10 kuruştan ... 
sa da, sonraları müdafaa bakan- Olmaz 
lığı ile iktifa ederek meydanda = S biİİ~sin! 
çokluk gözükmezdi: fakat ma - en .. 
k. · ·d· H Balıkçılar boyle davramııca menın yayı o ı ı. er sey on - . 

1 
k 

1 
~ 

d 1. d"" .. d s 1 alıcı ölü lıyata ba I a amıyo . ... an ge ıyor, ona onuyor u. e- . d. v • 

cen, seçtiren, direktif veren o Aşağı yuka~ı. balrkçımn ıste ,ıgı 
idi. Bütün makineyi görülmez ne boyun egıyor ve grgırcııar, 
ellerile idare ederdi. hemen ağları atıp balı~!arı tut· 

I. ı 'd k ··ı"l · k l" et maya başlıyorlar. Boylelıkle ta ya a eza su a eı ·ra ıy . .. k k , . 
k b··t·· l"h' tl · torık 20 paraya dusmet en .ın· ma amı u un sa a ıye erı ve . . .... 

imtiyazları ile muhafaza olun - t~rıllyor v~ bır eskı ata sozu ye· 
muştu. Lakin "kral krallık edi- nı ekonomı ş~rtları altında 3'11a· 

yor, idareye karışmaz.,, İdare mın~ kaybedıyor. .. 
tamamen Mussolini'nin elinde - Bır nokta var. Bu guzel ~<::~· 
dir. Zaten şahsında bile dokuz yi Yüksek Balıkçılık Ensutusu 
vekaleti birlestirmistir. Musso- bulmus değildir. 

B. FELEK lini parlm;mtarizrrı usuliinü ta
nımamış ve saylav seçkilerine 
son vermiştir. 2 

Almanyada ise Bitler, cum - Ticaret o aları 
==--

hur başkanlığı ile basbakanlık o n g r e s i 
salahiyetlerini nefsinde topla -
mış, milli meclisten geniş sala -
hiyetler alarak on~n yerine geç
miş ve memleketi üç dört arka
daşı ile beraber idare etmekte -
dir. 

Bu diktatörlüklerde hürriyet
ten mes'uliyetten, kontroldan 
hüiasa parlmantarizm usulündt. 
bakılan esaslardan bahsedile 
mez. 

Fakat, parlmantarizm usulü
ne sadık kalmış olan devletler 
de sarsıntıdan ve eski klasik 
şeklin şu veya bu değişikliklere 
uğramasından kendilerini kur -
taramadılar.Cünkü oralarda da
hi aynı içtimii arızalar yapmak
taydı. Galip ve mağlOp devlet -
ler de müthiş savaşın tesiri ile 
zedelenmişlerdi. Oralarda dahi 
halk, ıstırap içinde kıvranıyor -
du ve sosyalizm ve komünizm 
taraftarları bu vaziyetten isti -
fade etmek yolundaydılar. 

Sosyalizme son vermiş olan 
faşizm, bu memleketlerdeki mil
liyetçiler için dahi bir örnek ol
mağa başladı. Ötede beride 
Mussolini'yi taklit ederek gayri 
memnun kitlelerin başına geç 
mek emelini besleyenler bulun
du. 

Fransa'da mesela Staviski re
zaletini bahane yaparak gürültü 
çıkaranlar Dumergue'i bu iş 
başına getirmekle hemen emel
lerine nail olmak üzereydiler. 
Fakat açıkgöz davranan cum -
huriyetçiler buna mani oldular 
ve halkın emellerini tatmin ve 
sosyalizm akınına mukabele et
mek için başka yollar aradılar. 

Amerika'da ve İngilterede de 
aynı hadise vaki oldu. 

Bu üç memleket eski parl -
mantarizm usulünü muhafaza 
etmekle beraber, o usulün sava
şa kadar tabi olduğu bazı esas -
larda bazı yenilikler kabul et -
mek mecburiyetinde bulundu -
lar. 

Bu yeniliklerin en başlıcası 
devletçiliktir. Bu alanda bunlar 
da diktatörlükle idare olunan 
memleketlere az çok yaklaştı -
lar. Şöyle ki bugün bütün dün -
yaya devletçilik usulü az çok 
hakimdir. Fakat yakından tet
kik edildiği halde görülüyor ki 
devletçilik usulü her yerde bir 
değildir ve muhtelif yerlerde 
muhtelif şekiller ve mahiyetler 
almıştır. 

Umumiyetle beş nevi devlet
çilik vardır: (l) Rus, (2) Al -
man. (3) İtalyan, (4) Ameri
kan, ( 5) liberal devletler dev
letçiliği. 

Bunlardan ayrr ayrı ve her 
biri hakkındaki mütalealarımızı 
gelecek makaleye bırakıyoruz. 

Ahmed AGAOGLU 

Ankara, 18 (Hususi muhahi· 
rimiz bildiriyor) - Ticaret o -
daları kongresi 21 Mayısta saat 
15 de konomi Bakanlığı bina .rn 
da Ekonomi Bakanı Celal Ila -
yar tarafından acılacaktır. Mu -
rahhaslar şimdiden gelmege 
baslamıslardır. Kongreye işti -
rak edecek murahhaslar 200 ka
dardır. Kongre bir haf ta sür.! -
cektir. 26 Mayısta acılacağı yo
lundaki haberler doğru değildır. 

ANKARA KÜÇÜK 1 
HABERLERi 

-,~~'-

* Ankara, 18 <Tan) - Ver
mut ve likör fiyatlarında asga
ri resim almak suretile mühim 
miktarda tenzilat yapılması Fi
nans Bakanlığınca kabul edil
miştir. 

* Ankara, 18 (Tan) - İkin
ci sınıf adliye müf ettisliğine ü
çüncü sınıf müfettişlerinden 
Faik tayin edilmiştir. 

* Ankara, 18 (Tan) - Par
timizin genel idare heyeti üyeli
ğine secilen Nafi Kansu dan in
hilal edecek Ankara Halkevi 
Başkanlığına İçel saylavı Ferit 
Celal Güvenin tayini kararlaş -
mıştrr. 

* Ankara, 18 (Tan) - Posta 
telgraf fen müşaviri heyeti aza
lığına İstanbul Posta Telgraf 
baş müdürlüğü müfettişlerinden 
Sadi tayin olunmuştur. 
Manisa Nafia üçüncü sınıf baş 
müfettişlerinden Hıfzı Bahke -
sir, Kocaeli üçüncü sınıf baş 
mühendisi Kamil Çorum, Ço-
rum dördüncü sınıf baş mühen
disi Fikret Manisa viiayetleri 
Nafıa baş mühendisliklerine ta
yin edilmişlerdir. 

* Ankara, 18 (Tan) - Ke -
şan kaymakamı Reşad vekalet 
emrine alınmıştır. 

* Ankara, 18 (Tan) - Ma -
liye teşkiiatım tetkik eden mü
tehassıs Antane bu akşamki 
trenle memleketine dönmek ü -
zere buradan gitmiştir. 

* Ankara, 18 (Tan) - Fi
nans encümeni bugünkü toplan 
tısında Finans bakam da bu
lundu. Finans teskilat kanun 
Iayıhasmın görüşülmesine baş -
landı. Beşinci maddeye kadar 
müzakere edildi. 

* Ankara, 18 (Tan) - Husu 
si idareler kanun projesini tet -
kik etmek üzere teskil olunan 
muhtelit encümen Faik <Tekir
dağ)m başkanlığında toplana -
rak konuşmalarına başlamıstır. 

* Ankara, 18 (Tan) - Tatil 
günleri kanun layıhası dahiliye 
encümenine verilmiştir. Encü -
men pazartesiye toplanarak pco 
jeyi tetkike başlayacaktır. 
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1 " TAN '' m tefrikası : 27. 
Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Harh M~ydanında Bir Alman Fedayi 
Kadın lngili~ üni/ormasile Düşman 

Safları içinde Çalu:;ıyordu 

Suç Ustu yakalanan bir casus kadm 

o ·aman işimizin daha iyi gide
' 0 ini umuyorum. 

Mannering bu ele geçmez 
Fritzi yakalamak hevesiyle bu 
teklifi de kabul etti. Fritzin emir 
neferini tekrar düşman hatlan
ı;a göndermek niyetinde değildi. 
Üç kişinin bildiği bir sır, srrlık
t~n çıkmış olacağından Manne
rıng biraz uzakta atiyle meşgul 
olan emir neferini işaret ederek: 

. --::- Bu~u tevkif edeceğim, de
dı, ~~le ıcap ediyor. Yunanlı bu 
teklıfı münasip buldu. 

. - Hakkınız var, dedi. Fakat 
hır defa dereden çıkıp bakınız, 
y~l tutulmuş olmasın? Eğer 
ku~s.e yoksa neferi o zaman tu
tabılırız. 

"Her ihtimale karşı c b' d 
1. 

1 1 
. e ın e 

e ıy e r<:vo venni tutmakta olan 
Mann1edrıng atını alarak bir met
re açı .. ı v_e h~men bindi .. Bu sı
rada uzerıne ıki iki silah birden 
patladı ve kurşunlar Mannerin
gin ~ulaklarmdan vızı!dıyarak 
geçtı. 

"Geriye dönünce Yunanlı ile 
emir neferinin kendine doğru 
cephe aldıklarını ve ateş ettikle
rini gördü! Hayretten dona kal
mıştı. 

"Atının ürkerek sıçramakta 
olmasına bakmıyarak kendini 
müdafaa etmeğe çalıştı ve iyice 
nişan alarak birkaç el ateş etti. 
Emir neferi vuruldu. Yunanlı 
seğirterek kaçtr ve bir lahza 
içinde gözden kayboldu. Neferin 
atı da Yunanlının arkasından 
koşup kaçu. . . 

"Bu meydan muharebesını 
kazanmış olan Mannering ağır 
yaralanarak yerde can çekişmek 
te olan emir neferiyle yalnız 
kalmıştı. 

"Atından indi. Hain Yunan· 
lınm cürüm ortağı olan ve ölmek 
üzere bulunan "emir neferini,, 
muayene etti. Dehşet! Bu bir ka
dındı .. Bu şüphesiz İngiliz üni
forması giymiş bir Alman kadı
nı idi. Çok sürmedi, kahramanca 
fedakarlığının kurbanı olarak öl
dü. 

"Biz şimdilik bu cesedin üze
rine bir örtü çekelim; Manne
ring her halde kendisine düşen 
yazif eyi yapmıştır. Bu ıssız 

yerlerden, gündüzki hadise·r; 
• :.işünerek avdet ederken gü 
ufukta kaybolmakta idi.Bir taraf 
tan dikkatsizlikle bir kadını öl
dürmüş olmak teessürüne öbür 
taraftan bir Yunanlının hiyane
tine uğramış olmak teessüfleri 
karışıyordu. Fakat bu hissi ça
buk bastırdı. Ne olursa olsun bu 
kadın, düşman askeri kıyafetine 
girmiş bir Almandı ve kendisini 
öldürmek için her şeyi göze al
mıştı. Onun bütün düşünceleri 
şu suretle bitiyordu: 

- Ah, o kadın yerine şu ha
in Yunanlıyı öldürseydim.,, 

Mannering yoluna devam ede 
dursun. 

''Bu hikayenin alt tarafı var. 
Yakalamak istediğimiz halde 
muvaffak olamadığımız Fritz ne 
uydurma bir adam ve ne de bir 
peri değil, müthiş bir gerçek 
idi .. ihtimal ki Büyük Harpte 
Alman casusluğunun en becerik
li ve en kudretli ajanı bu Fritz 
idi. Siz de anlamışsınızdır, bu 
Yunanlı esir, Fritzin kendisi ve 
vurulan emir neferi kadın da 
onun kansı idi! Mannering bu 
hakikati ancak mütarekeden bir 
~aç ay sonra anhyabilmişti ki 
b ~ da Fritzin kendisine yazdıc7ı 
ır mektupla meydana rıkmı~-

tır Te.,ad""f "k" ~ · .k:. . 0 u 1 ı sene sonra bu 
ı ·ı ıstıhbaratcıyı İn .1. 1 f d . - gı ız er tara-
ın an ışgal edilmiş b" l 

k b. ır mem c-
ette, ır kahvede karşı k 

t . d" B" "b" . arşrya ge ır 1• • ırı ırı~i tanıdılar, fa _ 
kat bellı etmek ıstenıediler 

Bu hikaye gerçek midir?"n _ 
ğilse niçin uydurulmuştur? B~
nu o zamanki istihbarat müdürü 
Seyfi Bey (Şimdi Gümrükler U. 
K.General Seyfi) den sordum; 
hatırhyamadılar. Dosyalarda da 
göremedim. 

Bu hikayeyi tamamlamak için 
Almanların anlattıklarım da 
okumak faydalı olur. Diyorlar 
ki: 

" .... Bizim yalnız Avrupada 
değil, şarkta da güçlü ve bece
rikli ajanlarımız bulunmuştur. 
Bunla:-ın en ünlüleri Franke, 
Preuser, Wasmusdur. 

"Franke'nin binbaşı olduğu 
sö~ )eni yorsa da ne rütbesinin ve 
ne de doğru adının ne olduğunu 

doğru olarak söylemek mümkün 
değildir. Şarkta bulunan ir~~iliz 
kıt'aları arasında bu adam Fran
ki adıyla tanınmıştır. (1) 

"Franke, 40 yaşlarında yakı
şıklı bir adamdır. Rengi koyu 
esmerdir. Kendisinde büyük bir 
aktör kabiliyeti vardır. Sinirleri 
çelik kadar kuvvetli ve her va
ziyette son derece meharetli idi. 
Birçok defa !ngiliz zabiti kıya
fetiyle İngiliz kıt'alannı ve 
menzillerini keşfetmiş ve bir ca
susun yapabileceği en güç işleri 
kolaylıkla becermiştir. Franke 
esasen bütün hayatım İngiliz 
müs-::emlekelerinde geçirmişti. 
Yanında hemen tekmil İngiliz 
üniformalarının bulunduğu an -
laşılmıştır. Oynayacağı role gö
re hazan bir İngiliz erkanıharp 
zabiti, hazan iskoçyalı bir bin
başı, hazan Anzacs (Avustralya 
ve Yeni Zeland kıt'alan) yüzba
şısı, hazan bir topçu zabiti kı· 
lıklarmda iş görmüştür. Franke
yi yakalamak için hemen bütün 
İngiliz kıt'aları gözlerini dört 
açmışlardı. Fakat Franke hiç
bir zaman ciddi bir tehlike kar
şısında bile kalmamıştır. O, gö
rünmeyen, sihirli bir adamdı. 
Bir defa Avustralya zabiti kıya
fetinde iken iki İngiliz posta ne
feri onu durdurttular. 

- Siz Avustralya zaoiti de
ğilsiniz, hüviyetinizi ispat edi
niz, dediler. 

Franke, hiç şaşalamadan, te
<laş göstermeden neferlere bak-
tı. Hiddetli bir sesle bağırdı: 

- Artık çok oluyorsunuz! 
T-~ neferleri tevkif ettirdi. 
Gene bir defa İngiliz topçu 

miralayı kıyafetinde qmum cep
hane deposunun bulunduğu Ro
sa'ya geldi. Kendisinin yakında
ki fırkaya mensup olduğunu ve 
cephane ihtiyatı hakkında doğru 
malUmat almak için karargahın 
emriyle geldiğini bildirdi. istedi
ği tafsilatı alarak gitti. 

Bir gün İngiliz erkanıharp 
yiizbaşısı olarak bir topçu mer
kezini ziyaret etti. Büyük ka
rargahtan gönderildiğini, yakın
da vukubulacak taarruz için ic
ra edilecek olan su taşırma işle
ri hakkında liva kumandaniyle 
konuşacağım söyledi. Görüştü
ler. Liva kumandanına: 

- Yapılacak işin iyice anlaşı
lıp anlaşılmadığım anlamak ve 
kanaat getirmek istiyoruz, dedi. 

Kumandan her şeyi olduğu 
gibi anlattı. Fakat, aksi olacak, 
bilmiyerek bir noktayı yanlış 
söyledi. Erkanıharp zabiti ora
dan ayrıldıktan sonra kumandan 
bu yanlışlığın farkına vardı ve 
doğrultmak üzere karargaha te
laşla telefon etti. Kumandan bu 
yanlışlığı anlatırken böyle bir iş 
için karargahtan zabit gönderil
memiş olduğu anlaşıldı ve gene 
anlaşıldı ki bu zabit Franke'dir. 

"Franke'nin en büyük işlerin
den biri de İngiliz erkanıharp 
zabiti sıfatiyle Kudüs'ten Yafa
ya kadar bütün İngiliz cephesi
ni tabur tabur teftiş etmesidir. 
Her tabur kumandanına yapa
cakları taarruz hakkında imti
han yollu sorgular sormuş ve 
ufak ~şl~re kadar bilgi toplıya
rc:k hıçbır güçlüğe ve tehlikeye 
u?ira~:ık~ızın Türk cephesine 
donmuştur. 

·:~_inbaşı Franke, harp devam 
ett~gı uzaca Filistindeki ingiliz
lerı korku ve kuşku içinde bırak
mıştır. Birçok İngiliz zabitleri 
casus diye tutulmuş ve günler
ce tahkikat neticesini beklemiş
lerdir. 

(Arkası var) 

( 1) Aston'un gfıya bu ismi sakla· 
mak için uydurduğu Fritz budur. .... 

KENDi KENDiMiZE ÇAl lYORU~\ 
Yaz Ayları 
G e 1 d i 

Ömrümüz bütün kış dört dr -
var arasında geçti. Önümüzdeki 
aylar içinde herkes haline göre 
bu güneş ve hava mahrumluğu
nun acısını çıkarmağa çalışacak. 
Vardan yoktan, borç harç, tram 
vaylara, vapurlara, trenlere bi -
nerek uzak yakın eğlenti yerle
rine dağılacağız. Ne yazık ki, 
Y eşilköyden Pendiğe, Kavak -

Gümrükte 
Müşkülattan 
ŞiKAYET 

Bulgaristandan gelen bir oku
yucumuz yazıyor: 

9 mayıs tarihinde Filibeden 
cümhuriyet vatandaşı sıfatiyle 
konsoloshaneden almış oldu
ğum 1079 sayıh pasaportla ve 
ayni daireden Filibe belediyesi 
ve valisi tarafından tasdikli zati 
eşyam ve san'atıma müteallik a
di iki çıkrık için almış olduğum 
listeyi hamilen istanbula gel
dim. Geldiğim tarih Edirne po
lisinin yoklama mührü mucibin-
ce 1 O mayıstır. 11 mayısta Sir
keci gümrüğüne ve kumpanyaya 
eşyalarımı almak için müracaat
ta bulundum ve lazım olan evra-
knm aldım. Tekrar Sirkeci güm
rüğüne müracaat ettim. Müdür 
evrakımı gözden geçirdikten 
sonra beni isticvap etti. Sorulan 
sualler şunlardır: Siz daha ev
velce Türkiye toprağına geldi-

- · • niz mi, gelmediniz mi? Hangi 
• .ırdan Kah taneye, Edirnekapı- tarihlerde geldiniz?. Sorulan 
dan Adalara kadar yayılan bu 
koca şehirde, nakliye meselesi, suallere yalan kabul etmiyen te-
hir türlü yoluna konmadı. miz vatandaşlar gibi cevap ver-

Halkı ·ucuz taşıma işine, bir dim. 
türlü layık olduğu ehemmiyet 29 ilkteşrin 1933 cümhuriyet 
verilemedi. bayramı şenliğini görmek arzu-

y edi sekiz kişilik bir ailenin su ile geldiğimi ve on gün kal -
şöyle bir kır gezintisi, keselere dıktan sonra tekrar Bulgarista
evlat acısı gibi çöküyor. na çoluğumun çocuğumun yanı-

Şirketi Hayriyenin önümüz - na döndüğümü söyledim. Mildir 
deki haziran için Boğaziçinin Filibe konsolohanesinden getir
yerli ve yabancı yolcularım se - miş olduğum tasdikli listeye iti
vindirecek ucuz bir tarife hazır- mat etmedi. Başmüdürlük vası
ladığ"ını gazetelerde okuyunca tasiyle 30 kelimeli cevaplı tel
kendi kPnrlim• • ' g'rafla tekrar Fili be konsoloslu-

- Ne olur, dedim, öteki na- ğuna muracacn .uiler. Konsolos 
kil sirketleri de Şirketi Hayri - haneden telgrafa derhaı l..:.-.. .ırı 
yeden örnek alarak bilet ücret - geldi. Bunun üzerine gümrük 
lerinde yaza mahsus indirişler başmüdürlüğü telgrafı Sirkeci 
yapsalardı... gümrük müdürlüğüne havale et-

En ba~ta, Rumeli şimendifer ti ve muameleye bakılmasım 
kumpanyası, halkı Florya plaj- bildirdi. Gümrük evrakı yapıl
larına şimdikinden yarı yarıya dıktan sonra esyanın yoklama 
ucuz taşıyabilir. muamelesi başladı. Esyamın 

Anadolu dcmiryollarına sö -~ içersinde san'atnna ait agastan 
zümüz yok. O zaten yapacağı iki adet ip bükme çıkrığı oldu
kadarını yaptı. "Akay,, idaresi- ğunu, konsoloshanenin listesin -
ne gelince, Yalova mevsiminde de bu eşyanın yazılı bulunduğu
vapur ve kaplıcaya gidiş geli~ nu söyledim. Eşyam arasında 
otobüs ücretlerini biraz daha in- kolları ve etekleri dikilmiş, ya
d~r-:h~~ir. Ve iki kişilik karneler kası açılmamış o.n bir n:ırcı:ı ..... 
gıbı uç, beş, SeKız ve VH h1~a.a.. kek ve kadına aıt pamuklu do-

Sıhhat işleri 
Müdürü 
Cev a p v eriyo r 

Laleli apar.tımanlarında otu •· 
ran bir okuyucumuzdan aldığı· 
mız bir şikayet mektubunda 18 
yaşında bir gencin verem döşe
ğinde yattığı ve Şişi" Çocuk 
hastahanesine müracaat edildi
ği halde, hastanın kabul edil -
mediği yazılıyordu. 

Sıhhat iş'eri müdürü Ali Ri
za Baysun diyor ki: 

- Gazetenizdeki şikayet mek 
tubunu okudum. Şişli Çocuk has 
tahanesi 12 yaşına kadar olan 
çocukları kabul eder. Talimat -
namesi verem hastalarını kabu -
le müsaid değildir. Binaenaleyh 
talimatname haricinde veremli 
hastayı kabul edemiyeceği ta-
biidir. Hasta çok, hastahaneler 
dolu olduğundan Cerrahpaşa, 

Gureba hastahanelP.rine müra • 
caat ettiği takdirde ve boş ya • 
tak bulunursa kabul edecekleri 
şüphesizdir. 

ler. Biz de kanunen ne yapılma
sı tazımsa ona göre hareket ede
cegımızı söyledik. Başmüdür 
çıkrıklarm ve pamuk gömlekle
rin gümrüğünü ödersem eşyamı 
derhal çıkarabileceğimi söyledi 
ve keyfiyeti telefonla ayni daki
kada Sirkeci müdürlüğüne bil
dirdi. Ben gümrüğü de ödedik
ten sonra artık her muamelenin 
bittiğini zannediyordum. Bu de
fa da gümrük memurları bu eş
yanın kontenjanda yeri olmadı
ğı, binaenaleyh çıkarılamıyaca
ğım söylediler. Bundan sonra 
bu eşyanın bineceğim trenle mi, 
yo!T~ marşandizle mi geldiğini 
tevsik etnıck istediler. Kumpan
yadan lazımgelen evrakı çıkart
tnn. Ona da kanaat hasıl olma
dı. Eşyam kanuni yollardan gel
mişse niçin çıkartılmıyor. Eğer 
gümrük resmi isteniyorsa, onu 
U"4: ,, 'iiii &. .l.A.&'-6'"" .... ___ - • 

Bütün bunlara rağmen eşyamı 
çıkartamadım. Halbuki bu mua• 
mele nihayet buluncaya kadar 
sefalete duçar oluyoruz. Eşyamı 
çıkartıp derhal iş hayatı~ ... atıl
~::ını. ı., .. ~ a•tornc;-, hem hukı.;me
timin hazinesine faydalı olsam 
daha iyi değil mi? ı 

lbrahim FEVZi 
ucuz karneler de çıkarabilir. kuma gömleği ayırarak bunların 
Nüfus arttıkca, tenzilat ta ona gümrüğe tabi olduğunu söyledi
göre çok olmak şartile ... 

Böylelikle hem kaplıcaların =====================-
müşterisi artar; hem de netice- Bugün S A R A y sinemasında ~~~~ 
de "Akay,, ın kazancı çoğalır: ' r- 2 film birden: 

Y alruz karı ve kocadan ibaret 
1 

! E N 
bir Köroğlu bir Ayvaz geçinen ı 1 Ş Q P 
kimseler bizde o kadar azdır ki, ' ı Sen enin en güzel musikili filmi ve ayrıca 

~~~~;:~:f~r~~::::l~:~; KARYOKA 
şında kalabalığı olan aileleri de 
düsünmek gerekli değil midir? l 

Sonra yaz gelince, bir gazi- M evsimin e n büyük muvaffakiyeti. Matineler saat 
nocuları, yıyıntı ve içinti fiyat_, • - - 2 de ve suvareler 8,15 de başlar Oiiiiiiiiiiiiii!!ii!!i!!!~ 
larım alabildiklerine yükseltir -

B 1 d •- ı ı ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•mı•ıııı•ıııı•ıı ı ı• ı ıı ıı•ı ııı •ıı ı.ı• ıııı•1 ler. un arın a önüne geçmek b 1 
ister. : H a r i k H a Y a t K a z a ve O t o m o ı :: -Yoksa bu gidişle, içinde vaşa -
dıkları denizi bilmiyen balıklar I 
gibi, bir kr.sım İstanbullular, da-

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
UNYON SiGO RTASINA yaptırınız. 

1 -
~ 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan -.. ~ 
ha yrllar yılı, burunlarının ucu- 1 
nu bile görmekten mahrum ola- = 
rak yaşa~ıacaklarrhr. 1 

SaUihaddin GUngö r ·UN VONI '!'"'""------------~-------- -Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha-
kimliğinden : 

! Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. S 1 Telefon : 4.4888. 3222 : 
•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ı ıı•ı ı ıı• ıııı•ıııı•n11 11111•1111•1ııı•I 

Mahkemenin 935/98 sayısı ile Sal
tı Bensason ve Davit Franko taraf -
larmdan Şişli'de Osman Beyde Kır 
sokağında 39 numaralr hanede Meh

met Şefik ve Fikri ve Rukiyye ve 
saire aleyhlerine açtrkları Me§ruti-

yet mahallesinde eski Büyükdere 
yeni Halaskar Gazi caddesinde eski 

6 yeni 202 ve 202/1 sayılı (Türan) 
apartımanının izalei şuyuu hakkın· 
daki davetiyenin halen ikametgahı 

meçhul bulunması hasebiyle tebligat 

icra edilemediği görülmekle istek veç 
hile ve yirmi gün fasıla ile ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan mahkemesi olan 17-6-1935 
saat onda mahkemeye gelmediği ve 
tarafından bir vekil göndermedeği 

taktirde giyabında devam olunacağı 
davetiye tebliğ makamına kaim ol-

' mak üzere ilan olunur. ( ı ı 608) 
' .dl-. 

lstanbul Kız Muall im Mektebi Sa· 
tınalma komisyonundan: 

Mektep Talebeleri icin nümunesine göre 600-800 çift 
çorap pazarlıkla alınac~ktır. Beher düzünesine 5,5 lira 
bedel tahmin edilmiştir. 

Pazarlığı 20-5-935 günü İstanbul Maarif 
ğünde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
da yapılacaktır. 

Müdürlü· 
komisyon-

İlk teminat 27 liradır. Pazarlık ihalesini müteakiP 
istenilen çoraplar beş gün zarfında mektebe teslim edi~
miş ol~caktır. Bu işe istekliler ellerinde 935 senesi Tı
caret odası vesikalariyle ve teminat makbuzlariyle ko
misyona, nümuneyi görmek üzere mektebe müracaatları. 
ilan olunur . . (2728). 
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SON HABER 
AFRIKADA ATEŞ YUNANiST ANDA 

Habeşistanda Savaş Me~a~sas Kraı
hk ıçın Propa-E y 1 ü l de pathyacak ganda Yapıyor 

Habeşler de Yedi Vilayette 
Seferberlik ilan Ettiler 

Habeş Ata 
. Adisaoaoa, 18.A.A. - Habe

~1.~tan dış işleri bakanı, kendi 
Ukfunetinin İtalyanın son nota 

;
1nn olan karşılığını buradaki 
talya elçisine vermiştir. 
.. liabeşistan hükfımeti ulusal 

hadisesi icin hakem usulüne mü 
tacaatı m~tlak surette kabul et
?l'ıekte, lakin aradaki anlaşma
tnazlığm esas unsuru olan So
lllali hududlanna dair 1908 ta
tihli andlaşmanm tefsiri hakkın
~a tam bir hüküm elde etmek 
lfl''Sdlı'frMew1kat~ rlevam edeceıii-yu:: Kte ır. 

Habeşistan hükumeti hakem 
oıarıık ı: . . n . 11ın-aaeı ıle Pıttman-

enjame? - Petter'i seC(miştir. 
Habeşıstan, hakem komisyo

tıunun, toplanacağı yer~, bizzat 
Seçmesini istemektedir. 
d ~onıa, 18.A.A. - Adisababa
l a~ı İtalyan elçisi, Habeş dış iş
rı~ı bak.anının uzlaşma komisyo
rı · n~ .gıdecek Habeş delegeleri
b ın ısı1!1vl~r~ni._ihtiy~t kaydile ka-

Q} ettıgını soylemıştir. 
tı İtalya, Habeşistan namına ko 
liUŞnıaJara iştirak edeceklerin 
abeş olmalarını istemektedir. 

Savaş hazırlığı 
~c~0ına, 18.A.A. - Dünkü ga
"i Clerden biri Allari imzası ile 
Sa talya ve Habeşistan arasında 
lta~aş olacak mı? ,. adlı bir ma
Csa:ı neşretmiştir. Bu makalenin 

,, 
1 parçaları şunlardır : 

lcıt Suel bakımından, iki mem
>'or~t açıkça savaşa hazırlam· 
ele ar. Habeşistan 7 vilayetin
Si '~ani Harrar, Ogades, Aras
'l'ig a,le, Sidano, Borrora ve 
tir ~ de seferberlik ilan etmiş
llt~d Yni zamanda Habeşler, en 
tUrck:11. silahlar olan makineli 
1) da erı, uçakları, zehirli gazla
ı~. ~avaş için toplamaktadır
lcti raı, hududa yakın vilayet
l>lbtı &ezrniş ve savaş duaları ya-

it:~•nı emretmiştir. 
l'ırıcı Ya, 1911, 13 ve 14 sınıfla
lırıcı:~ 90ö.ooo askeri silah al
laıarn ulundurmaktadır. Mun
~o?l'ıl ~~dunun 3 fırkası ve siyah 
'1aı1r \ lılerin iki fırkası savaşa 

l)0 .. Ulunmaktadır. 
lltaıa gu Afrikasına asker yolla
t.Qa~1 11 şubattan beri mun
clir. h •• Şekilde devam etmekte
q 'lUt .. 
Sltcrı un donanma, asker ve 

llt"ltta;Şya taşımakta kullanıl-
ıı._ı4.oo~· 
f,Gtıı.0 1 tonluk Cote Biancha-
~lo~b 2.000 tonluk Gange ve 
~tt hUy~ vapurları ile 20 ye ya-

Etikay uk nakliye gemileri de 
t 4.Iayıa as~er taşımaktadırlar. 
l~ltiı c~·~ gonderildikçe yenileri 
\Is tc 1 ITl.ekte ve kendilerine 

ha.Yra\~neı sav.aşta~ ~mero 
.\frik arı verılmek'tedir. 

aya gitmeden evvel, as-

(~ 
ıl t 

binicileri 
kerler ,hususi kamplarda bir an~ 
renman devresi geçirmekte ve 
çadırda yatmaktadırlar. 

Eylüle doğru 
Süel mahafil, Habeş s::ı.v~şma 

başlanması için ~.oo.OOO ask.er 
gerek olduğunu soylemektedır
ler, Diğer taraftan yağmur mev
siminin geçmesini beklemek la
zımdır. Süel bakımdan ilk çar
pışmaların eylülden evvel baş
laması mümkün de'ğildir. 

" Gelecek dört ay içinde İttll
:r- u .. 1..c;o cı--.,·a mdan doğan 
bütün meseleler ortaya atılacak
tır. Münakaşanın sonuncu, sa
vaş ile barıştan hangisinin ihti
yar edileceğine müesir olacak
tır . ., 

Diplomasi yönünden : 
1.- İtalya, 1906 da Fransa 

ve İngiltere ile Habeşistan hak
kında uzlaşma imza etmiştir. 

2.- 1928 de Habesistan ile 
bir dostluk andlaşması' akdet· 
miştir. 

3.- 7 sonkanun 1935 te Chi
buti demiryollarma iştirak et
mek hakkım Frafsadan almıştır. 

4.- Gerek İtalya ve gerek 
Habeşistan, uluslar kurumunun 
üyelerindendirler. 

1906 tarihli uzlaşmanın hü
kümlerine göre, İtalya, İn~ilte
~e ve Fransa devletlerinden hi~ 
biri, önceden birbirlerine danış
maksızın Habeşistan'da hiç bir 
işe girişemezler. 

Bu sebebden, İtalyanın Habe
şistan'da yapacağı Süel hareket
ler ,ingilterenin rizasma bağlı
dır. İtalya, mavi nil kaynakları
nın üzerindeki nüfuz bölgesine 
dokunmadıktan sonra, İngilte
re ,kendi müstemleke menfaatla 
rı bakımından bu hareketlere 
itiraz etmemektedir. Ancak, lü
zum gördüğü takdirde 1906 ta
rihli uzlaşamaya dayanarak mü
dahale edebilir. 

İtalya'nm fikri şudur ki, E
ritre ve Somali sömürgelerini 
tehlikede gördüğü anden başh
yarak özgür davranmak hakkı
dır. 

1928 italya-Habeşi::;tan dost
luk andlaşmasmda. anlaşmazlık 
olunca, bir uzlaşma komisyonu 
kurulacağı yazılıyor. İtalya, 0-
runtaklarını tayin ederek, adla
rım 10 mayısta Habeşistan'a ve 
14 Avrupa ıtlevletine bildirmiş
tir. Habeşistan da· orun takları
nı tayin etmiş bulunuyor. Fakat 
İtalyan hükfunei, bunların Ha· 
beşistan uyruluğunda - tabii 
yetinde - bulunmadıklarını ile
ri sürerek itiraz etmiştir. 

Bu komisyon ulusal hadisesi
ni yoluna koyacaktır. 

Fakat İtalyan. hükumetinin 
fikrin egöre, bu hadise, tialyan-

Atina, 18 (Hususi muhabiri
mizden) - Başbakan Çaldaris 
pazar günü seçim hazırlıktan 
söylevlerine başlamak üzere Bat 
rasa gidecektir. 
Başbakan bu söylev arasında 

rejim meselesi için hükumetin 
düşündüklerini de anlatacaktır. 
Tahmin edildiğine göre Çalda
ris milli meclisin ekseriyeti re -
yiama baş vurmayı is terse bir· 
takım esaslı meselelerin d'! halli 
gerek olduğunu söyliyecektir. 

General Kondilis yarın Sela
niğe gitmiyecektir. Yarın bura
da yeni askerlerin and içme me 
rasiminde bir söylev söyliyecek 
tir. General Kondilis partilerin 
namzed listelerinden iki ismin 
silinmesine muhaliftir. 

·Muhalif liderleri intihabata 
parti halinde girmeleri için hü
kumete yaptıkları tekliflerin ka 
bul edilmesini beklemektedirler. 
Bugünkü vaziyete göre hiiku -
metle muhalifler arasında uzlaş·· 
mak mümkün olamıyacak gibi
dir. General Metaksas kraliyet 
propagandasına devam etmekte 
<lir. Memleketin bir çok yerle -
rinde rejimin değiştirilmesi için 
propaganda yapmak üzere a
damlar göndermistir. 

Hükumetin dün neşrettiği ka 
rarname krali ·et taraf tarlan. 
um Cumhuriyet rejimine karşı 
tecavüzlerine müsaid değildir. 
Herkes bunun rejimi himaye e
deceğine kafi bir belge telakki 
etmektedir. 

Pangalos muhalif olmasına 
rağmen yine seçime gireceğini 
gazetecilere bildirmiştir. 

Maksimos 
Atinaya döndü 

Atina, 18 (Hususi muhabiri
mizden) - Bükreşte toplanan 
Balkan andlaşması konseyinde 
Yunanistam temsil eden Mak -
:5imo::s bugün buraya dönmüş -
tür. 

Maksimos Belgraddan geçer
ken istasyonda Başbakan Y ev -
tiç ile Dış İı;ler bakam müsteşa
rı tarafından karşılanmış ve tre 
nin durduğu müddetçe ayrı bir 
odada konuşmuşlardır. 

Maksimos Selanikten geçer -
ken gazetecilere yaptığı beya -
natta Bükreş konseyinden son
ra Balkan andlaşmasmm daha 
kuv~~tli bir vaziyete geldiğini 
ve dort müttefik hükumetin kon 
seyin neticesinden çok kıvanç 
duyduklarım söylemiştir. 

Maksimos Bükreşte eski Yu
nan kraliçesile konuştukları sı
rada Yunanistana kralın geti -
rilmesi için teşebbüsler yapıldı
ğı hakkındaki haberleri tekzib 
eylemiştir. 

Habeş ilgilerinin - münasebet
lerinin - ancak bir parçasıdır. 
Ve uzlaşma komisyonunun bu 
ilgileri, yeni bir esas üzerine 
k.urmak için etkesi - sa18.hiye
tı - yoktur. 

Uluslar Kurumuna 
Bel bağlamıyor 

Londra, 18.A.A. - Mahsus 
sure~te ~~plantıya çağrılmış o
lan Ingılız kabinesi, Roma bü-
yük elçisi Sir Erik Drumond'un 
İtalyan-Habeş durumuna dair 
gönderdiği raporu okumuş ve 
Cenevre'de bulunan Eden'e vere 
ceği talimatı hazırlamıştır. 

Sir John Simon'un izahatını 
da dinledikten sonra, kabine, 
1906 tarihli ve üç taraflı uzlaş
mayı imza edenlerin araya gir
melerine lüzum bırakmadan, me 
selenin uluslar kurumu tarafın
dan halli lazım geleceği sonun
cuna varmıştır. 

1 
c MAL Laval Berline Pilsudski'nin 

' Savaş, Barış Gitmiyecek Cenazesi 
Kimin ·Krakovlden, doftru Kov n oda 
E 1 indedir? Parısa d6ancak 
Italya ile Habetiıtan arasındaki 

münasebetlerin gerginliği son gün
lerde her tarafta büyük bir endite 
uyandırmıştır. ~erçi bir tarafta~ 
ltalya ile Habeşıatan, aralarmdaki 
anlaşamamazlığı hakem yoliyle 
halletmek için adım atmıt bulunu
yorlar. Ancak diğer taraftan da aa. 
vaş hazrrhğı devam ediyor. Habetiı
tamn yedi vilayette savaş hazırlığı 
yaptığı bildirilmektedir. Almanyadan 
ve Japonyadan da Habetiıtana ıilih 
ve malzeme geldiği 1 tal ya kaynakla. 
rından verilen haberlerden anlatılmak 
tadır. 

ltalyaya gelince: 1911, 1913 ve 
1914 aınAanndan baıka 1912 sını
fını da silah altına almıttır. Afrika 
ile ltalya yarımadası a .. asında iı
leyen nakliye vapurlan Sc.mali'ye 
asker taşımaktadır. 
Savaı hazırhklan dev adnnlarile 

ilerliyor. Diğer taraf tan ani atama -
mazlığı h;ıkem yoliyle halletmek 
teşebbüsü olduğu yerde aayıyor. 
Hatta beJki de geriliyor. Çünkü 
dün akşam üatü gelen bir Ajana 
telgrafı, Habetiıt~n tarafından ha
kem heyetine aeçılen azalara ltal
yanın itiraz ettiğini bilelirmektedir. 
Bu habere göre, ltalya, heyette Ha
beıiatanı temsil edecek olan azala· 
rın Habef olmasında ısrar ediyor
muı. Halbuki Habeti~tan kend~si. • 
ni komisyonda temaıl etmek ıçın 
Lapradel ve Petter adında iki ya • 
hancı ıeçmitti. 

ltalva ile Fransa arasında geçen 
ikincikanun ayında Romada yapı -
lan pazarlığın bir cephesi de Habe
ıistan olduğu artık anlaşılmaktad.rr. 
Bu Roma görüşmelerinde Fransa 
ile ltalya üç mesele üzerinde anlaş
mıtlardı: 

1 - Orta Avrupada Avusturya 
erkinliğinin korunması, 

2 - Tunustaki 1 talya teb'aaınm 
1965 yılına kadar ltalyanlı.1dannı mu• 
hafaza ederek orada kalmaları. 

3 - Dofru Afrikada Jtalyaya ya
prlnn müsaadekarlık. 

Görüliiyor ki bu pazarlığın yal • 
nız balyaya münha ... olan kazancı 
üçüncü fıkradaki anlafl!ladadır. 
Çünkü Orta Avrupada Avuaturya
nın erkinliğini korumak Jtalya ka
dar Fransayı da alakadar eder. Bu, 
her iki devletin de müşterek aiya
aasıdır. . 

Tunus pazarlığı ile Fransanın 
ltalyaya müsaadekarlıkta bulundu 
ğu sanılırsa da hakikatte ltalya 
1880 ydındanberi ısrar ettiği bir 
haktan vazgeçmittir. Bu anlaıma 
ile halya art.Is Tunu.takı alakala
rını tasfiye ediyor. 

Bunun içindir ki Roma anlasma· 
sının münhasıran ltalyaya menfaat 
temin eden tarafı Doğu Afrika an
laşmasıdır. ltalya da Fransa ile 
anlathktatn aonra Doğu Afrikada 
vaziyetini takviye etmek yolunu 
tutmutlur. 

Ancak bu, yalnız Fransa ile an
ıa,makla bitmiyor. Habetiıtanın İç 
işlerine karıfmamak için Fransa, in 
giltere ve ltalya arasında 1906 yı
lında İmzalanmış bir tripartif, yani 
üç taraflı itilaf vardır. Fransa 1935 
Roma protokolu ile bu haktan vaz
geçiyor. Fakat lngilterenin ne di
yeceği henüz malum değildir. Cer· 
çi ltalyanın Habetiıtanda ve Do 1 
ğu Afrikada yerletmesi lngiliz men 
faatlerine uygun değildir. lngin~
renin Sudan, Babülmendeb boğa • 
zı harimindeki durumunu zayıfla -
tır. Bunun içindir ki lngi)izler Ha
beşistan ile Italya arasındaki anla· 
şamamazhktan dolayı telaı göster
mektedirler. Son haberlere göre, in 
giliz hükumeti, vaziyeti hakkında 
malumat almak üzere, Romadaki 
elçisi Sir Eric Dnımmond'u Londra
ya çağınnııtır. 
Eğer lngiltere ltalyayı Habefia -

tana karşı harekette serbest bırak
mazsa, ltalyanrn lngiltereye rağ • 
men hareket edebileceğine kimse 
ihı imal veremez. Bunun içindir ki 
Doğu Afrikada savat ve barış me
selesi herşeyden ziyade lngiltere • 
nin güdeceği ııyaaaya bağlı görünü-
yoı. 

* 
Çaldaris'in 
intihabat söylevi 

Ankara, 18 (Hususi muhabi· 
rimiz bildiriyor) - Başbakan 
Çaldaris ilk intihap söylevini 
yapmak üzere yarın Patrasa gi
decektir. 

Huduttaki batakhklar 
Atina, 18 (Hususi muhabiri

mizden) - Türkiye • Yunan 
hududlarmdaki bataklrkların 
kurutulması için iki hükfunet a
rasında yapılan itilafnamenin 
tasdik ve kabul edildiğini gös -
teren kararname neşredilmiştir. 
Bu işe sarfedilecek para 70 mil
yon drahmidir. Kurutma iki hü
kumetin nezaret ve idaresi al -
tında yapılacaktır. 

Paris, 18.A.A. - Gazeteler, 
Laval'ın muhtemel Bertin seya
hati, İtalyan-Habeş ihtilafı ve 
Stalin'in söyledikleri ile uğraş
maktadır. Laval'ın faaliyet prog 
rammı gözden geçiren Jou~na} 
gazetesi, Berlin'e seyahat .ıhtı
malini bir tarafa bırakarak dıyor 
ki : 

" Laval, Berlinden geçmeden 
doğrudan doğruya Krakoviden 
Paris'e dönecektir. Gelecek haf
tanın başında dış işleri bakanı, 
içinde önemli diplomatik konuş
malar geçecek olan Cenevreye 
gidecektir. 

Uluslar kurumunun önümüz
deki toplantısının siyasal öne
mi, büyüktür. 

O zamana kadar, Hitler, gü
rültü ile haber verilen bir söylev 
verecek ve Almanyanın arsıulu 
sal durumunu anlatacaktır. O 
zaman, rüzgarın ne taraftan es
tiğini anlamak mümkün olacak· 
tır.,, 

A t a t ii r k' ü n 
Tel yazısı 
Ankara, 18.(A.A.)- Norveçin 

ulusal bayramı olduğunClan Re
isicümhur Kamal Atatürk ile 
Norveç Kralı Haakon arasında 
şu telyazıları çekilmiştir: 

Norveç Kralı Samajeste ye· 
dinci Haakon 

Öslo 
Norveç'in ulusal bayramı mü· 

nasebetiyle zatı haşmetanel~ri
ne en samimi tebriklerimi sun -
makla son derece bahtiyarmı. 
Zatı haşmetanclerinden şahsi 
saadetleri ve memleketlerinin 
refahı için olan temennilerime 
itimat buyunnalarmı rica e<le -
rım. 

Kamal Atatürk 

Sonekselans Reisicümhur Ka 
mal Atatürk. 

Ankara 
Zatı devletlerinin dostane te

mennilerinden çok mütehassis 
olduğum halde yüretken teıek
kür ederim. 

Ha ak on 

Balkan devletleri 
Ve KUçUk itilaf 

Ankara, 18 (Hususi muhabi
ıimiz bildiriyor) - Bükreşte 
Balkan konseyine iştirak eden 
Maksimos geldi. Maksimos kü
çük itilaf ve Balkan devletleri
nin Cenevre konseyinden ve Tu 
na konferansından evvel Arsıu
lusal vaziyeti tetkik için topla
nacakları haberini tekzib etti. 

Maksimos intihabattan son • 
ra Dış Bakanı olacaktır. 

lnglllz Kabinesinde 
De§lşlkllk 

Berlin, 18 A.A. - Alman is
tihbarat bürosuna Londradan 
bildiriliyor: 

İngiliz gazeteleri yakında ka
binede değişiklik olacağını ha -
her vermektedirler. 

Dail Mail gazetesinin siyasal 
muhabirine göre, Mac Donald i
le Baldvin bu hususta görüş
müşlerse de henüz kesin (kati) 
bir karar .verilmemiştir. Sir Can 
Saymenin yerine Edenin geçe • 
ceği sanılmaktadır. 

Mac Donaldm başbakanlığı 
Baldvine mi bırakacağı yoksa se 
çim mücadelesine ulusal hükO . 
metin şefi olarak mı gireceği he 
nüz belli değildir. 

Daily Herald gazetesine gö -
re, kabinede genel bir değişikli
ğin seçimden sonra, dış bakanlı 
ğrnda ise daha önce olacağını 
yazıyor. 

Yunanlstanda askerT tayinfer 
Atina 18 (Hususi muhabiri

mizden)' - İsyan hareketi üze
rine fili hizmete çağmlan harbi
ye bakanı general KondiJis tek
rar ihtiyata alınmıştır. 

Yunanistanın yüksek harb 
meclisi azalıklarma ordu müfet
tişi olarak general Mazarakis, 
Petridis, Kateniodis tayin edil
mişlerdir. · -~,, 

. "'İlsudski ölUm döşeğinde 

Vorşova, 18.A.A. -.. Mar~şal ı 
Pilsudskinin cenazesını hamıl o· 
lan tren önünde zırhlı bir tren 
olduğu halde Varşovadan ~Y: 
rılmıştır. Mareşalin cena~esını 
hamil olan vagonda altı mıralay,, 
kılmçlarını sıyırmış oldukları 
halde muhafızlık vazifesini ifa 
ediyorlardı. 

Son derece şiddetli olan ya~
mura rağmen tren büyük hır 
halk tarafından selamlanmıştır. 

Krakovi, 18.A.A. - Mareşal 
Pilsudski'nin cenazesi bu sabah · 
saat 7 de buraya getirilmiştir. 
Sen Pol kilisesinde Sen Leonar 
denilen bölmeye bırakılacaktır. 
Cenazenin yanında Mareşalın 
ailesi, bazı teklif siz dostlar ve 
bir bölük asker vardır. Yollara 
dökülen ahali, gecedenberi, fır
tınanın altında beklemektedir. 
Yabancı memleketlerden 300 
bin kişi cenazede bulunmak Ü· 
zere gelmişlerdir. 

Krakovi Piskoposu Prens Sa
picha, cenaze ayinini kendisi ya
pacaktır. 

Mareşal Pilsudski, Kral Ü· 
çüncü J an Sobieski'nin Prens 
Ponyatovski'nin ve ulusal kah
raman Kosçinski'nin yanlanna 
gömülecektir. 

Berlin, 18.A.A. Hitler, 
Berlin'de Hedvige kilisesinde 
Mareşal Pilsudski için yaprlan 
dinsel ayinde bulunmuştur. Po
lonya büyük elçisi Lipsky ve 
Alman bakanları da bu ayinde 
bulunuyorlardı. 

Son saygı 
Cracovie, 18. A.A.- Mareşal 

Pilsudski'nin tabutunu taşıyan 
top arabası Wawel şatosu
nun avlusuna geldiği vakit a
rabayı çeken atların koşumları 
çözüldü ve Mareşalin pek ağır 
olan gümüş tabutunu eski silah 
arkadaşları omuzlarına alarak 
Katedralin iç avlusuna kadar 
götürdüler. 

Bundan sonra cumurreisi, ulu 
sal kahramana son saygılarını 
sundu ve Prens Spicha ölülere 
mahsus ayini yaptı. Bu ayinden 
sonra generaller, tabutu kaldır
dılar ve Leh krallarından birç~ 
ğunun gömülü bulunduğu SaiPt 
Lonard mezarlığına götiirdüler. 
Büyük ölüye karşı son bir selam 
olmak üzere yüz bir top atı jI 
ve son topun sesi kesildikten 
sonra bütün Lehistanda herkes 
olduğu yerde ve ayakta üç da .. 
kika durdu. • 

Bir Romen bankasrnda 
kalan paralar 

Ankara, 18 (Hususi muha',iri 
miz bil'1iriyor) - Sakit <?.sm1~
h hükumeti taraf mdan gond~t ı
lip Romanyada .Baı;tk Je~er:ı 
Parii Romaneskı zımmetın .e 
kalan 1 milyon 265 bin ley için 
mezkur banka ile 822 bin lev Ü· 
zerinden sulh olunmuştur. 
Trenle gefecek'ere kolaylık 

Ankara, 18 (Hususi muhabi. 
rimiz bildiriyor) - Trenle ge • 
len yolcuların gümrük muayene 
]erini kolay, ba~it ve çabuk yap 
mak çarelerini araştırmak üze
re İstanbul ve Edirnede tetki -
kat yaparak şehrimize dönen 
Gümrükler Genel Direktörlüğ :..i 
tetkik direktörü Mustafa Nuri, 
yarın tetkikatına devam etmek 
üzere Toros Sür'at katarile Nu
saxbine gidecektir. 
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Etibba Odasında MAHKEMELER 

Kim kimi 
250 Doktorun Mahkemeye 
Verilişi iyi Tesir Yapmadı 
Hak yerine verilen dok orlar, para 
kazanamadıklarını söy üyorlar 

Aylık taahhüdlerini Etibba 
odasına ödemedikleri için hak 
yerine verilen doktorlardan bir 
k~smı bu karara itiraz etmişler
dır. Doktor Sadi, dün bir mu -
harriririmize bu iş hakkında 
şunları söylemiştir: 

. - "Hiç şüphe yok ki, her çe
şıd kurum üyelerinin en ön ödevi 
ay~ıklarmı düzgün vermeleridir. 
Etıbba odasına yazılı üyelerin 
~e bunu yerine getirmeleri önem 
lı ve gerek~idir. Fakat, beş on 
doktor harıç tutulursa, İstan
bulda muayenehane sahibi dok
torların hayatlarım cok .. l.'k l k . guç u -
e .... azandrkları mÜhakkaktır. 

Butun doktorların refah içinde 
olduk1an zannı, bir iki meslek
daşm apartman sahibi bulunma 
!arından ileri geliyor. İstanbu
lun binden fazla doktoru var. 
~~nlar~n yüzde yetmişi ıztırap 
ıçı~dedır. Bunun da en bariz mi 
salı mesleki kurumlarına aidat
larını veremeyişleridir.,, 

. Do~tor Sadiden sonra, diş ta
h.~blerı ve eczacılarla da görüş -
tuk. Eczacı Süheyl ve diş tabibi 
Burhan hemen aynı şeyi söyli -
yerek dediler ki· " . 

- Oda, bizden sınıf farkı a-
yı.n_nadan yılda 12 lira alıyor. 
Bınnci, ikinci ve üçüncü sınıfa 
yazılı olanların ödedikleri aidat 

POLiS 
• 
iki kızı 
Döven mavnacı 
Çırçırda Turşucu sokağında 

oturan Neriman ve Zarife adın
daki iki kız kardeş Kasımpaşa
da oturan ablalarına gitmek ü
zere evvelki gece 22 de Unka -
panı köprüsunden geçerlerken 
mavnacı Ali tarafından tecavü
ze uğramışlardır. İki kız dövü
lüp, tahkir edildiklemi iddia et
tiklerinden suçlu Ali yakalan -
rnıstır. 

ı:· Eminr)nünde Ay:ızmrkapıda 
oturan Ahmet evvelki gece 23 
te Abanoz sokağından geçerken 
sabıkalı deli Enver yanına so -
kularak 15 lirasını çarpmıştır. 
En;er yaka~anmıştır. 

_Evvelkı gece bir buçukta 
y enıkapıda Yalı boyunda Süley 
rnanın kah · vesıne gelen portakal 
c.ı Kemal «-ahveci SüJevmanı hı~ 
Ç\lkla kasığından 
Yaralı C h yaralamıştır. 
ne kald e~a paşa hastahanesi-

ın mış, suçlu yakalan 
rnıştır. -
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beş yirmi kilometrelik bir yer is
tiyecğiz. Gökpınar suyunu ke -
sip badem bahçelerine vermek 
için bir projemiz var. Turgut 
bey gelince her halde sizinle gö
rüşecek. 

Demir bey bu mmtakanm 
şenlenmesinden memnun olu -
yordu. Y almz tapu senedi ile e
linde olan arazinin hududu on 
iki bin dönüm tutuyordu. 

İçinde yaylalar, pınarlar ve 
Gökdere gibi oldukça kuvvetli 
sular olan bu arazinin varısm -
dan artığı işlenmiyordu. 

Bu ham toprakların bilgili 
ellerde işlenmesi her halde ona 
da büyük bır servet getirecekti. 

Yemekten sonra uzun bir dü
dük sesi ile beraber gazino bo -
şahverdi. Yalnız bir kaç Lehli 
kadın bir araya toplanmışlar, 
~ksek sesle konuşuyorlardı. 

,Şahin ber, de k~ktı. Müsaade 

birdir. Bir defa aksak nokta bu
r~~adır. Sonra işlerin gevşek gi
dışı, bu parayı muntazam ver
meğe manidir. Etibbat odasın
dan bir fayda görmeyişimizi de 
buna katarsanız bütün mesele 
aydınlanmış olur.,, 

Bizim duyduğumuza göre, 
eczacılar, Etibba odasından ay
rı bir oda kurmak için bazı te
şebbüslere girişmişlerdir. Bu -
nun sebebi, fazla olarak Ticaret 
odasına da kayıdh olmaları, o
raya da ayn bir aidat vermeğe 
mecbur oluşlarıdır. 

Diş tabibleri ise, Etibba 
odası heyetinde kendilerin -
den murahhas bulunmadığın -
dan şikayetçidirler: "Odada he
kim, diş tabibi, eczacı ve ebe bu
lunduğu halde idare heyeti yal
nız hekimlerden müteşekkildir., 
diyorlar. Aylıkların muntazam 
verilmeyişini buna atfedenler de 
vardır. 

Duruşmalara başlandı 

Etibba odasına aidatlarını ve
remedikleri için hak yerine ve
rilen 250 doktordan bir kısmı
nın duruşmalarına dün Sultan -
ahmed beşinci sulh hukuk hak 
yerinde bakılmıştır. Dava edilen 
doktorlar hak yerine gelmedik
leri için sorguları başka güne 
kalmıştır. 

Har ke.vi Başkanhğı 
Uzu zamandanberi İstanbul 

Halkevi Başkanlığını yapmakta 
olan Refi Celal Bayar, başkan
lıktan istifa ettiğini İstanbul vi
layeti parti idare heyetine bil 
dinniştir. 

Parti idare"heyeti Refi Celal 
Bayann istifasını kabul etmiş
ve yerine Trb fakültesi dekanr 
Nureddin Ali Erkulu seçmiştir. 

Profesör Nureddin Ali dün
den itibaren Halkevindeki vazi
fesine başlamıştır. 

Refi Celal Bayar da dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. 

Şeyh Saidin kardeşi 
Maalkarada oturması gere

ğirken gizlice İstanbula gelme
sinden ötürü yakalanarak mah
kemeye verilen Şeyh Saidin kar 
deşi Tahir, Jandarmaya veril -
miş ve baskı altında Maalkara
ya gönderılmiştir. 

Duyduğumuza göre Tahirin 
Maalkaradan gizlice nasıl bu -
raya geldiği ve orada vaktinde 
duyulup duyulmadığı hakkında 
alakalı memurlardan sorgu ya
pılmıştır. 

istedi: • 

- B.u~n iş başındayım.' Mü 
s~adenızı ıstiyeceğim, dedi. Ga
zın._oya kaydınızı şimdi yapt.ıra-
cagım. Beş d . k on akıkaya kadar 

arnelerinizi getirirler 
Ve hnşı ile ı~ · kild" E se am vereı:ek çe -

1• rguvan bu ··nk·· fd gu u gezin -
ı en, hele yemekten rol· 

nundu. 'X • mem-
Çiftbkte geçen bir"b" . . . 

g.. 1 , ~ . . ı ırının esı un en Gegı~~ırmek . . B . . 
· M · ıçın asıb
rın ardınden çok yak 
d d h .. . tn ve ora-

an a ~ guzel bır yerdi. 
Mardıne ne zaman gı·t b" . se ~r 

çok dedıkodular oluyordu. Ve 
orada zaten alışveriş etmekter. 
ba_şka bir şey yaptığı yoktu. Fa: 
kat burada her şeyde bir Avru _ 
p:ıilik, yenilik, zevk ve neşe var
dı. 

Demir bey de başka bir noct • 
tadan burasını beğenmışti. 

Bir kere Erguvan _için temiz, 
terbiyeli bir muhit bulmu:j olu -
yordu. Artık genç kız için yası
na göre eğlenceler bulmak la -
znndı. Bir çiftlik patronu olma
sına rağmen zeki adam bunu 
takdir ediyordu. Basibrin'de te· 

Dövmüş? 
Ropen isminde birini, alaca

ğı olan ır,o kuru:,u i stediği : . 
çin karı koca elbirliği ederek 
dövdükleri ve yaraladıkları id -
diasile suçlu Eli ve karısı Gül -
yananın dün ücüncü cezada du
ruşmaları yapıldı. Gülyana, Ro
pene borçlu olduğ"unu inkar et
medi. Fakat: "Dayağı atan bi7 
değiliz. Bilakis, kocam ondan 
dayak yedi,, dedi. 

Eli ya da şunları söyledi: 
- Ronenin amcası oğlu, bi

zim evde kiracı idi. Fakat kira 
vermiyordu. Ropene, alacağını, 
amcanın oğlunun vermediği ki
rasına tut... dedik, dinlemedi. 
Benim üzerime yürüdü ve ka -
yısıa boğazımı sıktı. 

Mahkeme şahitlerin c-ağırıl -
ması için başka güne k.;ldı. 

* İstanbuldan Burgaza git -
mek üzere bulunan Bulgar ban
dıralı Burgaz vapuru tayfasın
dan İstelyano şüphe üzerine çev 
rilmiş ve üzerinde (3000) ii gü
müs olmak üzere 20 bin 550 le
va cıkmıstır. 

Ecnebi dövizi kaçırmak su -
çundan dolayı müddei umumi
likçe İstelyano hakkında taki
bata başlanmış ve kendisi tevkif 
edilmiştir. 

* Dükkanında 170 mavzer tü 
feği ve bir büyük kama ile kaçak 
asker cigarası bulundurmaktan 
sudu Kuru Cesmede ascı Mus
tafa, dün üçün~ü cezad~J sorgu
ya çekildi. 

Aşçı Mustafa, dükkanında bu 
lunan mavzer tüfekleri için: 

- Ben bunların fişek oldu
ğunu bilmiyordum. Dükkanın 
eski sahibi gününde birisi hrr:~ 
mış. Ben de ke.ldırôım, bir gaz 
:san<.'lrğr içine attım. Sonradan 
bunların geçen sene Tophane 
rıhtımında tutulan tüfeklerin fi
şeği olduğunu söylediler. 

Mahkeme, suçlunun geçmişi 
sorulmasına karar verdi. 

* 1 70 bin liralık şeker kaçak
çılığı yaptıkları iddiasile tevkif 
edilen dört kişi ağır ceza malı -
kemesine itiraz etmislerrlir. Mü
racaatları gözden geÇiriliyor. 

* Ford fabrikasındaki yol
suzluk dolayısile sorguya ceki
len gümrük memurlarının ~du _ 
ruşmalarma dün sabah sekizin
ci ihtisas hak yerinde bakılmış
tır. Durusma. tetkikat için baş
ka güne kalmıştır. 

Aimanyaya yumurta 
Almanya ile aramızda yapıl

mış olan yeni ticaret uzlaşma
sında Almanlar yumurtalarımı
zı kontenjana bağlamışlar ve bir 
yıl için 22000 kental ayırmışlar
dı. Dün Almanyadan gelen bir 
telgrafta ilk üç ayın kontenjanı 
ibldirilmiştir. Bu telgrafa göre 
mayıs sonuna kadar Almanya
ya 2000, haziranda 500 tem
muzda d\ 500 kental yumurta 
yollayacagrz. Bu kontenjan ü
zerinden bugün Almanyaya ilk 
olarak 3 vagon yumurta yollan
mıştır. 

miz, düzgün bir hayat v~rdı. Ta
nıdığı insanlar da terbiyeli , tah
sil görmüş insanlardı. Asıl direk 
tör Turgut bey de kendisine çok 
saygı gösteren bir adamdı. 

Demir beyi memnun eden bir 
cihet te bugün Şahin beyden al
dığı haberdi. 

O kendi ham arazisinin böyle 
kuvvetli sermaye ile işletilme -
sinden çok istifade edecekti. 

Baba kız tam bir sevine ve ne
şe ile Basibrin'den ayrıldılar. 

* ~ sj: 

Boş ve ağaçsız dağlardan aşı
n ve kızgın güneş altında ade -
tba yerden fışkırır gibi kurulan 

u kasaba A d . da . vrupa a, Amerıka-

eh:şlın~ çok rastlanan fabrika 
ş ır erınden b. · . du. ırıne benzıyor -

. d .tşSbaşındak~lerin çoğu ecnebi 
ı ı. ermayenın ecnebi olması 
nın da bunda eli olmakl b -
b b . T'" a era-er u ışte urk mühendı"s . .1 . . h .. ve ış-
çı erının enuz acemi olmal _ 

d 
. . arı 

Dallan bastı kiraz 
Kirazı, bu güzel yemişi ilk 

defa bütüu aleme tamttırmış o
lan bizim Giresun taraf tarı ol
duğundan orn. karşı da saygı 
beslememiz lazımdır. Kiraz gii· 
zel mevsimin müjdecilerinden 
biri o 1 d u ğ u n d a n h e r de
virde tazelige alamet olmuştur. 
Bir vakitler genç kızlar yazlık 
şapkalarının üzerine süs olarak 
kiraz taktıkları zaman ne kadar 
güzel görünürlerdi! Şimdi de 
yaşlanmak istemiyen bayanlar 
şapkalarına biı tane olsı.m kiraz 
takarak gençliklerini cıatırlatı
yorlar. 

Kirazın içinde yüzde seksen 
sudan sonra yüzde on şeker, iki 
idrat dö karbon, yüzde O, 7 al
bümin vardır. Vakıa besleyici 
bir yemiş sayılmaz. Kiraz için: 
· Ar.{amaan dut yetişmese, ço
cukların boynunu kendi sapıma 
benzetirdim!" sözü de ondan 
ileri gelmiş olscı gerektir. 

Fakat beslenmeden daima 
bir şey yemek istiyen, zayıfl~
mağa çalışan kimseler için ki -
raz birebir gelir. Çünkü içinde 
şeker olduğundan insanı kuv
vetten düşürmeden zayıflatır. 

. Vaktile pek şişman bir hekim 
hergün büyUk bir kayık tabağ. 
dolusu kiraz yer, böylece doy
mak bilmiy,;n açlığını aldatır 
ve daha ziyade şişmanlamaktan 
geri kalırdı. Bu usulü zayıfla
mak istiyen hastalarına tatbik 
eden başka hekimler de vardır. 
Bir tanesi, artritik bir adama 
günde bir buçuk kilo kiraz yedi
rerek ve bir buçuk kilo da süt 
içirerek o aôamı bir ay ıçerı:sıa-
de - kuvvetten düşürmeden -
on altı kilo zayıflattığını anlat
maktadır. 

Kirazın içindeki şekerin en 
büyük kısmı levüloz cinsinden 
olduğu için, şekerin çokça ol
ması diabetli şişmanlara de pek 
dokunmaz. Yalnız midesi bozuk 
olanlar, çocuklar ve yaşlı adam
lar kirazı olduğu gibi yerlerse 
iyi hazmedemezler. Önlara da 
vişne kompostosu kalır. 

Kirazın saplarını k~ynatarak 
içmek frenklerde, halk arasında 
nek yayılmış bir adettir. Bunun 
la boor~l. ..... :. •• :. ... -~:,.1 ..... 1 .... 

kumlarını çıkarırlar. Bu faydalı 
içkiyi yamak ta pek kolaydır: 
Bir avuç dolusu (30 gram) ki
raz sapı bir litre su içerisinde 
on dakika kaynatılır, sonra 
kaynar halde yarım l:ilo taze 
kiraz - kışın yarım kilo vişne 
kurusu - üzerine dökülerek bir 
tülbentten süzülür. Pek lezzetli 
ve faydalı bir içki olur. 

Kirazı yemiş olarak yemek
ten hoşlanmıyanlar, hele kiraz 
saplarından yapılan içkiye nef
retle bakanlar ise, kirazla yapı
lan Maraskino likörünü içerler. 
Doğrusu o da pek lezzetli, nefis 
ve kibar bir likördür. Tabii, faz
la içmemek şartile. 

Lokman Hekim 

tecrübe ve bilgisinin hakkı ola
rak direktörlüğe getirilmişti. 
Fakat asıl salahiyet gene idare 
meclisinin elindeydi. 

Merkezi Varşovada olan şir
ketin sermayedarları arasında 
Fransız ve İngiliz kapitalistler 
de vardı. Her yıl idare meclisin
den bir murahhas Basibrin'e ge
lerek vaziyeti ve tesisatı yakın
dan tetkik eder, rapor yazardı. 

Mühendis Şahin bey bir tesa
düfle İstanbulda bu şirket mu -
rahhaslarından bir Fransızla ta
nışmış ve buraya kadar gelmiş-
ti. Turgut genç mühendisi ateş
li ve çalısmağa hevesli bulduğu 
için alıkoydu. 

Terbiyeli, iyi bir ailenin çocu
ğuydu. Bunun içindir ki Turgu
dun itimadım pek çabuk kazan
dı. 

İstirahat fikri ile İstanbula 

mn a tesırı vardı. Mühendis 
Turgut uzun yıllar bu şirketin a
deta eli ayağı olduğu için hem 
hisselerine iştirak etmiş hem de 

giderken Şahinden daha çok es
k.i mühe?disler olduğu halde ye
rme vekıl olarak onu bırakmıştı. 

Genç mühendis iş başında 
büsbütün değişiyordu ve bu ağır 
başlılığı ile herkes, hatta kendin 

Amerikada 
Cumhur başkan

llğı mücadelesi 
başladı 

Hükumet adamlarımızla siya 
sal mülakatlar yapmak üzere 
İstanbula geldiğini yazdığımız 
Amerikanın bir çok gazetelerini 
temsil etmekte olan Mis Gladys 
Baker ile dün Amerikanın siya
sal vaziyeti hakkında bir görüş
me yaptık. Amerikalı meslekda
şrmız Amerikanın bugünkü va
ziyetini su suretle anlattı: 

- Amerikalılar bugünkü si -
yasal ve ekonomik vaziyetten 
hiç memnun değillerdir. Cumur 
Başkanı Roosevelt iktidar mev
kiine gelirken Amerikalılara 
yaptığı vaidleri yerine getire -
memiş vaziyettedir. Roosevelt 
her şeyden evvel Amerikalılara 
refah vadetmişti. Halbuki Ame
rikalılar her şeyin çabuk olma -
smr isterler. Amerikada refah o
lamayınca halk sabırsızlanmağa 
başladı. Bu sabırsızlık Cumur 
Başkanının planınd<ıki tedbirle
rin derhal semeresi görüle
m e m e s in d e n doğan bir 
hoşnudsuzluk eseridir. Bu 
s e b e b 1 e 1 9 3 6 se n e s i n
de yeni yapılacak seçimde Roo
esvel t'in tekrar Cumur Başkan
lığına seçileceğine hiç kimse ih
timal vermiyor. 

Şimdi Cumur Başkanlığı için 
yeni bir isimden bahsediliyor. 
O da Lousiana ayamndan Huey 
Long'dur. Bunu Amerikada 
radyo papası diye tanınmış olan 
Coughlin adında bir papas, rad
yoda verdiği konferanslarla mü 
dafaa ediyor, propagandasını 
yapıyor. 

Coughlin verdiği söylevlerde 
Roosevelt idaresinin aleyhinde 
nlm::ısı. esasen Cumur Başkanı
na aleyhtar vıc.~ halkı kendine 
celbetmeğe kafi geliyor. D" o.tia 

mm Amerikada nüfuzu vardır. 
Geçenlerde Cumur Başkam, A
merikanın Lahey divanı adale
tine girmesine taraf tar olduğu 
~alde buna mani olan bu papas-
txr. 

italyada Bir 
Çarpışma oldu 

Roma, 18 A.A. - Lece eya
letinde Trikase şehri belediye 
konağının kapısından içeriye 
zorla girmek istiyen ahalinin ü
zerine Karabinyerler ateş açmrş 
ve 15 kisi yaralanmışlardır. 

Yaralılardan üçü sonradan öl 
müştür. Halk, kooperatif agri • 
kültür konsorsiyomuna baskan 
olarak se~ilen komiserin şahsı· 
na itiraz etmek istiyordu Bay .. 
sallık derhal iade edilmiştir. 

Litvanyada idama 
MahkQm Naziler 

Berlin, 18 A.A. - Dört Al .. 
manı ölüme mahkum eden Ko
nas divanı harbinin kararı, ga· 
zetelerin hiddetini uyandırmış • 
tır. 

Bazı gazeteler, Memel statü
sünü imza eden devletleri bu ha 
<liseden mesul bildirmektedir • 
ler. Prüsişe Zeitung diyor ki: 

"Soysalhğı bir kaç yiiz yıl ge· 
ride olan üçüncü derecede bir hil 
kumetten gelen bu meydan o
kumayı, Almanya acı acı karşı· 
la maktadır. 

Doyçe Algemanie Çaytung 
da diyor ki: 

Bu hükümler adalet fikrinin 
değil, kin ve garazin mahsulü • 
dür. Ölüm cezalan hakkında 
hükümler infaz edilemez ve e • 
dilemiyecektir. 

Kreuz Çaytung gazetesin· 
den: 

Kovno diplomatları, bu hük
mün tatbik edilemiyeceğini bil .. 
melidirler. Yoksa ölülerimizin 
kam Alman ve Litvanya ulusla
rı arasında geniş bir ırmak gibi 
akacaktır. 

Berlin, 18 A.A. - Burada 
söylendiğine göre, Litvanya cu· 
mur başkam, 4 Alman hakkında 
verilen ölüm cezasını müebbed 
kürelt cezasına çevirmiştir. 

Tayfa grevi 
Paris, 18 A.A. - Deniz tica

Aınerikada c .... ,....u ~--~·-... ·-·- iİ~vrb~~EQ~ue'KH8en1 ofi"fte9Et 
ğma repüblikenlerin gelmesi ih- kabul etmiştir. Bakan, bunlar • 
timali vaofsa da eski Cumur Baş- dan arkadaşlarını kandırıp gre
kanı Hoover'in gelmesine ihti - vi uzatmaktan vazgeçmelerini 
mal yoktur. dilemiştir. 

Repüblikenler Amerikada si- Heyet, bakanla görüşmeleri-
yah at adı verilen halkça henüz ııiu :sonucunu, sendikaya bildir
uııııunıyen cır şahsiyeti gelecek mek üzere Havr'a dönmüştür. 
intihabatta Cumur Başkanlığı i- Bertran, işlerini yüzüstü bırt 
çin namzed göstereceklerdir. karak ayrılan denizciler hakkıt1 
Fakat bu şahsiyetin kim olduğ'u da açılan tahkikatın çabuk yü "' 
nu şimdilik saklı tutuyorlar. rütülmesini alakadar makamla"' 
Hoover de bu namzede müzah.::- ra emretmiştir. 
ret edecektir. -============= ~ 111111111111111111111111111111111111111! 

Profesörlerin açık dersleri :_! Deniz yolları ~ 
Üçüncü dahili hastalıklar se- ~ 

riryatı ordinaryüs profesörü E· § 1 Ş L E T M E S 1 i 
rih Frank 31 mayıs ~alı günü : Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 1 
saat 12 de şeker hastalığı, ku- E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· ! 
lak, boğaz, burun seriryatı or - ~111111 zade Han. Tel. 22740. 111 ı••! 
dinaryüs profesörü Rutin 22 ma : lskenderiye yohı ~ 
yıs çarşamba saat 17 de gürül- = ! 
tülerin işitme uzvuna yaptığı :!: ANKARA vapuru 21 ~ayı• ; 
zararlar mevzulu açık derslerini : SALI günü saat 11 de lskerı- ~ 
Tıb fakültesinde büyük dersha- : deriyeye kadar. (2761) ~ 
nede vereceklerdir. ;111111111111111111111111111111111111ııı' 

den. çok yaşlı ve tecrübelileri 
bile kendisini sayıyordu. 

Turgut ilk defa onun bu kadı
m az yerde gençlik hevesile ka
sabanın ahengini bozacak bir 
münasebetsizlikte bulunmasın -
dan korkmuştu. Lehli mühen -
dislerin, teknisiyenlerin çoğu 
evliydi ve bu mıntakada eşleri • 
ne pek sık tesadüf edilmiyen gü
zel, sarışın ve ·dinç Polonezler 
Basibrin'in adeta süsü, ihtişamı 
sayılıyordu. 

Bugüne kadar yaşadıkları sı
cak ve samimi cemiyet hayatı 
onları kadın, erkek farkı duyur
madan bir arada kaynaştırmış -
tı. ' 

Her gün bir arada yiyip iç -
mek, eğlenmek onları adeta bir 
ailenin dalı, yaprağı. haline ge • 
tirmişti. 

Bu ahenk yıllardanberi hiç 
bozulmadan devam ediyordu. 

Genç mühendis Şahin Basib
rin' e geldiği zaman Turgut o -
nun şen, serbest-ha11erinden go
cundu ve bu açık genç ona ilk 

~ 

önce ele avuca sığmaz bir çaP" 
km hissini vermişti. 

Fakat bu fikrini değiştirıne1' .. 
için kısa bir zaman yetmişti. şse 
hin iyi terbiye almış, dürüst .,11 

f 
görünüşüne göre içi daha agl 
bir gençti. rs 

Bu kanaatı bulduktan son .r 
Turgut onu iş üzerinde de b~ .. 
çok tecrübelerden geçirdi ve \ .. 
ladı ki yaşına göre Şahin tedb1 

li ve ağırbaşlı bir iş adarnıd~·rıe 
Bundan sonra onu ken 1

., 3 
daha yakın işlerde çalıştırrtl3g 
başladı. . 

.. ll l" 
Şimdi o İstanbulda otdug 

çin Şahin vekatet ediyordU· ôS 
Yirmi beş, yirmi altı yaşın ıi' 

bir delikanlı için böyle daraCdB 
bir yerde, adeta göz h_aP51~J .. 
geçen hayat pek cazibelı deg ıs" 
dir. Fakat Şahin hayatın her·ği• 
man arzulara göre yürü~ed• rıÇ' 
ne inanan doğru düşüncel! g~rıifl 
!erdendi. Bunun için Basıb~~s" 
mihaniki hayatına uyrrıa .s ' 

d. . ıfl" . 
sıkılmadı. Burası ken ısı, . idi' 
leği için adeta bir staj ye~st) 

(Arkası 
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Hergün 5 söz 

DÖRDUNCÜ LiSTE 
1 - Abide - Anıt 

Örnekler: İstanbul bir 
anıtlar Şl!hridir. 

İstanbul, Atatürk ıçın, 
heykelli bir anıt yaptır
mağa karar verdi. 

2 - Müstacel - Evgin 
Örn~kler: Yurdt1 baym
dırmak, cv:;~n işlerimizin 
başında gelir. 
Dün eınkaradan bir evgin 
telgraf ;:tldım. 

3-Terbiye etmek - Eğit
mek 
Terbiye (education) -
Eğitim 
Mürebbi - Eğitmen 

4-Mektep- Ökul (Ökula) 
5-Muallim - Öğretmen 

Örnekler: Cümhuriyet o-
kullarının genç öğret
menlere ihtiyacı vardır. 
Her öğretmen, eğitim 
usullerini bilmez. 
Biz çoktanberi gençliği 
yeni zamanlar için eğit
mek istiy :uz. 

Dördüncü 
Kurultay 

Kembriç 14 

lier vakit, hele bugünlerde, 
Coşmak ve yaratmak için, yine 
Ve ancak, An!~..ırada olmak ge
tek ! Bugünlerde, Anl rada, yi
lle ar,·1nun ilk yaratılış günle
tindeki doiTurucu hava: tekev-

b • 

\ıUn havası esiyor. Yaşayış ıze-
ti göstermekten kalmış varlık -
~rın orada, bugünlerde, birdcn
~ite yeniden yeşermesi, yeni· 

\;,.,. ···--~ - :ı · ... _ ... - · . 
~en bile değil! Suya hasret J

-
0 topraklar üstünden, var

lıklar ve benlikler için, bir çağ
~ayan bolluğu ve coş!:unluğu ile 
ız umud ve enerji akıyor yi • 

lle ! Dördüncü Kurultayın An
~arada toplu bulunduğu gün
t.tdir ! 

tı Rörleşmiş hızları, kırılmış 
1 l'l1udları, paslı duyguları par-
atacak ocak, dövecek örs yine 
~dadr ! Eski maddeler, yeni ya. 
:raıı~~da eriyor ve yeni kahpla
t a do külü yor! Şaşırmadan, sen
Q elemeden, yoldan geri dönme
~~ ve taklide özenmeden de • 
Q •ştnek nedir; zamana ayak uy
c~l'tnak, zamanı alt etmek ve 
~ 1gelleri ayak altına almak na
t~d olur, bütün acun bunu Anka-

~~ öğrenecek yine! 
~1 Guneşin bütün bulutlardan 
<:/tılarak parlaması, asıl güneş, 
\ıl'l1ası, güneş olmanın tam hak
ta~ı vernıesi ne demekse: Anka 
\.a 1.n Kurultay günıerine, Ku· 
ıtq ~~ Milliye günlerine bürün -
ıu~1 Odur: Gözü kamaştıran ve 
t~~ en karanlık ve soğuk bu -
~Sıt arı~a kadar aydınlatan ve 

,;n hır görünüş! 
laı er Yüzünün en yüksek yay
ta ~nd~n biri üstündeki Anka· 
qcu. alesı, taştan bir bayrak gibi 
~cnnun üstüne çekilmiş duruyor 
Yoı: ! ~ltı okun gösterdiği tek 
lıccı·n ?ır tek vücut olmuş on 
yİi§ 1 nı.ı.Iyon yolcusu! Bu yürü -
ti: .~ butün acun imrense, işini 

'«Cltıı •• 
§ti .. u bırakıp yalnız bu yürüyü 
l~ gozetıese yeridir! "Herriot" 
~ta,, 

lıımı genç olsam Ankarada ça
~\itııaya gelirdim,, dedirtecek 
lq .\~~desin, Ankara ... Ne mut-
~ arada olana! 

§c~ ~ toplanış, ulustan yeni bir 
tıc ç:t~tnek, devletin bir derdi
'lt di;le bulmak için değil, ulu· 

~u. etnek içindir! 
tlıq4 b· ulusun bağrından kop
tıu§i.icı~~ Partinin tekrar ulusa dö 
~lqsu.~r ! .Ulusun ka}rnaşması, 
.. l'~k ~~~ı~mesidir bu! 

ti! alf ~ıgı ılk çividen ve kültü -
~-eş: ed.~n başlayan bir yeni 
-~, otz ?Uriiyüşün bir toplan • 
h~lai r endine gelme, bir he • 

1lla ve bir ,Y.eni hız alma 

---

GÜNEY BUZLARI ARASINDA ARAŞTIRMALAR 
Amiral Bird Güney kutbu yol 

culuğundan dönmüştür. 

Oralarda bir yıl içinde gün
düz ve gece dörder ay sürerek 
birbiri peşinden gelir. Amiral 
Bird ve arkadaşları konak yeri 
olarak kendilerine Hittl Ameri
kayı seçmişlerdi. Yaptıkları a • 
raştırmalar 120 gün sürdü. Buz 
lar arasında dört ay açılmaksı
zın süren bir karanlık içinde ya
şamak sanıldığı kadar kolay de
ğildir. İste bunun için· Amiral 
Bird ve arkadaşları sinemaya 
varıncaya kadar bütün teknik " -:..-

Bird barakada söndürmeden 
yaktığı gaz sobasından çıkan 
ağularla ağulanarak ölümle yüz 
yüze geldi. 

Gönül üzücü bir İşin - kara 
hava içinde yaşamanın zorluğu 
Amiral Birdin arkadaşları an -
cak iş vakitlerinin dışında bo -
yuna yol yürüyerek giderebil -
diklerini söylüyorlar. Yol yürü
menin insan kafası üstünde çok 
eğlendirici bir etkisi olduğu böy 
lelikle bir daha ortaya çılanış 
bulunuyor. 

Yeryüzünün bu buzlu sonla -
rında yıldızlar bizim burada gö-araçları birlikte götürmüşlerdi. Amiral Bird kendi araşbrma odasmda 

Kendilerine yetecek kadar yi-
yecek ve içecek ve diri hayvan- ı araştırmalarım kendi arkadaşla [ bulunan barakada tek 
lan vardı. Amiral Bird bütün rının iki yüz kilometre uzakta yapmı§tI. 

zümüze çarptıklarından çok da
başma ı ha iri, çok daha ışıklı ve boyalı 

görünürlermiş. 

Amiral Bird ve arkadaşlarmm konak yerleri 

Bir astronom yathğı yerin tavanına fakllan dUrbUnle gök yUzUnU araştırıyor ...,,.,. ...... ıtt=:===,_- -
KENDiSiNiN ÖLÜSÜ 

... w 

Büyük salonda yirmi kişi
lik, kızlı erkekli bir sürü genç 
toplanmıştı. Kahkaha ve cigara 
dumanı ortalığı sarmış. 

İçlerinden şeytan bakışlı bir 
delikanlı ortaya bir söz attı: 

- Çocuklar! dedi. Her biri
miz bir öykü anlatalım. Kimin 
anlattığı gülünmeden sonuna 
kadar dinlenirse, ben şu guzel 
kalemi ona vereceğim .. Bu söz
leri deli kahkahalar karşıladı. 
El çırptılar. 

- Başla!. 
- Haydi ... 
- Biri söylesin ı. 
Sözleri uğultu biçiminde gü

lüşlere karışıyordu. Şişman kı
sa boylu, kırmızı yüzlü bir de
likanlı ellerini uğuşturarak or -
taya çıktı. Kahkahalar kesildi. 
Topunun gözlerinde birer dam
la merak ışığı yanmıştı. Şişman 
delikanlı: 

- Ben, dedi. Sizlere geçen 
yıl başımdan geçen bir kazayı 
anlatacağım. Bu o kadar kor -
kunçtur ki; sonunda kalemi ala
cağım. 

Yine susuyorlardı. Oğlanın 

durumudur bu! 
"Varak, bizden başkalarının 

gözlerini yıldıracak kadar ırak
tır,, fakat biz durak bilmiyece
ğiz ! 

"Atatürkten geldik, Atatür • 
ke gidiyoruz.,, 

Behçet Kemal Çağlar 

kırmızı yüzüne sinsi, sinsi ba • 
karak bekleşiyorlardt. O bir söy
l~v söyliyecekmiş gibi, yeşil ka
dıf e örtülü masanı nbaşına gel
di. Ve başladı: 

- Geçen yıl Beyoğlunda, bü
yük bir mağazanın vitrininde 
güzel, san bir mayo gördüm: 
Denize girme günleri yeni baş
lamıştı. Oh dedim bunu alır ve 
Floryada denize girerim. Al
dım. 

Söz buraya gelince sessiz ses
siz bakanların omuzları o;na -
mağa basladı. Kara kıvırcık saç 
h, gözlerinin içi pırıldayan bir 
kız bağırdı! 

- Ahlı!. Çocuklar, Tekine 
sarı mayo ne yakışmıştır. 

İçinde keskin 'bir alay titre -
yişi olan bu ses, tutulan kahka-
haların bırakılmasına sebeb ol
du. Her ağızdan bir ses çıkıyor 
Tekinin mayosuna, sözlerinin 
yarım kalmasına, gülüyorlardı. 

Ortaya bir kaç kız ve delikan 
h daha cıktı. Ancak onların an
lattıkları, kahkahaların bıçaı?-ilc 
kesildi ... Bir aralık delikanl~m 
biri: 

- Kuzum "Şen,, nerede? 
Diye sordu. "Şen,, ortada yok 

tu. Seslenmelerine dipteki ışık
sız salondan cevap geldi: 

- Buradayım ... 
Topu birden karanlık salona 

koştular ... , ~ 

Burada ne yapıyorsun 
"Şen,, haydi içeri gel diyenlere 
o, 

- Dışarlara bakıyorum, de -
di... Bakın ne ölü gözlü bir gece 
var dışarda ... 

Pencerelere üşüştüler. Soğuk 
yüzlü bir avı şığı. doğmuş. so
kakları pırıldatıyordu. Ağaçla • 
nn aralarında, hava gazı fener
leri yanıyor, sert bir yel kuru, 
kara dallan kamçı gibi boşluk
larda salhyordu. "Şen,, ağır 
ve yavaş bir sesle: 

- Ne korkunç gece değil mi? 
çocuklar dedi. Bakın karşıdaki 
ölüm sarayları selviliklere ... Na 
sıl ağır, karanlık bir sallanışla 
dalgalanıyorlar... Bu görünüş -
ler size ölümü düşündürmüyor 
mu? 

Ben böyle uzaklardaki selvi
liklere bakarken kendi ölümüm 
gözlerimin önüne geldi. Yi~·mi 
,·aşında taze bir kr?. ölüsü ... 
· Sustu. Ayışığı yüziine göl 
bir boya gibi vuruyordu. Ca
mın yanında ayakta duruyor -
du. Üstünde uzun, ince ak bir 
elbise vardı. Ağır ağır basında 
toplu duran saçlarını söküyor
du. 

- İşte çocuklar dedi. Böyle 
ak elbisem, saçlarım omuzlarım 
da, ölüm saraylarına bakarken 
oıadan; ayışığı gibi soğuk bir 
kefene sarınmış ölüm, bana doğ 
ru gelmeğe başh.Y,or. Ellerini u .. 

zatmış, yerimden kıpırdayamr. 
yorum. Bağıramıyorum. Sesim 
kısılmış... Ölümün uzun, ke
mikli, sarı elleri camı kaldın.
yor ... 

Susmuştu. Camın kenarında
ki düğmeye dokundu. Ağır ağır 
açıldı pencere ... Sıcak salonda, 
buzdan bir yalaza gibi soğuk 
hava sallandı. Titremeğe başla
dılar ... Topu birden yerlerine çi 
vilenmişlerdi. Sanki "Şen,, kı

sık, bir sesle yeniden başladı: 

. - Çocuklar! İçeri ölüm gir
dı. Gördünüz mü? dedi. Yüre -
ğimdeki sıcak kanın içine ölüm 
soğukluğu akryor. Yüreğim don 
mağa başladı. Atışları yavaşla
dı. Çocuklar!. Şimdi... 

Birdenbire sustu. Sarı saçları, 
sararmış yüzü, uzun ak entarisi 
avışığı altında on..ı bir ölü görü 
nüşü vermişti... Kıpırdamıyor, 
dik bakıslarla, susan arkadaşla
rına bakıyordu. Onlar pencere 
den dolan soğ'uk hava ile titri · 
vorlar ve gülmüyorlardr. Bir an 
sonra odanın icinde keskin bir 
kahkaha çınladı. "Şen,, gülüyor 
du. Sonra: 

- Hepinizi susturdum, dedi. 
Hani kahkahalarınız? Niye gül
müyorsunuz? Haydi delikanlı 

kalemi ver bakq!~irı ... 

Cahid Uçuk 

KLAVUZ l 
iÇiN DERSLER 

-8-
Aklı selim, hissi se'im - Sağduyu 
Bizim güvencimiz halkın sağduyu

sudur. 
İnsanda sağduyu olmazsa, kuru ve 

ezbere bilgiden ne çıkar. 

• 
Alaka - 1 • lliFJc, 2 • (münase!>ct 

anlamına) ilgi 
Alakadar - lligli 
Alakadıw olmak - ilgilenmek 
Alakabah, - llgeo 
Katı alaka etmek - lJiıik keırnok 
Ticarethane - T ecimge 
Bahsettiğimiz tecimge ile hiçbir İli· 

§iğim yoktur. 
Bahsettiğiniz adamla hiçbir ilgim 

yoktur. . . ._ •. 
Benimle bu kadar ılgılendıgınızo 

pek teşekkür ederim. 
Dostum bay ... Bütün tecim ortak

ları ile ilişiğini kesti. 
Siz, arsıulusal sıyasa bakımından, 

bu meselenin yüksek ilgenliğinde 
ıüphe ediyor musunuz? . 

Bu işte kayıtsız değil, ilgili ve dık· 
katli davranmahsınrz. 

• 
BeJdek - Alamet 
Hayır işlerine yardım etmek, en 

iyi insanlık beldeğid ir. 

Alet -Yaraç 
Vurta -Araç 

• 
Fabrikamızı en son yaraçlarta ci

hazladık - Fabrikamızı en son alat 
ile teçhiz ettik. 

Nasılsa girdiğim bu çıkmazdan 
kurtulmak için, bütün araçlara baJ• 
vurdum - (Bütün vesaite müraca• 
at ettim) 

1--1 _a_u_ L_M_A_C_A_/ 
"TAN" bugünden sonra size 

eğlenceli bir oyun hazırlıyor. 
Bu oyunlar öz türkçe kelimeler 
veriyor. Bu bulmaca ile okurla
rımız hem eğlenceli vakit geçi
recekler, hem öz türkçe kelime
ler öğrenecekler. Bulmacamızı 
doğru çözenler de armağanları
mızı kazanacaklardır. 

Bugünden sonra, bulmacala
rmıızla uğraşınız. Ve bize yolla
yınız. Yedi gün arka arkaya 
bulmacalarımızın doğrusunu ba 
şarabilenlerden: 

1 inciye gümüş saat 
2 inciye Maroken bir cüzdan 
3 üncüye iyi markalı bir sti• 

lo (Mürekkepli kalem) 
4 üncüye "Tan,,m bir senelitr 

abonesi. 
(5) inciden (10) uncuya ka

dar altı aylık abone. 
10 uncudan 25 inciye kadaı 

küçük fakat güzel şeyler verece
ğiz. 

Bulmacaların karşıhklannı : 
"İstanbulda "Tan,, bulmaca ser 
visine,, gönderiniz. 

ı 2 3 4 5 b 7 8 9 10 il 

Solrlan sağa : 
1 - Millet (4). Alem (S). 
2 - Yüzdeki lekeler (3). 
3 - Nota. 
4 - Hedef (4), Nutuk (6). 
S - ihtiyar (4) . 
6 - Bcyıir (2), Llhim (2) , Sonuna bir 

" N "konunca çinlar {2) . 
7 - Kumanda (6), 
s - Eser (2), Diyar (2), Berf (3), 
9 - Ah (2). 

ıo - Ücret (3). 
11 - Tevem, aynı batmdan (4), Mastar 

edatı (3). 

Yukardan aşa~ ı : 
1 - Ahbab (2), Cezire (3). 
2 - Genç (4). 
3 - Tayaran etmek (5), Büyük (3). 
4 - Nota (2) , Saz (5) . 
5 - Likırdı ( 3 ) . 
6 - Taleb (5). 
7 - Atif ~abrta&ı (2), Aç değil (3) , U· 

zak nıdası ( 2). 
9 - Yama (2) , Hufre (5). 

10 - Bir mcful edatı (2), Cet (3). 
11 - Kuyuya inen nesne (4), aile, bir 
·-- nehir adı (4). 
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Eski Neslin Meşhur Saim Hocası 
V e G e n ç Dr. N u r i 

lzmir, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Son günlerde İzmir 
piyasasında mevsim icabı ol
dukça fazla bir durgunluk gö
rülmeğe başladı. 

Gerçi her sene nisan ve mayıs 
ayları işsiz geçer. fa:kat ıbu sene 
bu aylarda az işle beraber çok 
düşkün fiyatlar da göze çarpı
yor. 

Zahire ve bilhassa arpa piya
sası bir iki hafta evvelki hızını 
kaybetmiştir. Yaptığım tahki
kata göre son hafta içinde bor
sada pek az miktarda mal sa
tılmış ve fiyatlar da eski fiyat
lara nazaran nisbet kabul etmi
y~ce~ k~~~.r düşmüştür. Fiyat 
duşkunlu~u şundan ileri geli
yor: Yem mahsulün idraki ve 
piyasaya arz zamanı pek yak • 
laşmış ve onun için alıcı ve bil
hassa. i?racatçılar mubayaatta 
t~ennı ıle hareket mecburiye
tınde kalmıştır. Fakat şu mev -
simde her sene fazla muamele 
g~ren .zeytinyağı ve üzüm işle
rınde 1ş böyle değildir. 

Uç haf ta evvel 22 - 23 kuruş 
a.rasmda alıcı bulamıyan zey
tınyağlan iki hafta evvel bazı 
1 tal yan firmalarının mubayaata 
geçmesi üzerine fazla miktarda 
satılmağa başlamış ve geçen 
hafta yalnız borsaya kaydetti -
ri~iş olan zeytinyağı satışları 
mıktan seksen bin kiloyu teca
vüz etmiştir. 

Rakip piyasalara nisbetle, 
pazarlarımızı müsait görerek iş 
yapmak için faaliyete geçen bu 
firmaların zeytinyağı mahsulü
müzü satın almaları üzerine fi. 
yatlar 24 - 25 kuruşa çıkmıştır. 
Fakat bu hal ecnebi firmaların 
rakip memleketlere, bilhassa 
Tunusa dönmelerine sebep ol
maktadır. 

Halbuki memleket dahilinde 
bugün ihtiyaçtan fazla mal var
dır ve bu malın ihracı beheme
hal lazımdır. Buna rağmen kil· 
çük bir talep karşısında hemen 
fiyatların yükseltilmesi, alaka
darların zan ve tahminine göre, 
ihraç edilmek mecburiyetinde 
bulunan mallanmız için pek te 
hayırlı değildir. 

Dünya istihsalatı karşısında 
ehemmiyetsiz bir yekun teşkil 
etmekle beraber, ihtiyacımız· 
dan fazlası memleketin sırtına 
bir yük olan herhangi bir mad
demizi yüksek fiyatla az mik -
tarda satmaktansa, bunları ma
kul _ve 1:11antıki karla yani biraz 
aşagı bır fiyatla elden çıkar
mak, memlekete, her halde da· 
ha fay~~lı lbir iş olarak telakki 
oluna~ılır.Kaldı ki. hergün ağız 
<lan agıza rençberlerimizin ve 
~üstahsillerimizin sıkışmış va
zıyette olduklarım da işitiyo • 
ruz. 

-cmdan~ fazla mallan elden çı- 18 MAYIS CUMARTESi 
YAZAN : NIZAMEDDIN NAZiF 

karmaga çalışmak ve az iş ile Sönmemiş ve sönmiyecek o- la tufeyli yaşamağa heves etme 
çok kazanç ?eğil, çok iş ile çok P A R A L A R lan zekasını, boyunu, posunu, leri ne fecidir, ne ağır şeydir: 
kazanç temın etmektir. konuşuşundaki heyecanı, zevkle sonra mühim bir içtimai yaraya 

Cihan tüccarının bin bir kayıt Alış Sauş rini, her şeyini her şeyini, her- basıyorum parmağımı... Dikkat 
ve şart altında bulunduğu ve Sterlin 608.- 613.- kesin bildiği Profesör Saimin, et! Şehirli kadın çocuk doğur _ 
her milletin yalnız malını sat- ~~1F~ansız Frangı ~~i:= ~~~:= Saim hocanın odasındayım. Ne- manın müthiş bir aleyhtarı ol-
mak düşüncesile hareket ettiği 20 Liret 203.- 205.- sil nesil talebeler yetiştirmiş o- du. Gebe kalmak, çocuk dog-ur-
şu l d 

20 Belçika Frangı 79.- 80.- la b t · 11 d k sıra ar a hemen fiyatları 20 Drahmi 23.- 24.- n u en emız yo ar an aza- mak aşağı yukarı abdallıkla bir 
yükseltmek ve malımızın satıl- 20 İsviçre fr. 804.- 806.- mlmış yüksek şöhretin adamı, tutuluyor. Anadolu kadını olma 
mamasına sebebiyet vermek 20 Leva 22·- 24·- bu eskı neslin ileri düşüncelisi · · . d d Florin 83.- 84.- .

1 
sa ışım1z uman ır arkadaş ... 

doğru değildir. Bundan evvel 20 Çek Kuron 96.- 98.- teşrı 1 masasının başından yeni Duman. 
de böyle bir vaziyet olmuştu. ~~~turya şilın 2~3.- !~:= ayrılmıştı galiba ki elledini ku-
İzmir piyasasında pamuk, Al- zıoti 22.50 24.- ruluyordu. Bunda yeni erkeklerin mız-
manyadan vaki ta:epler üzerine Kroş 23.- 25.- Takyesini düzelterek Lek dişi mrzlıkları da az rol oynamıyor. 
altmış kuruşa kadar yükselmiş- ~~ ii~r ~~:= ~!:= kalmamış ağzını şöyle bir çar- Yenilerden evlenmiş olanlar ba-
ti. Halbuki bugün piyasada 40, İ::~ç Kuron ;~:= 34.- pıttr, sonra iyi ısınmış bir mo - na hep şöyle cevap veriyorlar: 
42 kuruş arasındaki arza muka- Altın 932.- 9~~:= tör gibi hiç durmadan konuştu " efendim... Çocuğu doğurmak 
bil hemen hemen talep olmadı- Mecidiye 41,- 48.- ve bana şu biribirlerine iyi ekle- marifet değil, yetiştirmektir ma 
ğı için 6 • 7 bin balya kadar pa- Banknot 228·- 230·- nen cümlelerle biribirlerini iyi rifet !,, bunlara "haydi haydiyin 
muğun elde kaldığı tahmin Ç E K L E R tamamlayan şu fkrini söyledi: ora?an zevzekler!,, diyeceğim 
edilmekte ve ibundan dolayı en- Kapanış - Yeniler evvela parayı biraz gelıyor. Ayol, bizim hankimizi 
dişe duyulmaktadır. çokça seviyorlar, sonra... Oku- babalarımız yetiştirip adam et-

Fransız Iırangı 12,03,50 muyorlar Kı·tap oku 1 
H lb k

. b 1 b" h İngiliz lirası 620.- · muyor ar. mek endişesine düşerek meyda-
a u 1 u sene ta e ın a- Dolar Bunlarda bilgi hevesini ben bi-

raretli devreler1'nde P"'.....,uk Lı·ret 79·
24·93 na getirmişlerdir? Çıkar çocug-u coııu re- 9,61,20 raz çokça eksilmiş buluyorum. 

koltesinin elli kuruş gibi pek g~~~mi 4,6S,82 Bilhassa felsefe kitaplarını kla- bir defa be adam! Y etistirmek 
müsait bir fiyatla tamamile el- lsviçrc Frangı 2.!~:g:~g sik felsefeyi pek ziyade ihmal ondan sonra düşünülecek iştir. 
den çıkarılması imkanı mevcut- ~~~:in 63·55·62 ediyorlar. Hele 0 kızlar yok Eğer bizim babalarımız bu bay-
t~. Fakat o zaman da bugün Çekoslovak kuronu ı~:~~'.~~ mu? O kadınlar, bayanlar, hiç lar gibi düşünmüş olsalardı, hiç 
zeytinyağlarında olduğu gibi ~:::::rya 4·23 okumuyorlar. Ama, hiç mi hiç... birimiz bugün yeryüzünde bu-
fiyatların makul hadden fazla Mark U~:~~ lunmazdık. Çocuk dediğin kapıp 
yükselmesi böyle bir netice do- ~~~gi 

0 

4·21·- _ Yahu! Bir Alman, bir İn- koyuverilir hayata ... 
~ 4.51.40 Ü gurmuştur. Ley 78,54,43 giliz ... Ne bileyim? Bir tskandi- stadın asistanları arasında 

Çekirdeksiz ü z ü m 1 e r i . ~~r;:ır 3;'.~~~~ nav karısı çarşıya öteberi alm3- en genç olan nisaiye mütehas-
mize gelince: ~~o'ic~~ontı 10,98 ğa çıktığı zaman zarzavat tor- sısı doktor Nuri de benimle be-
Bağ mıntakası d...hilinde mev 

3
'
12

'
68 basının içinde bile, mutlaka bir raber bu sözleri dinlemişti. 0-

cut stok malın 60 - 70 bin çuval E 5 H A M de kitab taşır. na döndüm: 
tahmin edilmesine karşı bu se- ı3 Banknsı Mü- 9 Muavini Rahmi - ki o da çok o.- k 1. b" ·1· d - Siz ne dersiniz? 
ne bağlarda doğuş itibarile gö- .. N. 9.50 ıymet ı ır ı ım a amıdır - bir 
rülmekte olan fevkalade fazla- fudolu ·3 ~o 2~;:g saniyelik bir sükuttan istifade - Hoca haklıdır. Bu kadın-
lık, ellerinde mal bulunan müs- ıoo % 42.- ederek: lar pek berbadlaştılar. 

Sirk~tihay;iye l 6.-tahsili büyük bir end.~eye dü- Tramvay 30.1.ı; - R::ıın::ıı l:.::ıı lrra~ rl~di • bu- - Bana kalırsa berbadlaşan 
şürmüş ve bunun neticesi ola • ~::k~~ti • Nektar 1~;~; günkü gençler ,idealist değiller- eı h.cı..ı ... ~;,._ • dedim _ bir genç 
rak ta piyasaya vasi mikyasta NcJi 2,35 dir. kız eskisi gibi evlemlii;t ~damın 
mal arzedilm. Jc. başlanmıştır. ~~~~efi;:rı'~~sı s~'.~~ - Acaba - dedim - idealist ol- kendisine bütün bir ömrü vaıc-

Yine tekrar edelim ki, daha Osmanlı Bankası 26,50 mamaları inkılabın tabii bir ne- fedeceğini tahmin edemiyor. 
fazla kazanr emelile piyasanın Telefon 13·- ticesi değil midir? Yani kendi--s Ittihat de.;irmencilik T.A.Ş. 9 50 . Çocuk yapmak ı'stememe · b 
hararetli devirlerinde ve olduk- Şark Değtrmcnleri o:go 1erıni köklü bir ideal içinde bul- sı un-
ça müsait fiyatlarla malını sat- Şark merkez eczanesi 4.80 duklart için realist olmağa lü _ dandır, yani çocuğu yaşatma 
mak fırsatını hiçe sayan müs- zum görmüş bulunmuyorlar mesuliyetinin bir gün olup yal -
tahsil bugün için herçebadabad yeti öyle bir fazlalık arzetmek- mı? nt7 lc•ndi omuzlarına yükletil-
ve yalnız komisyoncusuna, tile- tedir ki, alakadarlardan birisi . Saim hoca derhal taşı gediği- mcsinden ..kork., ... (r .... ..ı~rı--
carma (sat) ümidi le mal gön- nin dediğine göre bu sene çapa, ne yerleştirdi: Güldü: 
dermekten çekiruniyecek bir kükürt ve göztaşı ameliyeleri _ Eskilerin idealizmayı, ha- - Kanunlar gayet açık azi-
hale gelmiştir. Zaten bundan için yapılması icap eden masra- k d. . zim ... - dedi - bir adam ayrıldığı 
başka baş vuracak r~resi de yatta en ılerıne bir fikir isti -

r- fa bir de fazla salkımları kopar- k · k k kadına bir sene bakıyor .•. Zaten 
yoktur. ma masrafı ilave etm~~ zıu·~... ametı urma suretinde anlar- bir çok kadınlar da, evlenmeyi 

Bunun içindir ki, son iki haf- h lardı.- y eı_:ıiler de bir bakıma g~ yalnız evlendik.ten sonr~ ıv." ... 
ta içinde üzüm piyasasında ted- ti baş göstermiştir. Bu ma sul re ıdealıst... vana \lvE,~ u~u nıp bu bır senelık tahsısatı ko-
rid surette bir kuruşa yakın bir olduğu gibi bırakıldığı takdirde amaççı ve bir tek amaçlan ol- parmak için istiyorlar ya .. Bunu 
düşkünlük vardır. Ihracatçının asmaların mahsule tahammül duğunu hissediyorum: Apart - geçelim, gelelim çocuğa, bir ba
bundan evvel mesela on iki ku- edemiyecek ve etse bile mahsu- man kurmak istiyorlar. İşte ye- ba oğlunu yirminci yaşa kadar 
ruşa kadar almağa çalışıp mu- lün gayet ufak taneli olacaktır. ni neslin eski idealistleri fersah bakmağa mecbur ediliyor, daha 

ha çarpıldı. İşte gelen cevab: 
- Arkadaş ben kızımı Fran

sız mektebinden, iyi okutmasını 
bilmiyorlar diye aldım. Evimde 
kendim okutuyorum. Eğer ... 
Benim kızım ... Okumazsa ... Ne 
yaparım bilir misin? 

- ??? 
- Bak şu ellerime ..• 

- Bunlarla boğarım onu! 
Sonra: 
- Yeni nesil hakkında sana 

bir fikir daha vereyim. Bu genç 
dostlarım pek pısırık oldular. 
Vana git dedin mi? Bir karış 

surat. Birisi bana ne dese beğe
nirsin ... "Seni göndersem gider 
misin?,, demez mi? Düşün ... Cii 
reti düşün. Bana söylüyor deli-
kanlı bunu. Ben ki Hicaz, Mek
ke, Medine dolaştırılmışım, üç 
harb yapmışım, esirlik yapını· 
şım ve bak... Ağzımda tek diş 
kalmamış ... Bana söylüyor bu· 
nu. 

İşte azizim sana benim gö .. 
zümle görebildiğim yeni nesil ..• 

Genç asistan buna şöyle kar· 
şılık verdi: 

- Eski nesil... Bir tek keli· 
me ile söyliyeyim ... Hocam nes· 
tiniz "müstebid,,dir. İçinizde iyi 
yetişmiş olanları vardır ama, 
yüzde yetmiş beşi, şarlatan ve 
yukardan atan vatandaşlardır. 

- Ne dedin? Yüzde yetmi~ 
beşi diye nasıl kesip atabiliyor
sun oğlum? 

Saim hoca bu sözleri söyler 
söylemez odadan çıktı, yalnıt 
kalcı.n doktor Nuri sözlerini şöY 
le bitirdi: 

- Yeniler ihtisas yapmak is· 
tedikleri zaman benim gibi iyi 
bir talie pek nadir olarak maz
har olurlar. Zira eski mütehas· 

• • • 1 • -- - 1 • • ••• 

yanından derhal def etmeğe ça· 
lışır. Yetişmesini - istemez er. 
Mevkilerinden korkarlar. Son .. 
ra bizden hürmet bekliyenler 
bize hürmet etmesini bilmem~ 
ı:..ı: .. ' v on.i uçoil el!lkisine hür .. 
met etmiyormµş... Etmeza .. • 
Eski nesilden ne görürse esl.d 
nesle onu göstermesinden daha 
tabii ne olabilir? 

Nizameddin NAZlf 
vaffak olamadığı üzümler bu- Bunun için asmanın besliyebi- fersah geçtiği taraf. neden korkacak bu kadınlar? 
gün için kendisine 10 hatta 9 leceği miktarda sal~..ım bırak- - Evlimisiniz? 1 kuruşa kadar teklif edilmekte - rnak meobto.:iyeti vardır. Ve bir obüs bataryası gibi Yunan· talyan ticareti 
dir. Piyasaya mal arzı işi bu su- Hulasa; bu sene için bugün gümbürdeyen ağzını birdenbire - Hayır... Atina, 18 (Hususi muhabiri' - Ya hocam sen? 
rette devam ettiği takdirde fi- tahmin edilen üzüm rekoltesi yine kadınlara çevirdi: mizden) - İtalya ile YunaniS' 

d d O
.· y · 1. k 1 d - Ben hem evliyim. Hem de yatların daha pek rok düşece- 700 bin çuval ka ar ır. nun - enı nes ın ız arın a, ev- tan arasında muallakta buluna~ 

:r • ı 1 N · ' b kım d dört kere baba oldum. Hem bir 
g- ine muhakkak nazarile bakıl- ıçin şimdiden bunun satı ması, enme osıyon u a ın an ticari ve ekonomik meseleterı · defasına ikiz doğurttum. İkisi maktadır. ihracı ve sarfı hususunda ş1m- da tek değişiklik görmüyorum. k ~· · konuşmak üzere YunanistaJ\ 

d
. " edb. · ı k öldü. Yaşayan er egım şimdi 1 

üzümün ticari vaziyeti hak- ıden cezrı t ır. er a ma ve "Bir kocaya varayım, rahat e- bankası müdürü Dimopulos i e 
b·ıh 1 h ı·· ·· d · d b k b' d yirmisinde ve yaşayan kızım on kında edindiğim malfunatı ver- ı assa geçen yı ma su unun eyım..... en aş a ır üşün- yedisindedir. hariciye şube müdürlerindel1 

dikten sonra biraz da bağcılığa önümüzdeki rekolteye .1al dev- celeri yok. Eskiden böyle olma- Argiropulos ve Ekonomi bakaı1" 
dair duyduklarımı yazayım: redilmesine çalışmak zarureti sı tabii görülebilirdi. Ama şim- - Peki... Senin kızın hakkın- flt.1" 

Bu sene bağlarda yarım asır- vardır. Aksi takdirde bağcıla- di?. Düşününüz bir kere bu ka- daki fikrin ne? O okuyor mu? lığı müdürlerinden Trianda 
1 

•• 11 

1 k d k · · b. d h dan mürekkeb bir heyet bugil 
dan beri görülmemiş f ev kata de rımız çok müteessir o aca . tar - ar geniş inkılablardan sonra Saim hoca ta yesını ır a a 

Bi~ae?~Ie;:~ bugün, yarın ve 
hergun ıçın tuccamnızın dikkat 
edeceği nokta şu olmalıdır: İh
racı kabil ve memleket ihtiya- bir inkişaf vardır. Doğuş vazi- dır. A. Abidin Oktay bayanlarnmzın hala parazit, ha- düzeltti ve o dişsiz çene bir da- Romaya hareket etmiştir. 
~~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~!!!!!!~~~~~~~ "M~ Valenod'nun yüzünden mak istemiyordu. Kl..ndini yiıle 

harcadığı )ara, yü:. altmış se- mürailiğe mecbur etmek iste" 
kiz frangı buldu. Öı.a, bulun· miyor, ruhunda geçenleri ~ı:ı1~i 
muş çocuklara giyecek işi üze· mak, içini altüst eden hısleıı' 
rine iki çıft söz söylemek zama- bir gözden geçirmek ihtiya~ıı· 
nı geldi!" duyuyordu. Korulara varıP 1 

(• 

tavır takınmasını, cebinde da
ha karlı bir iş teklifi bulunma
sına verdi; onun bu evden çık
mak istediğini sandı. Julien'in 
öfkesi, söz söyledikçe artıyor-

M. de Renal bu sözü duyar 
duymaz, Julien'i saı.ki M. Vale
nod'nun evinde görür gibi ol
du; içini çekti ve en ıstırabh 
bir ameliyat için cerrah çağıran 
bir adam hali ile: 

No. 27. 

KIRMIZI VE SiYAH 
lıa!kkı olacak." Hemen çocukla
rın odasına koştu. 

Çocukların arasında pek sev
diği en küçüğü, tadh sözleri ile 
onun içini yakan ele~i biraz: ya
tıştırdı. Julien kendı kendıne: 
"Bu çocuk daha beni hor gör
müyor" dedi. Fakat arası çok 
geçmeden, eleminin azalmış ol· 
masını bir zayıflık sayarak ken
di kendine kızdı. "Bu çocuklar 
ibeni, dün alınan köpeği okşa
dıkları gibi okşuyorlar." 

Bölüm X 
Büyük bir kalb ile küçük 

bir servet 

' Köşkün bütün odalarını bi· 
cer birer dolaşmakta olan M. de 
Renal, ot minderleri taşıyan 
uşaklarla iberaber, çocukların 
-.iasma döndü. Bu adamın içe
ri birdenbire girişi Julien•in 

STENDHAL 

üzerinde, bardağı taşıran su 
damlasının tesirini bıraktı 

Her va:kitkinden daha. ucuk 
benizli, daha gamlı idi M.~ de 
Renal'in _üzerine doğru' yürüdü. 
M. de Renal durup uşaklarına 
baktı. Julien: 

- Monsieur, dedi, başka bir 
müreöbi tutmuş olsaydınız ço
cuklarınız yine bugünkü kadar 
ilerlemiş olacak mıydı? bunu 
böyle mi sanıyorsunuz? 

M. de Renal'in bir şey söy -
lemesine vakit bırakmadan de
vam etti: 

- Öyle sanrmyorsanız beni, 
çocuklarınızla uğraşmıyor diye 
suçlamağa (1) nasıl kalkışıyor-
sunuz? 

Konkusu daha henüz geçmiş 
olan M. de Renal, k.ırşısındaki 
gene köylünün böyle garib bir 

1 
( 1 ), Suçlamakı ittiham etmek. _ 

du: 
- Ben sizsiz de yaşıyabili-

rim, monsieur, c!..:di. 
M. de Renal biraz dili dola-

şarak cevab verdi: 
- Sizi bu kadar sinirlenmiş 

gördüğüme doğrusu çok esef
lendim. 

Uşaklar, on adım ötede, ya
takları düzeltmekle uğraşıyor
lardı. Julien cilesindc.n çıkmıs 
bir halle: J ~ 

- ~ana bu sözler yetmez, 
rnonsıeur, _dedi; bir düşünün, 
bana ne agır şeyler söylediniz 
hem de kadınların yanında! ' 

M. de Renal J ulien'in ne bek
lediğini pek iyi anlamıştı; şim
di içinde çetin bir çarpışma var
dr. Öfkeden cidden cıldınnak 
derecesine gelmiş ol~n J ulien, 
bir aralık: 

- Sizin evinizden çıkınca ne
reye gideceğimi biliyorum, 
ınonsieur, diY.e bağırdı. .... 

ı 1 

- Peki, monsieur, dedi, iste· 
diğinizi yapmağı kabul ediyo
rum. Öbür gün ayın ·)iri, o gün· 
cien başlamak üzere aylığınızı 
elli franktan vereceğim. 

J ulien'in içinden bir gülme 
geldi; şaşırmış. öfkesini de 
unutmuştu. İçinden: "Bu hay· 
van benim sandığımdan da aşa
ğıymış ! dedi. Bu bayağı tıynet
li adamın, bundan daha asil 
bir şekilde özür dilemesi bekle
nilmez ya!" 

Bütün bı.nları ağızlan açık 
dinlemiş olan çocuklar bahçeye 
koşup annelerine M. Julien'in 
pek kızmış olduğunu, fakat ay
lığının elli franga çıkarıldığını 
haber verdiler. 

Julien alışıklıkla çocukların ar
kası sıra çıkmış, son derece kı
zan M. de Renal'e bir kere ol
sun dönüp bakmamıştı. Beledi
y_e reisi içinden homurdandı: 

Biraz sonra Julien L. de Re- sanların gözünden kurtulur J.<tl 
nal ile yine karşılaştı: tutmaz: tı• 

- M. Ohelan'a gidip günah- "Bir savaşta üst geldim, ~ç ı'' 
tarımı çıkaracağım, dedi; bir • ğrm bir savaşta üst getdıJ11 
kaç saat evde bulunmıyacağımı dedi. . . el' 
bildirmekle şereflenirim. Bu düşünce ile vaziyetıı:ıı ~81 

M. de Renal sa.tte sahte gü- parlak gördü, ruhuna da bt 
terek: rahatlık geldi. ı..-tı: 

- Azizim Julien, dedi, ister- "Aylığımız elli franga ~ıısO 
seniz bütün gün kendinizi ser- bu M. de Renal'in bir kor, 

d. ?' 
best saya:b.lirsiniz; isterseniz var, var ama acaba ne ır · ile 
yarın da, dostu- -ı. Verrieres'e Daha bir saat önce, ö.fıcer ,.e 
giderken hah<, vana L.:.:;leyin. köpürerek baktığı o bahtıYtt 0eıt 
size atını versin. kudret sahibi adamın JlC tıf' 

İçinden de: "5imdi gidip M. korkusu olabileceği1ıi .~r:Jtuıı 
Valenod'ya cevabını verecek, mak, Julien'in ruhun:ı btı.5 ğtıC' 
dedi; bana bir şey söylerr.edi sakinleştirdi. Ö kadar kı g gı1' 
ama şimdi üstüne varınağa gel· lan ortasında yürüdüğü 0~ıe1• 

h 1 b. k 1 ~ · ların insanı h.ıyran eden.~ıJO• mez, e e ıı ızgın ıgı ;::t.; •• 1, 0 u 
aklı başrna gelsin ... " liğini bile hisseder gib~. 1'ı'' 

J ulien evden tez çıktı ve Ver- Örmanm dağ tarafında ~ısl' 
gy'den Verrieres'e kadar uza- mına vaktile koca koca ç .;8r) 
nan korulara doğru çıktı. M. (Arkası ,.~ 
Chclan'ın evine pek erken var· fi'. ,,. 

1 
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Kurultay Bildiriği 
1\nkara 18 (AA)_ C. H. Partisi bildiriği: 
B .... k k, 1 · · d 1 len· bu sabah özel katarla Kırıkkaleye 

uyu uru tayın e ege . Ü 1 b. rk 
giderek oradaki süel fabrikaları gezm~şle:dır. h y;lebr .~ ır 1 

te 
Süel Fabrikaları Genel Direktörü de gıtmış ve d e~ a rı a~ ~y.n 
ayn gezdirerek izahlar vermiştir. üyeler, yu.: . ~:unma ışının 
tem ı d · kl · d 1 büyük kurumun tukellıgı karşısında 
devleet" ırbe elrm hen oeatmnı·ş oldug~u emekleri takdir ederek ayrıl-

ın un ara arc 1 · · 1 · b k 
nıış ve 18 de Ankaraya dönmüşlerdir. Kuru t~_Y '!!ye en u~ a ~a~ 
Ye · · d p t. · Kurultayın açılış gunu aldırdıgı fılrnı 

nı sınema a ar mm . . .. 
gönnüşlerdir. Delegeler yerlerine donuyorlar. 

~ 8 ft 

H. P a r ti s i i 11 er Başka n 1 arı 
A k 8 (AA)_ C. H. Partisi Genel Başkanlık Divanı 

n ara, 1 · · · · 1 k d 1 e ·n s baz ·11 b k ı ~ a aşag~ ıda isımlerı yazı ı ar a aş an s ç. ı J -ı ı er aş an ıgın . . . . . -
tir. Bu vazifeler bugün ilgililere bıldırılmıştır: . 

" Eski Bayındırlık Bakanı Seyhan saylavı Hılmı Uran !stanbula 
Çorum saylavı Ali Riza Ozenç Çoruma . . 
Denizli saylavı Dr. Hamdi Berkman Denız!ıye 
Zonguldak saylavı Halil Karatavsu Kocae.lıye 
Kütahya saylavı Dr. Lutfi Kırdar Bahkesıre 
Samsun saylavı Mehmed Ali Yörüker Samsuna 
Malatya saylavı General Osman Koptagel .Erz~ruma . 
Izmir Parti Başkanı ve Yozgat sayl~vı Avnı Dogan !zmır Baş

kanlığı da üstünde kalmak üzere Manısaya. 

eea 
ismet İnönü Memlekette 
Tetkik Seyahatine Çıkıyor 

1\nkara 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Başbakan İs
met InönU Kamutay yaz tatiline karar verdikten sonra yanında 
Iç işler Bakanı olduğu halde memleket içinde bir tetkik seyaha-
tine çıkacaktır. J 

&ao 
Kamutay Yaz Tatili Yapıyor 
Ankara 18 - Kamutay encümenleri her gün toplantılarımı 

devam ediyor. Kamutayın haziranın ilk haftası sonunda yaz ta
tili yapacağı tahmin olunuyor. 

• 8 " 
v .. r ki re Kolayhk 

J 6.llkara. 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Vergi cüzdan.: 
arının ver·ı · d ·· d ~- mesın e .'!e cuz anlarda kayıdlarm yapılmasında son 

derecede surat ve mukellefe kolaylık gösterilmesi hakkında Fi
nans Bakanlığı yeni emirler vermiştir. Buna sebeb bu mevzu 
UZ~rinde P artinin Büyük Kurultayında cereyan ede~ müzakere
ler ve ileri surulen şikayetlerdir. 

Yunanisfanda Krallığın Yen iden 
iada Edileceği Söyleniyor 

l\tina, 18 (A.A.) - Hükumetin, Paris, Londra ve Roma elçi
lerile Balkan antantı hükı1metleri nezdindeki elçilerine Yunanis
tanda krallığın yeniden iadesi için istimzaçta bulunmaya memur 
ettiği söylenilmektedir. 

Not: Yaptığımız tahkikata göre Ankarada bu bapta hiç bir 
haber yoktur. 

Atina, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün çıkan 
kral taraftarı gazeteler frrkalara n~zım olmak için kralın mutlak 
gelmesi lüzumunu ileri sürmektedırler. Bu vadide propaganda 
Sok kuvvetlidir. 

• • • 
Hitlere Suikasd Yapılmadı 

1 Varşova, 19 (A.A.) - Hitlere ?,ir suikast yapılmış oldu~una 
\ı'e bunun üzerine Göringin Cracovı den ayrılmış bulunduguna 
dair ortaya bir yayıntı çıkarılmıştır. Bu yayıntınm aslı yoktur. 
Göring Cracovi'dedir ve Beck tarafından ecnebi devletler heyet
lerine bugün verilecek olan yemekte hazır bulunacaktır • .......-

••• 
Göring ile Laval Konuştular 
Londra 18 (A.A.) _ Röyter ajansının Cracovi'den öğrendiği

~e göre, Alınan Hava Bakanı Göring ile Fransız Dış .:Sakanı ~a
~~ bugün iki defa konuşmuşlardır. Bu konuşmalar uç saat sur

llltıştür. 

iş kanunu 
l>rojesi 
. Ankara, 18 (Hususi muhabi -

l'inı.iz b·ı . "' . ı dıriyor) - iş Kanunu lJroJe .. 
sını tetk~k edecek olan ka

lllut 
trn. .ay rnuvaıckat komisyonu ya-
~ ~Ik toplantısını yapacaktır. 

roJe a k . . . '-1 . nca kamutayın ıkıncı -
)etr;n ~?Plantısmda genel he -

e gorüşülecektir. ~ 

1766 yeni vatandaş 
Ankara, 18 (Hususi muhabi • 

rimiz bildiriyor) - Hicret sure 
tile memleketimize gelen 1766 
kişinin vatandaşlığımıza alrn -
masr Bakanlar Heyetince onaı1· 
mıştır. 

Erzurumda deprenme 
Erzurum, 18.A.A.- Bu sabah 

saat 2 de oldukça kuvvetli ve de
vamlı bir deprenme olmuştur. 

Odun ve odun 
Kömürü yaklla
mıyacak yerler 

Ankara, 18 (Hususi: muhabi -
rimiz bildiriyor) - Kamutava 
gelen bir kanun layihasıyle ş.i • 
mendif erlerde ve deniz kenarla
rında ve demiryolları durak yer 
leri ile deniz iskelelerine mu .. ,d 
yol boyları ile 30 kilometreye 
kadar uzaklıkta bulunan bilfı • 
mum fabrika ve müesseselerin 
ve bu mahiyette makine ve tez
gahla işler, tuğla, kiremid, ki -
reç ve buna benzer ocaklarda, 
asıl yakacak olarak, odun ve o -
dun kömürü yakılması yasak~ r. 
Kendi artrklarmı yakan kereste 
fabrikaları bu hükümden mu::ıf -
tır. 

Ödun ve odun kömürü yakan 
fabrika ve ocaklar tec;.hizatını 
başka mahrukat ile işletinceye 
kadar protesto keşidesine ve 
mahkeme hükmü ve kararma ha 
cet kalmaksızın vilayet emriy -
le kapatılır. Yasağa karşı gelen 
müessese ve fabrika sahiplerin
den 50 liradan 100 liraya kadar 
ve tekerrürü halinde bunun on 
misli para cezası alınır. Bu ce . 
za alınırken tahsili emval kınu 
nu hükümleri gözönünde tu+ı.ı -
lur. 

Yurdda Tele
fon şebekesi! 
Bayındırlık Bakanlığı yeni 

ve çok önemli bir teşebbüse gi
risiyor : Memleketin her tarafım 
telefonlarla biribirine bağla

mak. Yurdu demir ağlarla ör
dükten sonra şehirlerimizi de 
demir tellerle birbirine bağlıyo
ruz. 

Bak~~nhkça ilk hamlede Garbi 
Anadolusu, Orta Anadolu, Ce -
nub Anadolusu şehirleri ve E
reğli - Zonguldak, Ankara, 
Trakyanın büyük ticaret şehir
leri bu demir tel ağı içine alına
caktır. Bunun için iki yrJlık bir 
program hazırlanmış ve bu yıl 
bütçesine 400 bin liralık tahsi -
sat ayrılmıştır. Memleketin ida
resi.ekonomisi, şehirlerin liayrn
dırlığı yönünden çok önemli o
lan bu teşebbüs için Ankarada
ki hususi muhabirimiz şu habe
ri veriyor: 

Ankara, 18 - Posta, telgraf 
ve telefon genel direktörlüğü 
Ankara - İstanbul arasında altı 
devre daha temin edecek olan 
kurantortör cihazı için haziran
da münakasa yapacaktır. Son
baharda makine faaliyete o-ec -
miş bulunacaktır. Genel di~ek -
törlük memleketin mühim tica
ret merkezlerini biribirine bağ -
layacak iki senelik bir telefon 
programı hazırlanmıştır. 

Genel direktörlük proo-ramın 
tatbikini temin için l 93S 1936 
mali' senelerinde sarfedil~ek ü
zere 400 bin liralrk fevkalade 
~a~sisat istiyen bir kanun pro _ 
J~~ı ha~ırl:'11:1aktadır. Programa 
gore, bırbırme bağlanacak vila
yetlerimiz sıra ile şunlardır: 

Ankara - Zonguldak • Ereğli 
Ankara ·Konya - Adana _ 

Mersin 

Ankara· Kırşehir· Kayseri 
Afyon - Antalya ve bu güzer

gaha düşen Isparta Burdur 
Denizli. ' ' 

Balıkesir • Çanakkale 
Çorlu - Tekirdağ 
l935 mali yılı içinde Ankara

Zonguldak - Ereğli ve Ankara -
Konya - Adana - Mersin kısmı 
ikmal edilecek, diğer hatlar 936 
mali yılı içinde bitirilecektir. 

3 milyon konuşma 
1933 ~ali yılı içinde 3 mil -

yon şehır konuşması ve 150 bin 
şehirler arası konuşması olmuş
tur. 1934 mali yılında ise bugü
ne ka~ar şehir konuşmaları ya
rım mılyon fazlasile 3 5 milyon 
şehirler arası konuş~aları d~ 
ZO bin fazlasile 170 bini bul -
muştur. 

Bayındırllk Bakanının 
Mühim Beyanatı 

birisidir. Şimendifer yapmak si
yaseti B. M. Meclisinin ikinci 
devresinde ternamen tekarrür et 
miş büyük başbakanımızın esas 
siyasetlerinden birisidir. Bu siya 
set bütün ehemmiyetiyle ve hı
zıyla devam etmektedir. 

Bayındırlık bakanlığına tev
di olunan vazifelerin diğer kı
sımları aynı derecede ehemmi· 
yetli olmakla beraber şimendü
f er işleri gerek memleketin 
vahdeti ve gerek iktisadi, içti
maı, ticari zaruretleri ve memle 
ketin miidafaası noktai nazarın
dan birinci derecede hrz ve kıy
met verilmeğe layik olan bir e
sastır ve bunu takip etmekteyiz. 

Demir yolları 
1920 senesinde memleketi

mizde mevcut hatlar şunlardı: 
Anadolu - Bağdat demiryolu. 

Mersin - Adana dahil, 2046, İz
mir - Kasaba temdidi demiryo
lu 706, İzmir-Aydın hattı 611, 
Sark demiryolu 330, Sarıkamış 
hudut hattı 124 kilometre ge
nis hatla 41 kilometre Bursa
M~danya ,174 k. m. Erzurum
Sarıkamış, 129 kilometrelik, ilı
Cc. hatları da buna ilave edile
cek olursa hepsinin yekunu 
4,082 kilometreden ibaret oldu
ğu görülür. 

Veni hatlarımız 
Şimdi mevcud yoJlar böyle ?1-

ducru halde Cüınhuriyet devrm-
o • 

de yapılanları grafıkler ve ra-
kamlara dayanarak söyliyece
ğim. Ne yollar yapıldı ve kaça 
mal oldu göreceksiniz. Yeni hat
larımız, 925 senesinde 203, 926 
da 251, 927 de 513, 928 de 595, 
929 da ?83, 930 da 1232, 931 de 
1932, 932 de 1090, 933 de 1955, 
934 de 2012, 935 de 2642 kilo
metreye baliğ olmuştur. 

Bunlara verilen paranın ye\-fı 
nu 282 milyon liradır. Cümhuri
yet devrinin demiryolları için 
hazineden sarfedilen paranın ye
Hl.nu budur. 
760 kilometre demiryolu 
935 senesi nihayetine kadar 

demiryoUarının alacagı vtıziyet 

sudur : 
' Mayıs başında 6242 kilomet
reden ibaret olan yollarımıza 
130 kilometrelik Diyanbekir 
kısmı, 94 kilometrelik, Somu
cak-Eski pazar, 112 kilometrelik 
Sivas-Erzurum, 22 kilometre· 
lik Afyon - Karaköy, 24 kilo
metrelik Burdur, 13 kilometre
lik Bozanönü - İsparta katılmak 
suıetiyle 6760 kilometreye va
racakt1r. 940 senesinde de Si
vas - Erzurum - Malatya, KiJ
yos - Zonguldak kısımlarmm 
yaptlmasiyle varacağı miktar 
da 7,311 kilometre olacaktır. 

Cümhuriyetin ilfınmda mem
lekette yapılmış olarak bulunan 
4 bin küsur kilometrelik hat ise 
temamen denecek derecede de:ı-r
let demiryollarr arasına girmiş 
ve ~atm alınmıştır. (Sürekli al
krşJar). 

Tarifeler 
İstiklaline sahih olan bir 

memleketin, vaktiyle bir takım 
siyasi tesirler altında elde edilen 
inıtivazlarla yapılan bir takını 
hatl;rın işletilmesine müsamaha 
etmesine imkan görmiyorduk. 

Çünkü bir taraftan tarifeleri
mizi memleketin iktisadi, içti
m.?i hayatına göre tanzim etmek 
isterken diğer taraftan bu tarife 
tenzilatmı onlar üzerinde tatlıi
ka imkan göremiyorduk. Zira 
mukaveleler buna müsaid değil
di. 

Mesela Kasaba - İzmir hattı 
memleketin en nüfuslu ve ba
yrnclrr yerlerinden gecmektedir. 
Bunlar bir türlü tenzilatlı tarife
mizi az çok kabul ederek tatbik 
etmeğe yanaşmamışlardır. 

Aynı zamanda bunlarla son 
yaprlmış olan bir mukavele lle 
kentlilerinin yaptıkları hesahla
ra gôre, masraflanmn zararları
nı ödemek esası kabul edilmişti. 
Bu kumpanya ile satın alma mü
zakeresine giriştiğimiz sırada 
senede 500 bin küsur lira zarar 
iidemek mecburiyetinde kalıyor· 
duk. Yani bir kaç sene evvel baş 
larruş olan yeni mukavele ile se· 

neden seneye ödenmeğe başl~
nan zarar gittikçe artmış ve en 
son sene bu zarar 500 bin liraya 
vardığı için bu hattı almağa k~
rar verdik. Ve bu memleketm 
esas hatları arasına girdi. (Al
kışlar). 

Köprüler 
Ali Çetinkaya, Aydın hattı, 

Şark Demiryolları ve diğer hat
iar hakkında etraflı maJUmat 
verdikten sonra beyanatına de • 
vam etmiştir: 

Köprülere geçiyorum : 
Cümhuriyetin ilanına kadar 

memlekette esaslı kagir köprü 
105 idi. Cümhuriyet devrinde 
yaptığımız köprüler 34 senesi
ne kadar 55, 35 senesine kadar 
da 14 köprü yapılmıştır ki ce
man yekun 69 kagir köprü edi
yor. Bununla vermek istediği
miz fikir şudur: Fazla hız gös
teremediğimize rağmen 69 ka
gir köprü yapılmıştır. (Alkış
lar). Asırlaraca 105 köprü yapıl 
masma mukabil Cümhuriyet 
devrinde 69 kagir köprü yapıl
mıştır. 

Bir kısım arkadaşlarımız, en
cümende ve burada yol meselesi 
üzerinde durdular. 

Arkadaşlar, memleketi yalnız 
kurtarmış olmakla iftihar et
mekliğimiz ve tarihimize şerefli 
bir hizmet yapmış olmakla ifti
har etmekliğimz ive tarihimize 
şerefli bir hizmet yapmış olmak 
hğımız bu nesil için kafi değil -
dir. Bu nesil için memleketi ye
niden yapmak vazifesi vardır. 

Bunu en küçüğümüzden en 
büyüaüne kadar bir vazife ola-

b • 

rak bilmek ve yapmak mecburı-
yetindeyiz. 

Acizlere merhamet yok 
Bu devir acizlere, zayıflara 

merhamet etmiyen bir devirdir. 
Onun için zamandan istifade e
derek v~ bu hızımızda devam e
derek memleketi bir an evvel i
mar etmek mecburiyetindeyiz. 
Bunu yapamadığımız vakit ya -
rınlci nesle karşı vazifemizi ek
sik yapmış bir vaziyette kalmış 
oluruz. 

Su işleri 
Nafıa bakanlığının üzerinde 

ki mühim işlerden birisi de su 
işleridir. Biliyorsunuz ki su iş
leri memleketimizde öteden beri 
ihmal edilmiş bir vaziyettedir. 
Halbuki topraklarımızın feyzin
den istifade edebilmek için behe 
mehal su meselesini halletmek 
lazımdır. 

Su meselesini de halletmek 
demek memlekette göl, dere, ha 
taklık, suya ait her ne varsa bun 
ların haritasını yapmak, yeni 
bir suyun hayatı nedir, yazın kı 
şın ne kadar su toplanıyor, na
sıl tebahhur ediyor, nasıl ve ne
releri sulanabilir, ne türlü kul -
}anılarak istifade edilebilir. Bu
nu tetkik etmek lazımdır. Bu ay 
rıca ve tamamen bir fen isidir. 
Bunun icin de Nafıa vekale~ti ye 
ni yaptığı teşkilatta su işlerine 
de esaslı ehemmiyet vermiştir. 

Memleketi muhtelif mmtaka
lara ayırarak, tıpkı nafıanın mü 
hendislerinde olduğu gibi su iş
leri için de muhtelif memurlar 
tayin etmiş ve bunlar şimdilik 
12 mmtakada çahşmağa başla -
mışlardır. Bu 12 mıntaka dahi
linde bulunanlar çok iyi bilirler, 
çalışmalarımızdan bir çok eser 
ler meydana gelmiştir. 

Küçük Mendereste 100 bin 
hektarlık arazide, Cellat göJü 
şiddetle tahribat yapmaktadır. 
Bunun önüne geçmeğe çalışıyo
ruz. Nisanın son günlerinde bil
fiil ameliyata başlanmıstır. 

Samsun taraf mda bir çok iş
ler yapılmaktadır. Ve yapılacak 
tır. Antalyada bir çok mühim 
işler başarılmıştır. Takatımız 
nisbetinde idarenin ve mahallin 
yardımlarile daha faydalı işler 
CYÖrece<Timize kaniiz. o ... 

Hem de bu şekilde yardımı ya 
panlar bu faydalı işlerden isti -
fadeye istihkak kazanacaklar . 
dır. 

Şirketler işi 
Nafıa bakanlığının üzerinde, 

bilhassa uğraşmak mecburiye -

[Baş tarafı birinci sayfa ela 1 
tinde kaldığı mühim işlerden 
derneğe mecbur olduğum şirket 
ler işi vardır. Bu şirketlerin ek
serisi vaktile, Abdülmecit zama 
nından beri maa]esef bir taraflı 
olmak üzere kurulmuştu. Son -
radan bunlara bazı kanunlarla 
Türk şirketi namı verilmişse de 
esas mahiyeti tahripkardır. Sırf 
para getirmek, kazanç temin et 
mek cihetinden kurulmuştur. 
Halkın menfaati noktasından 
bunlara karşı hiç bir şey yapıl
mamıştır. Vekalete geldiğim 
günden beri, bu en cok bizi iş -
gal eden mesele olmuştur. Yeni 
Türkiye devletinin şerefli haki
miyeti bu işi de halletmeğe kafi 
gelmiştir. (Alkışlar). Takip et
tiğimiz siyaset budur: 

İki taraflı hak ve menfaat. 
Halkın menfaati 

Yani sermayenin aleyhinde 
değiliz, fakat, aynı zamanda hal 
km menfaati de vardır. Onlar • 
la da yavaş yavaş anlaşmağa 
muvaffak olmaktayız. 

Mühendis mektebi 
Nafia işlerini bu suretle ta· 

kip ederken ehemmiyet verdi -
ğim işlerden birisi de mektepler 
dir: Yüksek Mühendis mekte -
bi, Fen mektebi gibi .. Bunların 
bilhassa Cümhuriyet devrinde 
yetişenlerinin feyizli eserlerini 
görmekteyim. 

Fakat Nafiamn memlekette· 
ki rolü itib'-riyle memur yetişti
recek bazı mekteplerin de bun • 
tara ilavesi lazımdır. Bilhassa 
Posta Telgraf, Telefon, bilirsi
niz ki doğrudan doğruya fen e • 
sasma istinat eder. Onun için 
Mühendis mektebinde Posta, 
Telgraf, Telefon memuru yetiş
tirmek üzere bir şube açtık. Ay
nı zamanda Üniversitede elek. 
tro mekanik kısmını bize verdi. 
Bu kısım için de bir iki ecnebi 
mühendis getireceğiz. Demek 
ki bundan sonra memleketimiz
de elektrikçi ve makineci yetiş
tirmeğe de ehemmiyet vermiş 
oluyoruz. İlaveten şunu da arze. 
deyim ki, son zamanlarda mem
leketimizde bu kadar Nafia fa
aliyetleri arasında artık ecnebi 
eliyle yapılacak işimiz kalma • 
mıştır. (Alkışlar). 

Bu işler, doğrudan doğruya 
müteahhitleri, mühendisleri, 
mimarları, her şeyi, sermayesi 
Türk olarak yapılmaktadır. (Al 
kışlar). 

İşimize bu suretle devam e .. 
deceğiz. Esasen Nafia mesleği 
ilmi ehliyetini tamamen isbat 
etmiştir. Ve kemale doğru git .. 
mektedir. Bunu da iftiharla ar -
zediyorum. (Şiddetli - lkışlar). 

Bravo 
Klüplerimize 
[Baş tarafı birinci sayfadaJ 

bit edeceklerdir . 
Her üç kulübümüzü seven 

halk arasında bu anlaşma habe
rinin nasıl bir sevinç uyandı.ra -
cağı kolaylıkla tahmin olunabi· 
lir. Kulüblerimizin aralarında 
anlaşamamaları, kendi menfa
atlerini korumada, daha iyi in
kişaflarında, hele A vrupadan 
gelecek takımlar ve yapılacak 
maçlar meselelerinde, çok güç
lükler doğuruyor ve hepsini za
rara uğratıyordu. Fazla olarak, 
seyirciler ve spor meraklıları, 
kulüblerimizin tek başlarına ge
tirtmek mecburiyeti yüzünden 
ucuz olsun diye sectik1eri zayıf 
ecnebi takımların maçlarını gö
re g5re artık futbol maclannr 
gitgide görmek hevesini de kay 
bedivordu. Bütün dileğimiz gür 
büz Beşiktaş kulübümüzün de 
bu .g-üzel ahengi temamlaması 
ve Türk gençliğinin bu en gü
zide dört kulübü arasında tam 
bi~ ahenk kurutarak memleketi
:n~z 5P?runun o ahenk icinde en 
· vı netıceleri almasıdır. Bu an • 
las:n~>; vücude getiren kuJüb _ 
lerımızın hepsini iyi niyetlerin
'1"'., ve ;ıl rhl ·lan giizel f1Ptİcf'r1~· 
d,o!ayı tebrik eder, şüphesiz say 
~ ~Tmız ınuvaffakiyetlerini di -
leriz. 
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BAHSE GiRiŞME 

Yazan: NizamettinNAZIF 
1 ~ .-. . . 

• ~l 

"Beyhude Konuşmayın! Ben Bu 
' isarı Kuracağım Çelebiler!. 

Bir akşam müddeiumumi ar
kadaşlariyle oturduğu bir masa
da anlatıyordu: Her gün elim
den yüzlerce dosya geçiyor. 
Bunların içinden size anlatmağa 
değer enteresan bir val:'a bulu
nabileceğini tahmin ederseniz 

-ALMANCADAN

can başlamıştı. Her kafa ian bir 
laf çıkıyordu. Gencin muvaffak 
olamryacağı, bahsi kaybedeceği 
söyleniyordu. 

RM. 
~.,.fi "il 

Genç buradan çıktıktan sonra 
caddeyi geçerek parka girdi. 
Parkta bir lambanın altında bu
lunan bir kanapeye oturdu. Ve 
cebinden çıkardığı gazeteyi oku
mağa başladı. İkide bir kolun
daki saate bakıyordu. Tam bir 
saat geçtikten sonra kahveye 
döndü. Kahvenin havası duman
dan göz gözü görmiyecek hale 
gelmişti. Masadakiler gencin 
geldiğini görünce etrafını aldı
lar. Genç adam dedi ki: 

Bir Kadının Sevib 
1 çok yanılırsınız. Hepsi alel3.de 

polis vak'aları .. Hulasa eski ki
bar dolandırıcılar kalmadı. Şim
di herkes zeka ve cür'etten ziya
de, cebir ve kuvvet kullanıyor. 

Sevmediği Anlaşılır mı? 

Müddeiumumi bunları anla
tırken, rahatça yerleşmek için 
bacağını bacağının iizerine atar
ken, dizi masanın kenarına 
ço.rptı, öirdenbire geri çekilince 
yanındaki masaya şiddetle çarp· 
tı. Yanındaki masada bulunan 
şarap kadehi devrildi. Kadehin 
dibindeki şarap o masada oturan 
açık renkte elbiseli bir zatın 
üzerine döküldü. 

Bu hareketten mahcup kalan 
müddeiumumi af dilemek üzere 
ayağa kalktığı sırada, yan ma
sada oturan. genç, sanki ehem
m iyeti yok demek istiyen bir ta
vır ve tebessümle kalkmış bulu

- Bahsi kaybettim. Bütün 
evi aradım, bir şey bulamadım. 
Tabii refikanızın yattığı odaya 
girmedim. 
Ec7.acı cevap verdi: 
- Tabii bir şey bulamadınız. 

Ben sizi aldatmak için öyle söy· 
lemiştim. Mücevherat karunın 
yattığı odadaki tuvalet masası
nm hususi çekmesindedir. 

Bunu söylerken de bir kahka
ha salıverdi. 

Kmahad<'dan ıl. Aduan ya
zıyor: 

" Bir kadının sevip sevmedi
ğini anlamak mümkün müdür.' 
ve bir l:adm sevmediği halde 
seviyor gib' görünür mü?" 

Kadınlar hislerini gizlemek
ten zevk alırlar. Sevdiği halde 
sevmiyor gibi görünmek, sev . 
mediği halde seviyormuş gibi 
yapmak onlar için bir eğlencr.· 
dir. Hele karşılarında: ... ııi al
datmak ... bu ela ayrı bir zevktir 
onlara. 

nuyordu. Dedi ki: 
- Affedersiniz. Ben sizin söy 
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Kuvvetimin yettiği yerlere lmp ratorunuzun 
hayali bile ulaşamaz!,, 

lediklerinizin aksini ispat edece
rına ulastırmı.ştı. Kereste, tq, ğim. insanlar bugün de zeka ve 

Genç hiç sesini çıkarmıyarak, 
cebindeki çek def terini ve kale
mini çıkardı ve bir çek doldura
rak uzattı. Çıktı, gitti. 

Fakat usta bir erkek er geç 
kadının hissini öğrenir. Bunun 
için bir müddet onu aramamak, 
başkalarile me~gulmüş gibi gö
rünmek - fakc:: .. çok ihtiyatlı 
olmalı, şiddetli bir aksülamel 
görülürse geri dönmek imkanı
nı bırakmalı - kadınların his
siyatım ölçmek ıçın sade ve 
kestirme yollardır. 

Burada sözü ikinci Mehmetli 
çok seven ve ikinci Mehmedin 
büyük itimatlarını daima iyi 
kullanmış olan bir adamına. ya
ni "Kıritovolosa,, veriyorum: 

Bursadan kalkıp İzmit üzerin 
den Anadoluhisarma gelişinden 
sonra yaptığı işleri Kıritovolos 
yazdığı kitapta şöyle anlatı -
yor: (1) 

"Hakanın Karadeniz boğazı 
hakkında bir taknn tasavvurları 
ve düşünceleri vardı. Bu boğaz 
Osmanlı İmparatorluğunun iki 
parçasını, yani Anadolu ve Ru
meli parç~larını biribirinden a
yırıyordu aynı zamanda Kara -
denizi de Marmaraya birleştiri
yordu.Rum Kayseri Boğazın en 
iyi yerinde, yani Kostantiniye
de oturuyor, bu iki deniz ile bu 
iki kara parçasındaki her hadi -
seyi gözöni.inde bulunduruyor -
du. Ve h r hadiseyi, her fırsatı 
kullanarak Osmanlr İmparator
luğunu mutlaka zararlara soku
yordu. Osmanlı prenslerinden 
kendisine sığınanları kışkırtı -
yor, onlara hiç bir yardımdan 
çekinmiyordu. Diğer taraf tan 
1 talyanlar ve bilhasu Venedik
liler durmadan biribirlerile kav
ga ettikleri icin bu sularda 
Türk ticareti Önlarm şerrinden 
de çok sıkıntı çekiyorlardı. ı,te 
bunun içindir ki, hakan, iki top
rak pare; sını biribirine baila -
mak ve bunun tam aksine ola -
rak iki denizi y ni Karadenizle 
Marn:ıanı.~ı birihirinden a.xır -
~?k ıstedı. Verdiği ilk karar şu 
ıdı: 

Boğazdan yabancıların ayak
larını kesecekti. 

Ana~olu ~isam:un karşısını 
seçmesındckı sır ııe bof'azm en 
dar yerinin burası olmasıy • 
dı. (2) 

"Bu nokta (3) ancak yanm 
minik bir genişliği olan meşhur 
dirsek idi ki, bir zamanlar, yani 
İsa'nm doğumundan beş asır 
evvel İran İmparatoru birinci 
Dara o büyük ordusunu bura -
dan Avrupaya geçirmi ti.,, 

"On be~inci asrın ortalarına 
doğru Bizans İmparatorlu~u o 
kadar zayıfhımıştı ki, ikinci Mu
radın hükümdarlığı zamanında 
Türk ordularının buradan iste -
dikleri gibi geçip gitmelerine 
daima müsaade etmeğe mecbur 
kalmıştı. Bununla beraber o 
müsaadenin sartlnn dahi Kos -
tantiniyeyi zaptetmek icin sabır 
sızlapan ikinci Mehmedi mem -
nun edemiyordu. Ona Boğ"azm 
Avrupa toprakları üzerinde 
Kostantiniyenin muhasara~ını 
ve zaptını kolaylaştıracak bir 
d yanma yeri lazımdı. Bunu 
yaı:ttığ"ı gün, donanma!II ile Ca -
nakkale boğazına h"kim olan 
gene padişah Karadeniz bo ~azı
nı da sım sıkı kap mıs olacak 
ve "Allaha emanet edilmiş o -
lan,. mukaddes şehrin hic bir 
y erden bir yardım ~öremell'.ıesi
ııi temin etmiş olacaktı.,, 

Bunun için lazım gelen şeyle
ri ( 4) daha kıştan Boğaz kıyıla-

demir yığınları dağlarla boy öl- cüretlerini kullanıyorlar. 
çüşecek derecede çoğalmı~lar - Bu yabancı gencin böyle dam
dı. Kostantiniye hükümdarı ve dan düşer gibi lakırdıya karış
Bizanslılar bu hazırlıklara lfi - ması masa etrafındakileri şaşırt
kayt birer seyirci gibi duramı - mıştı. Kimse cevap vermiyordu. 
yorlardı. Türk hükümdarının Fakat gencin terbiyeli ve neza
neler yapmak istediğini düşün - ketli tavrı ve çok şık giyinişi gö
dükçe dehşetli bir korkuya uğ - ze çarpıyordu. Hafif sesle ken
ramışlardı. Bu hazırlıkları ken- dini takdim eden genç herkese 
dilerine mukadder esirlik gün - asil ve kibar bir insan hissini 
!erinin bir başlangıcı addediyor- veriyordu. 
lardı. Bu hisnrm yapılmasından Masada oturanlar arasında 
ba ka nasıl bir maksat olabilir - zengin bir eczacı vardı. Gen,s bu 

di? Ahalideki heyecrın vilaher - adama dedi k.i.: 
neye de sirayet etmiş bulunu - - }sterseniz sizinle bahse gi
yordu. "Kostantin Drrlil ·azes,, e. reyim. Meseıa iki saat sonra re
nedimleri tekrar bir elçiler he - fikamzı ve inci gerdanhklarrm 
yeti göndermesini tavsiye etti - bur ya getireyim mi? 
ler. Ve hakikaten bu elçiler, az Eczacı şa~ırıp kalmıştı. 
sonra. ikinci Mehmetli ziyaret - Siz bir kere benim evli ol-
ederek aşağı yukarı dediler ki: duğumu, sonra karımın inci'eri 

- Façlişah hazretleri ... lm - bulunduğunu nereden biliyorsu
pautorumuz, Bizans ile Edirne nuz ? , 
sarayı arasında yapdmrş olan Delikanh cevap olarak eczacı
muahedelcrde bu yerlerde hiç nm sağ elinin parmağındaki taş
bir tcı.hkimat yapılmaması te - Iı yüzüğü göMerdi. 
karrür etmişti. Hatta burada - Refikanızm mücevheratı 
bir üçüncü devlet her han~i bir olduğu da tabii kendir ğin.d .. n 

harekette bulunacak olursa Bi- anlaşılır. 
zans ile Türk ordusu birleıip bu Eczacı yumruf"unu masaya 
harekete mini olacaktı. Sonra vurdu: 
bof azdan Türklerin ne suretle _ Ben böyle bahislerden, şa-
ietifade edebilecekleri de rene kalardan hoşlanmam, dedi. 
aynı muahedcde mevcuttur. Müddeiumumi söze karıştı: 
" evki serbesttir. Türk aıker - _ Doğrusu ben bu teklifi 
lerile Türkleri askeri ve ticari fevkalade buluyorum, dedi, ben 
eşyaları sahilin her hane-i bir i tertcniz sizinle bahse girerim, 
tarafından diier tarafma iste - f kat bende aradığınız şey:er 
dikleri zamanda gesebilirler. yok, çünkü bekarım. 

Ve ilave ettiler ki: Bahse girişildi. Genç iki saat 
"Daha dün ve evvelki gün sonra eczacının karısının inci 

akdedilmiş bir muahedenin böy- gerdanlığım maEaya getirecekti. 
le manasız sebeplerle feshedil - Saat on varclı. Genç dışarıya 
mesi doğru olamaz. Padişahın, çıkmağa hazırlandığı zaman 
kendi haklarına hürmet eden eczacı gencin arkasından bağır
Rumlara merhamet etmesi 15. - dı: 
zımdır.,, - Birinci katta merdiven 

İkinci Mehmet bu asılzadele- karşısındaki odada yatıyor. Mü-
re şu cevabı verdi: cevheratı da yatak odasına ala-

"- Ey Rum Çelebileri ı Ben, cak kadar ihtiyatsız deı:ildir. 
zannediyorum ki, ne size karşı Eğer bu odaya girerseniz valla
bir tecavüzde bulunuyorum ne hi kemiklerinizi kırarım. 
de aramızda mevcut muahedelc- Masa etrafındakilerde heye-

Kahvede kalanlar tekrar mü
nakaşaya başladılar. Herkes ec
zacının dürüst hareket etmediği 
kanaatinde idi. Saat on ikiye ge
liyordu, bu esnada birdenb"rc 
kapı açıldı ve eczacının kansı 
içeriye girdi. Müteheyyiç bir 
halde kocasının yanındaki bir 
sandalyeye oturdu. En sonra ko
casına dedi ki : 

- Ne oldun, müthiş bir fena
lık mı geçirdin? Çok şükür kj se
uı Kal şmıaa~ıı""goruyorurn. 

- Canım, ben burada sapa
sağlam oturuyorum, kazayı da 
nereden çıkardın? 
Kadın şaşırdı, masadakilere: 
- Kocama fenalık geldi, diye 

beni buraya çağırtan siz değil 
misini1.,? 

- Kim çağırttı? 
- Ne bileyim genç 

adam .. 
Kadın meseleyi anlattı. 
Bunun üzerine eczacı şüpheye 

düşmüştü. Derhal karısı ve 
müddeiumumi ile birlikte bir 
otomobile atlıyarak evine koştu. 
Mas;u...... ~-- .. :nrlP hir mektup 
vardı. Açıp okudu: 

"Siz bu mektubu aldığınız za
r.ıan, daha saat on iki olmamış
tır. Karınızın mücevherlerini 
nafile aramayınız. Çünkü bula
mazsınız. Mücevherler kahvede 
demin oturduğunuz masada sizi 
bekliyor.,, 

Hakikaten mücevherler yerin
de yoktu. Eczacı ile müddeiu
mumi tekrar bir otomobile atlı
yarak kahveye koştular. Genç 
kendilerini orada bekliyordu. 
Gülümsiyerek karşıladı. Mücev
heratı uzatarak dedi ki: 

- Nasıl? dedi, karınızı masa
ya getirttim. İşte mücevherleri
nizi de masaya g-etirdim. Zanne
derim ki, bahsi ben değil, siz 
kaybettiniz. O halde benden al
dığınız çeki geri veriniz ve bah
si kazandığım için de ayrıca b~
na bir çek yazınız. 

Cevad Uygur 
re. Makuilim, s~lere zararım ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
dokunmadan kendi menfaatları.

• ·Her gencin hayatında bir veya 
birkaç aşk macerası gelip ge
çer. Yalnız ı1ayali ıe düşüncesi 
bir müddet kalır. Bu hayale al
danıp ta o macerayı hala de
vam ediyor sanmak beyhude 
yere üzülr.1el.tir. 

Gedikpaşad. A.. Ertürk haya
tında iki aşk karşı!ında kalmış: 

''. .. Bundan birkaç yıl evvel 
mektep sıraıcunJ~ çalışırken 
bir genç kızı sevmiştim. lioı iiç
meğc bile fırsat bulamadım. 

2 ve 20 komprim~lik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

n:11 m1:1hafaza etmekten ibaret -
tır. Bır muahedeyi imza etmiş 
olalar<lan biri diğerine zarar ve~ 
meden kendine faydalı ol k = 
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· ler· bT G aca = ış ı yapa ı ır. örüyorsunuz = 
ki ben, bir parçası Avrupada := 
bir parçası Asyada olan bir hU- -
kfimeti idare etmekteyim. Her 
iki kıtada da düşmanlarım ve 
muhaliflerim çoktur. Eğer biz 
kendi mem!eketimizi kendi eli - .... 
mizle düsmanlarımıza bırak - =: 
mak istemiyorsak her yerde her =: 

( Ar;_ası var) 5 -----------.. -..... 

A K S •ı T l - Tifo ve paratifo hastalıklarına tu-= tulmamak için ağızdan alınan tifo 

bir 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık ver= mez. Herkes c.labilir. Kutusu 

---y osu~-~ ----~-55-ku_r_u_. -33_7_9_~ __ _ 

Devredilecek ihtira beratı 

• 
IPS 

Bütün Avrupa istasyonlarını mükemmel alır. 

Fiatı 75 Türk Lirası 
lstanbul ic;in satış yeri : 

HELiOS MÜESSESATI 

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

"Sigara veya sair levazım için yeni 
veya islfih edilmiş karton ve paket,, 
hakkındaki ihtira için istihsal edil
mis olan 8 Haziran l 933 tarih ve 
1620 numaralı ihtira beratının ihti
va ettiği hukuk bu kere başkasına 

:;: devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla ------

(1) lstanbulun İkinci Meh:ne.t ta
raCından zaptını tetkik etmek stıyen· 
ler bu zatın "Tarihi Sultan Mehmet 
lhan Sani,. sini okurlarsa istifaae eder
ler. Kıritovolos o asrın ileri gelenle
rinden bir rumdur. "1451 .. den 1467 
senesine kadar olan vak'aları çok gü· 
zel yazmıştır. 

;; Galata, Hezaran caddes· no. 14 § 
1 ;nı1111111m11111111ı11111111111111111111111111111111111111111m1111111111 ııı ıı --;; 

malfımat edinmek isteyen zevatın 

Galata'da Aslan hanında 5 inci katta 

(2) Kıritovolos. 
(3) Şlumberger. 
( 4) Kıritovolos, 

3693 

1-4 numaralı idarehaneye 
eylemeleri ilan olunur. 

müracaat 

3723 

Çıldırasıya seviyorum Fakat 
ııe çare l:i, om. bir yüzbaşı ile 
evlendirdiler. Birka: sene son
ra ayrıldı, iki çocuğu ile kaldı. 
Fakat ben onu arrık unutmağa 
başlamıştım; de ken evımizde 
kiracı olan başka bir çocuklu 
dul ile sevişmeğe başladık. Da· 
lıa doğrusu ô bana aşkını itiraf 
etti. Henden daha büyük olan 
bu kadın bana öyle bir teslimi
yet gösterdi l:i, bensiz ya.şıya· 
mıyacağım .;;öylüyor bana ca -
nını veriyordu. ÇocuJ,/arından 
ve annemden gizli bir halde, se
nelerce seviştik. Derken annem 
farkında oldu ve bizi ayırdı. 
Ondan sonra da bu kadın ço· 
cuklarını alıp Anadoluya gitti. 
Adresini kaybettim. Ne oldu· 
ğunu bilmiyorum. Fakat deli 
t,ibi arıyorum. Ben şimdi ne ya· 
payım? Hayatım söndü, gitti ... " 

İlkaşkınız gibi bunu Ja çabuk 
unutursunuz. Yeter ki, yerine 
bir başkası gelsin. Bununla be
raber gelse cL, gelmese de unu
tacağınıza şüpheniz olmasın. 

Bir aşkı unutmak için en kes· 
tirme ve cı: emin yol, onun ye
rine başkasını koyabilmektir. 
Vakıa bu güç olur. Insan birini 
severken başkasilt. güç alaka· 
dar olabilir. Fakat zaman gide
ni unutturur. yeni::;ine insanı 
yaklaştırır ve ilk günleri kabil 
değil, onun yerine bun~ seve
mem derken yavaş yavaş fikri
nizi Cleiiıstirir~irı iz 

Terbiyede ahlak 
prensipleri 

Yazan: JOHrt DEWE<i 
TUrkseye ~eviren: 

l!IELKIS HAL pt 
Flata 25 kuruştur. 

Sata, yeri: 

YENi i bCI 
Ankara caddesi rto. gG 
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Bayanlar Ve Atlı 
Sporların en güzellerinden değer bir genişliktedir. 

Ve en faydalılarından biri olan Bu spora en fazla kıymet ve -
atı rilen yer Ankara ve sonra İstan-
d ı spor memleket~mizde giin- buldur. Ankarada A th spor ku-
lienl güne taraftar bulmaktadır. lu"bu··, İstanbulda Sipahi Ocağı . 

. ~ e bayanlarımızın bu spora 

bir cok bayanlar bulunmakta -
drr. Bu vesile ile, diğer şehirleri
mizde de yapılmasını candan 
dilediğimiz atlı spor için, bayan 
larm en güzel ve kibar kıyafet
lerinden bir kaçını veriyoruz. liOGterd;kleri bağlılık sevince üyeleri arasında Türk ve ecnebı 

·=-=~~~--------------~~ 
Nis Konkur Hipiklerine Dair 

lürk süvari zabitleri 1935 senesi Arsıulusal müsa
bakalara parlak muvaffakıyetlerle başladılar 

Son senelerdeki spor verimi
lniıi gözönünden geçirecek o
lursak bilhassa iki nevi sporda 
lnilletler arası muvaffakiyetler 
elde edebildifimizi görürüz: 
1 - Binicilik 2 - Güreş. Peh-

kaya ginniçlerdi. .Mani adedi 14 rı umumi derecelerle tasnife gir 
aıami yük~eklik (1,30) olup mişlerdir. Bu ekip müsabaka-
sür'ııt parkuru idi. Birinciliği sında birinciliği İtalyanlar, ikin 
Portekiz mülazimi kazandı, i - ciliği Fransızlar, üçüncülüğü 

1' ' ıvanlarnmzm Balkanlarda, 
~usyada gfü5terdikleri yüksek 
kabiliyetler, binicilerimizin ar -
81Ulusal temaslarında aldıkları 
Parlak neticeler gösteriyor ki 
bu iki spora, iyi çalışılmış ol -
tnakla beraber, milletimizin ata
Vik bir istidadı vardır. Hakika
ten atçılık ve pehlivanlık Türk
lerin en öz sporudur ve bu saha
da bir müddet sonra bütün dün
'1ada başa geçmemizi bekliyebi
liriz. 1935 nisanında Nis şeh -
~inde yapılan ve ( 11) milletin 
,1;ttrak ettiği atlı müsabakalar
da süvari zabitlerimiz:in aldık -
lan parlak neticeler de bu fik -
tin ne kadar doğru olduğunu 
lÖCteren son bir delildir. 

A vrupanm at.çılıkta ileri ge -

kinci ve üçüncülüğü Alman ve 
bviçreli müsabıklar taksim et
tiler. Biz:den mülazim Saim Pu
latkan Karacabey harasında ye
tiıJmiş olan (Kısmet) ile beşin
ciliği kazanmağa muvaffak ol -
du. Bizim ekipimiz için bu ümit 
verici ve parlak bir başlangıçtı. 
Nitekim sonradan alınan neti -
celer bu limitlere hak verdirdi. 

ikinci ıün (Portekiz ordusu 
mükafatı) nda mani adedi 7, a
zami irtifa 1,70 idi ve kudret 
müsabakası idi. Bu parkuru yal
nız altı hayvan hatasız yapabil
di. Maniler 10 santim yükselti
lerek yapılan (baraj) da birinci 
ve ikincili~i İtalyanlar, üçüncü
lüğü Fransız zabiti kazandılar. 
Bu müsabakada mülazim Saim 

Polatkan ile Cevat Gürkan di -

ğer 1 O müsabıkla beraber yedin-

1
--·l ~leketleri senenin muay- ı ciliği taksim ettiler. • 
hıı aylarında müteaddit büyük Ayni günde yapılan (İtalyan 
ttı·· d' "U&abakalar tertip etmekte ır- ordusu mükafatı) pek heyecan-
h;,r. Bunların programı senede 1ı olmuştur. Her müsabık 15 
f r toplanan beynelmilel atçılık maniadan mürekkep olan par -
~traıyonu tarafından tertip kuru ayni hayvanla iki defa ya

'dılir. Bu meyanda her sene ni- pacak ve. alacağı pu~~nl~ .t~s~if 
'-ııd• sırf zabitlere mahsus ol- edilecektı. Burada bırıncılıg-ı Is
lll~ıc Üzere Nis'te konkurlar ya- viçre mülazimi, ikinciliği İtal -
lltlır. yan yüzbaşısı, üçüncülüğü Ro -

t-a~u sene Nis konkurları bir men yüzbaşısı kazanmıştır. 
ttı~het rekoru kırdı: Tam (11) üçüncü günkü (İsviçre ordu
l 1~letin en güzide süvari zabit- su mükafatı) nı ancak iki kişi 
Crı v k 100 hatasız yapabilmişlerdir. Bun -
-t) e atları (a~ağı yu .ar~ 
)t hu ınüsabakalara gırdıler... !ardan Alman mülazimi birinci, 
~ an ... •d Portekiz mülazimi ikinci olmuş ... 
ı:rı~· an maada Almanya, 
~ ~ı tur. Bu parkurda 14 mani vardı. 

"içre ~e, İrlanda, Holanda, İs - Azami irtifa 1 ,40 idi. 
)a, ı) talya, Romanya, ispan- Bundan sonra yapılan (Belçi-

lllt or~ekiz, Belçika... . ka ordusu mükafatı) ekiplere 
~teı~ ~Unü yapılan (Nis şehn mahsus bir müsabaka idi. Bura
h11t · r~ ınükafatı) na 98 müsa- da her ekip zabitleri 11 mani -
tııil\~?~rik etti. Mevcut bütün den mürekkep ve azami yüksek-
L'~ r atlannı bu yabancı sa- k d ld kl ~ dı.....-~~--:· ba lig~ i ı,50 olan par ur a a ı a-

-'"I~ için bu müsa -

Almanlar aldılar. Ferdi tasnif-
te Belçika mülazimi birinci, ital 
yan mülazimi ikinci, Fran:;ız 

mülazimi üçüncü oldukları gibi 
bizden de mülazim Saim (Kıs
met) ile sekizinci olmuştur. 

Dördüncü gün ( d' Aoste) ku
pası pek heyecanlı geçmiştir. 

Burada azami irtifaı ( 1,50) o· 
lan 18 manili parkur ayrı ayrı 

ayrı hayvanlarla iki defa yapıla
cak ve her ikisinden alınacak 

puvanlarla tasnife girilecekti. 
Alman yüzbaşısı (Momm) bi -
rinciliği, A 1 m a n mülazimi 
(Brandt) ikinciliği, İrlanda yüz 
başısr üçüncülüğü kazandılar. 
Bu müsabakada bizden mülazım 
Cevat yirminci olduğu gibi yüz
' ·şı Cevat Kula ve mülazim E
yüp Öncü de dereceye girmiş -
lerdir. 

Beşinci günü yapılan (Ha -
1 novr mektebi mükafatı) Nis'te 

bu sene ilk defa yapılıyordu ve 
azami yüksekliği 1,3 5 olmakla 

beraber 20 maniden mürekkep 
olan bu parkur pek güç tertip c
dilmi~ti ve ilk hatayı yapan mü
sabaka harici kalıyordu. Bura -
da birinciliği İrlanda zabiti, i -
kinciliği Alman zabiti, üçüncü -
lüğü Belçika zabiti kazandılar. 
Bizim zabitlerimizden mülazım 
Cevat Gürkan 15 inci olduğu 
gibi mülazim Eyüp Öncü de de
receye girmeğe muvaffak oldu. 

Altıncı günkü Türk zabitleri
nin parlak bir netice aldıkları 
(İspanyol mektebi mükafatr) 
yepyeni bir tarzda tertip edil -
mişti: Ekip halinde yapılan bu 
müsabakada her taknnın zabit
leri biribiri arkasına ve biri biti
rirken öteki başlamak üzere par 
kuru yapacaklar ve umumi al -
dıklan puvanla dereceye gire -
ceklerdi. Çok heyecanlı geçen 
bu müsabakada Portekiz ekipi 
birinci, Alman eki pi ikinci, Türk 
ekipi üçüncülüğü kazanmağa 
muvaffak oldular. Bu rr:iisaba -
kada 15 mani vardı ve azami 
yükseklik 1,50, genişlik 4,5 met 
re idi. Bu netice Nis'te zabitle -
rimiz için parlak bir muvaf faki
yet teşkil etmiştir. Bundan son
ra yapılan yalnız Fransızlara 
mahsus müsabakayı Fransız mü 
Iazim De Castrie kazanmıştır. 

Büyük bir ehemmiyet ve he_ 
yecanla beklenilen (Milletler 
kupası) na nihayet sıra gelmiş
ti. 11 millet zabitleri Nis saha
sında boy ölçüşecekti. 1,60 irti
faına kadar yükselen heybetli 
manialardan mürekkep parkur 
her zabit ayni at ile iki defa ya
pacak ve en iyi netice alan üç 
zabitin puvanlan ile ekipler tas
nife girecekti. 

İlk parti Türkler için tam bir 
zafer oldu ve 8 puvan alan Por
tekizlilerden sonra 1 O puvanla 
ikinci dereceyi aldılar. Arkadan 
12 şer puvanla Almanya, İsviç
re, İrlanda geliyordu. İkinci 
partide aldıkları 17 puvanla za-

bitlerimiz umumi tasnifte üçün- r gazetelerinden biri aynen şu 
cülüğü kazandılar ve İtalyan, cümleyi yazmıştır: 
Fransız, İsviçre ekipleri gibi "C'est un resultat tout a 
dünyanın birinci sınıf takımla- l'honneur de l'excellente equipe 
rıru geride bırakmağa muvaffak turque.,, 
oldular. Bu mühim müsabaka - Burada kazanılan şerefte za -
nm birinciliğini bu sene Nis'te bitlerimizi yetiştiren Binicilik 
bütün milletlerden daha mü - mektebi müdürü ve hocasının 
kemmel ve kuvvetli olduklarını 
her fırsatta ispat etmiş olan Al
man ekipi tamamile hak ederek 
kazandı... Senebaşmda Berlinde 
Fransızlara karşı aldıkları par -
lak zaferden sonra 11 millet a -
rasmda birinciliğe yükselmeleri 
Alman ekipinin atçılık ve bini
cilikte ne kadar ileri gittiklerini 
göstermeğe kafidir. Burada yal

nız Alman atlarının mükem -
melliği meseleyi izah edemez. 
Nitekim bu seneki Berlin kon -
kurlarında beş Alman atma beş 
Fransız zabiti ve beş Fransız a
tına beş Alman zabiti binerek 
yapılan bir müsabakayı da gene 
Almanl<'r kazanmıştı. Şu halde 
ayrıca o:: 1 arın çalışma sistem -
!erinin mükemmelliği de burada 
rol oynamaktadır ve Hanovr 
mektebinin çalışma sistemini i
yice tetkik etmek bizler için pek 
faydalı olacaktır. 

Gelelim en son müsabakaya ... 
Azami 1,35 irtifaında 14 manili 
bu müsabaka da bizler için bir 
iftihar ve şeref vesilesi oldu: 
Mülazım Saim Polatkan (Yal -
çın) ismindeki atı ile ikinciliği 
almağa muvaffak oldu ki birin
ci gelen İspanyol zabiti ile ara
larında ancak üç saniyecik bir 
zaman farkı vardı. Gene müsa
bakada yüzbaşı Cevat Kula 15 
inciliği almağa muvaffak oldu 
ve bu suretle Nis parkurları 

Türk ekipi için parlak neticeler
le bitti. Hakkımızda Fransız 

hissesi olduğunu unutmamalı -
yız. Nis'te süvarilerimiz ümitle
rin fevkinde ve ancak klas binici 
!erine layık bir kudretle bindi -
ler. Maddi kıymetçe rakiplerin
den dun olan atları ile aldıkları 
bu neticede onları şahsi ve ata
vik kıymetlerinin çok mühim 
rol oynadığı muhakkaktır. 

At bahsında biraz durmak is
teriz: Geçen ve bu seferki Nis 
konkurlarmda Karacabey'de ye 
tişen (Kısmet) in aldığı iyi ne
ticeler bu hayvan tipinin bizde 
daha fazla yetiştirilmesi için ka
fi bir teşviktir. Hariçten alınan 
hayvanlar meyanında (Ceylan) 
üzerinde biraz duralım: Dr. Tev 
fik Ali Çınar'ın bu kısrağı Ro -
manya'da yetişmiş bir hayvan -
dır. Ve onunla beraber memle -
ketimize gelen diğer bir eşi o -
lan (Emek) in, binicisi Bayan 
Melahat Aksel ile, geçen seneki 
parkurlarda gösterdiği büyük 
kudret ve kabiliyeti hepimiz 
takdirle gördük. Gene ayni yer
den alınmış olan Tevfik Ali Çı
narın (Olga) sı da ümitler va -
deyliyor. (Ceylan) Nis parkur
larında müteaddit derecder al
mağa muvaffak oldu. Bundan 
başka gene Romanya yetiştir -
mesi (Pucurie) ismindeki bir 
at ta Roman zabiti (Apostol) 
un altında Nis'te parlak muvaf
fakiyetler kazandı ... Şu halde 
Romanyada güzel konkur hay -
vanları yetişiyor ve bunlar Fran 
sız, Alman, İrlanda hayvanları 
ile muvaffakiyetle boy ölçüş -

Galatasaray - Apollon 
Yunan takımı bugün yine yenilebilir 

Beşiktaşm, pek iyi oynaya -
mamasına rağmen, cuma günü 
kolaylıkla yendiği Yunanista -
nın Apollon takımı ikinci ma -
çını bugün Galatasarayla yapa
caktır. 

Eğer Galatasaray, Beşiktaşın 
kapıldığı havadan oyun tarzmı 
bırakarak yerden oynayacak o
lursa, vasattan fazla bir kuvvet 
~~st~~eyen ~~..P~llon'u bugün 
f :mcı hır maglubıyete uğratabi
lir. Çünkü futbolü oldukça oy -
nayan sağaçık ve soliçleri hesa
ba katılmazsa, Apollon futbol -
cuları durmaöan koşuyorlar ve 
durmadan vuruyorlar. Yerden 
oyun tarzı ile bunların bir düzi
ye koşuşlarının ve bir düzüye 
vurarak oyun bozuşlarının önü-

ne geçmek kabildir. 
Yalnız öğrendiğimize göre, 

Galatasaray bugünkü maçta, 
Lütfiyi merkez muavin oynata
rak müdafaaya Tevfiği getir -
mek niyetindeymiş. Vakıa A
pollon takımı böyle bir tecrübe
ye çok müsait bir takım ise de, 
ne de olsa Lütfiyi merkez mu
avin hattı~a almak hatadır. 
Çünkü Lütfi, Galatasaray mü -
dafaasının en başlı kuvvetidir. 
Müdafaayı zayıflatmak hiç te 
doğru bir şey değildir. Bununla 
beraber bizimki samimi bir ta, 
siyeden ibarettir. 

Üst tarafı, Galatasarayın 
poIJonu ikinci bir mağlubiyete 
uğratmasuu diler~ 

s. a. 

ıı 

tükleri halde fiyatları onlardan 
8 - 1 O misli ucuz... Bunun için 
bir taraf tan memleketimizde 
(Kısmet) ayarında konkur at .. 
lan yetiştinneğe çalışırken ha
riçten alınacak hayvanlar mese .. 
lesinde Romanya'yı unutmama
lıyız. 

Yurdumuzd;\ (yarış) ve (iş)' 
hayvanları, hükumetimizin bu 
husustaki mühim fedakarlıklarx 
ile, yetişmektedir. Aynca kon .. 
kurlara mahsus atları da pekala 
yetiştirebiliriz. Şimdiki halde • Binicilik mektebinin (Kısmet) i 
Başbakan Ge~ral ismet inönü
nün (Tomruk) u pekala bize bir 

model olabilir. Bu sahada zoo -
teknisyenlerimiz çalışarak güzel 
bir netice alabilirler. Almanya 
bize bu hususta model olmalı -
dır. Bundan 20 - 25 sene evvel 
konkur sahalarında Alman at -
larnın ismi bile söylenmezken 
bugün en başta geliyorlar ve dış 
piyasaları istila ediyorlar .•• 

• 
Zabitlerimizin 1 - 10 hazi _., 

randa (Achen) şehrinde yapıla
~ k arsıulusal müsabakalara gir 

.ek üzere Nis'ten Almanyaya 
geçtiklerini sevinçle duyduk.Bu 
müsabakaları da okuyucuları -
za bildirece~iL 

Akıncı 
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[BU 'ESERDE iLERi 
SURULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DÜNYADA DE
DlKODU UYANDIR. 
MIŞ SiY ASI BiR V ESJ. 
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

Hitler Almanyadaki arazi 
taksimatını sun'i addediyor ve 
bu ayrılıkta sadece sıyasal se -
bepler görüyordu. Fakat ulusal 
menfaatlarm korunması bahsm
<la, daha açık ifade ile askerlik 
cihetinden, bu hususiyetin hare
ket birliğini akinı bırakabilmesi
nin kıl kadar ihtimalini dahi ka
bul etmiyordu. Mesela bir Bav
yera veya Saksonya ordusunun 
mevcudiyetini kat'iyyen beğen -
mi yordu. Diyor ki: 

"Ancak bir tek Alman ordu -
su vardır ve bu ordu şu veya bu 
mıntakanın hususiyetlerini mu
hafaza için değil, fakat bütün 
Almanları biribirine daha iyi ta
nıtacak 1bir müessese olmalıdır. 
Milletin hayatı içinde her hangi 
bir ayrılık temayülüne karşı, or
du yekpareliğile bir fazilet nü -
munesi olacaktır. Genç asker, 
doğduğu küçük memleket sınır
larının kapadığı ufkun dar çer
çevesi içinde kalmamalı, bilakis 
başını daha yükseğe kaldırarak, 
koca bir memleketin geniş sınır
larını görmelidir. Muhitini bü • 
tün Alman milletini tanıyacak 
surette açmalıdır. Onun görüp 
anlayacağı şey bir vilayetin, ya
hut bir mmtakamn hudutları 
değil, müdafaa edeceği büyiık 
vatandır.,, 

Demek oluyor ki, mesela bir 
Bavyeralının ~skeri hizmetini 
sadece Bavyera içinde geçirme
si doğru değildir. Bilakis ona 
Ren'i, şimal denizini gösterme
li, başka mmtakalardaki Alman 
askerlerini de ayni şekilde Al -
manyanın diğer yerlerine gön • 
dermelidir. 

Milliyetçi Sosyalist politikası 
umumi menfaatlann müdafaası 
bakımından şu veya bu Alman 
hükumetine mensubiyeti tanı -
maz. 

Hitler devlet umdesini anlat
mak için kitabında büyük bir fa
sıl ayırmıştır. Bu fasılda devlet 
hakkındaki fikir ve kanaatların 
bir tahlilini yapmakta, daha 
doğrusu bunların devletten ne -
ler beklediğini tebarüz ettirme
ğe çalışmaktadır. Bundan sonra 
da kendi fikirlerini anlatmakta
dır. 

Hitler'e göre, üç türlll görüş 
tarzı var. Hepsinin de ayrı ayrı 
müdafileri... 

Çok kimseler hükumeti önün
de diz çöküp boyun eğilecek 
bir müessese (anırlar. İnsanla -
rm bu dua vaziyetini bozmamak 
için de memlekette sükunet ve 
asayiş lazımdır. HükOmet te bu
nu temin eder. Bavyera'da te _ 

" TAN " m tefrikası : 26. 
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bir yığın mektubu ayıklamakla 
rneşı:ruldü. . . . . , 
_Anahtarı getırdınız mı. 

dedi teşekkür ederim. Sizden 
bir rlcam daha olacak. Bütün bu 
mektuplara cevap yazmak •.• Ço
ğu sanki burası mektepmiş gibi 
benden hususi polis hafiyeliği 
öğrenmek istiyorlar. Bu nevi 
mektuplara cevap vermek için 
masanızda hazır bir müsvedde 
vardır. O müsveddeye göre bi
rer cevap yazar, yollarsınız. 

Yale bunları söylerken de a -
nahtan cebine aldı: 

- Siz, dedi, Parr'la görüştü
nüz mü? 

Genç kız gülerek: 
- Şayanı hayret bir anla-

şekl..'iil eden halk partisi, Al -
manyada dahi Habsburglann 
san - siyah bayrağım çeken A
vusturya lejitimistleri hükume
ti bu zaviyeden görürler. 

İkinci tar.zda görüş sahipleri 
!birincilerden daha azdır. Bun -
lar, resmi makamatm devleti 
temsil ettikleri için insanlardan 
sadece itaat beklemek haklan 
olduğu fikrini kabul etmez
ler. Evvela bir memleket içinde 
yaşayan insanlar arasında dil 
birliği isterler. Onlara göre hü
kumetin varlığı, milletin bir ne
vi muvafakatı ile yaşar. İsterler 
ki hükumet, tebaasının maddi i
yiliğ"ine çalışsın. Halka bazı hür 
riyetler verilmesine taraftardır
lar. Fakat bu hürriyetler hak -
kındaki fikirleri 'de ekseriya sa
padır. Bunlara göre iyi bir hü -
kumet, idaresi altında iyi para 
kazanılan hükumettir. Alman 
burjuvaları, bilhassa demokrat 
partisi bu ikinci fikrin taraftarı
dırlar. 

üçüncü grup kemiyctçe en 
'az olanlarıdır. B\mlar için hüku
met, ayni dilden konuşan müt
tehit bir milletin siyasi kudreti
ni genişletmeğe, mahiyetinin ne 
ol d u ğ u n u az çok b i 1 d i ğ i 
bir arzu ve temayülü tahakkuk 
ettirmeğe memur bir vasıtadır. 
Bunlara göre de, bütün hüku -
met tebaasının ay~i dilden ko -
nuşması, ayni harsı benimsemiş 
olması lazımdır. Fakat Hitler 
bu fikirde değildir. Arazi fethe
debilir. İdari usill ve tedbirlerle, 
hatta icabında tazyika müraca 
at edilerek, o toprakta oturan 
yabancı ırktan insanlar, galibin 
dili ile konuşmağa mecbur edile 
bilir. Fakat hiç bir vasıta Alman 
ırkından olmayanları hakiki bir 
Alman haline getiremez. Bila -
kis Alman ırkından olmayan bu 
adamların, hariçte almanca ko
nuşarak kendilerini hakiki bir 
Alman gibi göstermeleri tehli -
kesi dahi vardır. Bu adamlar 
başka yerlerde Alman milleti 
hakkmda hiç te hakir olmayan 
fikir ve kanaatlar hasıl ederler. 

Mesela Avusturya İmparato
ru ikinçi François Slavları cer
menleştirmek istemişti. Bu te -
şebbüs Avusturya hükumetinin 
muhafazası bakımından faydalı 

olabilirdi. Fakat bu dil birliği 
muhakkak asli unsurun seviye -
sini indirirdi. 

Hitler arazi fethinin değil, o 
arazide yaşayan insanların cer
menleştirilmesine şiddetle a -
leyhtardır. Bitler Alman tarihi
ne bir göz atarak diyor ki: 

''Kılıç kuvveti ile alınan yer -
lerde en iyi Almanlaştırma usu
lü, buralara Alman köylüsünü 
yerleştirmekten ibarettir. Baş-

Agra, Hindistanm bir çok se
beplerle meşhur bir şehridir. B~ 
ranın şöhretini yapanlardan bı
ri de Bundo ismirtde ihtiyar bir 
müslümandır. Bu adam kuşlara 
verdiği terbiye ile nam kazan -
mıştır. 

Bundo'nun T şeklinde bir değ 
nek üzerinde iple bağlı dört beş 
kuşu vardır. Bunların ne cins -
ten olduğunu kimse bilmez. 
Hinduca isimleri vardır. Büyük
lükleri bizim serçelerinki kadar 
ve onlar gibi de car car ötüyor
lar. Fakat şekilleri renkleri bam 
başka; soluk bir sarılıktadır. 

Bundo'nun bütün aletleri bir 
küçük kutuya sığabilir. Yalnız 
45 santim uzunluğunda eski 
bronz bir topu da vardır. Evet, 
bildiğimiz top... Barutla atılan 
top ... 

Hiç gürültüsüz, bağırmadan 
çağırmadan sizin dikkatinizi 
celbettikten sonra Bundo kuş -
lardan birinin ipini çözer ve baş 
parmağının üzerine oturtur. 
Sonra öteki elini de uzatır ve u
fak bir perde halkasını birden 
havaya fırlatır. Koş derhal öte
rek uçar, halkaya doğru atılır 
ve hiç düşürmeden onu gagası 
ile yakalar getirir. Bu küçük o
yun seyircinin verdiği para aile 
tekrar edilir. Bundo'ya kalırsa 
bu para muhakkak dört annas
lık gümüş bir sikke olması la -
zımdır. Fakat kuşun bir annas
hk bir parayı da tutup getirdiği 
pekala vakidir. 

Bazan Bundo alnınıza Hintli 
kadınların koyduğu gibi küçük 
bir para yapıştırmanızı söyler. 
Kuş bunu görür görmez derhal 
uçar ve gagası ile size hiç do -
kunmadan onu alır sahibine ge
tirir. Sonra Bunda kuşu avucu
nun içinde yükseğe kaldırır ve 
yirmi metre kadar ileride bir a
ğaca işaret eder. Kuş, sanki sa
. ıibinin ne istediğini anlryamr -
ormuş gibi biraz tereddüt eder 

sonra fişek gibi fırlar, ağaca ko
nar ve bir yaprak kopararak 
tekrar sahibine döner. 

Diğer bir kuş ta Bundo'nun 
omuzuna çıkar. Arada sırada 
efendisinin ağzında tuttuğu si
garayı alır ve boynnnun etrafı
nı dönerek ağzının öbür tarafı
na yerleştirir. 

Nihayet Bundo topu ince ve 
siyah barutla doldurmağa baş -
lar. Kuşlardan biri ağzına ufa
cık bir değnek alır, barutu sıkış
tırır, üzerine bir de ufak taş ko
yar, fakat kaza çıkmasın diye 
bir müddet sonra taşı çıkarır ve 
topu namlusuna oturur. Bundo 
bir kibrit yakar kuşun ağzına 
verir, kuş ta onu topun arkasın
daki ufak bir deliğe sokar. Top 
hemen infilak eder. Patlaması 
büyük çaplı bir rovelverinkin -
den daha kuvvetlidir. İnsan is -
temiyerek irkilir. Fakat duman 
dağıldıktan sonra, bir de bakar
sınız ki kuş namlunun üstüne o
turmuş, hiç bir şey olmamış gi
bi etrafını seyrediyor. 

Bundo bu kuşlarım bu kadar 
güzel terbiye etmeğe nasıl mu
vaffak olmuş? Kim bilir? Terbi
ye usullerini her halde herkese 
söylemez. Terbiye bu işte bü -
yük bir rol oynuyor. İhtiyar a -
damcağız kuşu baş parmağına 
oturttuğu zaman eline biraz 
yem alıyor. Kuş biraz bundan 
yiyor, fakat Bundo derhal elini 
kapayarak fazlasına müsaade 
etmiyor. Hayvancık numarasını 
muvaffakiyetle bitirdi mi, ihti -
yar avucunu açıyor ve gene yem 
yediriyor. Bundo'nun kuşları 
bir iş mukabili yemek yemeğe 
ahşmış hayvanlardır. Bu, kuş -
ların ne için harekete geldiğini 
bir dereceye kadar gösteriyor. 
Fakat bu marifetleri Bundo 
kuşlarına nasıl öğretmiş? Onla
ra havada bir halkayı, bir para
yı yakalamayı, ağaçtan bir yap
rak kopanp getirmeyi nasıl an -

kalarının kanını Alman milleti- ,. 
nin karıştırmak gibi kötü bir 1 bu resmi gördükten sonra aslanların vahşı ve yırtıcı hayvanlar 
tedbir olamaz. olduklarını artık kim iddia edebilir..? Anterikadaki hayvanat 

" {Arkası var) bahçelerinde çocuklar işte böyle arabalar.da geziyorlar. 

yışınız var, evet, görüştüm. Fa
kat bunu nereden bildiniz? 

Yale önündeki mektuplardan 
birine dalmış gibi göründü, ce
vap vermedi. 

Thalia mektuplara cevap ver
~~k içi? küçük odasına girdi, ö
nundekı yazı makinesi çılgınca 
işlediği bir sırada y ale yanma 
geldi: 

- Bana, Parr'r telefonla bu
lunuz. Rehberde numarası var_ 
dır zannederim. 

Parr o sırada odasında değil
di. Thalia ancak ynnm saat son
ra kendisini bulabildi ve telefo
nu Yale'e verdi. Odasının ara -
Iık kapısından da muhavereyi 
dinliyordu: 

_Siz misiniz Parr? Ben Be
ardmore'un rıhtımdaki evini bir 
görmek istiyorum. Zannederim 
ki Brabazon orada saklamyor. 
İsterseniz saat iki buçuğa doğru 
geinilz. 

Thalia bu muhavereyi dinle -
dikten sonra, bir kağıdın köşe
sine not aldı. 

Tam saat iki buçukta Parr 
gelmişti. Genç kız kendisini gör 

memişti. Çünkü müdür odası -
nın doğrudan doğruya ayrı bir 
kapısı vardı. Fakat sesinden ge
len adamın kim olduğunu anla
mıştı. Her ikisi de birlikte dışa
rıya çıktılar. 

Onlar uzaklaşır uzaklaşmaz 
hemen şu adrese şu telgrafı çek 
ti: 

Johnson 
23 Mildred Street 

Derrick Yale Beardrnore'un 
rıhtımdaki evini görmeğe gitti. 

Rıhtımın kenarında yükselen 
ev bir harabeden başka bir şey 
değildi. Ayakta durabilen taş -
lan kararmış ve yosunlanmış, 
ba_hçesinin parmaklığı devril •. 
mış, ~ah.c:.e~inin içinde yabani ot 
lar bıtınıştı. Evin dıvarlannda 
da örümcekler asude bir salta _ 
nat kurmuşlardı. 

Bahcenin bir köşesinde depo 
veya hangar gibi küçük bir ku _ 
lübe vardı. Umumi harpta bir 
tayyare bombası evin bir köşesi
ni yıkmıştı. Kiremitleri karma 
karışık ve darına dağınıktı. 

Yale kapıdan girerken: 
- Ama da ferah yer! dedi, 

dostumuz zarif Bra~azon'a böy
le bir yer de yakışır mı ya? 

Eve girdiler. İçeride tam bir 
sükunet hüküm sürüyordu. Her 
tarafı aradılar, taradılar, insan 
namına kimseyi göremediler. 

Yale en yukarıdayken tavana 
baktı ve orada bir kapak gördü: 

- Galiba buradan tavan ara
sına çıkılıyor, dedi, bir de oraya 
baksak ... 
Köşede bir merdiven vardı. 

Dayadılar. Yale merdiveni çık
tı, kapağı açtı ve tavan arasına 
girdi. Bir müddet sonra tekrar 
indi. Parr'a: 

- Yukarıda kimsecikler yok, 
dedi. 

Parr da cevap verdi: 
- Zaten ben de Brabazon'un 

burada bulunabileceğine hiç ih
timal vermiyordum. 

Tekrar bahçeyi geçtiler. Fa -
kat küçük kulübenin tozlu cam
lan arasından yüzü bembeyaz, 
sakalı uzamış bir adam, banker 
Brabazon iki polisin hareketle • 
rini tarassut ediyordu. 

Ricci isminde bir İtalyan aünyanm en küçük tayyaresini yap
mıştır. Bu tayyare mağaza camekanlarında satılan tayrareler

den değil, içine binilip havada uçulacak tayyaredır. 
.Üç satıhlıdrr. 

tatmış? Orasını yalnız kendisi 
biliyor. 

Kuşlar ihtiyarı pek seviyor -
lar ve hallerinden memnun gö -
rünüyorlar. Kaçmak ellerindey
ken kaçmıyorlar ve işleri biter 
bitmez sevine sevine tünekleri -
ne çıkıyorlar. 

• 
Ağır su 

Siz "Ağır su,, adı verilen yeni 
bir nevi mayi keşfedildiğini bi
lir misiniz? Bu suyu bulan kim
yager Uray, Nobel mükafatını 
kazanmış bir adamdır. Bulunan 
her yeni şeyi derhal tatbikat sa
hasına dökmek istiyen Amerika
lılar, ağır sudan da geniş mik
yasta istifade yollarını aramış
lardır. 

Amerikan gazetelerinin verdik 
leri malumata göre Mişigan 

Skating - Club ağır su vasıtasi
le, bir buz sahası vücuda getir
mek niyetindedir. Bu sahanın ne 
kadar pahalıya mal olacağım 
anlıyabilmek için şu rakama 
baknialı. Şimdiki haloe Kolüm-
bia üniversitesi haftada otuza, 
kırk gram kadar ağır su çıkara
bilmekte ve her gramı on beş, 
yirmi dolara mal olmaktadır. 
Amerikalılar böyle bir saha yap
mak i~in neden b~ kadar para 
sarf etmeği gözden çıkarıyorlar? 
Çünkü ağır su öyle bir buzdur 
ki alelade buzdan farklı olan 
h~susiyeti mukavemeti, elastiki
yeti ve ilanihaye, kullanmağa 
salih oluşudur. 

• 
Kelebekler karmlarmdan 

işitirlermiş 1 
:Ağustosböceği, çekirge gibi 

böcek nev'inden hayvanların 
nasıl işittikleri uzun araştırma
lar neticesinde anlaşılmıştır. Bu 
hayvanlarda bulunan işitme ci
hazı kafada değildir. Bu nevi bö
ceklerde işitme cihazı, ya kar
·11nda veya bacağında bulun-

! maktadır. Bu işitme cihazı ku-

-22-
Kızıl Çenberin gönderdi~i 

Adam 

- Sen budalanın birisin. Ben 
seni akıllı bir şey zannederdim. 

Froyant müthiş surette kız -
mıstı. Hiddetine de masasının 
üz~rinde duran bir deste bank -
not sebep olmuştu. Bu kadar 
parayı feda etmek mecburiyeti 
onun için müthiş bir ıstıraptı. 

Yale dedi ki : 
- Ben mesleğimde ne bilir -

sem, onu yapıyorum. Eğer bu 
genç kız, beni Kızıl çenberin izi 
üzerine koyarsa, onu istihdam 
etmek elbet faydalıdır. 

İhtiyar hasis ayni hiddetle 
cevap verdi: 

- Ben bu kızın o haydutlarla 
beraber olduğunu daha evvel -
:den söylemiştim. Göreceksiniz 
ki parayı istemeğe de o gelecek. 

- O halde bana inanınız Fro
yant, derhal kendisini tevkif e
deriz. Ben paraların gözümün ö 
nünden gittiğini istemem. Sonra 
mes'uliyeti bana ait olur. Benim 
vazifem sizi korumaktan ibaret
tir. 

lak zarı gibi bir zarla müceh· .. 
bezdir. Kelebeğin işitme cihazı: 

kamında bulunmaktadır. 

Hayvanın yüz kısmı bir su· 
retle tecrit edilerek yapılan teC" 
rübede kelebeğin yüksek sedala" 
n duyduğu ve bunlardan ürktü .. 
ğü tesbit edilmiştir. 

• 
En uzun saltanat sürenler 
İngiliz Kıralı Georgcs 6 Ma• 

yıs 1935 te cülusunun yiımi be, 
şinci yıl dönümünü kutluladt. 
Kıral şimdi 70 yaşında bulun .. 
maktadır. 

İngiltere tarihinde, tahtta 
böyle yirmi beş yılını idrak et" 
miş üç hükümdar vardır. Uçün
cü Edouard 1362 de (65 başrn• 
daydı ve 47 senedenberi tahtta 
bulunuyordu.) t.Jçüncü Georges 
1809 da (71 yaşındaydı, 1760 
danberi hüküm sürüyordu), Kı .. 
raliçe Victoria 1887 de jübilele• 
r"ni kutluladılar. 

• Zararh ku,ınr 

Tarlalardaki tohumlara nı11' 
sallat olan kuşlara ve sair ~· 
rarlı hayvanları korkutmak içiJ1 
İngilterede mukavvadan yapılaı1 
kedi şekilleri şimdiye kadar ıe:' 

iı' rübe olunan usulerden daha ıtl 
. . 1 . . ]3tS 

essır netıce er vermıştır. . 
tecrübeler, İngilterede bazı ıı"' 
raat mıntakalannda mukavv;. 
kedi yapan küçük san'at erba 
çoğalmıştır. 

- Ala, aıa, yalnız ban~ i.şıe~ 
pek sade görüyorsunuz gıbı g 
liyor. . . 

3
, 

Froyant paralan aldı, ıçı Y dl• 
na yana bir kere daha saY fİ' 
Sonra zarla koyarak polis h3 

ye sine uzattı. 
Sordu: • 
- Brabazon'dan hiç ~ir 11;\J 

her alamadınız zannederiill·. 
8 

, 

sahtekar da benim iki. bin .11~.ıe
mı batırdı. Onun tavsıyesı vt· 
rine Marl'ın bir işine para Y3 

mıştrm. ıı? 
- Siz Marl'ı tanır mısı_:ı rııJ 
- Sahtekarın biri olduğU 

bilirim. }lİY 
- Fakat mazisi hakkında 

malUmatınız var mı? ııt' 
- Fransa dan gelmişti zf şd 

derim. Mazisi hakkında ço arcl ~ 
bilmem. Bana da onu Be arsP 
more tanıtmıştı. Fransada svt' 
alım satımında gayri meşı;1 ııs ~ 
külasyonlar yapmış, h~tta et rt 
pishanede yatmış, en nıhaY ~s "' 
rada dikiş tutturamayınc~ı !l 1'~ 
pağı buraya atmış. Ama ~1111' 
söylenilenlere o kadar ehear) 

(Arkası v 

' 
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ŞEYT KADINDIR 

tığı bütlhi filmler ~ ola • 
'*-~ kadmclırH filmjnin 
~-,erlerine fen w oynak 
~r sokmuıttır. Madene 
Ditrih ba ten ve oynak Uhne • 
1eri de ·~kudretle ~ • 
tir. Şu blJ4e Karo1 J.mdNu'd m 
biklyai.. ~ in•n•lacak bir tey 
cfeiildir. 

ile oJmila olsun- Bizce "''Şey
- kadmdıt,. &ldDne llarlene' -
den daha uypnamı baJmak bir 
u g_üçtfir. ÇUnldl teYtan. fil -
mln imninin ~ gıDi ha
kikaten kadmU, Marlene Dit -
rib te ddaen bu role uygun ve 
tam minuı ile ,eytall bir ka· 
dmcbr. 

K0Ç0J< SiNEMA 1 
HABERLERi 
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Yeni başlıyanlar için: '2.7 

~üdafaada hücum 
deklarasyonu 

Bir el, asgari müdafaa dekla
rasyonunun icap ettirdiğinden 
fazla biı; kuvvet gösteriyorsa, 
deklarasyonlarınızın artık bir 
müdafaa değil bir hücum oldu
ğunu anlatmak için, bu vaziyeti 
arkadaşınıza göstermek lazım -
dır. 

Bunun için, üç çeşit deklaras
yon vardır: 

1 - Adamalı müdafaa dek -
larasyonu, 

2 - Çağırış kontru, 

3 - Hasımın renginin dekla
ttısyonu. 

Atlamalı deklarasyon 
Bu çeşit deklarasyon, arttır

tn~nın icap ettirdiğinden fazla 
m1ktarda löve söylemektir: Me
sela, bir kör üzerine iki pik dek
lare etmek ... 

Hasım bir kör dedikten sonra 
~i~ p~k demek kafi olduğu halde 
ık1 p1k söylemenin manası şu -
dur: Eldeki pik kuvvetlidir, faz
la olarak hasmın deklarasyonla
rını. mümkün olduğu kadar ke
sebılecek bir kuvvet vardır • 

Şu halde böyle atlamalı dek -
l~ras~~nu yapmak için asgari 
hır mudafaa kuvvetinden daha 
yüksek uzun bir koz ve hasmın 
deklarasyonlarına karşı koyabi
lecek kağıt bulunmak lazımdır. 

Mesela hasmın bir trefline 
karşı Kör: as, rua vale 8 7 . ' ' ' , 8, 7; p1k: 6, 4) şeklindeki bir el-
6; Karo: dam, vale 9 · trefl · 
le iki kör deklare e~elidir. • 

Bundan başka kıymetli bir 
r:enkten üç lövelik kafi bir kuv
vet varsa böyle bir deklarasyon 
hasmın sanzatusundan sonra 
bir baraj olarak yapılabilir. 

Mesela hasmın bir sanzatu -
sundan sonra (Kör: As, dam, 
vale, 9, 8, 7, 5; karo; rua, dam 
4 ! treO : 8, 5; pik : 3) şeklindeki 
b1r elle üs kör deklare edilirse 
hasım.la.rm .. b~şka bir şey söyle
melerıı;ın onune geçilmiş olur. 

(Çagınş l:ontru) ve (hasım 
renginin deklarasyonu) bahıs _ 
lannı daha ileride göreceğiz, 
Bilenler için 

" 10 ı + l o 5 
ıoio A R 9 8 ' 
!ld 4 2 

I
+ 10 6 3 2 O I' + R V 4 
.,,3 o· •ag~ 
+ 7 5 ' + D V 10 2 
~ 6 R D 6 3 s + y IO 9 

.,ARDV9S 
+ 9 B l 
+ 6 3 
• 8 7 

Kağıdı (S) vermiştir. 
. (S) bir kör, (N) üç trefl (S) 
dört kör söylemiştir. ' 

(Ö) oyuna pik ruası ile baş
lar ve sırasile dam ve ası oynar. 

(S) üçüncü piki keser. Uç de
fa koz oynadıktan sonra morun 
trefllerini sağlamlaştırmalıdır. 
Muvaffak olabilmek ve taahhü
dünü yerine getirmek üzere hiç 
olmazsa bir trefli sağlamlamak 
için, hasımlardan birinde dört 
trefJe tesadüf edebileceğini dü· 
şünmelidir. Bunun için elinden 
bir trefloynamah ve mordan do 
kuzluyu koyarak eli (E) ye ver· 
melidir. Bundan sonra (E), 
trefl damından başka bir şey 
oynayamaz. (S) bunu mordaki 
rua ile alır, ası ve sonra küçük 
ibir trefl oynayarak elinden ke
ser. Morun son trefli bu suretle 
sağlamlaşmış olur ve morda da 
el tutma~ için karo ası kalır. 

Prensip: Eğer taahhüdü ya
pan oyuncunun bir renkten as, 
rua ve üç ufağı morda olmak 
üzere kendisinde de o rengin 
iki veya üç ufak kağıdı varsa, 
ayrıca morda el tutacak başka 
bir kağıt bulunuyorsa, o rengin 
ilk elini hasma vermelidir. Bu 
suretle icap ederse dördüncü 
J6veyi keserek mordaki son ka
ğıdı sağlamlaştırmış olur. 

......-:-.. ~-· ... ..........__ ... u. 

BugUnk U 8 
program 

Nöbetçi 
Eczaneler 

ISTANBUL 
17,30 İnkılap dersi üniversiteden nak•t 

Sinop saylavı Yusuf Kemal, 18,30 Jimnas~ 
tik bayan Azade Tarcan, 18,50 Muhtelif 
plaklar, 19,30 Haberler, 19,40 Maestro 
Goldcnberg idarcs"nde koro heyeti, 20 
Ziraat bakanlıjı namına konferans bak
teriyoloji cnstitusü Bay Ali Ekrem (K • 
nath hayvan nasıl yetiştirilir), 20,30 tıti 
piyano caz konseri (Maili ve Ştrobel), 
20,50 Esyan Kazım keman solo, 21,15 
Son haberler, borsalar. 21,30 Radyo or
kestrası, 22 Radyo, caz, tango orkestrası 
ve Çadırcı şan. 

BÜKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

12 Dini musiki, 12.30 Hafif musiki, Du· 
yumlar. 14,40 Konserin devamı. 17 Köy
liı saati. 18 Dinico orkestrası, 19 Hafta 
haberleri. 19,15 Konserin dcve\mı. 20 Ders, 
20.25 Plak. 21 Orkestra ile rıarkı, 22 Spor, 
23,15 Radyo orkestrası, 23 Duyumlar, 

Bu gece nöbetçi eczahaneler ıun· 
lardır: 

Bahçekapıda (Salih Necati), Çem· 
berlitaşta (Sım), Cibalide (Necati), 
Şehzadebaşında (Aıaf), Akıarayda 
(Şeref Celal), Samatyada (Erofilos), 
Şehremininde (Nazım), Karagümrük 
te (Kemal), Büyükadada (Şinasi Rı· 
za), Heybelide (Yusuf), Bakırköyün· 
de (Merkez), Defterdarda (Arif), 
Hasköyde (Halk), Kasımpaıada 
(Merkez), Kadrköyünde Muvz:kkitha
ne caddesinde (Saadet), Söğütliiçeş
mede (Osman Hulus;), Beşikt~şta 
(R:za), Galatada D()ğruyolda {Mer· 
kez), Tüne'de (Matkoviç), istiklal 
caddesinde (Kemal Reyol), Şi~lide 
(Şark merkez), Eyüpte (Hikmet) ec· 
zaneleri. 

23,15 Konserin devamı, 23,45 Fransızca ve • 
Almanca duyumlar. Yolcu müracaat 

yerlerı MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m 

11.15: Rimsky • Kors:ı.kov'un: "La nuit 
de Mai,, adlı adaptasyonu. 15: lsveççe ya. 
yun. 17,30: Sözler. 18.30: Piyes. 19.30: 

Deniz Yolları acentesi T e
lefon 42362 

43732 

de ihtisası olduğu v.: ihtisas vesika 
numarası. 

9 - Nüfusta kr yıtlı olduğu adresi 
ve nüfus kaydının cilt ve sıra numa
rası. 

10 - Ahvali sıhhiyesinden şikaye· 
ti olup olmadığı. 

11 - Büyül. ve İstiklal Harplerin· 
de bulunup bulun· iığı ve bulunmuş 
ise hangi kıt'a veya müesseselerde 
bulunduğu. 

12 - Deniz sınıfından olanların 
güverte veya çarkçı kısımlarından 
hangisine mensı p bulunduf.u. 

13 - Piyade sınıfından olanların 
makineli tüfek subayı olu1 · olmadığı. 

14 - Şubede fotoğrafı bulunsun 
bulunmasın her sı·bay ve memurun 
iki tane vesikr fotoğ~fını şubeye 
göndermesi veya vermesi. 

Şube mıntakasında bulunup ta şu
beye müracaat etmemş olanların da 
behemehal şubeye müracaatla kayıt· 
larını yaptırmaları ve 30/Haziran 
935 günlemecinden sonra gerek şifa
h · n ve gerekse mektupla müracaat
lar kabul edilmiyerek bu gibiler hak· 
larmda 1076 No. lı kanunun 10 uncu 
maddesi ahkamı tatbik edileceği ilan 
olunur. 

Kolkhozlar için dans ve karışık musiki,22: 
Almanca yayun. 23.05: İngıliz:ce. 24.0S: 
Almanca. 

Akay (Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 

44703 ·--~~~~~~~~~~· 
BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. 

20: "Mayıs kadıncığı., adlı stüdyo piye
si. 22: Duyumlar, spor. 22.SO: Piyano ile 
Macar rapsodilerı. 23.05: Çinc-enc musiki
si. 24.05: Caz. 

ROMA 
713 Khz. 421 m. 

20.30: Spor. 21.15: konferans. 21.30: Du
yumlar - Pllk. 21.45: Senfonik konser. 
24: Duyumlar. 

BELG RAD 
686 Khz. 437 m. 

20: Rekl!mlar. 20.15: Duyumlar. 20.30: 
Ulusal yayım. 21: Kemln konseri. 21.45: 
Karışık yayım. 23.15: Duyuml:ır, Spor. 
23.30: Konser nakli. 24: Dans pUiklarL 

STOKHOLM 
704 Khz. 426 m. 

20.30: Radyo orkcstrasL 22.15: Konfe· 
rans. 23: Asker mızıkası. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

20: Duyumlar, plak. ııözler .20.25: Or· 
kestra konscrı, 21,45: Sözler. 22: "Svaeto· 
pluk .. adlı radyo operası. 23.20: Plak. 23.25 
Duyumlar. 23.30: Salon orkeatra.sı. 

VARŞOVA 
' ~24 Khz. 1339 m. 

Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

22925 

23079 

42145 

o Liman 
h a r e k e t 1 e· r i 

Dün limanımıza 9u vapurlar 
gelmi~tir: 

Kara denizden: (Tan), Bartınd:ın: 
(Antalya), Knrabigadan: (Kemal), 
Bandırmadan: (Gülnihal) 

Dün limanımızdan fU vapurlar 
gitmi§tir. 

Karnbigaya: (Mersin). Bartrna 
(Antalya), Ayvalığa: (Bartm), Ban
dırmaya: (Saadet), Akden'ze: (Ge· 
neral von Stenbcn) 

Bugün limanımıza ıu vapurlar ge 
lecektir: 

İmrozdan: (Kocaeli), İzmitten 
(Güzel Bandırma). 

Bugün limanımızdan "' vapurlar 
gidecektir. 

Karadeni~e: (Aksu), 1zmite (Ay· 
20 : Sözler. 20.14: Plak. 21 : Piyano. şan. ten), Mudanyaya: (Kemal), Mersine 

21.45: Duyumlar. 22: Sozler. 22.:ıo: Edebi· (Gerze) 
yat. spor duyumları. 23: RekUimlar. 23.15: • 
Senfonık konser. 24: Sozler. 24.05: Küçük 
dans orkestrası. 

PARIS 

itfaiye 
Te efontarı 

182 Khz 1648 m. lstanbul itfrıiyesi 24222 

21: Fransız musikisi. 21.40: Gazete ha
berleri. 21.55: Oda muııikiııi. 22.15: Du· 
yumlar. 23.30: Hava raporu. 23.35: Karı· 
şık musiki. 

Sinemalar, 
Tiyatrolar 

Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyeıi 60625 

Y e,ilköy, Bak•rköy, Büyükdere, 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
nah mıntakaları için telefon santra· 
bndaki memura (yanıın) kelimesini 

* Saray: (Şopen) ve (Karyo· söylemek kafidir. 
ka) 9 Hastane adresleri 

*Sümer: (Harp) ve (En çıl· ve Telefonları 
gın gecesi * lpek: (Fedailer Alayı) ve Cerrahpaşa hastanesi. Cer· 
( Old rahpaşa 21693 

üren aşk) Zeynep Kamil hastaneıi. 
* Türk: ( Pctrcsburg gecele- Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 

ri) ve (Sokaklarda altın) doğumu caddesi 
* Melek: (Bar şarkıcısı) ve Haseki kadınlar hastaneıi. 

60179 

(K d Aksaray Haseki cad. 32 
a mlar ne isterler) Beyoğlu Zükur hastanesi. 

24553 

"' Tan: (Gönül Tuzağı). Firuzağa 
* Elhamra: (Macar marşı) ve Gülhane hastanesi. Gülhane 

43341 
20510 
22142 (Vals muharebesi) Kuduz hastanesi. Çapa 

"' Süreyya: (La Dam Oka- Emrazı akliye ve asabiye 
melya). • hastanesi. Bakırköy Reıa· 

diye kışla11 * Şık (Casus kalbi) ve (Tele Etfal hastanesi. Şişli 
16 .. 60 
42426 

foncu Kız) Haydarpaşa Nümune has· 
""Şarkta: (Kim olduğunu bil· tanesi 

mek ~ist~miyorum) ve (Morg • 
sokagı cınaycti) 

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

"' Alkazar: (Bosna Sevdala
Bu numaradan 
mobili istenilir. 

60107 

Çabuk sıhhi 
yardım teşkilah 

imdat oto-

n) ve (Büyük Şehirler Uyur- e 
ken). 

44998 

Davetler 

Beyoğlu Askerlik Şub-.sinden: * Milli: (Maskeli Kadın) ve 
(Çin esrarı) 

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

neral Yenin zehirli çayı) 
· "'Yiidız: (Evlendirelim mi?) 
ve (Cebi Delikler). 

"'Üsküdar Halede· (Sokak 
'içeği) 

• Y. S. T. 
Halide ve arkadaşları 

Bu akşam Bakırköy Miltiyadi 
Tiyatrosunda 

Üvey Baba (3 perde) 
20 ~ayıs pazartesi ak~ımı Üsküdar 

Hale tiyatrosunda ve 21 Mayıs sah 
günü akşamı Şehzadebaşında Turhan 

Tiyatrosunda 
Bir avuç ateş (3 perde) 

Çeviren: H. Kemal 

Beyoğlu Askerlik Şubesinde ye· 
dek subay ve memurların her sene ol
duğu gibi l/Haziran/935 günleme· 
cinde yoklamalanna başlanac:ak ve 
30/~aziran/93.s günl .. mcc.i akşamın· 
da nıhayet verilecektir. 

Yoklama bizzat şubeye müracaat· 
la veya mektupla yaptmlabileceğin
dc.n ~e~tupla . yoklam..ılarını yaptır
mak ıstıycnlerın a§ağıdaki malCtmatı 
noksansız ol-arak bildirmeleri lazım
dır: 

1 - Şubede kayıtlı olduğu sıra nu. 
marası. 

2 - Adı, baba adı, doğduğu yer 
doğum günlemeci. ' 

3 - Sınıf ve rütbesi. 
4 - Sicil veya kayıt numarası. 
S - Soy adı. 
6 - Şimdi oturduğu adresi. 
7 - Memuriyet veya işi. 
8 - Hekim ve baytarların diploma 

numarası ve tababetin hangi §ubesin· 

B ristol Oteli 
lstanbul, BeyoAlu Te
pebaşı Belediye bah-
~esi karşısındadır. 

Asansörü, kaloriferi, müzeyyen 
salonları, odalar içinde banyo
ları ve akar soğuk ve sıcak 
suları vardır. Biric•k temiz, ne
zih Türk aile otelidir. 

Fiatler 150 kuruştan başlar. 

MUsteciri Ömer LOtfi 

Fransız ve İtalyanca dersleri. Bü· 
yüklere seri ve pratik metotla öğre
tilir. Çocuklar için ayrı usul takıp 
edilir. İkmal imtihanlarına hazırlam· 
lır. No. 2092 posta kutusuna yazınız. 

ZAYİ - Gümrük muamele defte· 
rini ve nüfus tezkeremi, şahsıma aid 
bazı evrakları kaybettim. Kimsenin 
işine yaramaz. Bu evrakı bulup geti
reni veya adresime göndereni mcıın· 
nun edeceğim. 

Jermanya Han 37·40 B. N. Tankut , 
HASAN 
KREMi 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisi, 
en sıhhisidir. Nazik 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. lh -
tiyarlan gençleştirir 

ve gençleri güzelleş· 
tirir. İnsana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
kremini unutmayınız. 
Kutusu 50, tüb ha
linde 20, Türkiyede 
yapılıb daAvrupaeti· 

1 

keti yapıştırılan ve 
halkı aldatan krem- 1 

lere, ve sair ıtriyata 

aldanmayınız. Hasan 
markasına dikkat e
diniz. Hasan 

Deposu: Ankara 
lstanbul, Beyoğlu 

• • 
Devredilecek ihtira beratı 

" Mayii havanın devrü daimi ile 
kuvvei muharrika istihsaline aid u
sul ve cihaz .. hakkındaki ihtira için 
istihsal edilmi~ olan 30 Mayıs 1930 
tarih ve 1691 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere baş 
kasına devir veyahud icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malUmat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan hanında 5 nci katta 
1-4 numaralı idarehan•ye müracaat 
eylemeleri ilan olunur, .(3721) 

.• ~ 
~·' \ 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara Merkez Kazası hududu içinde çıkarılacak 

taş, kum, tuğla, kireç ve sair mevaddan alınacak rusumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usuliyle arttır· 
maya konulmuştur. 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 liradır. 
3 - Bu arttırmaya ait evrak şunlardır. 
A -Arttırma şartnamesi ''İstekliler bu şartnameyi . 

bedeli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye Müdür· 
lüğünden alabilirler,,. 

4 - Arttırma 2 7 Mayıs 9 3 5 tarihine gelen pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde olacaktır. 

5 --- Ar..ttınr ay.a,..sll:o:ııelc,i.gin~: 

A - 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale ka· 
nununun 1 7 ci maddesine uygun 1361 lira 14 kuruşluk 
muvakkat teminat v~ meleri. 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar 

Vilayet Daimi encümen Riyasetine verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet saat 14 de kadar 
Daimi encümen Riyasetine gelmiş olması lazımdır. 

(2724) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası lstanbul Şubesinden: 

19 3 2 senesi müvazenei umumiye kanununun 1 1 ve 12 
inci maddeleri mucibince çıkarılan yüzde 5 ve yüzde 2 
faizli Hazine tahvillerinin 3 numaralı kuponlariyle 1934 
Mali senesi müvazenei Umumiye kanununun 11 inci 
maddesi mucibince çıkarılan yüzde 5 faizli Hazine tah
villerinin 1 numaralı kuponlariyle 31-5-935 tarihinden 
itibaren Bankamız ldarei l\ılerkeziyesiyle Şubeleri tara
fından ve müesses · bulunmadığımız yerlerde de Türki
ye İş Bankası Şubeleri ile mal sandıkları tarafından 
ödenmeye başlanacağı ilan olunur. (2747) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satlllk Dükkan ve Arsa: 
Esas No. 

644 

647 

648 

649 

650 

651 

Mevkii ve Nev'i 
Mercanda U zunçarşı sokağın· 
da eski 299 yeni 11 O No. lu 
dükkan. 
Teşvikiyede Karakol sokağında es
ki 18 yeni 154/1 No. lu 332.50 

Depozito 

100 Lira 

metre murabbaı arsa. 470 ,, 
Teşvikiyede Karakol sokağında 
eski 18 yeni 154/2 No. lu 305.50 
metre murabbaı arsa. 
Teşvikiyede Karakol sokağında 
eski 18 yeni 154/3 No. lu 376.50 
metre murabbaı arsa. 
Teşvikiyede Karakol sokağında 
eski 18 yeni 37 /2 No. lu 308 met
re murabbaı arsa. 
Teşvikiyede Karakol sokağında 
eski 18 yeni 37 /1 No. lu 335.50 

306 

302 

340 

,, 

,, 

,, 

metre murabbaı arsa. 4 70 ., 
Yukarıda yazılı dükkanla arsalar peşin para ile satıl .. 

mak üzere açık arttırmağa konulmuştur. İhale 3 Hazi .. 
ran 935 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. İsteklile .. 
rin Şubemize gelmeleri. (120) (2741) ' 
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K AD 1 N 
Okuyucuların 
Sorgularına 
CEVABLAR 

["T "b )ı an ayanların sorguları-
ırı çoğalmasına son derece 

l'lıemnundur. Bunlara elinden 
geldiği kadar sür'atle cevap ve· 
l'ecektir . .8ugün bazı okuyucula· 
~n suallerine cevap veriyoruz. 

1 
Yanan alakanın daha derin· 

e§mesini istiyoruz.] 

• 
1 - Kadıköylü bir okuyu-

c.Utnuz bize yazları her haf ta ta.
tılini Adada dostları nezdinde f eçirdiğini söylüyor ve bu d06t• · 

1
ara her davetten senra mektup 
a teşekkür etmenin bir vecibe 
olup olmadığını soruyor. 
, C: Davetten sonra mektUP. 

l ~zınak bir mecburiyet değil • 
d~r. Fakat size evlerini açan bu 
~~lelere davetlerden sonra kısa 
ır mektup yazar ve teşekkür 
~erseniz nezaket kaidelerini 

tnal etmemiş olursunuz. Ne
~akete hudut olmadığı için ne 
ada, nazik olmak mümkünse 
~ndan daha nazile olrnağa çalış. 
llıak "Tan" m fikrince her ba • 
~anın gayesi olmalıdır. 
\..Yazdığınız mektupta geçen 
•aafta tatil gününde en hoşunu-
~.giden hususi bir vaık'adan 
~etmek te çok iyi olUI'. ı 

• 
~ 2 - Yine Kadıköylü bir oku

cuınuz bizden soruyor. 
Aıncazadelerim beni bu sene 

~larta bir ay kalmak üzere Ya-
Q~~aya davet ediyorlar. Oradan 
... 0ner:ken onların ve oradaki di
~er dostların misafirperverliği· 
e nasıl mukabele etmeliyim? 

~ C : Amcazadelerinizin ve 
~ Ostlarınızın neden en fazla 
~ O§landmdanna bağlı olmak 
,~ere Yalovadan ayrılırken hep 

0~lle otelde bir çay yahut küçük 
ır içki ziyafeti tertip ederseniz 

~~!,._ryi bir mukabele olur. Eier 
li K1Imtl1!ftfyar edecek kadar 
~ramz yoksa hepsine ayn ayn 
tqtr ıneıktup yazar ve birer do-

et çiçek yollarsınız. 

• te 3 - Maçkadan, hizmetçisinin 
\> lef.ona (Hello) diye cevap 
eııncsinden sinirlene:ı bir oku
~cu bizden bunun yerine başka 
it~~ kelime kullanmasının rniirn· 

'lln olup olmadığını soruyor. 
\> C: Telefona (Hello) diyece
lt~p Vermek beynelmilel teamül 
tqlütnıündedir. Bu itibarla hiz· 
(}~tçinin ıbu cevabına bir şey; 
Qqı:nez. Ancak hizmetçinizin 
l->o nazile davranmasını isti • 
llal'sanız hello yerine "Burası 
\>a:;~n··:·· evidir. Ne emriniz 
tql.l · dıye bir sual sorması da 
tı.ıı \rhfık olur fikrindeyiz. Yal
'-'t ello gibi kısasını bulmak 
tet~u bizde taamül hukmüne 
l 1tınek r~k .. tü"' Çünk" .. 'terk . '.r"" guç r. u 
lıt. cıın dili hello'ya çok ~lışıık-

• t()~ - Kadrköylü bir okuyucu 
tUır~C\Tdiği bL· arkadaşının dü
'r.._:nde hazır bulunamadığı ve 
~~.an da vakit geçtiği için bir 
tvıi~}'e almanın mı, yoksa yeni 
~h ere bir davet yapmanın mı 
~()r.a ınuvafmk olacağını soru-

islcAKLARA G • 
1 RERKEN 

. c.A 
~İye. .~adan vakit geçmesi he-
~I> t go~derilmemesine bir se
hai e~kıl etmez. Düğün hedi
lle ttı. ton.derme meselesi zaman 
ti bi Ukayyet değildir. Herhan
~hirr Sebepten hediyenizi biraz 
~,ar tneoburiyeti varsa onlara 
tltıiı ak evlerini ziyarete geldi
l'tıetj Vaıkit, başkalarının bedi -
t~cıttı~en farklı bir şey takdim 
tQtr1 ~ere müsaadelerini rica 

\' ~nız çok iyi olur. 
~~el ~lilere davet yapmak 
l ~ Q eaı, ~larla olan samimi
i~ lt~e~csıne bağlıdD'. Bu çift 
~i bi ef ıne bir ziyafet elbette 
tiytt r ''Ydir. Fakat bir mecbu-

tlıcvzuubahs olamaz. 
~ . 

t • 
~~~rede oturduğunu yaz

.._. <>kuyucu; koc1ı11ndan 

.._ ~-+••" ıımtı191'111 asdllı• 

Kadının ancak yuzunu açık 
bırakıp, vücudunu biltün güzel-

henüz ayrıldığını ve bundan 
sonra hangi ismi kullanması la
znngeldiğini soruyor. 

C: Kocasından boşanan bir 
kadının eski kız ismine yahut 
ailesi ismine avdeti içtmai mu
aşeret kaidelerine uygun değil
dir. Bunun için kız ismi Aysel 
Erol olan bir bayanın Semih 
Ak ile evlendiği zaman kocası· 
na izafeten Bayan Erol Ak ol
maaı lizungeldiği gibi, boşan
dıktan sonra da Aysel Erol Ak 
diye kız, aile ve eski kocasının 
isimlerini birleştirerek (şayet 
niyeti varsa) tekru evleninciye 
kadar bu ismi taşnnası lazundır. 
iyi ·bir şeydir. Fakat bir mecbu
riY.et me~ zuu bahs olamaz • 

liklerini kapıyarak, onu canlı bir 1 lan bir şey değil de, vücutları 
portmantoya çeviren kıştan ar- ı sanki kauçuktan yapılmış gibi 
tık çok uzaklaşmış bulunuyoruz. kendiliğinden olan bir şeydir. 
Bahar içindeyiz. Kadın açılıyor, Kalabalık bir sokakta kadına 
plaja, güneşe hazırlanıyor. dikkatle baksanız, yüzde dok-

. Kadı.nıı:ı ?~ suretle s~yunuşu, sandan fazlasını bir çapta gö
bır nevı gıyınış demektır. Moda- rürsünüz. Sanki modaya göre, 
yı yapan uzun veya kısa etek, hepsi de vücutlarını "standardi
dar vey~ ~eniş.~uvalet değ~l, ka- ze,, etmişlerdir. Hep o boy, 0 
d~nm bu;un ~~cudunun sılueti- bos, o kalça, o omuzlar, 0 giy: 
dır. Asrı Venus, her mevsimde niş, o yürüyüş .. Arkalannd< 
kendi heykelini değiştiriyor, baktığınız zaman kimbilir çoğu
bazan kalçaların~ ve göğsünü nu hangi bir tanıdığınıza benze
bırakıy~~ ~ ~.az~!1 ı~?dına ?~ral- tir ve ancak yüzlerini görd tiğü
~ıyor~. g.~gsu dumduz kesılıyor, nüz zaman yanıldığınızı anlarsı
ıpe donuyor. Son yıllarda kadın nız. 
siluetinde ne değişiklikler gör- yazın kadın mantosundan 
dük. sıyrılıp da açıldığı zaman, mese-

Kadınlar nasıl vücutlarını la bir plajdaki kalabalığa şöyle 
değiştirirler, bu, sırdır. Çünkü baksanız, vücutlarında bu umu
bu, mesela korse gibi sun'i va- 111i benzeyişi oek ala sezebilirsi
sıtalara müracaat edilerek yapı- nız. 

r ı 

KADININ 
Hayatında 

FENA 
DAKiKALAR 
Kadın hakkında yazı yazan 

erkekleri birçokları, az çok hak
lı olarak onları en parlak dekor
lar; en baygın renkler içinde 
gösterdiğimizden şikayet eder
ler. Kadınları harici hayatları
nın bu ihtişamına göre ölçmek 
belki de kolay ve hoşa giden bir 
iş olduğu için bu yola tabii ola
rak saparız. Bütün modeller; 
nümuneler o kadar itiraz götür
mez şekilde kusursuzdur ki bun
ların insan olduğuna inanmak 
güç olur. Buna bakan biraz ku
surlu kadınları da ümitsizliğe 
sevketmek her halde iyi bir şeY, 
değil! 

Bunun için size bugün kadı· 
nm hayatında kendisini en bet
baht hissettiği bazı anları hatır· 
!atacağız. Bunlar hiç şüphesiz 
her kadının başından geçmiş ve 
onu bütün gün olmasa da kısa 
bir dakika, geçici bir an sıkmış, 
sinirlendirmiştir. Kadınlar bazı 
hususatta biribirine çok benzer• 
ler. Bu itibarla bunları okurken, 
onların bu sinirli anlarını keş
fetmiş olduğumuz için bizi af• 
fetmiyeceklerine eminiz. Bunla· 
rı biz şöyle tasavvur ediyoruz: 

- Size aşık olmasını istedi· 
ğiniz erkeğe, saçınızı permenant 
yaptırmadan bir gece evvel tak· 
diın edilirseniz! 

- En şık gece tuvaletinizi 
giydiğiniz halde, lokantada bu • 
labildiğiniz yegane boş masa 
kapkalm bir direğin gölgesine 
tesadüf ederse! 

- Otomobile binerken şapka· 
nızm tavana vurarak bin bir iti· 
na ile yaptırdığınız saç tuvaleti
niz bozulursa; 

- Biraz geçkinseniz; dekol· 
te ile üç kanatlı aynanın karşı· 
amda fazla durursanız; 

- Rahat rahat banyonuzu 
alırken kocanız sizi telefonla 
ararsa; 

Niçin inkar edeceksiniz ba
yanlar; sinirlenmez misiniz? 

• 
Güze ilik suyu 

Eski zaman kadınlan tuvalet 
suyu olarak şu reçeteyi kulla· 
nırlardı: 200 gram gül suyu, 50 
gram halis gliserin, 10 gram bo
raks. 
Boraksı :.. iil suyu i~inde eriti· 

niz ve sonra gliserini ilave ede
rek, iyice karıştırınız. Sabah ak· 
şam kullanırsınız. 

.iKi. KiŞILiK BiR YEMEK MASASı 
Iki kişilik yemek köşesi - .Masanın karşısındaki. divan deri
dendir. Duvarın kağıdı gri ile san kanşık Venetıan'dır. Şam. 
danlığın asılı olduğu yer d~.vard~ az da~a. koyu renktedir. Ha
lı siyah, gri ve san olmak uzere üç renklıdır. Masa ve sandalye 

bunlara uygun renkte olmalıdır. 

Kırda, dağda, denizde böyle .• 
Kadın, yaz gelince evde daha 

ziyade açılır. "Dezabiye deyip 
de geçmemeli. "Dezabiye,, ka
dının asıl içli zevkini gösteren 
kıyafetidir. 

Dekolte bir kadını çayda, 
dansta, davette, ziyafette gördü
ğümüz zaman, onun asıl kadın
lık hislerini daha ivi kavnyabi
liyoruz. 

• 
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Yukanda kalça hareketleri: Bacaklar birleşmiş 
vaziyette eller yukanya ka,dırahr, ~a~a ve .s~I~ 
eğilmek suretile kalça ad a 1 e 1 e r ı n ı n çevıklıgı 

temin edilir. 

Aşağıdaki resimlerde 
bacak adaleleri için iki 
hareket vardır. Bu hare
ketleri de resim 1 erde 
gördüğünüz g i b i tatbik 

ediniz 

Bacak adelelerini kuv
vetlendirmek için iki 
hareket. 

Baş aşağı gelerek 
ayağı duvara dayamak 
sureti 1 e yap al an bu 

hareket, bilhassa amu 
dı fakariyi düzeltmek 
için faydalıdır. 

() 

10 • 5 • 935 
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YAKINDA HARB OLACAK MI? 

• 

YE R f"'&;ı 
~ Ü S©N4 
GÜLER f! 
IQPLA· 
~iN KOR· 
'<USUYLA 
SAR 1 L-
MI ŞT 1 R 

o 

. [İngiliz Mkerl münekkitle
~den Lord Straıbolgi'nin fikir
-Cti] 

Geçenlerde Londrada 2500 
~1~hesi olan bir orta mektebi 
~1~aret etmiftim. Talebe ile ko-
1-ı':.!Urkcn Mtıikbalde ne olmak, 
t~i mesleğe süluk etmek is
ı..~111derini 90fdum.. Konu~tu
r~ bütün çocuklardan pek ya
~ 11l<ia harp olacağı için şimdi
t Ctı bir tasavvurları olmadığı 
\ı ~ahını alıyordum. Şaşırdmı, 
t ~c saıkhyayım, çok korktum. 
~ u fi.kir wnu:mi olmakla bera
~ . Yersizdir. Paraguay ile Bo
lt ~ araeındaki neticesiz harp
~~abe:istan ve l tal ya arasm
b\ı muhtemel muhasemat ne 
ti ~tı7 de gelecek sene milletle
•e,,, r1ıbirinin üzeriı,e hücuma 
~oı~eclecek umımıi bir harbe 
~nuyacaktır. Bu kehanete 
, 1 ile doğru nazarile bak-

l<br. 

~~ dedikodularından bir 
telt ~ Utnenlar harbe cür'et ede 
l>ir deyıetin çok kat'i ve seri 
~~ticedcn kat'i surette emin 
~ . lkça rböyle mes'uliyetli '1k gin.emiyeceğini unut-
~ ~ırlll'. 
~ ~ Avrupada askeri nok
lt'r~ lleıardan en kuvvetli devlet 
t~~dır. Gerek mühimmat ve 
'- ~ıa.~, gerekse paraca, Fran
~ld ~ bir harbe girebilecek 
tıltt ~ır. Buna rağmen Fransa
Ctg· ~t'iyyen harbe girişmiye
~:;11 iddia edebiliriz. Çünkü 
ltr. ~hnbir şey kazanamıyacak
l~tti .~nyaya karşı ilan edi
~-ııı; 9öylcnen koruyucu harbi 'b ı başına müttefiklerden 
1ttitı.t:urn. olarak başarmak kül
~ 'katlanacak kadar Fransız 
'it. ıharbiyesi budala değil -

~!oprak itibarile (rnüs 
de dahil) istediğin· 

den daha geniştir. Fransızların 
kavgacı bir millet olmadığı da 
aşikardır. Sonra Fransaya kar
şı kim harp açacaktır? İtalya 
mı? İtalyanın Şimali Afrikada 
biraz daha genişlemek, Fransız 
Rieviera'sından küçücük bir 
parça koparmak istediğini bil
miyor değiliz, fakat bunların 

akibeti meçhul bir harbe sürük
lenmeğ e değer şeyler midir? 
Mussolini şarkta Yugoslavların 
l tal yaya hücumundcn, Fransız 
donanmasının da Akdenizin 
ltalyamn ticaret yollarını kes
rneğe muktedir bir kuvvette ol
duğunu kestiremiyecek kadar 
safderun mudur? Sonra demir, 
çelik ve kömürden mahrum 
l tal ya harbe ne kadar dayana
bilir? Bunları düşünmeden 

harpten bahsetmek abestir. 
Askeri kumandanlarının bü

tün kükremelerine rağmen Al
manyanın harp istediğini far
zetmek yanlıştır. 300.000 kişilik 
ordusu belki çok yüksek asker
] erdir, fakat ağır topçusu çok 
noksandır. Donanması da za
yıftır. Gemiler gizliden gizliye 
inşa olunamıyacağı için, deniz
altı kuvvetlerinin son derece na
kıs olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Şimdiki halde, Almanya Lehis-
tan ile zor başa çıkacak bir kuv
vettedir. Bunun arkasındaki Kı
zıl Ördu da ayrıca düşünülecek 
bir kuvvettir. Bu ordu iyi teçhiz 
edilmiş, bilhassa hava kuvvet
leri çok üstündür. Aynı zaman
da Almanya bir cephede harbet 
miyeceği için Alman erkamhar-
biyesinin harbe sürükleneceğini 
bir dakika için farzetmek bile, 
bu kıymetli askerlerin intihara 
karar verdiklerini kabul etmek 
demektir. 

Rusya, o kadar büyük bir ik
tısadi kalkınma siyasetine gi
rişmiştir ki, bunu başannadrk
ça, harbi ancak Japonya tara-

fmdan bir hücuma maruz !kal • 
madrkça kabul etmiyccektir ... 
Şarıkta, Tokyo emperyalistleri 
Rusyanm en zayıf dduğu .. bir 
zamanda bile, Vladivostok ve 
Sibirya üzerindeki tehditleri 
mevkii fiile tatbikten çekindi
ler. Buna sebep? Avrupa ve :As
ya Rus yaları o kadar cesim 1 bir 
kütledir ki, Japonya yalnız ba
şına ona 1tarşı harbe cür'et ede
mez. 
Aynı zamanda, Japon erkanı 

harbiyesi de havada zayıf oldUr 
ğunu çok iyi takdir etmektedir. 
Buna sebep te; tayyare ve teç
hizat yoksulluğu de ;:- il; Japon-
ların iyi tayyareci olrr . ..ıdıkları
nı herkesten ziyade kendileri
nin takdir etmekte olmalarıdır. 
Buna mukabil, Rus tayyarecili-
ğ i çok ilerlemi~tir. Japon do
nanmasına gelince kuvvetli ol
malda beraber, Rusyaya karşı 
donanmadan ne sureı.le istifade 
edileceği çok yerind~ olarak so
rulabilir! 
Japonların Fransız ve Holan

da müstemlekelerine hücumla
rından korkulabilirsc de böyle 
bir hücumun en açrk .nanasmda 
Briand - Kellog Muahedesine 
muhalif olacağını da unutma • 
mak lazımdır. Japonya bu mua
hedeyi imzalamış ve ~alen bu
na sadıktır. J aponyanın Ameri
kaya hücwnuna g lince; bunun 
mümkün olduğuna inananlar 
cok olmakla beraber; b3yle bir 
hal vu!munda Lo!Kra ile Va
şingtonun çok kolay anlaşaca
ğına da şüphesiz naz:.ı ile bakı
labilir. Tokyo harp lurtlarınm 
ingilizce konuşaı. milletlere 
karşı başından büyük bir işe gi
rişmi yecekleri de yine şüphe
sizdir. Amerikanın durup du
rurken her kime karşı olursa ol
sun harp açmıyacağı ne kadar 
doğru ise, bugün lngilterenin 
emperyalist siyasett~n vazgeç-

miş olduğu ayni kuvvette bir 
hakikattir. Harbe girmek için 
bütün dominyonlarm muvafa -
katine muhtaç ola. İngiltere, 

bu muvafakati kolay kolay is
tihsal edemiyeceği gibi İngilte
re halkını harbe sürüklemek is
tiyen nazırların siyasi hayattan 
uzaklaştırılmaları bir gün me
selesidir. Belki İngiltere bir hü
cuma maruz kalırsa mesele de
ğişir. Fakat lngilt..:reye hücum 
edecek kim var? Denizlerde 

kuvvetsiz olan Almanya elbette 
böyle bir iş~ girişmez. Japonya
da daha birkaç seneler domin
yonlara hücumu tasarlıyacak 

kuvvette değildir. 
Muhtemel Amerika - İngilte

re harbinden bahsedenlerin ise 
tıbbi bir muayeneye ihtiyaçları 
olduğu aşikardır. 

Şu halde; hergün çııkan harp 
şayialarının temeli neredcdi:? 

Avrupa, Rusya ve Japonya 
erkanıhar.biyeleri askeri teçhi-

zat için devlet büt;esinden pa· 
ra koparmak mecburiyetinde • 
dirler. Bundan nra da esliha 
ve mühimmat imal eden tröst• 
ler gelir. Bunların yebane ga
yeleri herkesi, haroe hazırlan· 
maılc için korkutmaktan ibaret• 
tir. Hakikat; şimdilik kimsenin 
harp felaketine atılmak emelini 
beslese de harp açacak vaziyet• 
te bulwınıamasıdır. Önümüzde
ki birkaç sene · için de harp çok: 
uzak bir ihtimaldir. 

1 YAMYAMLA R ARASINDA ı 
Avrupa medeniyeti daha 

rikanm her köşesine so~ulama
dı. Bir çok kabileler, yüzlerce 
sene evvelki cedleri gibi, hala 
aynı adetleri muhafaza ederek 
yaşıyorlar. Bu kabileler arasın
da zaman zaman biribirlerine 
saldırışlar ve kanh boğuşmalar 
olur. Bu boğuşmaların bir çok 
sebebleri arasında kadın gas
betmek te vardır. Kabileye ka -
dm lazım oldu mu, yamyamlar, 
ağaç dallarından yapılrrnş k3 -
vallar çalınır. Bütün kabile mız. 
rağmı, kargısmı, kalkanını ala
rak reisin emri altında toplanır. 
Hatta askeri kaidelere, sevkül -
ceyşlere, tabiyevi hareketlere u-
yarak, düşman kabileyi gafil av
lamak suretile bastırırlar. Vu -
karki resim Kamaru kabilesin
dekı muhariblerin hazırlanışını 
gösteriyor. 

Kamarular, düşman kabile 
kadınlarını kendi yurdlanna 
getirdikten sonra onlara en bü
yük misafir muamelesi ederler. 
Kabile içinde itibarları büyük -
tür. Fakat günlerden bir gün bu 
sefer kendileri gafil avlanırlar, 

düşman kabilesi bir gece baskını 
vererek, hem kendi kadınlarım 
kurtarır, hem de kabilenin ka
dınlarını beraber götürürler. 
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'--.;::i '--'= -- VERESiYE SERiNLiK Satış yerleri: 

Sahpazar mağazası: 

Her hangi bir cereyan prizine takılabilir 

Elektrik Vantilatörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

SATiE'de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Sahpazarı, Hecati Bey caddesi Ho. 
428 • 438 Tel. 44963 

Metro Han: 
TUnel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 

Elektrik Evi : 
Seyazıt MUrekkep~iler caddesi, Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

Büyükada: 
23 "isan caddesi. Telefon; 56 • 128 

Üsküdar: 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon 60312 

TAKSiM'DEKi 
SERGiYi ZiYARET EDi"iZ 

Ademi iktidar 1 •111111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111 •1111111111•1111•11111 Beyoğlu Varidat Tahakkuk müdürlüğünden: 
ve belgevşel<liaını sinir 

zafiyetini giderir 
K A Ş E 

-
G ~NC 'ıK N E O K A L M I N A 

'\/Vt;Tl 
ORMOBiN 

ı,;, ____ KUTU5UNDAN CIKAA 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adres: Galata, poıta kutu•u 1255 

3716 

Devredilecek ihtira beratı 
"Sigara imaline mahsus malcinalar

da veyahud makinalara müteallik is
lfilıat., hakkındaki ihtira için iatihaa\ 
edilmi§ olan 29 Haziran 1933 tarih 
ve 1641 numaralı ihtira beratının ih· 
tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veya icara verilmesi teklif edil
mekte olmakla bu hususta fazla ma
lumat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan hanında 5 nci katta 1-4 numa
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (3722) 

İstanbul asliye mahkemesi üçün
cü hukuk dairesinden : Murat tara
fından kansı Beyoğlunda Jurnal so
kağında 11 No. lu hanede sakin Yu-
6u!ebila1 aleyhine açtığı boşanma da
vası arzuhali alelusul bcrayi tebliğ 
'iusufubilale gönderilmi§ ise de mü • 
maileyharun haneyi tterkederek ıem· 
timeçhule gittiği mübaşiri tarafından 
verilen meşruhat ve za.bitaca yapılan 
tahkikattan anlaşılmış ve davacı Mu· 
radm talebile arzuhal suretinin ill
ncn tebliğine karar veril~ olduğun 
dan tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde Ysufubilalin cevap vermesi 
lüzumu tebliğ mekamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (11595) 

ta. 2 inci iflas memurluğundan 
Beyoğlu 6 ıncı daire Asea apartma
nında oturmakta ve Mahmut paşa 
Büyük Çorapçı hanında çorapçıl kJe 
meşğul bulunmakta olan İsrail Çiç 
yaşivili iflası 6-5-935 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 
karar verilmiş oldu{,)..lndan: 1 - Mü 
liste alacağı olanlann ve istihkak id 
diasında bul4nanların alacaklarını v 

ı 

-

f 
-
e 
e istihkaklarını ilandan bir ay içind 

2 inci ülas dairesine gelerek kaydet 
tirmeleri ve delillerini (senet ve def 
ter hulasaları ve saire) asıl veya mu 
&addak suretlerini tevdi eylemeler 
2 - Hilafına hareket cezai mesuliye 
ti müstelzim olmak üzere müflisi 
borçlarının aynı müddet içinde ken 
dilerini ve borçlarını bildirmeler 
3 - Müflisin mallarım her ne sıfatl 
olursa olsun ellerinde bulunduranla 
rm o mallar iizerindcki hakları mah 

--. 
i. 
-
n 
-
i. 
a 
-. 

fuz kalmak şartile bunları aynı müd 
det içinde daire emrine tevdi etmt'ler 
ve etmezlerse makbul mazeretleri bu 
lunmadıkça cezai mes'uliyete uf;raya 

-
i . 
-
-cakları ve ruçhan haklarından mah 

rum kalacakları. 4 - 23-5-935 tari 
hine müsadif perşembe günü saa 

-
t 
. 13,30 da alacaklıların ilk içtimaa gel 

ınelerl ve müflis ile müşterek borçl 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu te 
keffül eden sair kimselerin toplanma 
ııia bulunmağa haklan olduğu ila 

u 

-
-
n 

~lunur .(11611) 

Grip • Nevralji - Baş ve diş ağrıları - Artrit:ım - Romatizma 
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IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 16642 lira 82 kuruş olan Heybeliada bü
yük tur yolunun parke kaldırım yapılması işi kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartname 8 3 kuruşla 
alınır. Keşif evrakını görmek için Levazım Müdürlüğü
ne müracaat etmelidir. Eksiltmeye girmek için de 2490 
No. arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 
1248,S liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile teklif mektublarını ihale günü olan 1-6-935 cumar
tesi günü saat 15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. 

(B) (2569) 

B A ~LA R: 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

hanları 

İstanbul Komutanlığına 
b3ığlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin edi
len bedeli 86 kuruş olan 
20,000 kilo Sade yağ kapa
lı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 5 Haziran 
935 çarşamba günü saat 15 
d~dir. İstekliler şartnamesi
nı Fındıklıdaki satınalma 
komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 
1290 liralık teminat mek
tubu veya makbuzu ile bir
likte 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını belli gün ve i
hale saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. ( 2 7 O 6) 

* • * 
Komutanlık birlikleri ih-

tiyacı için nümunesi veçhile 
üç bin kilo pilavlık iki bin 
kilo çorbalık pirinç ile iki 
bin kilo mercimek aynı gün 
zarfında teslim edilmek şar
tiy le 19 Mayıs 935 pazar gü 

ECZANELERDE SATfllR 

3586 

Istanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Kapalı zarf usuliyle alı
nacak sade yağından Tekir
dağına teslim edilecek 
21000 kilo sade yağın mu
vakkat teminatı 1 19 7 lira 
ve Malkaraya teslim edile
cek 12000 kilo sade yağının 
muvakkat teminatı 693 li
radır. Eksiltmesi 3 Haziran 
9 3 5 pazartesi günü saat 15 
ve 16 dadır. Eksiltmeye gi
recekler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarını ve ehli
yet ticariyelerini gösterir 
vesikayı ve vekil gönderen
lerde vekaletnamelerini ve 
Şirket namına girecekler 
sirkiilleri Komisyona göster 
meye mecburdurlar. Kapalr 
zarf ihale saatindpn bir saat 
evve] TekirdaP:ında Satrnal
ma komisyonuna venne,Pri. 

(?7l\?) 

nü saat 11 de pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin vakti 
muayyeninde Fındıklıda 
komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

,(2738) 

ismi Mahallesi Soka§ı meş§ullyeti tarh "o. ihbarname vergi 
miktar1 

Süleyman B. dere KömUr isk 3 Kahveci 118 1179 48,60 
Hasan ,, ,, Caddesi 387 Sebzeci · 137 4161 11,00 
Abdullah ,, ,, ,, 2721274 Kasap 139 4182 27177 
Murat ,, ,, Piyasa 55 ,, 133 4 160 21,45 
Hasan Sarıyer iskelesi Takacı 19 1185 4,90 
lsmail R. Feneri iskele C. Fır.ncı 02 1180 87,50 

Yukarıda adı ve sanı ve vergi miktarları yazıh mUkellefler Ticarf ve zati 
yuvalarında aranmış oldu§u halde~bulunamadı§ından namlarına tarh olunan 
Kazanç vergisini havi ihbarnameler tebll!j edilememiştir. 

Hukuk usul mahkemeleri kanununun tebliaata mütedair hükümleri daire• 
sinde teblia makamına kaim olmak Uzere Hin olunur. (2735) 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

1 - Beşiktaşda Vapur iskelesinde 3 O N o. Gazino ve 
ardiye elyevm Çatal ve kaşık fabrikası. 
Kira uzu: Teslimi tarihinden 938 Mayıs bitimine 
denlü. 

2 Beyoğlu Hüseyinağa Zambak S. 6 No. lu ev. 
3 Aksaray Oruç Gazi Köprülü S. 11 No. lu ev. 
4 Beyazıtta Simitçi sokağında 7-9 No. elyevm ev. 
5 Hoca paşa, Emirler Hamidiye C. 3-48 No. lu 

dükkan. 
6 Balıkpazarında Tuzcularda 20-3 No. lu dükkan. 
7 Balıkpazannda Zindan kapusunda 2 5 N o. Yarım 

Taş handa kahve ocağı. 
8 Pangaltıda Fransız Mezarlığı karsısında 111 Na. 

dükkan. 
9 Mahmutpaşada Cami avlusunda 17. 27 No. 

dükkan. 
10 Kasımpaşa Camiikebir, Orta S.5 No. lu dükkan. 
11 Galatada Mehmet Ali paşa hanında 50 No.lu oda 
12 - Mahmutpasada Kürkçü hanında 11 No. lu oda. 
13 Sultanahmet, U çler Fuatpaşa C. 2 N o. Mektep 

yen. 
14 Galata, Arap Cami, Şehit Mehmet camii altında 

6 N o. lu bodrum. 
ıs Beyoğlu Hüseyin ağa Mis. S. 7 No. dükkan. 
16 Gala tada Fermenecilerde 21 N o. lu mağaza. 
1 7 Gala tada Mehmet Ali paşa hanında 3 O N o. 

dükkan. 
18 Galatada Mehmet Ali paşa hanında 38 No. 

dükkan. 
19 Galatada Fermenecilerde ı 22 No. dükkan. 
20 ,, Fermenecilerde 124,33 No. dükkan. 
21 ,, . Mehmet Ali paşa hanında 23, 26, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 55, 56, 57 No. lu 
odalar. 

22 Galata, Kemankeş Kara Mustafa paşa Camiin
de 2 N o. iki oda. Kira uzu: teslimi tarihinden 
9 3 6 Mayıs bitimine denlü. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konmuştur. İstekliler 29-5-935 çarşamba gü
nü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
kalemine gelmeleri. ( 2 7 2 9) 

Aitık ihtiyarladım 
di~e yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLİN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir4 yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR 

KUTUSU 200 l<rt 

BEŞiR KEVAL - MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Üçüncü icra memurluğundan : 
Mahcuz ve satışı mukarrer bulı.11 

nan ev eşyasına dair büfe, masa, sa11• 
dalye, koltuk, ve sairenin birinci a• 
çrk arttırması 22-5-935 çarşamb~ 
günü 4.30-5,30 kadar Galatada Şab• 
kuli mahallesinde Şahkuli sokağıtı• 
da 25 No. Rober apartımam önünd6 

yapılacaktır. Talip olanların ıneı• 
kur gün ve saatte hazır bulunaca" 
memura müracaatlan ilan olunur. 

Kadıköy Sulh icra dairesinden :t• 
Bir borçtan dolayi haciz edilip satı 
masma karar verilen mühtelif ci!1g 

ev eşyası 28-5-93 5 salı günü 1 O dal1 
Ö te· 

12 ye kadar açık arttırma ila G .. z cıe 
pe çarşısında satılacağından yüt 
iki buçuk resmi dellaliye alıcısı~ 
ait olmak üzere taliplerin mezl< ~ 
gün ve saatta mahallinde bulunaca 

• ·ıa11 (!' memura müracaat eylcmelerı ı 

lunur. (11593) 

, ! istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sok atı Emlik No Cinai ve hiaseai Hiaseye göre 

105 Kumkapı Çadırcı 

1630 Boatancı Çatal 

1632 çefme 
3114 Edirnekapı hacı 

Muhiddin 
3268 Kuru çefme 
4144 Ortaköy 
4308 Tophane Ekmekci 

başı 

4790 Fatih Molla fenari 

4841 Bayaııt Camcı Ali 

Kadirga Limanı . 
Çatal çefme 

Sukule Cad. 

Kır 

Dıvarcı 

Üçüncü Sed 

E. Ahmediye 
Y. Vatan 

101 

muhammen 1' 
Kagir hanenin 4/48 çıplak 300 açık 
mülkiyet 2/48 intifa hakkı arttıpın• 

16-16 Mü. 20-

2 harita 
398 metre arsa 478 • 

2 100 metre arsanın 

1/2 Hiı. 
E. 41-43 Y.41 80 metre arsa 
1-3 138 metre arsa 
E. 10-16 Y. 10 Kagir apartman 
mahallen 8 
E. 123 106,93 metre araa 

80 " 
240 " 

166 " 
7600 kapalı 

ı,arf 

428 açık 
artorın• 

E. Botdaycılar E. 9 Y. 11 
Kapm Y. Küp-

72,50 metre arsa ve 
bodurumun 1/7 His. 

829 " 

cüler 

.Y.ukarda evaah yazılı gayri menkuller on rün müddetle aabp. çıkarılmıtbr. ihaleleri 11619~5 
tarıhıne tesad-f d C t · - Ü d" d" ·ı dıt· u e en umar esı gun aaat on ortte ır. Satış münhasıran gayri mübadil bonoıı e_ 
---~~ -
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Fakat za etli UY i 
il 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedirt 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
h .. k .. 1 ? ne u mu o ur ... 

misalini 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkPdilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder .. Bu kuv~t yalnız sahibine değit fakat sayı~nz 

insanlara saade~ getir i, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d-:>far 

Siz de iş Bankasınd~J1 Bir· Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 

_da _Cumhuriyetin eseridir! 
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Cezası Mali sene 
L. K. 

Gazinocu Hakkı Şahkulu Karanfil aokak 22-30 "o. 
--·-Tadlllt komisyoncusu Ali Mehmet Bereket zade DanUp han 33 ,, 

43 20 931 
28 80 

Piyer Koklno 
932 

MUteahhlt Bmrullah zade Atı ve Vahit. ,, ,, 148 08 
480 00 

29 82 931 
Arbln lmallthan .. ı Edmon Artldl Şehauvar aokak 
laak lleneryo. 

98 00 931 

" " " 
120 00 24 00 931 kıs 

telyevm SAYGI DEGER YURTDAŞLAR: 
MUhendl• ve klmya91er Salt Şerafettln 'ahkulu Karanfil 10,2 80 00 12 oo 931 Halk t1raş bıçağım her satıcıdan ısrarla ara-
Doktor Samuel aarzllay ,, ,, 11 77 76 18 5S 931 

Yukarula adı ve aanı yazdı kazan~ verııaı mUkelletlerl ticaret ve ikamet adrealerlnde aranarak bulu· yınız. Çünkü HALK bıçağı ayar1nda ve ucuz-
namamıttar. Bu yUztılen v•gl ihbarnameleri teblll edllemedlllnden Hukuk uauıu muhakemel•I kanu. luğunda yurdumuzda başka bıçak yoktur, 
nuna tevfikan teblll makamına kaim olmak Ozre Hin alunur. (2738) başka mal verirlerse almayımz. 

~'1101 lllllllll'fRIHHlllllllllllHlllllllllHllllllllllUf tllRlllllllllllllllllllllllllllllUHHllHlllHllHlllllHlllllllll Halk braf bıçatının trcrObe•ıni yapmamı, yurtdafların her bald• 

1 y· . . . M o J d e -.. = yapmalan kendı mrnfaatleridir. B, rOne kadar Avrupada bu incelik 
te ve yüksek çel kten yOz paralık bıçak yaphnp yurdumuza getirt-u z u" c~ NE : mek hiç kiımeye nasip olmamıtbr. ÇÜNKÜ; kazancı azdır Bu fe. 

ı; Zablla memurlarma mahsus 1 daklrlıtı ancak kanaatkar olan bir Tiirk yapmıtbr. Bedava tecrÜ· 

HARAIOLDU 200 metroıuk mesafeyi i ::::~ ~i::~~:n:r~:.:t:~m .. ~!::1J:zıa•1arımızın depomuzdan re-.. 
ÇÜNllİ: gösterir kuvvette i imtiyaz sahibi ve deposu: ~:d:hç~~~~~a~~T~M~~::~ han 

P O K E R 
! Satıf yerleri: lZMIR : Sulu Han cıvan No. 6 ekendi şubeleri) 1 o A i M o N i • ANKARA : Yeni halde No. 23 Mahmut Nedim 

1 PLAY cep fenerleri .. Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu· 

1 ~ fra4 bıçağını gelmlftlr. Heryerde1S28 mUmİIİğİnden: 
K.UlLARMADIM numara tahtında arayınız. 935 senesi Haziranının birinci gününden başlayarak 

! ve takllUerlnden sakınınız 1 936 senesi Mayıs nihayetine kadar Gaziantep Ceza evi-
! Satış yerleri. ANKARA: Safa zade Melunet Emin 1 IZMIR: Hüseyin Hüınü ;: nin bir senelik ve üçyüz kırk beş bin kilo Ekmeği ka-! • MERSIN:HaWkotlu SilifkeliRahmi SAMSUN: Turıun Eıref İ pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her mahkurtl 
Fd111111111111111111Hn11mnuı11mnmı1111111111111nnı 1t1•11111111111111111111•n1111nn111ıtn1un11munmın1111uıım1111111r. ve mev~ufa dokuzyüz altmış gram hesabiyle pide ola: 

İstanbul asliye altıncı 
meainden : 

rak v~nlecek v~ halis buğday unundan olup çarşıdaki 
H. Mahke· emsalınden gerı kalmıyacaktır. Tahmin olunan bedel 

yirmi iki bin dokuzyüz elli liradır. !steklilerin Gaziantep 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müracaatla bedelsiZ 
olarak şartnameyi oradan almaları lazımdır. Eksiltrne 
935 senesi Haziranının ikinci pazar gününde ve saat orı 
beşde ~üddeiumumilik dairesinde açılacaktır. Muvak-. 
kat temınat mıktan bin yedi yüz elli bir liradır. Tekhf 
mektuplanrun eksiltmenin açılacağı iki Haziran günü
nün saat on dördüne kadar getirilmiş veya gönderilrniş 
olması şarttır. (2698) 

Simonof km Sara tarafından, ko
cuı, lstanbulda Atik Muıtafapaıa 
mahallesinde Kilise sokağında ı.ı.; 
numaralı evde oturan Mihal Mihaili· 
di• aleyhine açılan botanma dava · 
11nda, milddaaleyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan davetiyenin 1 S 
gün müddetle illnen tebliğine ve tah 
kikatm 12 Haziran 1935 çarıamba 
saat 10 talikine karar verilmit ve bir 
nüshası da Mahkeme divanhanesine 
udmq bulunduğundan, muayyen 
gün •e sa.atta İstanbul Asliye altıncı 
bukulı: mahkemesinde bulunmaaı lii-
zümü tebliğ makamına kaim olmak 
Uzre illn olunur. (11596) 

Um~i neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtp FAiK 
Gazetec.ıhk ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, ı 00.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 


