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ÇAY 1 
GÖRMEDEN ... 

TARiZLERE 
C EV AB 

Viyana. 30 (A.A.) - 4 Ma
yısta Venedikte toplanacak olan 
1 talyan - Macar - Avusturya kon 
feransımn programı, Tuna umu
mi ademi müdahale misakı ve 
iki taraflı mütekabil yardnn mi
sakları çerçevesi içinde tahdit 
edilecektir. 

Macaristanm, bir çok nokta • 
ların aydınlanması hususunda 
metalibatta bulunacağı tahmin 
edilmektedir, Fakat Avusturya 

hakkında Cenevrenin 11-12-32 
tarihli tebliğini, silahsızlanmış 
devletler ehine otomatik bir şe
kilde ortaya koyacağı fikrinde 
bulunmaktadırlar. 

Habsburglarm tahta geçmesi 
meselesi, diplomatik mahafili a
lakadar etmemektedir. 

Avusturya hükumet adamları 
ile küçük itilaf devletlerinin ka
ti noktai nazarlarına göre, bu 
meselenin müzakeresi, şimdilik 

- ~ 

Diin Kuleli lisesi de Harbiyeye 700 genç verdi. Bu resim· 
lerde mekteb birincisinin Ordu müfettişi tarafından tebrik 

· edildiğini ve demir iradeli gençlerin demir bakışlarını gö. 
rüyorsunuz. Yazısını da 6 ncı sayfada okuyacaksınız. 

ORDU EViNDE TARiHT GECE 
•• 

ATATURK, Dil, Kadın, TalimveTerbiye 
Mevzuları üzerinde Diskurlar Verdirdi 

[ANKARA HUSUSi 

Ankara, 30 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kadın Esir
geme kurumu dün gece Ordue
vinde bir dinedansan tertib et
mişti. Geç vakte kadar devam e
den dinedansana şehrin tanın -
mış birçok aileleri gelmi§ bulu
nuyordu. Gece yarısına doğru 
Cumurbaşkanı Atatürk devamlı 
alkışlar arasında Orduevine gel-
l&&•~ •"' ..,..,. A•'Vw••• "'-r·-···.ı· ı:ı,.·-c 
lendirmiştir. 

MUHABiRiMiZ iN TELGRAFI] 

nüşe göre çok fazla bir sual de
ğil midir?. Çünkü bu suali soran 
dünya delegeleri içinde, henüz 
Türkiyedc kadınlara verilmiş 
olan, hiç bir sıyasal hakka ma
lik olmayanlar da bulunuyordu. 
Önun için bu suali soranların ne 
demek istediklerini anlamak bir 
az güç idi. Fakat Önderimizin 
onlara karşılık bir suali mesele
yi aydınlattı. Onlar dediler ki: 

- Kadınları asker de yapa
cak mısınız? 

'.Evvelki gündenberi Tan'ın 
)'edinci sayfasında dünyayı po
litika ile silahla, para ile, ilim
le, san'a;la idare eden büyük 
başların iki . ~":e vara'!. p~r~re
lerini ne§re ba~/J.4lrk. Dun,.!kı ~~ 
hah gazetesi, bunun altı gun su
recek bir seri olabileceğini bir 
an düşünmeğe lüzum görme
den, ilk tabloda, kendisine ne e
bedi ve sarsılmaz duygularla 
bağlı olduğumuzu bilmez görün 
dükleri ismet lnönünün ve hat
".OılasumUL.ü, iaın1r ·enerriuiıye· 
't1 g_eri planda kalan şahisların 
resımlerini koyduğumuzu yazdı 
lar. Böylece, okuyuculardan zi
yade başka taraflara hitab ettik 
/eri kokusunu veren garib bir ta
rizde bulunmuş oluyorlardı; fa
kat, aynı zamanda, belki büsbü
tün başka sebeplerden dolayı 
kendilerinde uyanan telaşı da 
hu vesile ile ve çok nafile yere 
ıneydana vı..rdular. 

1 VENEDIK'TE SEN 
MARKO MEYDANI, 
MUSOLINI, ŞUŞN.IO 

Ataturk ı;üvareye iştirak e -
den Bayan ve Baylan dil bahis
leri etrafında aydınktmış ve 
masasına davet ettiği münev
verlerden mtirekkeb bir kalaba
lrkla dil ve kadmlrk işleri üze
rinde görüşmeler yapmıştır. Bu 
arada Seyhan saylavı General 
Naci Eldenize, Zehra, Zühre ve 
zahir sözünün etimolojisi ile ha
kikat kelimesi etrafında verdi
ği notlar dairesinde kr~ bir 
konferans verdirqıiş ve orada 
bulunanlara: 

dın Esirgeme kurumur1un faali
yeti ile alakadar olmuş, kuru -
mun idare heyeti üyelerinden 
yaptıkları işler hakkında izahat 
almıştır. Bu bahis üzerinde gö
rüşülürken mevzu ger.işliyerek 
söz Türk kadmmm vazifelerine 
intikal etmi~ ve Atatürk Kamu
tay Başkan ;,ekillerinden Nuri 
Çonkeri, kurumun idare heyeti 
t!~- 1 ... : ... rl.-n M;ıkhnle Eldenizi 
ve Mediha Kaztnl Urbay'ı ka -
dınlık bahsi etrafında diskurlar 
venneğe <lavet etmitşir. 

Nuri Conker, diskurunda ku
rumun idare üyelerinden birinin 
verdiği izahatta: "Yoksul ka
dınlara muaveı.ıet c::diyoruz 
cümlesi üzerinde durarak de: 
miştir ki: 

Önderimiz şu cevapta bulu -
nuyordu: 
"- Türkiye Cumhuriyetinin 

esas düşüncesi kadınlar. değil. 
erkekleri dahi savaş meydanı • 
na götürmemektir. Fakat Türk 
ulusu!1un yüksek varlığına, Jıer 
hangı taraf tan olursa olsun, ili
şildiği zaman işte o vakit Türk 
kadınlarr, Türk erkeklerinin bu
lunduğu yerde hazır ve fa
a! ola.7aklardır. Bu. beşeriye. 
tın yuksek huzuru, sükunu ve 
dünya insanlr'fı ·in l:.zım bir 
ödev olduğundandır ki Türk ka
dını bunu yapacaktır. Ve yapa
gelmektcdiı. Ve yapar.,, 

Halbuki, biz onlarrn dün ne 
)'azacaklarrm bilmediğimiz hal
de, seriye devam ederek unuttu
ğumuzu sandıkları ismet lnönü' 
ııün, Mussolini'nin ve bu arada 
Yugoslav saltanat naibi Prens 
Paul'ün ve daha diğerlerinin 
portrelerini gene dün aynr sayla 
da neşretmiş bulunuyorduk. Ne
tekim bugün de o gazetelerin u
nuttuğumuzu işaret etmeği u -
ııuttukları Fevzi Çakmağın res
mini koyuyoruz. Bu iki ga-
2ete, acaba, birinci tablomuzda 
Yakaladıklarını vehmettikleri 
hafıza noksanımıza gülerken, 
dün (yani tariz/erinin çıktığı ay 
.nı gün!) bunun bir unutkanlık 
olmayıp ta seri icabı olduğunu 
görünce ağladilar mı? 

Bir suali mukaddcre cevab 
"ermek için ilave edelim ki biz 
bu tablolarda dünyayı idare et
mek işini yalnız politika bakı
ıı11ndan almıyoruz. Dünya pet -
roı ticaretini idare eden Rokfe/. 
ler, otomobil sanayiini idare e
<len Ford, sinema zevkini ve 
hassasiyetini idare eden Greta. 
kültür alemini idare eden Aynş
tayn gibi her meslekte ve her 
S~lıada sivri/mi~ adamların re -
sımlerini neşrediyoruz. 

. Bu arkadaşlara çok rica ede
rız, çayı görmeden paçayı sıva
llıasınlar rekabet ihtiras/arma 
büyüklerlmizin isimlerini mev -
2 u Yapmasalar ve "Tan"ın insan 
:1~li düşebileceği kücük bi: ha
~yı, daha sabırla göıetlesınler. 
~~.ra an/aşılıyor ki bizim n;eslek 
zınyamrzda bir gazetenın mu

~affakıyetine tahammül necabe 
ltnden mahrum gazeteler ha· 
a vardır. .. 

TAN 

mahafili, Macarların, muahede
lerin tadili hakkındaki fikirleri
nin münakaşa mevzuu olacağım 
tahmin etmemektedirler. Avus
turyalılar, emniyet teşkilatı 
mevzuunun esas meseleyi teşkil 
ettiğini, silahsızlanmış devletle
rin tekrar silahlanması hususu
nun Roma ve Venedik müzake
relerinde ikinci derecede bir me
sele olarak tetkik edilmesi laznn 
geldiğini söylemektedirler. 

Avusturya mahaf ili, merkezi 
A vrupada yapılacak emniyet 
teşkilfitmm hukuk müsavatı 

UYA.SABUNA 
~~~~mroJ~ıOJ~ 

K A z 
illi türlü har. vardır: Biri tüyü 

yolunmuı kaz, öbürü tüyü yolun· 
mamıf kc.z. Benim burada size an
latacağ~m, henüz t~y.ü yolunmamıı 
olan kazın hikôyesıdır. 

Kar. ehli hayvanların en mônan
:r.ıdır. 

1

Ahmahlığından bihaberdir. 
Yalnız bazı insanlardan zeki oldu
ğu vakit te vardır: Kendisini besi
ye koydurmasını bildiği vahit! 

Fazla kaırnır. 
Bodur ve yuvarlaktır. iki cılız 

bacağı ii:r.erinde iri göbeğinin bul
duğu garib müvazeneye, sağa sola 
baltıflar:le, sanki kendi de ıaşan 
bir hayvandır . 
Kanadı vardır, uçamaz. 
Boynunun mağrur duruıile kuğu

yu andırmaya çalışır. Ancak, bütün 
..-tralındaki insanlığın kendisini a' 
mahlığa sembol saydığının farkın
da değildir ve gururu da bu cehlin
den gelir. 

Fahat bence en mühim hususiye· 
ti ıudur: 

Eli ve ayağı pençeye en çok ben· 
:r.ediği halde, pençelemekte en aciz 
hayvandır! 

Ali Naci KARACAN 

mevzuu bahis değildir, 
Roma, 30 (A.A.) - Vene

dikte 4 mayısta toplanacak olan 
Macar - İtalyan .. Avusturya 
konferansının maksadı, haziran 
başlangıcında Romada toplana
cak umumi Tuna misakı konf e
r ansına dahil olacak bir üçler 
bloku teşkil etmek değildir. 

İtalya, küçük itilaf devletleri
nin ve Tuna konferansına işti -
rak edecek diğer devletlerin Ce
nevredeki topfantısmda, Roma 
konferansının maksatlarını izah 
etmiştir. 

"- Bana hocalık etmis 
olan General Naciyi dinle : 
yiniz.,, hitabında bulunarak 
Naci Eldenizi taltif etmiş _ 
tir. 

Atatüıık, bundan sonra, Ka-

- "Yoksu/ kadın burada hiç 
bir şeyi olmayan kadın anlamın
da alınmıştır. Halbuki kadın de
nilen varlık, bizatihi yüksek bir 
varlıktır. Onun yoksulluğu ola
maz. Kadına yoksul demek o -

~ ' nun bagrından kopup gelen bü-
tün beşeriyetin yoksulluğu de
mektir. Eğer beşeriyet bu halde 
ise, kadına yoksul demek reva 
görülebilir. Hakikat bu mudur? 
Eğer kadm dünyada çalışan, mu 
valf ak olan, zenKin olan, maddi 
ve manevi zengin eden insanla
rı yetitşirmiş ise ona yoksul sı
latı verilebilir mi?. Verenler 

1 
var3a. onlara ''nankör'' denirse 
dogru olmaz mı? 

Bizce, Türkiye Cümhuriyeti 
81!1~mınca kadın, bütün Türk ta-
rıhınde olduğu gibi, bugün de 
c__n r::uhterem mevkide, hcrşeyin 
ustunde yüksek ve şerefli bir 
mevcudiyettir.,. 

Nuri Conker diskurunun so _ 
nunda: 

Bu sözlerde umarım ki be • 
nımle beraber büt·;'l Türk ka • 
dmları birleşir. Önderimize te _ 
şekkür etmeliyiz ki bizim, Türk 
kadınlarının zaten esas tuttuau
muz düğümün çözülmez oldu5.u. 
nu söylemiş.,, 

0 

Mediha Kazım Urbay ise dis
kurunda kadınlık bahsini tarih 
bakımından tahlil etmiştir. 

Bu diskurlardan sonra Ata -
türk masasında yer verdiği or
dunun güzide bir erkanı harb 
yarbayım (kaymakam) yanına 
çağırmış ve nerede rahştığım 
öğrendikten sonra onu talim ve 
terbiye bahsi üzerinde diskur 
vermeğe davet etmitşir. 

Bu resimlerde Kotinln kı
zını kocasile bir arad 

l 
ti .. a ve 

"Büyük varlık ve faziletleri 
yakın za.?1ana kadar unutulmuş 
olan Tur~ kadınlrğına ay;ığa 
kala_k~ak hurmetlerimizi göster
melıyız.,, demiş ve bunun üzeri
ne başta Atatürk olmak üzere 
~alonda bulun=ınlarm hepsi aya
ga kalkmışlar, Türk kadınım 
saygı ile seiamlamışlardır. 

Büyük Erkanı Harbiye Talim 
Terbiye dairesinde çalışan Yar
bay Sait, mevzuu çok canlı bir 
tarzda genişletmiş ve talim, ter
biye işinde kadının rolünü bil
hassa tebarüz ettirmistir. 

ya arını gorüyorsunuz. 
Yazısını 6 ıncı sayfada 
okuyacak sın ız 

~ 
~------ı-

Makbule Eldemir diskurunda 
Atatürkle dünya kadınlrğı dele
geleri arasında Çankayada cere
yan eden muhaverelere temas 
etmiş ve ezcümle demistir ki: 

"- Biliyorsunuz kf birkaç 
gün evvel İstanbulda bütün dün 
ya kadmhğmın delegeleri top
landı. Birçok şeyler görüştüler. 
Örtaya koydukları belli başlı fi. 
kirlerden es~slrsı şu oldu: 

Türkiye bundan sonra Türk 
kadınlığı için ne yapacaktır? 

Bayanlar, Baylar! Bu, görü • 

Atatürk, Saide bir tabaka he
diye etmek suretile iltifatta bu,
lunrnuştur. 

• Atatürk Ôrduevinden ayrılır
ken: 

"- Çocuklar yetistiler 
Bizden daha güzel söyİüyo; 
lar. Daha güzel düşünüyor
lar .. '( ~ düşündüklerini da • 
ha ıyı ıfade ediyorlar.,, 

Diyerek teşvik ve iltifatlarcla 
bulunmuş, "Varol Atatürk ı•· 
sesleri arasında uğurlanmışlar. 
dır. 
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DEVLET VE MATBUAT 
Altında Atatürk imza

sı bulunan bir vecize, yer yüzün
de, matbuat hürriyeti için söy -
lenmiş ve söylenecek sözlerin 
en güzelidir. Başımız sıkıştıkça 
hep o büyük insanın bu hariku
lade formülüne sığmıyoruz : 
"Matbuat hürriyetinin mahzur
lan gene matbuat hürriyetiyle 
izale olunur.,, 

Şüphesiz, bütün anarşilere 
kapıyı kapamak için bir yan -
dan kanun, bir yandan da mil -
letin seviyesi bu hilrriyetin de • 
recesini tayin eder. 

Uzun bir ihtilal devresi için
de bulunuşumuzun verdiği çok 
haklı, fakat bir az mübalağalı 
kuşkular yüzünden, bizde, ka
nunun matbuata kaşları fazla 
çatıktır. Tefsire tabi ve kaypak 
maddelerle dolu olması, yazı 
yazanları büsbütün şaşırtıyor. 
~unun için, devlet siyase
tıne uygun olmayan bir tek 
cümle yazarken bile, müddeiu • 
mumiden hapishane gardiyanı
na kadar sıra sıra otoritelerin 
karşnnıza dikildiğini görüyo -
ruz. Eğer Ankara'da toplana • 
c a k matbuat kongresinden 
maksat, yasakçı Vedat Nedim'
in de bu otoriteler arasında bir 
yer alması iı;e bunun ne bi
ze bir zararı, ne de hüku
mete faydası vardır.- Çünkü 
matbuatla devlet arasında ka
nunun zaten tayin etmi' oldu
ğu azami disiplin münasebetine 
hiç bir şey ilave etmiyecektir. 

~aylnf~r veklll ZekAi dUn Parfsten geldi - Ayasofyade hııfriyata yeniden başfandı ve yazısında okuyaca-
0 nız btr çok kıymetli eserler bulundu. Bu resimde o eserleri ve hafriyatı yapan profesörü görüyorsunuz 

Gazetelerin inkılap temposu
na uymasını isteyenler, bugün
künden fazla ne bekliyorlar? Ol
sa olsa devlet bu münasebeti da
ha iyi organize ederek her iki 
tarafın da işini kolaylaştırmak 
istiyordur. Fakat gazeteciliain 
içeri mekanizmasını bilenİer 
için bu tedbirlerin pratik olmak
tan ne kadar uzak bulunduğu -
nu Matbuat Umum Müdürlü -
ğünün son teşkilatı da göster • 
di. 

Her şeye rağmen matbuat 
kongre.i, ıa~ ~ han~ 
bur ilave etmek gibi bir espri 
ile hareket etmez de mesleğimi
zin yükünü azaltacak tedbirler 
alırsa yazanların da, okuyanla
rın da minnetini kazanacaktır. 

Peyami SAFA 

BuOday yolsuzluOu tahkikatı 
Ziraat Bankasındaki buğday 

yolsuzluğu tahkikatı evrakı vi
layet idare heyetince gözden ge
çiriliyor. İdare heyeti on beş gün 
içinde kararını verecektir. Ban
kanın lstanbul şubesi eski mü
dürü Ahsen, bugünlerde idare 
heyetine çağırılacak, iddialara 
karşı diyeceği sorulacaktır. 

Ahsen, dün kendisile görüşen 
bir muharririmize kısaca ıunta
n söylemiştir:: 

" - Tahkikatın neticesinden 
eminim. Şimdilik bir şey söyle -
mem. Sırası gelince, dedikodu 
ve neşriyata cevap vereceğim.,, 

"TAN" m tefrikaaı : O. 

Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

- Hizmetçi olarak, fena. Fa
kat hanım olarak, çok iyi! 

Kadriye, şüpheli şüpheli göz
lerini kırpıyordu: 

- Gülterle çok meşgul ol -
muşsun. 

- Evet... Beni, çok meşgul 
etti. 

- Peki, neler konuştunuz? 
Sesi, merakla titriyordu. O -

muzlarımı kaldırarak dudak 
büktüm: 

- Ona, saçlarını kestirdiği 
berberi, esraplarrm diktirdiği 
terziyi, iskarpinlerinj ısmarladı
ğı kunduracıyı ve çamaşırdan, 
bulaşıktan sonra ellerine sürdü
ğü pomatayı sordum. 

Kadriye, elini masaya vura -
rak ayağa kalkmı~tı: 

- Sen, çok fena adamsın. 
Gülümsiyerek sordum: 
- Gültere, kaç lira aylık ve -

San'at mektepleri 
KUltürbakanhğına 
Bağlanıyor 

Kültür Bakanlığı mesleki ted 
risst umumi müdürü bakanlrğın 
direktili ile §ehrimize gelmi§ ve 
tetkikler yapmağa başlamıştır. 
Umu mi müdür burada. bütün 
meslek ve sanat mekteplerini ge 
zecek, bunlarrn vaziyetini yakın 
dan tetkik edecek ve bakanlığa 
bir rapor verecektir. Kültür Ba
kanlığı, bütün mesleki tedrisat 
müesseselerini esaslı §ekilde ıs· 
/ah etmeğe karar vermİ§tİr. 

Bir kısım sınıf ve meslek mek 
teplerinin bugünkü ihtiyaçlara 
cevap vermekten uzak olduğu 
anlaşılmıştır. Hususi idarelerin 
bütçeleri ile mrntaka sanat mek 
tep/erinin yetiştirdiği talebele. 
rin mühim bir kısmı, mezun ol· 
dukları vakit, yerlerini bulama
dıklarr anlaşılmıştır. 

Anadoludaki muhtelif vilayet 
ler sanat mekteplerinden çıkan 
talebeler, meslekleri dahilinde 
çalışacak saha bulamadıkların • 
dan, köy hocalığı, memurluk ve . , 
saıre yapmaktadırlar. 

MesleIC ve sanat mekteplerı -
nin, bundan başka, müfredat 
proğramlar1, dereceleri yeniden 
tesbit edilecektir. Bir kısım mes 
/ek mektepleri de kültür bakan
lığına değil, diğer bakanlıklara 
bağlıdır. Bütün mekteplerin kül 
tür bakanlığına bağlanması esa 
sı da kabul edilmiştir. 

Hı ristiyan 
Mezarlık 1 arı 

Yeni belediye kanununa göre, 
bütün mezarlıklar, belediyenin 
idaresi altına geçmiş bulunuyor. 
Fakat kanunda çok mühim bir 
madde daha vardır ki, şimdiye 
kadar üzerinde meşgul olunma
mıştır. Vaziyet şöyledir: 

Belediye yalnız islam mezar
lıklarını idaresi altına almıştır. 
Halbuki, kanuna göre, şehir hu
dudu içindeki bütün mezarlıkla
rın belediyeye geçmesi mecburi-

riyorsun? 
Gözlerinde şimşek çakılmıştı 

sanki: 
- Ayartmayı mı kurdun? 
- Hizmetçi buhranında, böy-

le bir inci kaça elde edilebilir, o
nu, anlamak istiyorum. 

- Hayır ... Sen, galiba Gülte
re, aylığım da sordun. Ne cevap 
vereli? 

- Şikayet etmiyecek kadar 
para aldığını söyledi. 

Tekrar yerine oturmuştu: 
- Bu bahis üzerinde fazla 

konuşmayalım. Sen, öğrenece • 
ğini öğrenmişsin. Seni buraya 
çağırırken ne yemekleri sevdi • 
ğini sormayı unuttum. Artık um 
duğunu değil, bulduğunu yiye • 
ceksin. 

- Yemek seçmek, ayırt et -
mek adetim değildir. 

- Ben de öyle tahmin edi -
yordum. Fakat ahçım mükem -
meldir. Göğsümü gere gere ö -
vünebilirim. 

- Ben de öyle tahmin edi -
yordum. 

- Sana, yemek listemi de 
söyliyeyim. Patates püreli kuzu 

yeti vardır. lstanbulda yerli ve· 
ya hıristiyan, yerli veya ecnebi 
mtiscvilere ait mezarlıklar mü • 
him bir yekun tutmaktadır. Bu 
mezarlıklar şehrin en güzel yer-
1 erini işgal ediyor. 

Kanuna göre, kanunun tatbi
ke başlamasından on sene son • 
ra ,bütün mezarlıkların beledi • 
yeye geçmiş bulunmaları lazım
dır. Bu mühletin bitmesi için üç 
yıl kalmışur. Hıristiyan ve Mu
sevi mezarlıkları için kendi ce • 
maat kurumlarının idaresi altın
da bulunmaktadır. 

Belediye bu meseleyi esaslı 
şekilde tetkike başa1mıştır. 

Doktorların 
Kazanç vergisi 

Kazanç vergisi kanununda 
değişiklikler yapılacağından dok 
torların kazanç vergisi hakkın
da teşebbüslerde bulunmak üze
re etibba muhadenet kurumun -
dan Ankaraya gönderilen mu -
rahhaslar dün gelmişlerdir. Ye
ni kazanç kanununda yapılan 
değişikliklere göre beyanname 
usulü kaldırılmakta ve doktor-
l::ı.r.1,..vutl .u·o...a u ... 1 ........ 1.c.-..ı.,. '&'-·· 
ka aae smıııara ayrılan aol<tor-
lar yılda 5 00, birinci sınıfa ay
rılanlar 100, ikinci sınıfa ayrı -
tanlar 20 lira vereceklerdir. 

Eskisi gibi gerek ikametgah 
ve gerekse muayenehanelerin -
den alınan yüzde elli nisbcti de 
yüzde yirmi beşe indirilmekte -
dir. Bu cihetler encümenlerde 
görü§ülmektedir. 

K8yler içln mektep 
Yeni mektep binası yapılmı -

yan köyler hal~ maarif idaresi
ne müracaat ederek, mühendis 
verilmek şartile ve masraf ken
dilerine ait olmak üzere, mek • 
tep binaları yaptırmak istedik
lerini bildirmişlerdir.Maarif ida
resi bu milracaatlan iyi bir şe
kilde karşılamıştır. Bu vaziyet
te ,gayet az bir masrafla, köy -
lerde, küçük tipte mektep bina
ları yaptırılabilecektir. Bu yaz, 
bir çok köylerde inşaata başla
nacaktır. 

fırını ... 
- Ali!.. 
- Zeytinyağlı taze bakla ... 
- Mükemmel! .. 
- Ciğerli iç pilav ... 
- Enfes!.. 
- Salata, komposto, mey -

ve ... 
- Bunlar mükemmel. .. Yal -

nız ... 
Sofraya konan dört takımı 

gösterdim: 
- Şofra, dört kişilik ... Biz i -

se, ikiyiz ... lki kişi daha mı ge -
lecek? 

Kadriye, elini alnından geçir
di: 

- Bir iş için avukatımın ka· 
tibi ile beraber gelivermesi ihti
mali var ... 

Gülümsüyordu: 
- Kat'iyyen tedirgin olma -

yacaksm. Avukatım, bütün ma
nası ile iş adamıdır. Gayet aı 
konuşur. lşini bitirir bitirmez, 
kalkar, gider. Maamafih, pek ü
midim yok. Gelecek olsaydı, şim 
diye kadar gelirdi. 

- Onlardan boş kalan yerle
re, şairinle Gülteri davet ede • 

Ayasofya müzesinde 
yeni bulunan eserler 

Ayasofya müzesi avlusundaki 
hafriyat devam ediyor, dün sa
bah bu araştırmalar sırasında 
büyük bir sütun meydana çıka
rılmıştır. Ayasofya yapılırken 
düşen taşlardan birisi olduğu an
laşılmıştır. Müzeler müdürü A
ziz dün bir muharririmize: 
"- Bu bahçenin toprakları 

altüst edilecek, çıkan eserler teş
hir edilecektir. Tasnif işi de bu
rada yapı1acaktır.,, demiştir. 

Diğer taraftan Ayasofya mü
zesinin son cemaat yeri de ta -
mir ettirilmektedir. Tamirden 
sonra buraya bazı eserler kona· 
caktır. Müzenin büyük hahları 
kaldırılırken, top kandilinin al
tına isabet eden kısımda moza
yıklarla süslü bir göbek taşı çık
mıştır. Bu göbek taşında evvel
ce krallara tac giydirilme mera
siminin yapıldığı anlaşılmıştır. 
Müzeler idaresi burasını kor • 
donlarla ayırtacaktır. 

OstUndaO gitti 
lki ay izin alan vali ve bele

~~'i~T,@itY~, ~·Ritl~şı 1ıle•ün1a{! 
te tayyare ile Brendiziye git -
miştir. 

Vali Brendiziden İtalya, Fran 
sa, Almanyaya gidecektir. 

Vali gezdiği yerlerde şehir 
imar işlerini tetkik edecek, Ata· 
türk köprüsü için müracaat eden 
fabrikalarla yakından temaslar 
yapacak ve Periye Bankasının 

mahut istikraz işleri ile uğraşa
caktır. 

Vali ve belediye reisi Muhit
tin U stündağ gelinceye kadar 
kendisine vali muavini Rüknet
tin Sözer vekalet edecektir. 

ikincilik aldık 
Nisteki atlı müsabakalar dün 

bitmiştir. Dün yapılan kudret 
müsabakasına dört atımız gir -
miş, Asteğmen Saim ikinciliği 
kazanmıştır. Yüzbaşı Cevadm 
da kazananlar sırasında bulun -
duğu bildiriliyor. 

mez misin? 
Kadriye, yumruklarını sıka -

rak masaya dayadı, gözleri kı
sarak baktı : 

- Avukatım da gelmiş olsa, 
onu yemeğe alakoymıyacağım. 

Hiç cevap vermedim. O da 
susuyordu. 

Genç kız. yemek getirmişti: 
hemen hiç konuşmadan yiyor -
duk. Kadriye, patates püresin -
den bir parçacık aldı, ete do -
kunmadı. Bakladan tabağına 
catal ucu ile bir çimdik bir şey 
koydu. Pilava elini sünnetli. 
Kompostodan sonra bir porta -
kal yedi. Ağzını havlu ile sildi 
ve iskemlesinj geriye çekti: 

- Oh 1 Şiştim! 
Gülüyordum: 
- Bir şey yemedin ki. .. 
- Sabahleyin kuvvetli kah -

valtı etmiştim. Bu kadarını da 
senin hatırın için yedim. Ben, 
az şekerli kahve içeceğim. Sen? 

- Benimki sade olsun. 
- Komposto yemeyişinden, 

şekerle aranın şekerrenk oldu -
ğunu anlamıştım. 

Kahvelerimizi içerken Gül -

1 KÜÇÜK HABERLER 1 

• Feshane ve Hereke mensucat 
fabrikalarının idareleri bu ay sonları
na doğru birleştirilecektir. 

• Hamallar cemiyeti idare he~ • 
ti.nd:n şim~iye ka?ar yedi kiti çe • 
kılrruş oldugu yenıden aeçim yapıla
caktır. 

• Almanya ile aramızda yapılan 
yeni ticaret uzlaşması bugün tatbik 
edilmeğe başlanmıştır. 

• Hayriye lisesi hakkında maarif 
müfettişler mektepte tahkikat yap· 
mı§lar ve raporlarını maarif müdür 
lüğüne vermişlerdir. 

• Etibba odaaırun açtığı kitap ser
gisi dün kapanmıştır. 

Sergiye şimdiye kadar 9500 kişi 
ziyaret etmiştir. 

• Kültür Bakanlığından gelen bir 
emir üzerine lıtanbulda bulunan bil 
tün vekUet müfetti9leri dün Anka
raya gitmişlerdir. 

lıtanbulda yalnız baş mülettiı All
addin kalmıştır. 

• Lise ve orta mekteplerdeki ya
zılı imtihanlar için Maarif Vek!le • 
tinden dün iki ıual gelmittir. Bu 
~~alJerden bi~. liselerin fen ıubeai 
ıçın olup (tabııye)dendir. 

Edebiyat ıubcsi sualleri de ede
biyattandır. 

Bunun üzerine dün İıtanbuldaki 
lise n\l.idürleri Jnllarif mildllnw•nnıt .. 

Bu toplantıya lltanbul maarif mU 
dürü Emin başkanlık etmiıtir. 

Toplantıda lise ve orta mektep • 
hakkında maarif vekAletinden gelen 
emir okunmuı bunun tatbik tekille· 
ri görüşülmüştür. 

• Avrupada bulunan ilnivenite 
rektörü Cemil cuma günü lstanbula 
gelecektir • 

* Ünivenıitenin liaan imtihanları 
mayısın 13 ünde başlayacaktır. Ma
yısın ( 14) ünde İngilizce, Almanca 
ve bir gün sonra da Fransızca lisan 
dersi alanlardan A kunıu talebesi 
ünivenıite konferans salonunda hep 
birden imtihan olacaklardır. 

• Boğaziçi vapurlarında ilkbahar 
tarifesinin bugün tatbikine başlan • 
m~~ ~ 

* Belediye imar işleri mU!avlrliğin 
de çalışmak üzere celbedilen imar mil 
tehassısı Vegner dünden itibaren be· 
lcdiyedeki işine başlamıştı~. Mütehaı 
sıs şehrin her tarafını tetkık edecek 
bu tetkikatını ve islaha mühtaç yerle 
ri rapor halinde belediye reisliğin~ 
vermektir. 

* General Von Stanben vapurile bu 
gün şehrimize muhtelif milletlere men 
sub aeyyah gelecektir. 

ter, göründü: 

tı: 

- Avukatınız geldi. 
Kadriye, yerinden kalkmış -

- Geliyorum. 
Bana döndü: 
- Pardon... Beş on dakika 

yalnız kalacaksın. 
Ve Gülterle birlikte köşke 

doğru yürüdü. 
Cigaramm dumanlarına ha -

karak çardakta oturdum. Ye • 
mekten sonra çöken gevşeklikle 
gözlerim kapanıyordu. 

Kadriyenin kahkahasını du -
yarak uyandım. 

- Uyuma, arkadaş... Uyu -
ma ... 

Beyaz ipek bluzun üstüne e
teğinin kumaşından bir siyah 
caket giymişti: 

- Kalk, biraz dolaşalım. 
Kalktım: 
-Nereye gideceğiz? 

- Nere ye olacak? Kıra, a -
çıkhğa... Sen, burada uyuya • 
caksm. Karşımda, uyuşuk, mis
kin adama tahammül edemem. 

Bahçenin arka kapısından çık 
tık. O, etrafı bilen bir emniyet-

DEcllŞEN BiZiZ 
Benden yaşlı bir bildikle ko· 

nuşuy..>rdum. Dışarda ağır, du -
manlı bir hava içinde boyaları
nın bütün koyuluklarmı, bütün 
olgunluklarını bulmuş ağaçlık
lara bakıyorduk. O, sanki benim 
de düşündüklerimi düşünmüş 
gibi birdenbire dedi ki: 

- Benim çocukluğumda İs -
tanbulun dillerde dolaşan bir 
ilkbaharı, bir ilk yaz başlangıcı 
vardı. Gökyüzü yavaş yavaş 
yaJdızlanmağa başlar; gitgide, 
gözle görülecek bir tempoyla de
niz ışıltısını alır; yemiş ağaçla
rının dallarında bahar çiçekleri 
uzun uzun dağılmadan durur -
lar; senin anlayacağın, kışın bit· 
tiği, baharın girdiği ve boyala • 
rile, kokularile en aşağı iki ay 
sürüp yaşadığı görülür, kokla
nır, tadıhrdı. 

Şimdi bakıyorum; kışla yaz 
arasında bahar denen bu göz ka
maştırmıyan ışıklı, bayıltmıyan 

kokulu köprüden geçmiyoruz. 
Kıştan çıkıyoruz; bir solukta; 
daha dalların üstünde bahar çi -
çeklerini görüp görmemeğe va
kit kalmadan; yaza giriveriyo -
ruz. Ne oldu böyle?. lstanbulun 
iklimi mi değişti nedir?. 

- Hayır, dedim, değişen ik -
lim değil, biziz. Sizin çocukları
nız yine baharın köprüsünü es
kiden bizim geçtiğimiz gibi geçi 
yorlar. O köprüden geçtiklerini 
görebiliyor, tadabiliyor, duya -
biliyorlar. Biz yaşlıların gözleri 
günlük işin ağırlrğile öyle yo -
rulmuşlar ki, ancak yazın ve kı
şın olgun, kaba biçimlerini gö -
rebiliyorlar.Duygululuğunu kay 
betmiş olan kafay ·zın aynasın
da ilkbaharın tüy gibi hafif bo
yaları iz bırakmadan geçiyor ... 
Değişen iklim değil, biziz .. 

Orhan SELiM 

• Bükreş elçimiı Hamdullah Sup
hf bu~n Romanya ya gidecektir. 

• Akay idaresi tarafından Yalova· 
~--.a.--• - .ı...:ı •• :~ı. ,,. •• ı: ... inc..9 
rilmi§tir. On gUne kadar inıaata bat
lanacaktır. 

• Kıyafet kanunu dolayISile ruhani 
elbiıelerini çıkarmak istemiyen bazı 
sörler şehrimizi terkederek memleket 
leme gtmeğe bşlmışlrdır. Dün de 
brkç sör Fransaya gitmiştir. 

• Asarıatika mütehassısı Vitmor 
bugUn de Ayasofyanın mozayiklerinl 
meydana çıkarma işine yeniden başh
yacaktır. Mtitehassıı, orta kat taba • 
katardaki mozayikleri temizlemeğe 
uğraşacaktır. 

"' Mayıs aylığt bugün verilecektir. 
Ucretli memurların Nisan aylığı dün 
verilmiştir. 

• Trakya Genel Müfettişi İbrahim 
Tali, dün vilayette çalışmış ve akşam 
Edirneye gitmiştir. Yeni gelecek göç· 
menlerin Trakyaya gönderilmelerine 
bakmak üzere müfettişlik memurla • 
rından biri vilfiyette irtibat memur • 
luğu işini görecektir. 

• Eski Terkos Şirketi mUdüril Kas
telno, yapılan mukavele mucibince 
müddetini doldurmuş ve memleketi 
olan Fransaya döıuuUştür. Kastelno 
şerefine Unyon Franısezde arkadaşları 
tarafından bir ayrılık ziyafeti veril
miştir. 

le ve alışkın adnnlarla yürüyor
du. 

Köşkler, bağlar, bahçeler 
seyrekle~ti. Top top ağaçlar a • 
rasmda bir kır kahvesi görün -
dü. 

Kadriye, kolumu tutmuştu : J 
- Nasıl bu kahve? iJ 
- Miikemmel ... 
- Uysal adamsın ... 
Sakalı fırça gibi uzamış, kirli 

suratlı kahveci, bizi, sırıtarak 
karşıladı. 

Bodur iskemlelerden Kadri -
ye rahatsız oluyordu: 

- Daha yliksekçe iskemle 
yok mu? 

Kahveci, omuzlarını kaldır • 
dı: 

- Olan bunlar. işte ... 
Kadriye, talihe boyun eğ • 

mekten başka çıkar yol olma -
dığını anlamıştı, bodur iskem
lelerden birini cekti, oturdu: 

.. - Bunu bulduğumuza da şü
kur ... 

Kirli kara tahta kahve ocağı
nın kenarında uyuklayan kır sa
kallı bir ihtiyar, bizim sesimiz

[ Arkası vCir] 



Parti Grupunda İç ve Dış işleri 
Bakanları izahat Verdiler 

A
nkara, 30 (Hususi muhabirimiz bildir~.yor) - Parti gru
pu bugün toplandı. iki saat kadar muzakerede bulundu. 
Dış işler Bakanı Tevfik Rüştü Aras, son seyahati hakkın

da grup azasına izahat verdi. Bundan başka iç İşler Bakanı da 
muhacirlerin iskanı hakkında sorulan suallere cevap verdi. 

Ankara, 30. (A.A.- Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay gru
pu t • 1ün - sah - saat ı 5 de Antalya say lavı Cemal Tuncanın baş-
kanlığı altında toplandı. 

l - Buluaristandan yurdumuza gelen bazı göçmenlerin hay-
vanlannm hudutlarda alıkonulduğu hakkında Edime saylavı Şe
ref Aykut ve arkadaşlarının yaptıkları sorguya İç Bakanı cevap 
verdi. 

Bulgar hükumetinin Sofya elçimizin müracaatına kar~ıhk ola-
rak Türk göcmenlerinin hayvan ve eşyalarına mümanaat edil
m· yeceği hakkında verdiği teminatı Partiye bildirdi. Bakanın bu 
izahı soranlarca yeter görüldü. 

2 - Edime saylavı Şeref Aykut'un Kotranya çiftliği. Azadlı 
baruthanesi ve çayın ile Vezir çayın ve Menekşe c;if ttiklerinin 
çevrelerindeki köylüye niçin dağıtılmadığı hakkıncla yaptığı soru 
ya tç Bakanı Şükrü Kaya safhalarile cevap verdi. Ve bu fır
satla hükumetin göçmen nüfusu, ve göcmenlerin ve topraksız 
köylülerin toprak sahibi olmaları hakkında güttüğü siyasayı ve 
m'!mlekette arazi ve toprak rejimini anlattıktan sonra bu rejimin 
ıslahına ve agrer siyasasının takibi ve tatbiki lüzumuna işaret 
ederek bu önemli ve acele isin Partice bir esasa ve cabuk bir halle 
bağlanmasını ve bunun içi~ de gruptan seçilecek bir komisyonda 
konuşularak sonuclanmasıru öne 9ürdü. 

Şeref Aykut meseleyi izah ve bu lüzumu pekleştirdi. Bu teklif 
Parti grupunca kabul edildi. 

Toplantı sonunda Dış Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras Tiirkive 
ve arsıulusal siyasa dummunu anlattı. Ve deyevi grupca büyük 
ilgi ile dinlendi ve onandı. 

••• 
Bayındırhk Bakanhğı Yapacak 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bayındırlık 
Bakanlığı yeni bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu projeye göre, 
devlete ait bütün inşaat ve tamirat Bayındırlık Bakanlığı tara
fından yapılacaktır. Bu hususun temini için de iç Bakanlık, Kül
tür Bakanlığı ve diğer resmi dairelerin in,;aat ve tamirat için 
bütçelerinde bulunan tahsisatlan ve kadroları Bayındırlık Ba
kanlığına devredilecektir. 

Bakanlık, memleketin her tarafında devlete ait inşaat ve ta
miratı başarabilmek için viliyetlerde fen heyetleri teşkil edecek 
ve merkezde de aynca teşkilat yapacaktır. 

Vergi verenlere 
Kolayhk yapılacak 

[ A n k a r a H u s u s T M u· 
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Ankara, 30 - Maliye Bakan
lığı teşkilat kanun projesi ha -
zırlanmıştır. Bugün Maliye müs 
teşarı Faik'in de iştirakile Ma
liye Tetkik bürosu, yeni proje 
esaslarına göre, Maliyenin mer
kez ve Taşra teşkilatı kadrola
rını hazırlamağa başlamıştır. 

Haber verildiğine göre Mali· 
ye Bakanlığında Maliye ve Ha
zine müsteşarlıkları kurulması 
kararlaşmıştır. 

Proje ile mükelleflerin şika 
yeti erine yer verilmiyecektir. 
Mükelleflere, vergilerinin ta • 
hakkuk tarz ve cibayctinde 
mümkün olduğu kadar kolaylık· 
lar göstermek üzere varidat u
mum müdürlüğünün merkez ve 
taşra teşkiltaı genişletilecekti. 
Ankarada, lstanbulda ve bazı 
mühim vilayet merkezlerimizde 
tatbik edilmekte olan yeni mali
ye teşkilatı diğer vilayetlere de 
teşmil edilecektir. Bakanlıkta 
mvcut bütçe müdürlüğünün de 
umum müdürlüğe kalbi takar
rür etmiştir. 

Kamutay'da 
Görüşülecek işler 

Ankara, 30 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Meclisin 
Perşembe toplantısında İnhisar 
lar Koruma Sandığı, iktısadi 
buhran vergisi kanununun ge -
rek tahakkuk ve gerekse ciba -
yeti notkai nazarından ita emir
lerinin mes'ul olduklarına ait 
layiha ile vasıtasız vergiler 
munzam kesirlerin tevhid ve 
kesirlerin tadiline dair olan ka
nunun altıncı maddesinin tefsi
ri, Hudud Sahilleri müdürlüğü
ne eklenecek kadro layihası gö
rüşülecektir. 

Kültür Bakanı U.Müfettiş oluyor 
J\r"\I/~.-~ niir.n 
B isi ki et c i ı eri 

•• 
Lehistan Orsle 

Çekiç Arasında 
Fransız • İngiliz teklifinin 

muhtevi olduğu başlıca mesele
lerden biri; Şark Paktı idi. ln
giliz Bakanlarıudan Eden'in 
Varşova'dt topladığı intibalar
dan sonra, bunun tahakkuku. 
imkansızlık derecesine çıkmış 
sayıldı. Lehistan razı olmuyor
du: bu çeşit diplomatik bir akta 
imzasını kt1ymağı kendi hesabı
na faydasız. belki zatarh görü
yordu. Bunu Eden'e a•;ıkça söy
lediler: 

"Biz, Leh'ler, dediler, örs ile 
çekiç arasındayız. ~hrkımızda: 
180 milyon'uk Sovyet Rusyanın 
ezici me•danesi; garbımızda: 
dünya tekniği ü.,,tatlarından, 
disiplinli 70 milyonluk, :rüksek 
bir Cermen kütlesi ıar. Bugün
kü teknikle, yalnız havddan de
ğil, karadan da topla Alman hu
dudundan Varşova'y: bombardı
man etmek mümkündür. Biz, 
n'' Rusların husumetini, ne de 
Almanların düşmaııhğmı ka
zanmak isteriz. Her iki büyük 
komşumuzl~ yaptı~ımız ademi 
tecavüz misakları, şark ve garp 
hudutlarımızın emniyetini ka
fildir. Herkesle dostuz. Dost
luklarımız ve ittifaklamnız bi
ze emniyet veren sağlam bir si
yasal şebekedir. Bunu bozmak 
istemeyiz. 

Biricik amacımız; sulh için· 
de yaşamaktan. komşularımız 
arasında bir ihtilaf çıktığı za
man, bitarıU kalmaktan ibaret-
tir.,. 

tiklerine rağmen, romantik dü
'üncelerden, realite ile münase· 
beti olmayan bir tabın hayal
lerden kurtulamıyor, bugünkü 
gerçek vaziyeti gc·.müyorlar. 
Mesela Lehleri, iki asır evvel
ki hayal sever. ince ruhlu fakat 
tefrikacı. birleşme kL1vvetinden 
m3hrum, zayıf 'Ve aciz bir mil
let sanıyorlar. Yüz yUhk bir e
saretin verdio:i derin iradeyi. 
sarsılmaz ve bükülmez imanı. 
yeni devrin ve yeni terbiyenin 
icaplarile yuğruimuş yeni nesil
leri görmek istemiyorlar. Bu
~ünkü Lehistan eski Polonya 
değildir. Anlatalım. 

BugUnkU Po'onya 

Önuncu asırda tarih sahası· 
na giren Polonya. parlak geç· 
mişine, yüksek med,.ı.iyetine. 
halkının kahramanlık ve civan
mertliğine rağmen 1795 te Rus
ya, Pnısya ve Avusturya ara
sında parçalanmak gibi bir fe
lakete uğramıştı. İnsanlık tari
hini lekeliyen hadiselerden biri 
budur. Ancak, uluslar ölmez: 
uluslar, istiklal ve muhtariyet 
hakkını kaybetmez. Netekim 
1917 yılının 12 eyll1lünde, Al
manya ve Avusturya orduları
nın parlak zaferleri, yeni Polon
yayı vücuda getirdi. 1918 de ye
ni devlet Pilsudski'nin idaresi
ne geçti. Versailles Muahedesi 
Polonyanın istiklalini tasdik et
ti. Lehistan; Galiçyada Rut
ben'lerle, Silezyada Çeklerle ve 
1920 yaz mevsiminde Varşova 

Fransız'ar homurdamyor kapılarına kadar gden Bolşe· 
viklerle çarpıştı. Kat'i hudutla-

Lehistan'ın, pC: t.ıbii olarak r,ı ancak 1923 te tesbh edildi. 
söylediği bu sözler ve dış siya- 33 milyon nüfusu olan Lehis
sada kullandığı müstakil tavır, tan, türlii unsurlardan ve ırklar
Fransada şaşkmkk ve teliş u- dan mürekep büyülr bir devlet
yandırdı. Almanya ile bir adc- tir. Burada altı milyon Ukray
mi tecavüz misakı imza ettiği nalı, iki milyon Yahudi, bir 
gündenberi, Lehistan Fransa- milyon Alman, bir milyon 
nın tekdirlerindcn bir turlü Beyaz Rus, bir milyona ya
kurtulamıyor. lfcnı ne kadar km Lituanyalı, Ruıt, Çek ve 
haksız tekdirler! Fransızlar, Türk vardır. Demek kı, halkın 
Lehistanın yeniden büyük bir ancaık üçte. ikisı Lehtir. Öbür 
Ut:VU::l uıaıcıl.'I. uvbıucı::ııııcı ycu• \.hl'3uı\a.• uı'-'1'-uiy~'\. ve; \.ı.üh.üt 

dım et~iklerini, her vesilede , bakımından Lehlerden aşağı de
Lehlerı~ kafasına vurarak di- ğildir. Bir asır, üç muhtelif dev
yorlar kı: letin idaresinde yasamış ve bu· 

BAY=BAVAN 
Istanbulda bir kadınlık kon• 

gresi ertesinde çok enteresan 
sayılacak bir vaka oldu. 

Bir genç kız erkek kılığına 
girmış.. Ve tanıştığı bir dığer 
genç kızı anasından (Allahın 
emri, Peygamberin kavlile) is
temiş. Onlar da razı olmuş ve 
kızlarını bu biraz narin gence 
nişanlamışlar. Derken - kolay 
mı erkeklik? - işin eni meydana 
çıkmış .. Arada ne olmuş, ne bit
miş pek belli değil. Ama mesele 
büyümüş olacak ki; asıl cinsi 
meydana çıkan sahte erkek im
kansız nişanlısını ölümle tehdit 
etmiş. beriki de adliyenin kapı
sııu c;almış. Şimdi iş mahkeme
de. Doğrusu ben bunu bir taraf
tan b:zim erkek soyunun bir za
feri olarak sayarken diğer taraf
tan da kadınlığın cüretine şaş -
um. Genç kızcağız bilmem koca 
o!:nağı istemekle biraz ileri git
tiğini şimdi anlamış mıdır?. 

Bu işin yine şaşılacak taraf -
tarından biri de gerek davacı 
bayanın, gerekse onun ana baba 
sının hakiki erkekle sahtesini 
ayırt edemeyişleridir. Ben ama
tör kocanın yalnız gazetelerde 
çıkmış resmini gördüm. Ne de
receye kadar erkek krbali aldığı· 
nı bilmiyorum ama, ne de olsa 
hele bir koca aranırken biraz 
dikkatli olmak gerekmez miy
di? Kadınlar bizimle her yerde 
beraberlik iddia ediyorlardı. Ya
vaş yavaş. daha doğrusu çabuk 
çabuk bu isteklerine vardılar • 
Once daktilo oldular, sonra me
mur, başkatip, hakim, avukat, 
Şehir Meclisi Azası ve nihayet 
Saylav. 

Bunların hepsine eyvallah 1 
Lakin şimdi bir de koca olmıya 
kalktılar. İtiraf etsinler ki bun
da biraz ileri gitmişlerdir. O ış 
göründüğü kadar kolay değil -
dir. Keşki kadınlardan bir ikisi 
bir kere koca olmanın zorluğunu 
deneseler de geriye dönüp hem
cinslerine anlatsalar. 
Vakıa son günlerde Tepebaşı 

tiyatrosunda yapılan bir kadm
\ax m\t\nginde ah Amerikadan 
bayan: 

~nkara, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şark viliyet
l~rı um•1mi m~fettişliğine Kültür Bakanı Abidin Özmenin tayi
nınden bahsedılmektedir. 

••• Sovyet Artistlerinin Konseri 
' ~~ra, 30 (Hususi '?luhabirimiz bildiriyor) - Sovyet artist
lerı, dun akşam Halkevınde son konserlerini verdiler. Salon çok 
~labalıktı. Başbakan, Dahiliye, Hariciye Bakanlan, diğer bü
yukler bulundular. Artistler çok allnşlandı. 

Ankara, 30 (A.A.) - Ankara 
gücü bisikletçilerinden bir grub 
Mayıs ayı ortalarına doğru An
karadan çıkarak, günde vasati 
150 kilometreden aşağı düşme -
mek üzere Afyon, Denizli, Ay
dın, İzmir, Akhisar, Balıkesir, 
Canakakle, Gelibolu, Edirne, 
İstanbul, lzmit, Karamürsel. 
Bursa, Eskişehir, Ankara yolla 
rı üzerinden teşvik yürüyüşü ya 
pacaklardır. Ankaragücü uğra -
dıklan her durakta bisikletçile
riyle mahalli koşucular arasın -
da yanşlar tertib edilmesini f e
derasyon vasıtasiyle vilayetler
den rica etmiştir. 

'.'N~körlüğün bu derecesini gün türlü unsurlarla kanşık bir 
beklemıyorduk. Lehlerle ittifa- halde yeniden dopmuş bulunan 
kımız var. Polonva, Almanya ~ehistanm, ruhu, eski Polonya 
ile ademi tecavüz misakı imza ıle kıyas edilemez. Siyasal ha
etmekle, Cermenliği, şark hu- diselerin tahlilinde bu nokta u
dutlarında emniyet altına koy- nutulmamahdır. 
du. Almanyanı.n dayanma gücü- Leh pqlit:kası 

- Biz erkeklere o kadar mt·h
taç olmamalı ve eknd i işimizi o 
kadar kendimiz yapmalıyız Ki; 
ana olmak için bile onlardc1n 
mfü;tağni kalmalıyız t 

Demişti. 

Lakin bunu ciddiye almak 
icap etmezdi. Bu sozü o bayan 
bize takılmak için söylemişti. 
Yoh·a: 

Rugün dört buçukta Halkevi tarafından artistler şerefine bir 
VCl~a çayı ve~lmittir. Artistler yarın lmıire gidiyorlar. 

Sovyet artıstleri beraberlerinde getirdikleri 200 kadar nota ite 
seyyar tiyatro sergisini Ankara Hatkevine hediye etmişlerdir. 

G88 
Buğdayı Koruma kanununa Ek 1 ANKARA KÜÇÜK J 

_H_A.;..,;B;;;;.,,;:E:...;R;.,,;,.=L:..:E::..:...::R:...:.I __ 

Ankara, 30 (Hususi muhabirmiz bildiriyor) - Buğday kanu- . * Ankara, 3 O(Tan) - Bele-
nuna yapılacak ek hakkındaki layıhanm encümenlerde müzake· dıye meclisimiz bu devre mesa-
resi bitmiştir. Perşembe günü Kamutayda görüşülecektir. Yapı· ~s~ni bitirdi. Vali ve belediye re-
lacak ek makama, şehriye ve bisküvi fabrikalarından alınacak ısı Nevzadın hastalığından do-
buğdayı koruma vergisi, fabrikalaran bir yılda yaptıklarına ba· layı hatırının sorulmasına karar 
~tarak, t~ptan ~ergiye bağlanmaları için Maliye vekaletine sala- verilmiştir. 
hıyet .~erılecektır. Bu layıhanın Kamutayda müzakeresi esnasın- * Ankara. 30 (Tan) - Bu • 
da munakaşalar olacağı anlaşılmaktadır. rada y~pılmakta olan stadyo . 

nü arttırdı. Bununla Almanya 
bir kat daha kuvvet buldu." 

Bu itham haksızdır. Lchista
nın Rusya ve Almanyı. ile yap-
tığı paktlar, Şarki Avrupa sul
hünü sağlamlaştıran uğurlu ve
sikalardandır. Anıatılan, Fran- , 
sızlar, Lehlerin kendilerine kö
rü körüne uymasını, retit olma-
mış. bir çocuk gibi vesayet al
tında yaşamasını istiyorlardı. 
Bu da, yeni Lehistanı, yeni Leh 
ruhunu, yeni Leh birliğini anla-
mamış t>lmalarından ileri geli
yordu. Fransızlar. bütün ince-

Paraşütle 
Atlama tecrübesi • • • mun bır an evvel bitirilmesine 

A k 
çalışıl!yor. Bütün tesisat eytül-n ara Tozdan Kurtuluyor de bıtecek ve teşrinievvelde Ankara. 30 (Hususi muhabi
c:umhuriyet bayramında mera • rimiz bildiriyor) - Türk koşu 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ankara şehir sımle açılacaktır. sahasının Cuma günü saat 3 de 
yoltaı:mm bu sene tamamen yapılması için gerek vilayet gerek . • Ankara, 30 (Tan) _ Ber- açılması için hazırlrklan yapıb-
bctcdıye, çalışmalarına başlamıştır. Şehrin büti.in caddeleri as- lınde çıkan "Baş Türkistan,, yor. Bu akşam saat beşte UÇUf 

falt olarak yapılacak, ikinrileri parke olacaktır. mecmuası tarafından çıkarılan sahasında paraşütle atlama tec-
Bunlar yapılınca şehrin vaziyeti tamamen değişecek ve şehir Pahta hocalığı adındaki bir ki • rübeleri yapılmış, Tayyare Ce-

tozdan tamamen kurtulmnc olacaktır. tabın T'" k' -.. ur ıyeye sokulmaması miyeti Reisi Fuad ve Tayyare • e • Ba;anlar heyetince onanmıştır. Cemiyeti erkanı bulunmuşlar. 

D 1 Y M 1 
Ankara, 30 (Tan) - lstan· dır Evvelce 1 "k" 

U Ve et 1 ş a r 1 b.ul ve lzmir liman mu'"du"'rlu""kle· . ge en ı 1 tayyare-' m a a n 193~ senesi bütçe ve kadrola- den başka bugün de üç büyük 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yeniden bağ- n ~~hye Bak.anhğınca gözden motörsüz tayyare gelmiş, mon-

1
.. t k .. d 1 . d J gecırılmektedır. Onu··mu··zdekı" tajına başlanmıştır. 
C'na? .e aut, u ve yetım maaşlarının eski seneler en top an· mış ıstıhkaklarından ancak beş seneliği tediye ediliyordu. Mali- h_afta iı:~risinde Bakanlar heye- Cuma ~nü yapılacak tecrü -

ye Bakanlığı Kamutayca konan bir kararla badema beş seneden tıne verılecektir. bele~de Atatürk, ismet lnönü 
evvelki zamanlara ait tekaüt, dul ve yetim maaşlannı da verebi- *.Ankara, 30 (Tan) - Cum- ve dığer büyüklerim zin de bu-
lecektir. hunyet Halk Partisi Ankara vi- lunacağı tahmin olunuyor. 

Bakanlık bugünlerde vaziyeti valiliklere bildirecektir. layet. i~~~e heyeti ve belediye .. Ö g~n paraşütle c1t1ama tec
meclısı uyelerinden Haliın Kü· ru .. belerı yapdacag· ı gibi moto··r-

• Ankara, 30 (Tan) - Bütre •Ankara, 30 (Tan) - lr Ba- tükçü bu ·· f M' .., 'S .. .. gun ve at etmiştir. ıl- suz tayyareler de uçacaklardır. 
encümeni, bugünkü toplantısın - kanlığı Bilecik vilayetinin kal- 1ı mucadeledeki hizmetlerile ta· Motörsüz tayyareler moı·· lü 
da muhtelif maddelerden alma.- nınm b k • or cak iıtihlik vergiaini müzakere dmlması hakkında tetkikat yap - ış u ıymetli Ankara ço- bir tayyareye batlanarc.k motör 
etmiıtir. , maktadır. 1 =:ı~:a!!::ü ~erin bir acile I !~yyarc vasıtaailc uçacaklar-

Leh Cümhuriyeti, 1921 de ya
pılmış ve 1926 da tadil edilmiş 
olan teşkilatı esasiye kanununa 
dayanır. Teşrii kuvvetini 444 
saylavh Diyet yahut Se'im Mec
lisi teşkil eder. 111 azalı bir aya
nı da vardır. Cümhurreisi 7 yıl 
için seçilir. 

Lehistanın dıı siyasası pek 
sarihtir. 

Polonya, Uluslar Kurumu 
azasıdır, Konseyde daimi azalı
ğı vardır. Bütün dış siyasası 
Kurumun paktındaki hüküm· 
tere dayanır. Romanya ve Fran
sa ile ittifakı, Rusya ve Alman
ya ile ademi tecavüz misakı 
vardır. Amacı sulhtür. 

SUngUye dayanan sulh! 

Yukanki izahatı okurken Le
histanın yalnız, ahitlere ve im 
zalara dayandığı zanncdilme 
sin. Bilakis, Polonya, Şarki Av
rupada sayılı ve korkunç bir as
k~ri kuvvete maliktir. Askeri 
hı~et me~b~ridir. Silah taşı
~aga elverışlı her Lehli yirmi 
b~ yaşından kırk yaşına kadar 
hızmete tabidir. Bunun iki yılı 
muvazzaftır. Hazeri kuvveti 
t~kriben 300.000 kişidir. On se
kız bin zabiti vardır. Hazeri or
du: 84 piyade alayından, 6 dağ 
avcı alayından, 1 harp arabası 
~laymdan, 40 süvari alayından, 
44 topçu alayından mürekkep
tir. Bundan başka, 6 tayyare a
layı, 2 balon taburu, 10 jandar
ma grubu vardır. 

Bir taraftan kuvvetli ordusu
na, öteden de ittifak ve dost· 
luklarma dayanan Lehistan. ge
leceğe, emniyet ve ıükOn ile 
bakabiliyor. , ---

v cık tile Ingiltcrede hir safra· 
cet iç timaında kadının biri: 

- Erkeklerle bizim aramızda 
ki far 1r o kadar küçüttür ki; bu
nu ihmal edebiliriz. 

Sö;rünü orada butunnp dinli
yen bır Ingilizin o kadına cevap 
olarak: 

- Yaşasın, l(üçücük fark~ de· 
diğini bilhassa ve bur.3 benzer 
hadisede hatırlamıya ve hatır • 
latmıya mecbur kalırız. 

Her şeyin sahtesini, kalpını 
gönnüştük. Şimdiki kocanın da 
sahtesi çıktı .. Bereket ..... ! 

Ne ise işte o kadar. 
• * • 

Bu yine bir şey değil. Bakın 
~una: 

Geç-ende bir frenk gazete .in
de okudum. Biraz yolsuzca bir 
gene kızı Fransada kızlar ıslah
hanesine koymuşlar.. Bir mtrd· 
det sonra oradaki kızların bir 
kaçında gayri tabii bir şişmanlık 
görülmiye başlamış ve muayene 
neticesinde bunlann yeni gelen 
kızdan gebe kaldıkları ve kızın 
da erkek olduğu anlaşılmış .•• 
Şayanı teessüf yanlışlık ama bir 
kere olmuş. Almışlar delikan • 
hyı gençlerin ıslahhançıine gön 
dennişler. Bu sefer de delikan
lıda gayri tabii bir şi mantık 
görülmüş. Muayene... Gebe ..• 
Ve anlaşılmış ki bu ne diyelim 
adam~.hem k!2• h~m erkek imiş .• 
işte böylelen çogahrsa iş fena
laşır, yoksa bu bizdeki vaka ni
hayet bir kılık ve bir dikkat me
selesidir. Erbabı baksa idi der
hal on~ ne cins olduğunu keş
feder ·. t§ mahkemeye ve dile düt 
mezdi. 

B. FELEK 
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Yazan: Aziz HUdayl Akdemir "TAN" m tefrika.aı : 9. -----
Askerlerimiz Bu Arkadaşınızın istihkamlarımızın --------
Fotoğrafisini aldığını görmüşler = -------"yemleme sır" diyebiliriz. En· 1 mişti: 

tellicens Servis şefleri bu "Os- istihbarat zabiti olmam dola-
tand gösterişi" ile Filistindc 1 yu;iyle Karadeniz 1ıoğazmm 
:ze karşı oynadıkları "çanta o müdafaa tertibatm.ı ğrenınek 
ııu" nu en büyük muvaffakıy~- ve İstanbula gelirken gönnüş 
]erden sayarlar. Buna mukabıl olduğum Çanakkale istihkimla
"Çanakkale" taarruzunu da bü- riyle mukayese etmek benim i
tün İngiliz harp ve istihbarat çin bir vazife idi. Çanakkalenin 
t~ri_hini utandıracak bir örnek yeni istihkamlan bitmişti. Şim
gt '"ıı saymaktadırlar. ~· di de Karadeniz müdafaası için . .. 

-- Ben gidip şu kaptanlarla = 
görüşeyim, sen biraz benim ye- _; 
rime burada kal, dedim. S 

Bu kaptanlar Sir Gerard Nö
el ile Sir A. K. Vilson idi. Biraz Ea 
uzakta, başka tarafa doğru git- ~ 
mekte idiler. -== Arkadaşnn zaten yonılmıış :3 
olduğundan teklifimi sevinçle E3 
kabul e 'tlen acele kaptanla- :5 

NSll = = -
1 
1 -E 

1 
1 
B 

rın yanı tim; sonra hep he- : 
raber ağ. evvelce bulundu- 5 
ğum tepe_ ğru gelmeğe baş- =: 
ladık. Tepeye geldiğimiz zal'T'an S 
arkadaşmu şaşırmış bir halde =: 
bulduk. Son derece hiddetlen- 5 
miş ve tepeden tırnağa silahlı 
birkaç Türk etrafını samnştı; 

-
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' Sırası gelmişken onu '• 1 lCr
saca gözden geçirelim. , ~va
cağnnız satırlar, yalnız Ing~ • .iz
lerin, Büyük Harp başlayınca
ya kadar, Çanakkale ve Kara
deniz boğazlarım tamamen gez
miş, görmüş ve anlamış olduk
larını göstermekle kalmıyacak; 
ayni zamanda Büyük Harp baş
layıncaya kadar, yani Sultanlar 
:zamanında dışardaki düşmanla
ra karşı hiçbir müdafaa istihba· 
ratımız olmadlizw:.11e teuin" rl

larak yabanct servislere ne k~
dar kolaylık ve müsaade göste
rildiğini de anlatacaktır. Buma
lU:matI gene Aston'un "Secret 
Service" inden alıyorum: . , 

Boğazlarda 
,_ " .... 1892 yılında istanbulda 
George Tryon'm crkmharbiye
sine tayin olunmuştum. 

Mali esrarengiz bazı tazyik
ler neticesi olarak Karadeniz 
boğazından ziyade Çanakkale 
boğazının müdafaasına ehemmi
yet verildiğini ve teslihat mal
zemesinin merkezi devletlere st
pariş edildiğini haber almıştık. 
Bunun manası şu idi ki, Türkler 
Karadeniz Rus filosundan ziya
de İngiliz donanmasına kar~r 
müdafaayı daha mühim görü
yorlardı. Bununla beraber Ab
dülhamit görünüşte bize daha 
dost idi v~ şu aşağıda naklede
ceğim hadise de bunu ispat et-

" TAN " m tefrikası : 9. 

f)~~ ... B_~J] 
BUrban CAHiD 

Mühendis Muhtar, böyel boz
gun anlarında gençliğini hatır
lardı. O haşan, gamsız, ümit ve 
neşe dolu günlerini tazelcd~kçe 
sinirleri yatışıyor, başı hafıfler 
gibi oluyordu. .. 

Bu hatıralar arasında muhen
dis mektebindeki tahsil hayatı 
hemen hemen en başta geliyor
du. 

O çılğın, o hoyrat mektep ha
yatı ... Aşk fırtınalarile yıkıirı:a: 
yan gönüllerin çağı ... O her bı~ı 
bir neşe ve kahkaha çıngıragı 

gibi mektebin taş koridorlarını 
çınlatan arkadaşlann hayatı ... 

Yıllar geçtikçe geri kalan bu 
mevsim, parlak bir bahar tab -
losu gibi, daima insanın gözü -
nün önünde yaşar. Karlı, fırtı -
nalı bir günde seyredilen bu ba
har levhası ne zevklidir ..• 

Işte mühendis Muhtar sabah
tanberi kafasını döven hayat 

bir taknn işaretler yapıyor ve 
anlamadığmuz bir dille bağırıp 
çağmyorlardı. Kalabalığa yak
laştık. Gidip biraz fransızca bi

= ---== - BULACAKSINI~ = -s Keşide 15 Mayıs 1935 
E Biletler bUtUn tayyare bayilerinde ve her tehrln ziraat Bankalannda len bir zabit getirdiler. Zabit de

di ki: 
- Askerlerimiz bu arkadaşı

nızın istihkamlarnmzın fotoğra-

:.5iilUllllll llllllllllllJlllllllJll.~ 1 liraya satllmaktadır. ~.lllDIJllllUllJlllllHIJllJHli! 
I:~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_ ____ .:__ ____________ ~----

fisini aldığını görmüşler. :· 1 •ıııı•ıııı•ıııım•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•1! 

Baştan aşağı üstünü ararlar- 1 Yarm akşam SARAY sinemasında ! 
, ken ses çıkarmamasını,. güzel- _ 2 film birden 1 
likle işi halletmek istediğini, ka- -u N u T u L M w 
bahatsiz olduğunu göstermesi- 1 U Ş ~ -§ 

yeni istihkamlar yapıldığından .:İıi, arkadaşnnızdan rica ettik. ~ ' ! 
bahsediliyordu. Arkadaşlarun - .Ustünü başını aradılar. Bir şeyi_·== SENFONı·.-=:I la, öğleden sonra, şöyle bir ge- 1>ulamadtlar, hatta cebimi şişi-

tiye çılrtık. Ben istihkamlara 1en makineyi bile bulamadılar. 
aogru. .düm. Rumeli sahille- Bu babacan Türl:lere başka bir -

1
- JACK PAYrtE ile meşhur cazı tarafından cazip film § 

rinde Rumeli kavağı yakmlarm- diyecekleri olup olmadığını sor- = IUlveten: Mevalmin en bUyUk muvaffakiyetlnl 1 
da bazı tepeleri görmek üzere duk. Arttık onlara veda ederek, -.- kazanmıt olan g 
bir aralık arkadaşlarnndan uzak- vapurumuza dönecektik. Onlar l 1· 8 E l fi·_ 1 
laştnn. Yeni bir ba vaya ba- oralarda bütün çukurlan ve ka· 
kan ku .. ru"'k b"r tüm"' • • d 'y~ a Öyuklanm araya dursunlar, 1 1 

:s ı s zenn e Schnltzer'in meşhur eseri ve 
~! ~~:ı~:t ~:~~~u;;b. m~~~: ,:~~d~~aklaştık ve vapurumuza i MAGDA SCHftEİDER'in temsili -
ıb idi Ri~ r•z- ç,. .. ,.;r .... t - .. tr:-- , ..,. • .,. •• • • .,. .& iiWl!!!Wll!!W 111ıeı&ıı•ıııırm•-•111-uu-- .. -~ .. = .. ·•m:·"'r:·--;:,_.I 
siyle bunların fotoğraflanru bi- duyulmu1Jtu akşaııı Amiral .a ~ fı · 
le aldnn. Makinayı kapadıktan beni çağırtt ::.ı•ııı1•1111111 ELHAMRHDA 2 CiÜz;EL F LM 1111•11nn•ı.: 
sonra başnnı kaldırınca bir de -:- Padişa soruyor, dedi, e- ! H<JLYALI DUDAKLAR BErtLI KADlrt 1 
baktnn ki ben fotoğrafını ala- .ğer Karadeniz istihkamlan ken-. j GABY MORLAY ÜAN HAID ! 
cağım yerlere nişan alırken bir dilerini alakadar ediyorsa Ami- = VJCTOR FRANSEN İVAN PETROVITCH : 
Türk nöbetçisi benim gölgemi .ralin bütün istihkamlan geze- = PlERRE BLANCHAR GEORGES ALEKSANDER il 

görmüş, arkadaşlarına haber bilmesi için irade edeyim diyor. !•ıııı•ıııı• Gece ıaat 8,30 da 2 tiJm birden 1111•1111111•! 
vermiş ve birkaç asker bana Netice şu oldu ki, hakikaten 
doğru gelmeğe başlamış~. Türklerin Karadeniz müdafaa. 

Arkadaşlarımdan biri geze smdan ziyade Akdeniz müdafa- !'llH •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı•ıııı•1111•11111 
geze bana yaklaşmakta idi. Ma- ası için para ve ~ayret sarf ettik- = H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l i 
kinemi cebime koydum, arkada- lerini anlamış olduk.,, ~ il 
şjma seslendim: [Arkası var] = Sigortalanmzı Galatada Ünyon Hanında Kain 1 
~•ııııııı•ıııı•ıı11•11ıı•ıııı•1111w1111w1111•1.111•1111•1111•1111•111ıw 11 ! U N y O N S I G O R T A S I N A yaptırınız. i 
! Bu akşam M E L E K smemasmda ~ 1 , Türkiyede bilafasıta icrayı muamele etmekte otan = 
j Sevlmll ve 9en artlat A rt i TA P A G E § § • • 1 

laOzELL~·K ENSTiTOsoU U N Y O N ! 
1 iki saatlik nete ve kahkaha fllmlnde g6rUnecektlr j j 
? 1 . . , - Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. i = laveten: En son Paramount dünya havadıslerı i § Telefon : 4.4888. 3222 = 
!•ıımıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı• r. lıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı•ıııı•ıııı•nni 

f ırtmalanndan sersemlediği bir 
anda bu levha gözünün önünde 
tazelendi. 

Fena ve ıstıraplı dakikalarda 
hayal, ne kadar tatlıdır! .• 

Dalmıştı. 
Bu hatıraların lezzetini yu -

dum yudum içmek ister gibi 
gözleri yan kapalı düşünüyordu 
ki hizmetçi içeri girdi : 

- Sizi bir bay görmek istiyor. 
Mühendis Muhtar böyle ad -

lannı vermeden kendini gör -
mek istiyenlerin bir takım sır -
naşık alacaklılar olduğunu bil -
diği için cam sıkıldı. Sordu: 

- Hiç görmediğin bir adam 
mı? 

- Evet. 
Dudağım büktü: 
- Bekleme odasına at 
Acaba bu misafir kimdi? Te-

lefon etmeden, randevu alma -
dan, kart vermeden gelen bu 
misafir kim olabilirdi? 

Bir anda içine dolan şüphe • 
lerle bu misafirden kaçmayı dü
şünüyordu ki bekleme odasını 
ayıran perde aralandı ve biz -
metçinin hayreti önünd.e misa • 

firin teklifsizce içeri daldığı gö
rüldü. 

Mühendis Muhtar böyle say
gısızlıklara pek kızardı. Fakat 
misafir onun çatılan kaşlarına 
dikkat bile etmeden atıldı: 

- Iddia ederim ki beni tanı
yamadın! 

O zaman mühendis Muhtar 
yerinden fırladı: 

- A .•• Turgut t •• 
Ve birden kucaklaştılar. 
Hizmetçi daha fazla durma -

ğa lüzum görmeyerek çıkarken 
onlar karşıhkh oturmuşlar, ilk 
çarpışmanın heyecanı içinde ko
nuşmağa çalışıyorlardı. lki eski 
arkadaş koltuklanru biribirleri
ne doğru çekmişler, adeta diz 
dize, iki sevgili gibi biribirleri -
nin gözlerinin içine bakarak ko
nuşuyorlardı. 

Ilk hız ve ilk heyecan geçtik
ten ıonra mühendis Muhtar sor 
du: 

- lıtanbula çok kalmak için 
mi geldin? 

- Hayır. Bir kaç ay .•• 
- Keyif için. 
- Onun gibi bir §ey. Çok ~o-

ruldum. Yıllar üzerimden bir si
lindir gibi geçti. 

- Belki. Fakat sen, altında 
konserve gibi kalmışsın 1 

Gülüştüler. ~ 
Mühendis Turgut: 
- Istanbulu özledim, 'dedi. 

Şöyle bir zaman başnnı dinliye
ceğim. 

Istanbulun güzel yemek ya • 
pan lokantalarım dolaşıyo-
rum. Güzel sularını içiyorum. 
Boğazın çiçek kokulu rüzgarına 
göğsümü verip taze balık yiyo
rum. Yani aşağı yukarı çölden 
gelmiş bir adamın istediği kürü 
yapıyorum. 

Muhtar durup durup eski ar
kadaşının yüzüne bakıyor, elim 
dizine vuruyor: 

- Ama hiç mi hiç değişiklik 
yok. Seni ilk önce tamyamayı 
şıma şaşıyorum. Bu muhakkak 
hafızamın çürüklüğünden ... 

Ve çenesini okşayarak sordu: 
- Nasd, zengin oldun mu? 
Turgut güldü: 
- Paranın ne değeri var ki!. 

Dünyada yap yalnızım. Kimse· 
ye boyun eğmeden y-aşayabili -

yorum. Yirmi yıl çalışmış be -
kar bir adam için iyi hayat sür -
mek im kam her zaman varctır. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Hele benim gibi sefahet -

ten hoşlanmayan bir adam olur
sa! 

Ve bu kapalı cevaptan sonra 
etrafına bakarak gülümsedi: 

- Sen her halde paranın ye
rini daha iyi bulmuşsun. Bil • 
mem bundan herkes bahsediyor. 
Muhtar Arif memleketin sayılı 
zenginlerinin başında, diyorlar. 

O söylerken mühendis Muh -
tarın heyecanı artıyordu. Bu 
dip diri, kaygusuz ve neşeli ada
mın karşısında ıstırabını daha 
ağır hissetmişti. 

Turgut onun yüzündeki bu
lutlara dikkat etmemiş gibi gü
lerek sordu: 

- E, anlat bakalım. Neler 
yaptın, ne işler gördün, evlen • 
din mi? 

Bu sualler Muhtarın kafasına 
tokmak gibi iniyordu. Bu eli, a
yağı, kafası, kesesi serbest ar -
kadaşm önünde ne kadar za -
vallı olduğunu anlamaktan gc -

Evvelce Samatyada Mirahor nyu 
mahallesinde Narlıkapı ıokağmda 25 
No. lu evde oturmakta iken elyevm 
ikametgahı meçhul bulunan Mihal 
oğlu Anaatasa, 

latanbul İkinci tcra Memurl~fun • 
dan: Uhtei taaanufunuzda olup ı .. 
tanbul tapu idareainin 2~-5-933 ta• 
rihli mildayene ıenedile bpiro kızı 
An&ilikiden ödilnç aldığınız bin yedi 
yüz liraya mukabil alac:aklı namına 
ipotek göstermif olduğunuz Samatya• 
da Mirahor llyas mahalleainde Narlı 
bpr aokağmda 25 numara ile mllrak· 
kam bir bap eviniz mezktlr \,orcun v~ 
rilmemesi hasebite maa faiz ve ma• 
urif ve ilcretl vekAlet ile birlikte tah• 
~'a1*alm ~t=knrilntd.~.Jat"miw 

tarafından talep edilmiı olmaar ilzeri· 
ne icra ve iflls kanununun 145 inci 
maddesine tevfikan doldurulan Me • 
me mır1 berayi teblii tıarafmn::s gön· 
derilmit ise de ikametglhı bazıranınn 

meçhuliyeti hasebile teblfğ kılrnamr• 
yarak bu husustaki tebligatın bir ay 
hakkı itiraz tayini suretile iltnen ic· 
ra&ına kal'ilr verilmif olmakla tarihi 
iilndan itbareıı bir ay zarfında 935· 
822 numarasile mezkQr borcunuzu 

vermediğiniz veya bir kıamma veya• 

hut tamamma kartı ıaz veya yan ile 
ranm durması h&kkrndaki talep ve~· 
icranın durmau hakkında kanuni bir 
itiruda bulunmadığını% takdirde mez
kQr müddetin bitmesini müteakıp ta• 
lep veçhile ipotekli bulunan gayriınen 
kuliln paraya çevrilmesi baklanda 
muktezi muameleye batlanılacağı ma• 
lfımunuz olmak ve olbaptaki ödeme 
emrinin taraf ımza tebliği makamına 

kaim bulunmak üzere keyfiyet illneıı 
tebliğ olunur. (11038) 

len bir yeis ile mırıldandı: 
- Evlendim, dedi. Bir Rus 

kadını ile evlendim. 
Ve bunu söylerken hareketi

ni haklı ve doğru gösterecek sc
bebler aramak ihtiyacmı hisset• 
ti: 

- Kanm, Çar'm yüksek ge
nerallerinden birinin kızı... ln -
kılaptan sonra Petersburgdan 
çıkmışlar. Tesadüf işte ... Ora • 
da yüksek aristokrat hayata a
lışmış. Ona burada, bazı yer
lerde tesadüf ediyordum. Ni
hayet evlendik. Çok iyi bir ka -
dındır. Fakat onu, alıştığı paha
lı hayattan mahrum etmemek 
için fazla açıldnn. 

Mühendis Muhtar bunlan 
söylerken sesi titriyordu. Eğer 
bugünkü vaziyetinde kendisıni 
sıkan sebepler olmasa "Nadva'' 
dan bahsederken daha yüksek 
bir gurur duyacaktı. Fakat. •• 

Kırık bir sesle : 
- Sen çok bahtiyarsın ki yal· 

nız başına yaşıyorsun azizim, 
dedi. Bu şatafatın ne olduğunu 
bir bilsen ••• 

!Arkası var] 
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Ven edik 
lo plantısı 
. Budapeştede, Macar ~illeti • 

nın milli matemini temsıJ eden 
~ir abide var: iptidai bir ha~ın 
lıstüne yerleştirilmiş, bir han • 
ta... Değerli parçalarından T~· 
anon muahedesile mahrum edı· 
len bugünkü cılız, minimini 
liungarya ile, umumi harpten 
C\'Velki güçlü, büyük Macaris
tanın mukayeseli huduttan bu 
haritada görünür .• Tarihin pek 
§~nlr yapraklarım, keskin. demi
flle yaratmış ve aziz kanıle yu
furmuş olan Macar oğullan, 
tnilli varlıklarının parçalanma · 
sına karşı duydukları sönmez 
acıyı, böylece, göklere haykır • 
inak isterler! .• 

• lşte, Venedik şehrinin şiir ve 
büyü dolu koynunda, dört ma • 
3'ısta yapılacak diplomatik top
lantı haberini okurken, Buda • 
Peştedeki bu abide gözümür; ö
nüne geldi; ç'ilnkü bütün Macar 
Politikası bu abidede ifade ve 
hulasa edilmi~tir: Macaristaru 
küçülten ve asıl ordusunun sefe
ri sayısını 35000 kişiye indiren 
'l'rianon (4 haziran 1920) mua
hedesini bozmak .. Bu, açık, Ma
carlara göre itiraz götürmez, bir 
Ölüm kalım işidir. 

Bunun içindir ki, yakında Ro· 
illada toplanacak Tuna konf e • 
tansı Macar yüreklerinde kay
gular uyandırdı. 

"Tuna devletleri birbirinin iç 
işlerine kanşmıyacak,, 

Düsturuna dayanan diploma
tik bir vesikayı imza etmek, Ma· 
tarlarca, çok nazik bir mesele. -
dir. Hungarlar, muahedelenn 
ademi tadili, taahhüdünü taıam
tnun edecek Oir mukaveleyi ka
bul edebilirler mi? Onlar, mua· 
hedelerin zamanla ve yeni ihti
Yaçlara göre değiştirilebilec~ği 
hakkında Uluslar Kurumu 
°llakf ında mevcut maddeye da
~anarak, bu hakkı her zaman 
~hfttf' • ..tııtaı.• kcirc!cakı V'e azllK· 
lar haklannm lağvedilmiyeceği 
hakkında inanç verici teminat 
arıyorlar. Bu işleri konuşmak 
içindir ki İtalya dı~ müsteşarı 
Suviç, Macar dış bakanı Kanya 
Ve Avusturya dı~ bakanı: Ber
ger - VaJdenegg Venedikte top
lanıyorlar. 

o 
Görülüyor ki iş nazik .. Ademi 

?nüdahale prensipi ile muahede
lerin usulil dairesinde deği~tiril 
?nesi maddesi arasında uçurum
lu ayrılıklar var.. Italyanlarm: 
kıvrak türlü boyalara giren ince 
diplomasisi, bu muammayı, ba
kalım nasıl halledecek?.. Endi
§eleri, kaygulan, gizli emelleri, 
nasıl mucizeli bir formül ile te· 
lif edebilecek! .• 

Yusuf Osman.BUkDlmez 

Örfi idare 
Kaldırıhyor 

Atina, 30 (Husust muhabiri -
l'tıiz bildiriyor) - Cumartesiye 
kadar divanı harblerde muhake
lne edilmekte olan ehemmiyetli 
davalar bitirileceğini ve pazar • 
tesiye örfi idarenin kaldırılabi 
leceğini hükumet t~raf tarı gaze 
teler yazmaktadırlar. 

İdarei örfiyenin .<aldınlma • 
8İle şimdiye kadar intihabata 
~irrniyen diğer fırkaların da in
tıhabata girmesi temin edilmiı 
Olacaktır. HükOmet intihabatta 
devletin rejimi meselesinin or -
taya konmasına müsaade etmi -
hcektir. Fikret Adil 

Tunada kasırga 
Sofya, 29 (Husust muhabiri

~izden) - Tuna'da işlemekte 
b!an (Hristoyotef) adlı küçük 

1~. Bulgar vapuru, Rusçukta, 
~Uthiş bir kasırga esnasında 
atmıştır. Bora ve kasırga, bir 

~a~ şilebi ve pek çok kayığı da 
atırınıştır. Rom:ınyanın (Ra -
~aıan) iskelesinde yirmiye ya

rn kayık batmıştır. 
. Filibe ve Tatar Pazarcıkta. 

l 1ddet1i bir yağmurdan sonra 
~1.~kn bora, camlan kırmış, bü
~k hasarat yapmıştır. Pilevne 
b..._zasındaki köylere çok zarar 
yqcıı dolu yağml§ttr. 

RUS - FRANSIZ ANLAŞMASI BALKAN MUHABıRLERIMIZIN TELGRAFLAR! 

k Hükumeti B ··n Sah Çekilecek La- Meta 5 as, 
ugu ' - · t t · h E d i y o r 

val da Moskovaya Gidecek Ati~a 30 (!ususi ~h~miz bildiriyor) - Muhalif partı 
tiderleri~i muhakeme eden divanı harp dün muhakemeye başla
mıştır. Şahit olar~~ ~inlenen ?eneraJ Meta.ksas. suçlul~r hak~ı?· 
da bir şey bilmedıgını, fakat dıvanın adaletı yenne ge~mnek ıçın 
kanuni yollarda yürü~esi d~ğ:U .olmadı.ğıı:ı söyl.emış_ ve buna 
sebep olarak ta fırka lıderlerının ısyana ıştırak ettıklerınde~ ~o
layı değil, takip ettikleri si~asi maksa~~ar için ı:nuhc:~e?1e. e .. dıldık
lerini ve cezalarının asken kanuna gore verıleceg ını ılave et
miştir. Metaksas bundan sonra bir mart isyanının vuk~ ~u!aca-

P · 30 A.A.- Ekselsiyor gazetesi, Fransız-Sovyet muka-
arıs, 1 h··1· d' · velesinin başlıca esaslarını, şu surete u asa e ıyor: .. 

1 _ Mukavele, Cenevre andlaşm~smn~ ç~rçevesı dahıh~de: 
: bu andlaşmanın ı O uncu, 11 incı, 15 ıncı, 16 mcı ve 11 ıncı 

yanı d d'l . . 
maddelerine uygun olarak ak e ı mıştır. . . 
ı.- Mukavele, Locamo ahkamının infazına hıçbır suretle 

m~ni değildir. . . .. . 
1 

k 
3.- Müzaheret. karşılık esa~~a ~uste~ıd olt~P: ulus ar u~u

munun imtiyazlarına uygun kafı bır muddet ıçın derpış edıl-

miştir. .. ..1.. b'k tl rı •tr"'fın-4.- Mukavelenin mana ,ve şumu u ve tat ı ş!'r a . ~. ... . 

1 ğım evvelden tahmin edemediğinden dolavı hüklımctı ıtt •]ıam 
etmiştir.Dinlenen diğer bazı şahitler de suçluların isyanla alakalı 
olmadığını söylemişlerdir. 

• e a 

intihabat 
[Belgrad hususf 
m u ha b ı r m iz } azıl c. ı ] 

26 ni~an 

Şehrin dalgın çehresi üç gün
dür daha derinleşti. Sırp düşü
nüyor, Hırvat düşünüyor, Kara
dağlı düşünüyor, Bosnalı müs
lüman da düşünüyor .. Yugos
lavya intihabatı m< ı sın altısın

da bitmiş olacak. Yüzde bir de 
olsa, gene derin deı in düşünüle
cek bir il-ıtimal var. 

Ya 1929 da dağıtılan fırka
ların yaptığı b"ugünkü muhale
fet grupu gene Zağrep'te top
lanmağa kalkarsa.. Kral Alek
sandr'm 6 Kanunusani 1929 da 
yapıverdiği işi şimdi kim ya-
par?... . 

da hadis olabilecek noktai naıar f ar:kları hu~m;ı ~eal~hudlt'rm 
bilcümle teferrüatını tesbit edecek müşterek bır tefsır ıle hallo 

lunaeatkır. · 
1 

ı · ·· 
5.- Mukavele herhangi bir başka ctevletın a ey ııne mutevec-

Çaldari~ Bü_~~~ş~ Gidecek 
Atina 30 (Hususı muhabırımız bıldırıyor) - Başbakan Çal· 

daris k~vvetli bir ihtimale göre, 10 mayısta Bükreşte toplanacak 
olan Balkan antantı konseyin_?e Yu??~nistam tc!11si! ~decekt~r: 

Yugoslavya'yı şu hale getı
ren Kral, Hırvatların, Slov~nle
rin Bosnalıların Hırvat stan 
me~kezi sayılan . Zağrep:te t~p
landıklarıru, federasyon ıstedık
lerini haber aldığı gün muha~C: 
fet fırkalariyle beraber meclısı 
de dağıtmakta bir s~niye geci~
memişti. Tek idare~ı o.ı~~ak hu
kumetin başına gecırdıg ı Gene-

.h d w•ld' M" · hukuk ve vecaihte ve uluf'lar kummunun cı . egı ır. usaV1 
1 

b. ·· h 
· d h")" d k- Avrupa irin karşılık t ır muza erct çerçevesı a ı ın e şar ı " . . · b k ı · · · · ı mayı 1·~temek şartıle ılende u mu ave eye sıstemı tesısıne ça ı~ • 

herkes iltihak edebilecektir. . • p k. 
0 

.. 
P · 30 A A _ B Laval ile Sovvet sefm otem m. un 
arıs · · · · ı kl ·· h t dl ' 17 d 19 20 ye kadar karşı r ı muza ere an aş· akşam saat en, • . . 

masına dair istişare etnıışlerdır. .. . . 
B. Laval. andlaşma metnini bugunkU k~bı~e... to~lan.tıs.mda 
k d 1 an:edecektir. Sonra da. kemh hulnımetıJe ıstışare ar a aş arma k" ,. k b J l' k 

etmiş bulunması muhtemel olan B. Potem ın ı a u ey ıyece -

tirAndlaşmaya, çarşamba günü sah <;ekilmesi muhtet;neldir. 
Bu itibarla, B. Laval'm gelecek hafta başında Moskova ya ha-
reket etmesi mlimkündür. .. 

Paris, 30.A.A. - Fransız m21!bn~tı. Fransı7.-Sovyet muzake-
relerinin neticesi hakkında çok nık~ın bu~unnıa.~ta~ır.. . 

Petit Joumal, mukavelenin metnıne daır henuz hıçbır yenı taf· 
siJAt elde edilmediğini yazıyor.. .. . .. 

Matin otomatik karşılıklı hır muzaheret prensıpı ıle. Cene~rc 
ve Loca~o andlaşmalanndan doğan mükellefiyetlerin telifıne 
muvaffakiyet elverdiğini haber vermektedir. w . 

Joumal, otomatik müzaheretin mevzuu bahsolamıyacagı fık-

rindedir. · • . . d F s t 
Oeuvre gu:etesinin diploması muh21rnn e,. r~1:1s!z- o~e 

mukavelesinin bugün öğleden ~onra parafe edıleccgını tahının 
etmektedir. 

- - -
Sonbaharda Harb mi Var? 

Londra, 30. A.A. - Daily Telgrarm Eritre'ye gönderdiği 
~uhabir, Massilyadan gazetesine yolladığı bir mektubda, Eritw 
rC''deki limanda büyük miktarda harb malzemesinin toplanmt41 
olduğunu yarmaktadır. Hazırlıkların ehemmiyeti, yalnız .müda
faa için, yapdmı~ olmalar rihtimalin} bertaraf ettirmektedır. 

Umumiyetle dülfilnüldüğüne göre, harb harektı, yağmur mev
Iİminden sonra, eylül ilkte,rinde başlıyacaktrr. 

B. Musoli'nin, Habe,istan'ı, İtalyan nüfus fazlalığı meselesi· 
nin anahtarı olarak telakki etmesi muhtemeldir. 
Ha~istana gelince, Kralm İtalyan istilasına bütün kuvve6 

ile ka~r koymak kararında bulunduğu aşikardır. Habeşistan1a 
ancak Fransız Somahsmda Cibuti yolu yahud İngiliz Somalism
daki ban hAli arazi yollarından silahlar, tayyareler. top araba
lan ve tanklar ithal edilebilir. Bu itibarla Habeşistan'm harbe 
hazırlanması mtı,kül bir meseledir. · 

Burada dolapn rivayetlere ıöre, Japonya silah ithali husu
sunda Krala yardım etmektedir. 

Adisababa'da Kral il~ mülAkatJa:d.a bu~~nrnu~ ~la.n ~~r ~~~
tiz, bu ,ehirde 9 ıilih ticarethanesının mumessıllerını gordugu
nil söylemiştir. 

••• 
Voroşilof'un Beyannamesi 

M ko 30 (A.A.) - Harbiye komise:-~ Voroşilof, ı mayıs 
08 va, h. b . - . b d münasebetile, Kızılorduya ıta en neırettıgı eyanname e 

diyor ki: · · "k 1 ı k d us et Rusyası ıulhperverane eserını ı ma e ça ışına ta ır. 
B ovly ..__ ft·ber k~ndi topraklarına kar~ı vukubulacak her türlü 

unun a uc;ra • • d d" v k 1 d b h tecavü%e mukavemet etmek az~ın c ır. e ızı or u, u ususta 
hükumete filen yardım edecektı~. . . . . 

K l d en mükemmel teslıhata malıktır. Ve her nefer ışçı-ızı or u, ... d f d ... h b 
ler yurdunun müdafaası ugrun a canını e a etmege azır u-

lunmaktadır.,. . f d b ku 
Bundan sonra Bay ~?roşılo • ~r . unu.n a_rrammı tlulamak-

ta ve bevannamesini : ya~as~ ~şçıler ın~ılabmm sarsılmak ku
nıcuau Kızılordu .• ,, ıözlenle bıtırmektedir. 

••• 
Tayyare plAnının Fransa 

tatbikinde acele ediyor 
Paris, 30 (A.A.) -:- SalAhiyettar bir zat, matbuata beyanatta 

bulunarak demiştır kı: 
"F a~st% tayyareciliği 1935 sonlarında tamamile yenilenmiş 

J ktırr 1933 nihayetinde haıırlanmış olan, tayyareciliğimizin 
o aca · • · .. h""d' 'k ·ı b 
3 elik yenileşme planı, harıcı a ısatm tazyı ı ı e mec uren 
s~lnedilmiş ve program, 1937 ilkbaharında ikmal edilecek yer-

t~cı · · k ı· 1 . . B b bd d ı 935-315 kışında ıkmal edılme azım gc .mış.tır u se e- en 
d~İayr yapıedarunııdan büyük gayretler dıledık. Ancak, acele-
i siya~anm, öyle mahzurları vardır ki, bunları, yeni tekaınüller-

~e uhdid etmek m~cburiye.tindeyiz. .. • 
Uzak bir Atidekı hava sıyasasını takarrur ettırecek olan, salt 

hAdis olacak vaziyetlerdir. Lakin biz da.ha ş~mdiden, yüksek 
asken ıdranm tetkik edoceği iptidai tetkiklcrımizi hazırlamak
tayız.,, 

Çaldaris Hariciye Bakanlıgı Vekılı Mavromıhalıdıs, Dahılıye 
Bakam Raİlis ve Maksimos ile konseyde müzakere edilecek işler 
hakkında dün geç vakit müzakerelerde bulunmustur. Başba~an 
Bükreşe gittiği takdirde intihabat on beş gün daha talik edıle· 

cektir. V ı · · y 
Bükreşe gidecek Yunan he~1~ti ~ariciy~ ~akan e tı~ . .una: 

nistanın Türkive ve Sofya sefırlerıle Harıcıye Bakanlıg-ı Sıyası 
lşJer Müdürü Pipinelli'den mürekl·ept ir. 

• • e 
Olimpiyakos Hareket Etti 

Atina, 30 (Hususi muhabirimiz bil~iriyor) - Fen~rbahçe ve 
Güneş takımları ile iki maç .. yaJ?mak uzere mukavele ımzalayan 
Olimpiyakos takımı futbolculerı bu akş.am Fransız bandıralı 
Providence vapurile Pireden ha:eke~ ett~!e~:- .. Takım . pe:ş~~be 
sabahı tstanbulda olacaktır. Reıslerıl~ gon~ştu~" Kafıle ıkı ı~~: 
reci ve on beş futbolcüden mürekkeptır. Reıslerın · n bana verdıgı 
isimlere göre lstanbula giden futbolcüler şunlardır: 

Kaleciler: Apostolidis ve Teodoridis 
Müdafiler: Kurantis, Hrisafopulos. 
Muavinler: Kosyanos, Viyoletis, Alifrangis, Kunelis. . . 
MuhacimJer: Depuntis, Vazos, Remundos, Rangos, Sımeonı· 

dis, Papaandonyu, Adrianopulos. 
!le Olimnivakn~ m::ırbn tıı>rtin hf"trPtinden; 
ı - Y unanıstan şampiyonu Olimpiyakos takımı perşembe 

sabahı Providans vapuru ile iki maç yapmak üzere gelecek ve 
!Ik maçını cuma saat 16,30 da Fenerbahçe stadında Fenerbahçe 
ıle yapacaktır. 

2 - Maç hakemi Şazi Tezcan1drr. 
3 - Kapılar saat 12 den itibaren acrk bulundurulacaktır. 
4 - Duhuliye 50, kapalı tribün 100, ve numaralı yerler 200 

kumştur. 

Camilerde Açılan Hizmetlere 
imtihanla Adam Alınacak 
Ankara, 30 (Hususi muhabi~ 

rimiz bildiriyor) - Cami hade
meleri nizamnamesi yarınki res
mi gazetede çıkacaktır. Nizam· 
namenin esaslarına göre vaiz ve 
hutbeler diyanet i~leri başkan -
lığı tarafından kontrol edilecek· 
tfr. 

Cami ve mescitlerde açrlan 
hizmetlere imtihanla adam alına 
caktır. İmam ve hatiplik imti · 
hanlarında itikat ve ibadetten, 
yurt bilgisinden, müezzinlik im
tihanlarında ezan ve namaz me
selelerinden, yurt bilgisinden. 
Vaizlik imtihanlarında birer a
vet ve hadis gösterilip türkçeye 
Çevirtilecek, hadis, tarih ve yurt 
bilgisinden sualler sorulacaktır. 
Kuran okumak gibi hiz
metlerde güze] ses aranacaktır. 

işine düzgün gelmiyenler ve 
işini güzel görmiyenler, camiin 
temizliğine dikkat etmiyenler 
iki defa ihtar cezası görecekler, 
üçüncü defasında ayhklannın 
yansı kesilecek, dördüncü defa
da da vazifelerine son verilecek
tir.Namus ve haysiyete dokunan 

Afyon • Antalya hath 

Isparta, 30 (A.A.) - Afyon. 
Antalya hattının Isparta şube 
koluna demiryolu istimlak işine 
devam edilmektedir. Bugüne ka 
dar Isparta ve Bozan önünde 
yapılacak istasyonların yerleri • 
nin istimlak işi bitmiş ve hattın 
geçeceği kararlaştırılan saha ü 
zerinde mühim bir arazi istim
laki de yapılmıştır. Cumhuriyet 
devrinin yayımı ve başarımı kud 
reti sayesinde lspartahlar yıl -
lardanberi özendikleri bu büyük 
ülkülerine kavuşmu§ olacRklar • 
dır. ·. 

bir suçtan, ağır hapis veya o de
rece bir işten mahkum olanların 
vazifelerine son verilecektir. 

Hasta hademelere vazifeye 
başladıkları müddetler- gözönü
ne alınarak 6 aydan bir seneye 
kadar izin verilebilecektir. Ca -
mi eşyasını korumak. birinci 
derecede müezzin ve kayyumla
ra ait olacaktır. 

Bunlara nezaret hakkı da 
imam ve baş imamlara verile 
ce_ktir. Bir sebeple kapanmış O· 

lan cami ve mescit hademeleri
nin aylıkları 3 ay tamam, ondan 
sonra yarrm olarak verilecektır. 

Olen hademe çocuklarına Ev
kaf Gene] direktörlüğü maa~ 
bağlayacaktır. 

Meşrut olmıyan hizmtlerin 
niyabctle verilmesi hususi ni • 
zamname ile kaldırılmıştır. Ni· 
zamname hükümlerine göre ca
mi hademelerinin işlerine bak
mak üzere vilayet ve kazalarda 
Evkaf müdür ve memurlarının 
başkanlığında komisyonlar teş
kil edilecektir. 

Derincede yeni bir silo 
"tzmit, 30 (A.A.) - Ziraat Ba 

L:anhğınca Derincede yaptırıJ · 
matka olan transit silosunun in. 
sası bitmek üzeredir Siloya aid 
~akine ve diğer levazım da gel
miştir. Yakında montaja başla
rırlacaktır. 

Kütahya porse.en fabrikası 
Kütahya, 30 (A.A.) - Tem 

muzda temel atma merasimı ya 
pılacak olan porselen fabrikası
nın kuruJacağı yeri tayin etmek 
üzere Sümer Bank tarafından 
gönderilen mühendis gelmiş ve 
fabrikanın kurulacağı yer hak -
kında tetkikata başlamıştır. 

ral Jivikoviç'le "Harbiye n~zı
rı milleti bir sene yalnızca ıda-" . re eden Aleksandr 1931 senesı-
ne girerken meclisin tekrar açıl· 
ma müsaadesini tebaa~ma yıl 
başı hediyesi gibi vermişti. 

Bugünkü hükumet her za
mankinden kuvvetJidir. 1929 
hadisesinin tekrarlanması ihti
mali yüzde bire düşmüştür. Hü
kumetin akalliyette kalmasına 
intihap niıamı itibarile de imk~~ 
yoktur. Ama gene, ~ mayıs gu
nünü helecanla beklıyorlar .. 

Tahsilini Galatasarayda yap
tıktan sonra A vrupada tamam
lamış mert bir Karadağlı ah
babpla konuşurken soruyor
dum: 

- Yüzde bir ihtimalin hük
mü olur mu? Neden Karadağlı
lar Sırplar, Hırvatlar, Bosnalı 
MUe.lüman\ar ooylc i<iin i<iin dü
şünüyorsunuz? .. 

- Hakkmız var, olamıyacak 
ve olamaması lazım olan bir ih
timal peşinde tasalanıp duru
yoruz. Halimizi size misalle an
latayım: 

Çok sevilen bir babanın ema
net ettiği bir çocuga binde iki 
tehlikeli bir ameliyat yaptırmak 
icap etse, o binde ikilik tehlike 
aile efradınm gözünde ne kadar 
büyür değil mi? .. Hem düşünün 
ki, o çocuğu bizlere emanet e
den baba da artık yaşamıvor ... 

Eşref ŞEFiK 

Mihalakopulos 
ittihada davet 
Ediyor 

Atina, 30 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - E.;ki Harici
ye Bakanı Mihalakopulos gaze
tecilere yaptığı bey •nc.tta eğer 
şahid olaratt divanı harbe çağı
rılsaydım, Venizel::>sun tasav -
vurlarmı kims ~ye bildirmediği -
ni. hakikatta hiç bir manay1 ifa
de etmeyip yalnız sözden ibaret 
kalan Müttehid Milli muhalefet 
cephesi d! nilen müttehid muha 
lifler reislerinin hic birisine bir 
c;ey söyleme~ine i~kan bulun -
madığını ve bir daha tekerrlir et 
mesi kabil olmayan isyan hare
ketini artık unutarak hepimizin 
birlikte merııleketin istikbal ve 
selameti icin çalı§mamız lazım 
olduğunu söyleyecektim demiş
tir. 
Affed:ıen idam mahkOmlaM 

Sofya, 29 (Hususi muhabiri
mizden) - Paskalya yortuları 
münasebetile, Kr:aJ Boris, idam 
mahkumJarmrJan altısını affet
miştir. Mahkumlar, hükumete 
silahla karşı gelen, dağa çıka -
rak cete teşkil eden partizanlar
dandır. 

1 

Kaçırııan bir adöm 
Londra, 30 (A.A.) - Taymis 

~azetesinin Lonriraoan öğ'rendi 
ğine göre Çekoslovakyaya mu 
haceret etmis olan l osef Lam -
persberger ismindeki bir Al -
man, vatandasları tarafıodaıı 
kacınlmış ve Almaayaya götü • 
rülmüstür. 
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., ,!~ı.ı ııı Leinkau: L ADLiYEDE 

"MEIN K MPF,. 600 liralık 
Çanta uçtu 

KAVGAM Zincirlikuyuda bir im gazi
nosu işleten Sultana isminde bir 
kaJm dün, içinde (100) lin p.1-
ra ve ( 500) liralık kıymetli ev
ra!c bLtlunan çantasını adliye kc
ridor';ırmda dolaşırken kaybet -
miştir. 

H it 1 erin yezdıaı kiteb 

cnu ESERDE iLERi 
~uRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGJMIZ YOK • 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DUNYADA DE
DlKODU UYANDIR • 
MIŞ SiYASI BiR V ESJ. 
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

pa kısmındaki vilayetlerinde 
tutuıJan ateş, büyük bir yangın 
haline giremez miydi? Bu umu
mi karışıklık Almanya için ira
desini gösterecek kat'i saat.;n 
hululü demek olmaz mıydı? 
Avusturya - Macaristanın da bu 
arada mukadderatı taayyün et • 
miyecek mi idi? Bükreş mua -
hedesini takip eden aylar bir 
gerginlik ve endişe devri olmuş
tur. Havada tehdit ve tazyik e
den bir şey vardı, herkes bir ka
bus geçiriyordu. 

Ondan sonra Saray Bosna fa
ciası ... Bitler, Arşidük Francoıs 
Ferdinand ile kansının öldü~ül
düklerini haber alınca, evvela 
suikastçının Avusturyalı bir Al
man talebesi olabileceğini dü -
şünmüştü. Bu suikastçının Slav 

Sultana, adliyeye uğramaz -
dan evvel İnhisar idaresinden 
rakı satmak için elli lira verip 
bir "zecriye,, kağıdı almış ve 
çantası koltuğunda adliyeye gel 
mıştir. 

Davasını deruhte eden avu • 
k~t Cemil elindeki büyük evrak 
çantasını, Sultanaya vent'iŞ. o 
da kt:ndi çantasile birlikte tı ·ınu 
koltuğu altına sıkıştırıp otur -
muştur. 

Biraz sonra çantasının yerin -
de yeller estiğini gören Sukma, 
ağlayarak müddei umumit' ~e 
müracaat etmiştir. 

Hitler'in belki şöyle bir gizli 
düşüncesi ofobilir. Fakat kita
bında bunu söylemiyor. Bir de
fa Rusya ile müttefiki olan Fran 
sa perişan edildikten sonra, Av
rupada en kuvvetli bir devlet 
haline girecek olan Almanya, 
Fransa'nın Afrika ve başka yer
lerdeki müstemlekelerinden ken 
disine istediği gibi parçalar ayı
rabilir, geniş bir müstemlekeye 
de sahip olabilirdi. 

Almanya'run Ingiltere ile itti
fakından elde edebileceği böyle 
büyük bir menfaata mükabil, A
vusturya ile ittifakın manasız -
lığı anlaşılır. Halbuki bu ittifak 
harbı kazanarak bitirmek gaye
si ile değil, sadece sulhun ida -
mesi fikri ile yapılmıştı. Öyle 
bir sulh ki bu çifte Tuna Impa -
ratorluğunda Cermenliği yavaş, 
fakat emin bir surette ezmek -
ten başka da bir netice vermi -
yordu. 

:tara o kadar müsait davranan 
İttifakı Müselles taraftan müs
takbel bir imparatoru, Cermen
liğin hakiki düşmanı sayarak 
ortadan kaldırmakla, fenalığı 
baştan düzeltmek istemiş olma
sı ihtimali vardı. Fakat hayır! 

• "1 ttihat ve Terakki,, tefri
kasında adının arzu etmediği b.r 
tarzda geçtiğinden dolayı, Y :ın
ya eski müdafii General Esadm 
Son Posta gazetesi aleyhinde 
açtığı davaya dün üçüncü ceza 
da devam edildi. 

Suçlu vekilleri müdafaalarım 
yaptılar. Mahkeme, kararını önii 
müzdeki sah günü verecektir. 

A!.man hükumeti vaziyetin i
caplarını anlayamadı ve bütün 
emeli dünya milletlerine mamul 
e~ya satmağa ve aynı zamanda 
da bir deniz ve müstemleke dev 
leti olarak kalmağa inhisar etti. 
Bu noktada da bir açık görüşlü
lük yoktur. Almanya'nm o za -
man güttüğü gaye, bizzarure 
lngiltere ile bir ihtilafa yol a -
çacaktı. Böyle bir genişleme u
sulü tutturulduğuna göre de, bu 
mücadeleyi &aijhaoe bir..,urette 
idame etmek, Avusturya ve Ma
caristan& ~yet ,,_.ksi -
zin Rusya ile birleşmek, öl ı n 
halinde olan Avusturya - Maca-
ristanın Slav unsurlarını bir 
müddet için Rus hegemonya:ı -
na bırakmak ve tarihi bir haki -
kate uyar~k, ırk~a, dilce Alman 
olanbn tutmak gerekti. Hüla -
sa hangi cepheden bakılsa A vus 
turya ile ittifakın manasızlığı 

tebarüz ediyordu. İtalyanın da 
bu ittifaka iştiraki, vaziyeti dii
.zeltmek şöyle dursun, büsbütün 
kötüleştiriyordu. Zira bir harp 
wkuunda ltalya'nın bir bozuk
luk çıkaracağı, hatta silihmı 
merkezi devletlere çevireceği 
tahmin edilmeli idi. 

Bir adam, bir asker bu tehU -
keyi gördü, sadece sanayii ve ti
careti inkişaf ettirmek sur .!tile 
dünyayı aulhan fethetmek iste
yen bu devlet adamlarını ikaz 
etti. Bu adam Ludendorf'tur. O 
zaman miralay rütbesinde olan 
Ludendorf ı 9 ı 2 de yazdığı ha -
tıratında bundan bahseder. Fa -
kat kendisini dinleyen olmadı. 

-5-

Hitler ve Harp 
Bitler askeri saltanata mef -

tundu ve ikinci Vilhelm'in dü • 
şünceleri hilif ma olarak Al -
manya'nm istikbalini denizler -
de değil, karada görüyordu. Bu 
sebepten Avrupa'nın 1914 teki 
manzarası Hitler için pek yeiı 
verici idi. Milletlerın ış sahasın
daki sessiz sadasız rekabetini 
sefilane buluyor ve hiç bir bil -
yüklüğü olmayan bu mücadele
de de zaferin nihayet en hilekar 
elinde kalmasını pek t a b i i 
görüyordu. Büyük sermaye is -
teyen büyük işlere de menşei 
ne olursa olsun Yahudi parma
ğının karışmamasına da imkan 
yoktu. Çocukluğunda ve ilk 
gençliğinde bütün heyecanlı 
safhalan ile Transval muhare -
besi, sonra Rus - Japon muha -
rebesi Hitler'e bir çok dersler 
venniıtir. Daha sonra da k:ıfa
aı olgunlaştıkça, Balkan muha • 
rebeleri Hitler' de endite ile ka
rışık ümitler uyandmmıtı. Oı -
QWı1ı lmparatorluğunun Avnı -

Suikastçılar bilakis mutaassıp 
Sırplardı. Mukadderata bakın! 

• Beyoğlunda, Kutu barında 
çalgıcı $aminin ölümile netice
lenen davaya dün de ağır ceza 
mahkemesinde bakıldı. 

Hitler, Avusturya hükume -
tinin bu suikast üzerine Sırbis
tandan taleplerini çok görmü -
yor. Belgrad hükumetinin daha 
evvelce suikasttan malılmatı o-
lup olmadığım da düşünmüyor. 
Avusturya hükmetinin 23 tem
muzda verdiği ült;matomda 
tenkit ettıgi nokta, ne bu nota -
nın sertliği, ne de haddi geçkin 
olmasıdır. Fakat asıl tenkid, 
hükOmetin daha önceden muh
telif unsurlan nasıl sıyanet et -
tiğini büyük halk kitlelerine nü
mayişli bir tarzda göstermiş ol
nıasıdır. Hitler'e göre, Avustur
ya hükUıneti hatta daha çok iti
?a~ göstenniş olsaydı bile, harp 
ıctınabr nakabil bir bale gelmis
tı, ClllCaK .11. VWilU1 ycunu cu .ı.LUl\a 

Müddei umumi geçen celsede 
suçlu adil için ceza istemişti. A
dil, dünkü celsede müdafaasını 
yapmıştı. Muhakeme, karar ver
mek üzere duruşmayı başka gü
ne bırakmıştır. 

* Kasunpaşada Deniz Orta 
mektebi talebesi dün muallim • 
leri Bay Ali Rıza refakatinde 
tatbikat maksadile adliyeye ge
lerek muhakemeleri dinlemişler
dir. 

ile biraz 4aha gecikebftirdi. 
Harp liabcri Almanyada se -

vinçle karşılandı. Hitler diyor 
ki: 

"Allah şahidim olsun, 1914 
har.bmı hükumet millete zorla
mış değildir. Bitakis millet, u -
mumi heyeti ile harbın gelme -
sini istiyordu. Millet acı bir ka
rarsızlık idaresinin artık niha -
yet bulmasını görmek ümidi ile 
kendini mes'ut duyuyordu. E -
ğer başka türlü olsaydı, iki mil
yondan fazla genç, ihtiyar AI -
man, milli bayrağın müdafaası 
uğrunda kanının son damlasını 

[Arkası var] 

Karar verildi 
te~ 
tır. Bu toptantıcfi fakültenin ı -
tihan talimatnamesinin bazı 
maddeleri tavzih edilmiştir. 

Oğrendiğimize göre hukuk 
fakültesi imtihan talimatname
sinin bazı maddeleri vuzuhsuz 
ve bazı maddelerinin tatbiki de 
maddeten imkansızdır. 

Bu vaziyet dekanlığın ve Ma
arif Bakanlığının nazan dikka -
tini celbetmiş ve bu maddelerin 
talebe lehine olarak tavzihi ka
rar !aşmıştı. 

Dünkü toplantıda bu madde
ler açık olarak tesbit edilmiştir. 
Bugün talebeye de tebligat ya
pılacaktır. 

Koti'nin kızı dün geldi · 
Figaro sahibinin karısı 
lstanbulu anlatıyor . , 

Fransı\nTn tanmmış fabrika .,' 
törlerinden "Koti"nin kızı Ma • 
dam Kutnarcanu zevci Figaro 
gazetesi sahibi Kutnarcanu ile 
beraber dün sabah Alfa adlı hu
susi yatiıe şehrimize gelmiştir. 
Zengin Madamla koca-sına, 
Fransanın Çekoslovakya elçisi 
Asusky, Parisli muharrir Luci -
en Rumier ve aileleri. Cemiyeti 
Akvamda Romanya murahhası 
Matmazel Helen Valeresco refa 
kat etmektedirler. Ziyaretçiler 
dün sabah rıhtıma çıkmadan ev
vel yatla Boğazda bir gezinti 
yapmışlardır. Alfa yatı saat 1 
6e nhtrma yanaşmış, İstanbul 
gazetecileri yata girerek gelen • 
leri karşılamışlardır. Cemiyeti 
Akvamda Romanya murahhası 
Matmazel Voleresco dün yatta 
kendisile görüşen bir muharrir/ 
mize şunlan söylemiştir : 
"- Memleketinize ilk defa 

geliyorum. Çoktanberi ziyaret 
etmek ve yeni Türkiyeyi gör • 
mek istiyordum.Bu seyyahati fır 
sat buldum ve geldim. Bundan 
dolayı ne kadar sevindi oldu • 
ğumu görüyorsunz. Perşembe . 
günü Bükre§e gidecek ve orada 
bir konferans verdikten sonra 
tekrar memleketinize dönece -
ğim. Fırsat buldukça güzel ıeh
rinizi ziyaret etmek isterim.,. 

Helen Veleresco \ 
Diğer ziyaretçiler de muhar

ririmize duygulannı anlatmış 
ve ilk defa geldikleri memleke
timizi sıksık ziyaret edecekle
rini söylemişlerdir. Fransız ge
ziciler berab\.!rlerinde getirdik -
leri iki otomobili karaya çıkar • 
mış ve dün öğleden aonra Ru -
meli kavağına kadar bir gezinti 
yapmışlardır. Bugün de şehrin 
muhtelif yerlerile müze ve ca -
milcri gezeceklerdir. Misafir -
ler yarm akpm Köstenceye gi
deceklerdir. 

Kuleliden Harbiyeye Oeçen Oençler 
Dün mektebi bitiren gençlere 

mükafatları ve blrlncllik 
diplomararı 
verildi 

Kulell Askeri lleesfnde mekteb kumandanile, genç mezun nutukların ı 
söylüyorlar - Orau müfettiti birınciye hedıyesıni veriyor 

Dün Kuleli askeri lisesinde 
mezun olan (700) talebeye me
rasim ile diplomalan verilmiş -
tir. Saat 14,30 da general Fah
rettin, Zihni ve diğer davetlile
ri hamil olan vapur Çengelkö· 
yüne gelmiştir. Davetliler nh
tnnda muzika ile karşılanmışlar 
dır. 

Saat 15 te general Fahrettin 
ve general Zihni mektebin bah
çesinde toplanan talebeleri tef • 
tiş etmişler, bundan sonra ls -
tiklal marşı çalınarak merasime 
başlanmıştır. Mektep müdürü 
erkanıharb kaymakamı Himit 
söylediği bir söylevde demiştir 
ki : 

"-Bize şerefler ve öğünçler 
veren aziz varlıklarınız müesse-

Kadın Birliği de 
Tarihe kar1şıyor 

Türk Kadınlar birliği cuma 
günü fevkalade bir toplantı ya
pacaktır. Bu toplantıda birlik 
feshedilecektir. Bu hususta bir-

semize yeni bir kıymet daha ge
tiriyor, buradaki çalışmamın ü
çüncü yılma kuvvetli bir dönüm 
noktası daha ilave ediyorlar. 
Bizler şu dakikada bu mesut 
mazhariyetin göğüsleri kabar • 
tan gururunu ve iftihar duygu. 
lannı yaşıyoruz. 

Bugün huzurunuzda duran 
gençler Atatürk devrini özden 
kucaklayan ve yaşatan en kuv-
vetli bir nesildir.,, · 

Kaymakam Hamit bundan 
sonra yeni mezunlan tebrik ede
rek sözlerine nihayet vermiştir. 

Bundan sonra talebeden En
ver bir nutuk söylemiştir. Enver 
nutkunda "her yerde ve her za
man A tatürk'ün yolunda, onun 
şaşmaz izinde, onun tek minalı 

parolasında kusursuz ve eksik -
siz yürüyeceklerini anlatmış
tır,., 

Mektebi en iyi derece ile biti
ren beş talebeye general Fahret
tin tarafından aşağıdaki hediye
ler ' 'imiştir: 

Bı ~i: "Sacid,, e bir altın sa 
at, ik i ve üçüncü olan "Mus
tafa,, ve "Nusret.,e birer gümüş 
saat ve dördüncü, beşinci olan 
"Hamza,, ve "Enver"e de bir 
altın ve gümüş dolma kalem. 

Kulelinin mektep marşı çalı
narak bir geçit resmi yapılmış, 
mektebin genç sporcuları tara· 
fından hocalarının idaresinde 
jimnastik talimleri ve güreş 
boks maçları yapılarak merası
me nihayet verilmiştir. 

INKILAB KÜRSÜSÜNDE 

istiklal 
su 1 h 

Harbinde 
Şartları 

liğin noktai nazan şudur: H i km et d ü n k U d ersi n d e Y u n a-
Türkiyede Türk kadını her • t 

hakkı aldı. Bugün en ileri o- n 1 S an 1 n Va Z İ yet İ n i ta h 1 İ 1 et t İ 
larak gösterilen memleketler- Eski Kültür Bakam ve Mani-

. &hG&Us lQiJMt.ıdanı +1i!Ayıij"'-',..,.....,~9Mta da ,,,.....,._ 
'rk kadını l 7 saylav çıkardı. Yunan taarruzunu ve ilk önce 
Bu vaziyet karşısında artık bu taarrumn muvaffak oluşun -

Türkiyedc kadın erkek diye bir daki saiklerini tahlil etti. Bu za-
aynlık kalmamıştır. ferler arasında Yunanlıların 

Türk kadını ile Türk erkeği müttefik ordular tarafından gör 
ayni maksatla mektep sıraların- düğü müzaheretleri ve her iki 
dan Kamutay sıralarına kadar taraflı yapılan mütareke ve sulh 
hep birlikte çalışmaktadır. Bi - tekliflerile bunlardaki ; daima 
naenaleyh (Türk kadınlar birli- kendi hisselerine isabet etmesi
ği) diye mevcut olan teşekkülün ni istedikleri arslan paylarını 
mevcudiyetine bir sebep kalına- &österdi. 
mıştır. Bilhassa muzafferiyetle çok 

Kadınlar birliği; azası cemi- mağrur olan kral Kostantinin; 
yetin feshi için kanuni şekilde itilaf devletlerinin tavassutuna 
bir toplantı yapacaktır. birdenbire yanaşmaYJlındaki a-

0 günkü fevkalade kongre - sd saiki anlatırken dedi ki: 
nin mevzuu yalnız fesihtir. "Kostantine ait olan hatala • 

Birl"Qln tebllQi rm ikincisi de bu olmaz ıulh 
Türk Kadm Birliği Umumi şartlarını milli hüldbtıetin kabul 

Katipliğinden: edeceğini düıünmemeaidir. Hal· 
3 Mayıs 1935 cuma ~ü saat buki o bizim kabul etmiyeceği · 

15 te Türk Kadın Birliği fevka- mizi ileri sürerek beklese ve böy
lade bir içtima akdedeceğinden le bir vaziyetle Anadoluya yürü· 
dolayı bütün azasının gelmesini se idi her halde vaziyetimiz ve 
diler. muzaff eriyetimiz bundan çok 

Dalnler vekili dOn 
Paristen geldi 

Düyunu umumiye Türk da· 
yinler vekili Zekai, dün izinli 
olarak Paristen şehrimize gel -
miştir. Bugünlerde Ankaraya 
gidecek, dönüşte iznini İstanbul 
da geçirecektir. 
Osmanlı borçlanndan Türki

yeye aynlrnış olan borçların tak 
sitleri, son uzlaşma şartlanna 
göre verilmektedir. Bütün işler 
normal gitmektedir • 
Osmanlı imparatorluğundan Yu 
nanistana ilhak olunan araziden 
dolayı Yunan devleti hesabma 
düıen borçlar için d\iyunu umu· 
miye idare meclisi başkanı 
Desclausiere ile Yunan hükQme 
ti arasında müzakerelere başlan 
mıştı; fakat Yunanistandaki son 
vaziyet üzerine bu müzakereler 
durmuştur. 

Alacaklarını vere· 
ceklerl ödedi 

Belediye istihlak kooperatifı 
bir yıl içinde 600 lira kir temin 
etmişti. Bu para hissedarlara 
dağıtılacaktı. Fakat hissedar • 
tar, kooperatife alacakları te -
mettüden fazla borçta bulun
duklarından, mesele kendiliğin· 
den halledilmiştir. 

güç olurdu. Bunu diişünemiyen 
kral Kostantin hem bize yardım 
etti. Hem de memleketine bü· 
yük bir siyasi ve askeri muvaf
fakiyeti kaybettirmiş oldu . ., 

Bundan sonra Hikmet vazi
yeti uzun uzadıya şerbetti. ve 
bundan sonra da iki ordu hak • 
kında mukayeseler yaparak mu
harebenin ne şekilde cereyan et
tiğini anlattı. Sevkülceyş ve ta· 
biye bakımından her iki tarafın 
sistemlerini tahlil etti. iktisadi 
vaziyeti açarak iki ordunun fark 
lannı gösterdi. 

Sonra bu vaziyeti Alman ve 
itilaf devletlerinin umumi harp
teki son vaziyetlerine benzete -
rek dedi ki: 

"Almanlar aevkülceyt nokH· 
oına ve yanlı9hğına uiramışlar· 
dır. Türkler iıe asıl yarmayı tam 
isabetle verenden yaparak mu -
zaffer olmuıtur. Eğer Alman or· 
dusu da Atatürk gibi bir kuman
dan yelİf tirmi9 olıa idi 9üphe -
ıiz muzaffer olur, Amerika or· 
auıu gelmeden itilaf devletleri· 
ni yenerdi.,, 

Sonra Hikmet Anadolu ve 
Istanbul hiikQmetlerinin dilşUn
celerini ve Avrupa memleketle· 
rine karşı alacaktan ve aldıkla· 
n vaziyet1eri tahlile geçti. Pariı 
toplantwm anlattı ve oradan 

Londraya geçildiğini bütün bu 
au..-lr.a&l.er.dA nıahalJ.Lhükfımet 
rini şöylece anlatu: 

- Fransızlar; İngilizlerle 
ikinci bir dargınlık ve f ıruna ko
partmaktan korkarak pek ileri 
gidemiyor1ar, fakat ikinci üçün
cü derecedeki rical bizi tesvik 
eder mahiyette sözler söylüyor
lardı. Londrada ise Gürzon da
ha başka türlü hareket etti ve 
Türk ordusunun bir taarruzuna 
mani olmak istiyordu. Diğer 
yandan da Yunanlılara haber 
gönd~rerek Hariciye vekili ve 
murahhas heyet reisi Yusuf Ke
male teklif ettiği ilk şey (Müta
reke) olmuştur. Buna ise Yusuf 
Kemal muvafık cevap vermiştir. 
Lord Gürzon sonra Ruslarla 
aramızdaki dostlui"':.ln derecesi 
ile Iraka karşı bir taarruz niye
timiz olup olmadığını anlamak 
için uğraşıyordu.,, 

Hatip bu suretle anlattığı he
yet dolaşmasından ve bir şey 
olamıyacağını; sulh yapılamıya
cağını anlayarak dönmelerinden 
bahsetti. 

Bu esnada itilaf devletlerinin 
teklif ettiklerı Türk - Yunan 
mütareke şeraitini birer birer 
tahlilden sonra acayip oluşlan· 
na işaretle: "müttefik ordu za
bitlerinin birer heyet teşkil edıp 
Yunan ve Türk ordularının cu
ma hattı gerilerinde yapılan ha· 
reketleri kontrol etmek,, gibi 
çok gülünç olduğunu söyledi. 
Ve sonra dedi ki : 

"Bundan sonra da 22 martta 
bir sulh şeraiti verildi. Ve bun
lar teklif edildi. 

Izmir bize verilecek, Edirne 
Yunanlılara kalacak, Trakya 
taksim edilecek, Tekirdağ• bize 
kalacak, kontrol1ü 85 bın kişilik 
bir jnndanna kuvvetimiz olacak, 
Boğazlarda ıtil5f devletlerinrJen 
mürekkep biı Boğa:dar komıs -
yonu olacak Buna m iim asil rta

ha biı takım gayri kabili tatbık 
meseleler ki.. Yapılması ımkan· 
sızdı . 

Burada asıl dava: müttefik " 
lerlt bizim aramızdadır. Ve he
nüz anlayamamışlardır ki Tüt~ 
ter bu harbi ne için yapıyorlat 
ve milli düşüncelerimiz nclct'" 
dir?,. 
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EKONOMi 

İzmir Tüccarı Almanya ile 
Yapılan anlaşmadan memnun! 

Türkofisin Izmir şubesi İz
mir piyasa vaziyeti hakkında 
bir rapor neşretmiştir. Bu ra
pora nazaran piyasada durgun
luk vardır. Bu durgunluk mev
s:m icabıdtr. Bununla beraber 
üzüm satışları mevsime göre 
iyidir. ltalyaya ihracat yapılma
ğa başlandığından zeytinyağı fi 
yatlarında bir yükseliş kayde • 
dilmiştir. 

A~manya ile imza edilen tica
ret muahedesi Izmir piyasasında 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu anlaşma sayesinde şimdiye 
kadar satılamamış olan üzümle
rimizin iyi fiyatlarla satılacağı 
ümit edilmektedir. 

Belçika frangının düşmesi ü
zerine florinin düşmesi ihtimali
ne karşı ihracatçılar tarafından 
tedbirler almllU§, orta Avrupa 
memleketlerine teklifler Türk 
lirası ve Fransız frangı olarak 
yapilmağa başlanmıştır. Alman
ya ve Belçika Türk lirası üzerin
den. Holanda ise Fra.runz fran
gı üzerinden yapılan teklifleri 
kabul etmişler ve siparişlerini bu 
suretle ödemeğe başlamu~lardır. 

Nisanın ilk on beşi içinde 
9-15,50 kuruş arasmdal.167,631 
kilo üzüm satılmıştır. Bir sene 
evvel ayni müddet içinde ise 
5.50-14.75 k u r u ş arasında 
1.403.359 kilo üzüm satışı ol
muştu. Son zamanlardaki mu -
him azahşlara göre son on beş 
günlük satı~ miktan işlerin ye
niden hararetlenmeğe ve drş pa
zarlardan da siparişlerin gelme
ğe ba§ladığmı göstermektedir. 

1934-35 senesi mevsim baş -
langıcmdan 15 nisan 1935 akşa
mına kadar Borsaya satışları 

sayılamıyacağını ve buna naza
ran lzmirdeki mevcut malın 
2. 900 ve mülhakattaki üzüm 
miktarının ise en çok 2800 ton 
olduğunu ve bunların da yeni 
mahsul piyasaya arzolunacaya 
kadar satılacağını ve yeni sene
ye üzüm devredilmeyeceğini söy 
lemektedirler. 

Suriye· LObnanda 
ithalat memnuiyet:eri 

Suriye - Lübnan hükumeti 
aşafıdaki malların .ithalini men 
etmiştir : 

Afyon kalevileri ,bunların em 
lalu ve müştakkatı (kodein 
müstesna), gümüş, nebati ve 
sun'i yağlar; Türkiye ve İr-ak 
menşeli dana derileri, kıllan ve 
boynuzlan, Hint kendiri, ciga
ra, ham kokain ve kokain em
tah:ı:; kodein ve emlahıt esanslar 
hülasalar, eterli yağlar ve saire, 
afyon hülasaları, peynir (küf
lenrni~ veya bozulmuş), ipek 
kozası yuınurtatan, yemek yağ-
lan, ha:,haş, nebati ve hayvani 
yağlar (sabun imaline yarayan
lar hariç), müstahzaratı tıbbi
ye, borit, afyon podrası, tuz, 
tütün tömbeki, menşe şahadet
namesiz domuz eti. 

Mısırda pamuk 
resmi kaldırıldı 

18 isan 130 tarihli ve bunu 
tadil eden kararnameler müci
bince pamuk üzerine konan 
munzam resim, 1 eylül 1935 den 
itibaren kalclırılnuştır. 

Bununla beraber bu resmi 
1935 rekoltesi yukarda söylenen 
tarihten evvel ayıklanmış pa
muklardan almnuyacaktrr. 

Pamuk satışrarı 

......_..._.. .................. 
BORSA 

30 NiSAN SAL 1 

PARALAR 
Ahı 

Sterlin 607.-
Dolar ızz.-
20 Franıu: Frangı 166.-

20 Liret 196.-
20 Belçika Fraıııı 80.-
20 Drahmi 22.so 
20 İsviçre fr. 810.-
20 Leva 22.-
Florin 82.SO 
20 Çek Kuron 98 -
Avusturya ıilin 23.-
Peçeta 16.-
Mark 43.-
Zloti 22.-
Kroıt 23.-
20 Ley 15..-
20 Dinar 52.-
Yen 33-
lsveç Kuroıı 30.-
Altın 939.-
Mecidiye 46.-
Banknot 238 -

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Miano 
Briiksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdaın 
Prai 
Viyana 
Madrıd i 

Berlin 
Varıova 
Budapeışte 
Bükreş 
Bclgrad 
Yokohan:ıa 
Moskova 
Stokholm 

Satıı -607.-
122.-
169.-
200.-
13.-
24.-

814.-
24.-
84.-

102.-
23.
! 7.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

941.-
47.-

240.-

Kapanq 

606.25 
19.87 
12.06 
9.63 

4.69.75 
)4.50.75 

2.45 
04,50 

1,17.84 
19 

42275 
582 

19725 
4.20.63 
.J.54.75 

78.48 
35.06 
2.81 

10.84.SO 
S.20.7S 

--------~------------~~~ 
ESHAM 

lo Bankası Mii. • 90 
.. ,. N. 9.50 
.. ,. H 950 

Anadolu Şm. 60 25.0.S 
.. .. 100 ~ 

Sirketihariye 16.50 
Tnamvay 30.50 
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iSTiKRAZLAR 

tescil ettirilen üzümler 43,052 
tonu bulmuştur. Bir sene evvel
ki il.tilin mahsulilnden 15 nisan 
1934 ak..samma. ...,.b:clar vamlan 
satı§lar ise 45,113 tonu bulmuş-

?..T!.-._ ... _. !11. -- L--: : ... !_., __ \-.._.,.....,.._...,,=._-------------..., 
36-41.50 kuruştan 697 balya pa- Türk Borcu 1 !5 0,40 

tu. Buna nazaran son sene üzüm 
mahsulünden yapılan satışlar bir 
sene evvelkine göre 2.061 ton 
daha az olmuştur. 

Memleketimizin 1934 - 35 se
nesi üzüm rekoltesinin 50 bin 
ton olduğu katiyetler tahakkuk 
etmiştir. Borsaya satı~ları tescıl 
ettirilen üzümlerin 43 bin ton ol
masına göre mevcut stokun 7 
bin ton olması lazım gelmekte
dir. Borsa dışında yapılan alış 
verişler de gözönünde tutula -
cak olursa mevcut stokun daha 
azalacağı muhakkaktır. 

Uzüm stoku hakkında piyasa
da yaptlan tetkikat iki taraflı 
bulunmaktadır. Bazı üzüm sim
sarları bugünkü mevcut stokun 
7.800 ton olduğunu ileri slir
mektedirler. Diğer bazı ihracat
çı ve tüccarlar ise satılmış fakat 
ihraç edilmemiş üzümlerin stok 

muk satılmıştır. Bir sene evvel
ki ayru müddet içinde 30-42 ku
ruştan 1.803 balya satış yapıl· 
mıştı. 

Pamuk !iatlan düşmekte de
vam etmektedir. ihracat yapıla
madığı takdirde daha da düşe
ceğine muhakkak nazari.le ba
kılmaktadır. Ancak Almanya 
ile anlaşmanın imzalanmasile 
pamuklanrmzm tekrar bu pa
zarlarda müşteri bulacağı ve 
fiatlannın sağlamla,acağı ümi
di izhar edilmektedir. 

Mersin, Adana piyasasında 

Mersin (Hususi) - Bugün 
Mersin borsasında sert topraklı 
vagon teslimi yağmur görmüş 
iki yüz kırk bin kilo buğday iki 
kuruş dört yüz yirmi beş san
timden, on beşbin kilo mısır üç 
kuruştan, on altı bin kilo nohut 

.. ,, Il . z 8,70 .. ,, III 2 9.35 
Ergani g 4.-
Sivas-Erzurum g 5.-
İstikrazi 9 8.50 
3 7 ,50 Ha.ıine 6 8.-
32 
Sark Sm. 

.. 5 8.50 

TAHViLAT 

Rıhtım ı 0.50 
Anadolıa I 4 4-

" 
n <44.-
llI , 4 6.-

Anadolu mlimessll 5 1.60 

piyasa malı dört kunış sıfır yet
miş beş santimden satılmıştır. 
Adana borsasında üç bin kilo 
kapımalı yetmiş bin kilo yerli 
eiyit bir ... kuruş seksen santim
den ısatılnuştır. 

lngilterede afyon ithali 

Yeni çıkan bir kararname ile 
İngiltereye afyon ithali müsaa
deye tabi kılınmıştır. 

KENDi KENDi.MiZE ÇAllYORUZ 
istanbulun 
Çeşmeleri 

Geçen gün, yolum düştü. Şe
hir dışında bir yerden geçiyor -
dum. Elimi bir çeşmenin ça -
murtu musluğuna uzattım. A -
çıldı. Fakat akmadı, Bir başka 
çeşmenin önünden geçiyordum. 
El attım. Ne açıldı, ne de aktı. 
1" ~uncü bir çeşmeye yaklaşa • 

yım dedim, dedim ama, yakla -
şamadım. Çünkü bu çeşme, na • 
sılsa, akıyordu. Ve aktığı için -
dir ki, başına yedisinden yetmi
şine kadar bütün mahalleli top
lanmıştı. 

Kendi kendime düşündüm: 
- Kanı kan temizlemez, su 

temizler .•. derlerdi. Ya, bu su -
suzluğu kim temizleyecek? .. 

Gittikçe yaza giriyoruz. H . 

va; gün günden ısınıyor. Y azm 
sıcaklığı arttıkça suya kar~ı is
tek de gün günden çoğalıyor. 
Çeşme ba~lan, gene Büyük 

harpte vesika ekmeği dağıtılan 
frrm kapılanna dönecek... Bir 
damla su için, sakalar, biribirle
rinin kafalarım yarıp gözlerini 
çıkaracaklar. Nice yıllık kom -
şular, biribirlerinin hatırlarını 
kınp gönüllerini yıkacaklar. 

Ne Der~önü~? 
K A D R O 

Di~ka~. e?iyoruz: bizde dai- ı Bütün bu adamların ailelerini. 
ma bır buyi.ik yanlışlık yapılı- çalışılan zamanlara göre dil 
yor ve bu yüzden birçok kimse zülmüş ocakları birden bire y 
işsiz kalıyor. kılıyor ve sefalet başlıyor. 

Bakınız: y h d b" . b' b 
M ,.. . . . . a u • ır yere yem ır < 

esel~ ye~ı .~ır şırket~ bır getiriliyor. Bizde hiç bir ha; 
ban~~' .. hır buyuk ekonomı te- kendinden evvelkinin yaptığı-
şebbusu kuruluyor. Daha ge - v 

nişliği, randımanı ne olacağı m b~g ... enme::. H.emen kadro~u 
kestirilmeden büyük ve kala- tcşkı1at1 degı~tırmeye ve ın 
balık .bir kadro ile işe başlam- sanlan yerlennden ay:~ay< 
yor. Ö işin başına getirilmiş 0 . ~~ş1~yor ... Bu _k~dro degı şık 
lan zat her şeyden evvel ken- gı ~~r yandan LŞın hı~a1anmr 
dinin idare ettiği bu kurumun sı, ote yandan da ınsanlarr 
büyük bir şey olmasını özlü _ kah açıkta kalmasını, kah ya 
yor. Önun için kadroyu geniş pamıyacağı bir işe getirilme 
tutuyor ve çok memur alıyor... sini ve hatta işinden çıkarıl · 
Çalışma başlıyor... Çok mc - masmı mucib oluyor ... 
mur, çok masraf demektir... Böylelikle aylrklı insanlar 
Bir sene, iki sene sonra hesap- k!tlesinde lüzumlu olduğu hiç 
lar yapılıp kar ve zarar tetkik hır zaman kuvvetle iddia edile
edilirken, kadronun liizumun - miyecek birtakım tetbirler yü· 
dan çok daha geniş olduğu an- ziinden zaman zaman sarsın 
la§iıhyor ve işte o zaman f ela- lar oluyor. Biz bu sarsıntı1T 
ket başlıyor. Birtakım adam - bir taraftan zararlı öte taraf
~a~a yol veriliyor. Bunların tan lüzumsuz gö;üyoruz ve 
ıçınde evvelce bir iş sahibi ol- bunu, bizde beliren yeni kadro 
mayanlar, diyelim ki; birkaç ve geniş kadro merakının fe 
zaman için kendilerine iş bul- na bir neticesi ve işsizlik se 
~uş o.luyo~I~r, lakin zaten. ~ir b~~lerinin belli başlılarında 
ış sahıplen ıken oraya getırıl- hırı sayıyoruz... Siz .. 
miş olanlar açrkta kalıyorlar.. Ne dersiniz? 

Gazeteci, Belediye Sular İda
resine koşacak: 

- Çeşmeler kurudu. Halk bi
ze şikayet mektubu yağdırıyor, 
ne yapacağız? 

Sular İdaresi, suçu havalara 
yükletecek: 

- Ne yapalım? Bu yı1 orta
lık kurak gitti. Bentler, yağ -
mursuzluktan kurudu ..• Ah, bir 
yağmur yağsa... diye söylene -
cek. 

Bu arada, iyi sucular, fırsat 
bu fırsattır, diyerek, Kırkçeşme 
suyunu, ala Sırmakeş diye hal
ka yutturacaklar. Dedikodu bü
yüyecek, gazetelerde sütun sü
tun yazılar çıkacak. Fakat bu a
laya çıkıp gidecek! 

Kış ağzında yağmurlar bir 
kere başladı mıydı, tabii ortada 
susuzluk derdi de kalmıyacak r •• 

Ey Kırkçeşme suyu ile hara
ret söndürenler, şimdilik hoşça 
kalın! .. 

SalAhaddln GONGÖR 

Belediye varidat 
ıs ti yorsa .. 
Kadıköyden İhsan adlı bir 

okuyucumuz yazıyor: 
Pek güzel bilirsiniz ki Kadı -

köyünün bir çok yerlerinde ka • 
nalizasyon tertibatı yoktur. 
Halk, evlerinin bahçelerinde ay 
tığı çukurlarla bu ihtiyacı ber -
taraf etmeğe çalışmıştır. Fakat 
az zamanda hala çukurlarının 
dolduğunu görünce temizletmek 
mecburiyetinde kalınıştır. Za -
ruri olarak bir çukurun ayıklan
ması için vasati (15) lirayı ve-

rermek mecburiyetindedir. Bir 
defa için olsa neyse, çukur ge .. 
ne dolunca tekrar 15 lira. 

Medeni memleketimizin en 
büyük ş1arlanndan birisi de her
kesin gelirini masrafına uydur
masulır. Bu sebeple ecnebi 
memleketlerinde bu gibi hala 
çukurlarını tathir için hususi 
şirketler vardır, ve sahiplernin 
bir telefonile hemen hala ta thir
makinelerini hamil otomobilleri
ni dakikasında müracaat olunan 
adrese gönderirler. Tathir ame
liyesini azami yamn saat içinde 
(makinenin tahliye crhazile et -
rafa zehirli kerih kokuların in • 
tişarına da meydan vermeden) 
den ev sahiplenne muayyen'."Oiah 
bir de ücret verir. Şirket aldığı 
bu maddeyi seri bir kimyevi mu~ 
ameleye tabi tutarak, fabrika • 
sında kimyevi kübre, makine -
lerde kullanılmak üzere yağ, is· 
tihsaJ eder. En son kalan posa
lan da (sellüloz) maddesini teş" 
kil ettiği için presse ederek mu
ayyen kalıplarda kalörifer fınn
lannda yakılmak üzer~ odun 
imal ve hepsini ayn ayn piya -
saya arzederek ticaret yapar. 
Bu yüzden bir çok aileler geçi
nirler. 

Biz bunlardan vazgeçtik, şim
dilik hiç olmazsa bu işe belediye 
el atarak bir veya iki hala tathir 
makinesi alsa, vasati her evden 
beş lira bir ücret mukabilinde 
helaların tathirini bu makine • 
terle temin eylese, bu parayı 
halk hem seve seve verir, hem 
de belediyeye külliyetli bir irat 
membaı temin edilmiş olur. 

- - - -

No. 9. bir çivici çarpıldı. Bu adam, öf

KIRMIZI VE SiYAH 
ke halinde: "Dünya ne kadar 
da değiı,ti ! diye bağırdı; biz de, 
yirmi yıldanberi, bu sulh haki
mini, pek namuslu bir adam bi
lirdik !0 Julien'in dostu cerrah

Daha ufakken Julien, uzun 
beyaz pelerinli, uzun kıl püs
küllü miğferli 6 mcı alay dra
gonlannı görüp askerliğe gönül 
vemıi§ti; bu dragonlar ltalya 
savaşından dönüyorlardı, atla
nın Sorel'in evinin kafesli pen
ceresine bağlamu,ıardı. Sonra
dan Julien ihtiyar cerrah başı
nın Lodi köpriisü, Arcole ve 
Rivoli cenkleri üzerine anlattık
larını da coşkun coşkun dinle
miş, ihtiyarın nişanına ateşli 
gözlerle baktığını da farketmiş
ti 

Fakat Julien'in on dördüne 
bastığı sıralarda V errieres'de. 
bu kadar küçük bir şehir için 
haşmetli denebilecek bir kilise 
yapılmağa başlanmıştı. Bunun 
dört mermer direği vardı ki. en 
çok bunlar Julien'in dikkatine 
ıa.rptı; bu direkler, Bcsançon
dan gelen ve Ruhaniler Kuru-

STENOHAL 

munun hafiyesi diye tanılan başı, o vakitler hayatta değildi. 
genç papaıs muavini ile sulh ha- Jullen, birdenbire, Napole • 
kimi arasında ·sönmez, büyük en'un sözünü etmcği bıraktı:; 
bir kin doğmasma sebep olduk- papas olmak istediğini söyledi 
lanndan memlekette ün salmış- ve artık, babasının fabrikasın
lardı. Sulh hakimi az kaldı ye- da, papasdan ödünç aldığı bir 
rinden çıkarılıyordu, daha doğ- l~tince İncili hiç dunnadan ez· 
rusu halk bu fikirde idi. Her on berlemeğe cahştığı görüldü. ö
beş günde bir Besanç.on'a giden nun bu yolda pek ça·buk ilerle
ve orada paskaposun karşısına diğ'ini görüp hayran olan iyi 
çıkabildiği söylenen bir papas- kalpli ihtiyar papas, birçok ak -
la ihtilaf çıkarmanın cezası da- şamlannı ona din bilgisi öğret
ha az olamazdı yat meğ'e bağladı. Julien, onun ya-

Bu hadiseler üzerine, kalaba- nında yalnız sofuca hisler gös
lık bir ai!e babası olan sulh ha- terirdi. Bir kızınki gibi uçuk 
kimi, haksı~ görünen birkaç ka- ve narin olan bu yüzün arkasın
rar verdi; bunların hepsi de a· da, zenp.;in olmadan ya~amak
haliden Constitutionnel gazete- tansa bin kere ölüme atılma~a 
sini okuyanları cezalandrmrnştı. hazır, verdiği bu karardan dön
Hak yönden olanlar (1), üst mez bir ruh bulunduğunu kim 
geldiler. Gerçi cezalar da üç sezebilirdi kil 
beş franklık şeylerdi; fa.kat bu Julien için zengin olmak, her 
ufacık para cezalarından birine şeyden önce, Verrieres'den kur
de Julicn'in vaftiz babası olan • tulmak demekti; doğ~uğu ıe-

birden nefret ederdi. Örada 
gördüğü her şey ona buz gibi 
geliyor, şevkini kırıyordu. 

Ta küçücüklüğündenberi coş
kunluk anlan olurdu. ö anla
rında, bir gün Paris'in güzel ka
dınlan ile tanışacağını, parlak 
bir iş görüp onların dikkatini 
cekeceğini haz ile düşünürdü. 
Önlardan birinin J ulien'i sev
mesi olmıyacak şey miydi? Bo
naparte'ı daha yoksulken, ün
lü ve gtizel madame de Beauhar 
nais sevınisti va! Yıltardaııheri 
Julien'in kendi kend·ne: "Kim
sesiz ve parasız bir miilaıdm o
lan Bonanarte, kılıcı ile düm'a· 
nm efendisi oldu!" demtdi~i 
belki bir saat bile ge<"mezdi. Bu 
cfü~ünce onun, pek büyük san
dr0-1 fel~ketlrrine merhem olur. 
binde hir srvinç duyunca sevin
cini artırırdı. 

Kili~enin vamlmaı;ı ve sulh 
hakiminin hükümleri birdenbi
re onun gözünü açtı: aklında 
do~uveren bir fikir onu haf ta
tarca bir çılgına çevirdi ve en 
sonnnda. !htirash bir ruhnn 
kendi icat ettiğini sandığı ilk 

fikrin kudreti ile onu kavrayı
verdi. 

4'Bonaparte sözünü ettirdiği 
vakit Fransa düşman eline düş
mekten korkuyordu; askerlik 
meziyeti lUzumlu idi ve moda 
olmuştu. Bugün ise kırk yaşın
da papaslarm yılda yüz bin 
frank aldıkları görülüyor, yani 
Napoleon'un meşhur generalle
rinin aldığının üç misli. Önlara 
yardnn edecek adamlar laznn. 
Bir kere şu sulh hakimini ele 
alalnn: şimdiye kadar ne ka -
dar iyi düşünür, ne namuslu a-
damdı! Şimdi ihtiyarğında, o
tuz yaşında genç bir papasın 
gözünden düşn.ek Korkusu ile 
adına leke sürüyor r· 

Bir gün. yeni iman yoluna gi
rip din bilgisi öğrenmeğe baş
ladığının ikinci yılında, gönlü
nü kemiren ateş bi:-denbire pat
lak verip onun içini dışarıya 
beJli etmişti. M. Chekn'ın sof
rasında papaslann toplandığı 
bıı gündü; Julicn'· M. Chelan 
misafirlerine öğrenme yolunda 
harikalar gösteren bir genç di· 
ye tanrtmr§tr. Julion i;te böyle 

bir ziyafette N apoleon'u coşa -
raktan göklere çıkarmıştı. Ö 
günden sonra sağ kolunu bag
layıp boynuna astı, bir çam kü-
tüğü kaldırırken kolunun çıktı· 
ğını söyledi ve tam iki ay bu 
rahatsız duruma katlar .. dı. Cis
mine yaptığı bu cezadan sonra 
kendi kendini affetti. Koltuğu
nun altında küçük bir paketle 
ihtişamlı Verriere ... kilj.sesine gi 
ren on dokuz yaşında, fakat za
yıf tavırl1 ve olsun olsun da on 
yedisinae gözüken genç işte 
böyle bir adamdı. 

Kilise karanlı~ ve ıssız idi. 
Bir yortu dolayısile oinanm bü
tün pencerelerine koyu kırmızı 
kumaş gerilmişti. Bunun arasın 
dan. süzülüp P-'ecen g-üneı:; ~naı 
içeriye göz kamaştırıcı, insana 
heybet vert;n, dirı ' bir hava ya
ratan bir ışrk yayıvcvJu. Tulien 
ürperdi. Kilisede y::ı.payalnızdı. 

r Arkası var l 
~~-----------~~-

( 1) Yani papasla beraber olan
lar. Le Constitutionnel, libera.11 .. 
rin ıa:ıeteıi. 

N. ATA<:; 
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MEMLEKETTE TAN Ucuz tarife 
" I steniyor. 

Kurultayda salon terkedildi 
Hadise fakir talebeye yardım 
tahsisatından Çıktı 

Söke, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -. Belediye başka
nı, Sökenin su ihtiyacını karşılamak için Beledıy~ ~ankasmdan 
40.000 lira ödünç para almak üzere Ankarara gıttı. Kurultay, 
toplantılarına devam ediyor. Bütçe 81,732 lıra. olarak onay~a?
dı. Bütçe konuşuluricen liselerde okuyan fakır talebe~er ıç.ın 
300 - 450 liralık tahsisatın bu yıl çıkanlmas~ yolund~~ı . te~lıf
ler münakaıalara yol açtı. Bu yardnnm kesılmemesını ıstıyen 
Üyelerden bir kısmı Meclis salonunu terkederek dışarı çıktılar. 

••• Bursa Belediyesi de borçlandı 
Bursa 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Belediyemiz, 

Belediy~ler Bankasından 140.000 liralrk bir isti1kraz yaptı. Bu 
paranın 100.000 lirası su işlerine sarfedilecektir. ••• Elazize göçmen gönderiliyor 

iki yerleştirme müdur-
1 ü ğ ü ihdas edildi 

Elazizde yaptırılan yeni göçmen evlerl bunlardır 

Eliziz, (Husuei muhabirimiz bildiriyor) - Önümüzdeki ay
lar içinde buraya çok göçmen geleceği anlaşıldığı için şimdi
aen hazırlıklar yapılıyor. Göçmen işlerinde kolaylıklar temini 
için Birinci Umumt Müfettiflik lakin Milpvirlip, Karak&e, 
Ellzizde birer yerlettinne müdürlükleri kurmuıtur. Aldığım 
mıalQmata trare.,1934 -., 3.5 -~lmıyn.ıesrbl~e . ...kADl\n !YJ!rıtt~~ 
~mleketlerin hava ve-ı-aikım derecelerine uyguQ .y,er~c y~r
leştirildilderi için hMtahk ve ölüm nonnaldir. 

Göçmenler için yapılan evler çok pratik ve elveriılidir. Bu 
evler, sağlık bakımından olduğu kadar ucuza mal olması cihe
tinden de birer örnek olacak vaziyettedir. • • • 

Grip salgını haftalardan 
• son ra durdu 

Nezip, 29 (Hueuai muhabirimiz bildiriyor) - Birkaç hafta 
süren ve ilkmekteplerin tatilini icap ettiren grip aalgmı ıidde· 
tini kaybetti. Mektepler yeniden açıldı. 

Piyango da pahalı oımaaayaıl 

dydın (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - .Çocuk b~losu, 
S.üeı Mahlel bahçesinde verildi. B~lo ~o~ zevklı ~e n~ş'elı geç· 
tı. Gönderdiğim resimler balodan !ld ıntıbaı tes~ıt e.dıyor. Yal
!lız, bu münasebetle bir noktaya ışaret etmek ısterım: Baloda 
ter!ip edilen piyango biletleri ço.k .~~alıya satılmıştır. Çocuk 
Eaırgeme Kurumunun, gelir temı~ı ~ç~n olduğu kadarM çocukla: 
l'11J en ucuza ej}eıımelerini temın ıçın de gay_ret goatermesı 
«erektir. •• 

C. H. partisi 
Toplantısı 

Bursa, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Cümhuriyet Halk 
Partisi, kaza idare heyetlerile 
beraber belediye reislerinin de 
iştirakiyle ikinci toplantısını 
yaptı. Vilayet başkanı Sadi Ko
nuğun başkanlığındaki bu top· 
lantıda dördüncü parti kurulta
yt münasebetiyle yapılacak şen
likler konuşuldu. Bundan başka 
onuncu cümhuriyet meydanının 
tamamlanması, halkevlerinin fa
aliyeti, kültürel cepheden parti 
ile olan bağlılığı ve fırkanın di
ğer iç işleri etrafında çok sami
mi konuşmalar yapıldı. Kazalar 
parti ve belediye reislerinden 
son üç ay içinde yaptıktan işler 
üzerinde izahat alındı. Akşam 
da Tayyare şinemasında bir ak
şam yemeği verildi. Uçüncü 
toplam~ Gemlikte olacaktır. 

TekirdaQ halkı 
Telefon istiyor! 
Tekirdağ, (Tan) - Trakya 

ıehirlerinin bir çokları genel 
telsiz telef on hattından istifa
de ediyor. Ve bu medeni vası -
tadan bu tehirler ticaret alemi
nin memnun kaldrklan görülü
yor. Halbuki Tekirdağ Trakya 
ıehirlerinin iktisaden bağlı ol
duldan bir ihraç kapısı bulun
duğu halde bu genel hattan is
tifade edemiyor. Bu hattın Te
kirdağına birleştirilmesi hem 
idareye bir gelir temin edecek 
hem de ticari muhaberatın sü • 
ratini arttırmış olacaktır. Te • 
kirdağ tacirlerinin bu istekleri
ni yerine getirmek için Baym
dırlrk Bakanlığına müracaatta 
bulunulacaktır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
H A BE~ L E . R 1 

• Izmir, 28 (Tan) - Şe -
hir aruı telefon tesisatmm İz -
mir - Bornova arasındaki kısmı 

ödemiş, (Hu;usi muhabiri
miz bildiriyor) - Aydın demir
yollarının hük6metçc satınalın
ması çok iyi karşılanmıştır. 
Mıntaka incirlerinin izmire uc~
za taşınabileceği ümidi köylüyü 
sevindirmiştir. Hakikaten, incı
rin umumi Harpten sonra satış 
kabiliyetini kaybetmesi ve bir 
lüks gibi tel;.kki edilmesi dış 
pazarlarda yüksek fiat temini 
biraz güçleşmiştir. Bu itibarla 
yapılacak yegane iş, müstahsi
lin malını lzmir piyasasında ih
racatçıya az masrafla satabil
mesini temindir. izmirde incirin 
masrafı kilo başına 3,5 kuruşa 
kadar çıktığına göre bunu yeni 
tarifelerle ucuzlatmak gerektir. 

izmirden Amcrikaya gönde
rilen incirlerin kilosuna (50) pa
ra gibi ufak bir masraf verilir
ken, Aydın hattının nakliye Üc
retini (20) paraya indirmek za
ruridir. 

Eıazizde yeni 
izci kıyafetleri 

Elaziz. (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Orta mektebin 
( 7 O) izcisi vardır. Yakında ya
pılacak olan gençlik teşkilatın
dan sonra orta tedrisat mekt"p-

- •• • .... • • • :'ti' --- -

&ılması i~in talima bekleni_xor. 
1 tzmtr, zi (1'an) - ~in t.

çakçdanndan Ahmet bir seney~, 
Iıtanbullu Altmdit Hidayet 23 
aya, kahveci Emin de bir sene
ye mahkfiln oldular • 

* bmir, 28 (Hususi muha -
birimiz bildiriyor) - Belediye -
ye devrolunacak havaguı tesi
satı itinde ıirketle belediye ar«· 
ımdaki çıkan ih tilifm halli için 
teşebbüslerde bulunmak üzere 
şirket mümessilleri Ankaraya 
gittiler. 

• Adana, (Tan} - Adana 
Halkevi Okuma Odası, ~hrin 
tam ortasında güzel bir binada
dır. Kitap kısmında herkesin is
tifade edebileceği pek çok 
~r vardır. Buradan her ay 4 
bıne yakın okuyucu istifade edi
yor. 

• Gaziayıntap, (Tan) - U
murnf Meclis son toplantısında 
935 bütçesinin tetkiki için bir 
bütçe encihneni ve mezbaha ile 
soğuk hava deposu ücretlerinı 
tesbit makaadiyle de bir tarife 
komiayonu semiştir. 935 bütçesi 
geçen seneden 28 bin lira fazla
aiyle ıs bin liradır. Tetkiki bi
tirilen bütçe tasdik edilmek üze
re meclise verilmi,tir. 

• Gaziaymtap, (Tan) _ Ki
Uıte Tavaşi isminde bir musevi
ye ait posta kolilerinin tstanbu
la gönderilirken şüphe üzerine 
açılmaaı bir kaçakçılığı meyda
na çıkarmıştır. Kolilerde ipekli 
mensucat bulunmuştur. Kaçak 
eşyalar, gümrüğe teslim edilmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

* G . . azıaymtap, (Tan) _Be-
lediye otuz Uç bin lira sarfiyle 
mezbaha civarında soğuk hava 
depolanru haiz bir buz fabrika
~ yaptırmıştır. Fabrika yakmda 
ışe başlıyacak, günde üç buçuk 
ton buz çıkaracaktır. 

• Aydın, (Tan) - Buca orta 
mektebi talebelerinden 60 kişi
lik kafile burada birkaç gün 
kaldılar. Musiki muallimi isma
ilin reisliğindeki Fehmi, Eıref, 
Orhan,_ Necati, Hakkı, Muam
mer, Zıya, Neriman, Müveddet 
ve Nebahatten müteşekkil grup 
bir konser Verdi. 

lerindeki izci sayısı çoğalacak
tir. Yeni kıy af et kanununa göre 
izci elbiseleri değiştirilmiştir. 
Yukarki resim, 23 nisan bayra
mına iştirak eden izcilerden bir 
grupu gösteriyor. 

Türk gençliği 
Çelikleşiyor 

Bursa, (Tan) - İdman ~e 
ği Gazi Stadyumunda yapıldı. 
Evveli mektepler geci t resmi 
yaptılar. idman muallimlerin
den Zeki, spor ve sporculuk 
hakkında söz söyledi. Talebenin 
idman hareketleri çok beğenil
di. Senliklerde vali Fazh Göleç 
de bulunmuştur. 

Akşehirde spor 
Hareketleri . 
AKşehir, (Tan) - Şehrimiz 
Gençler spor yurdu geçen sene
lerde olduğu gibi bu sene de bir 
çok şehirlere, maç yapm~k ve 
müsamere vermek üzere gide -
cektir. Genc:Ierimizin Konya 
Gençler Birliği ile, Karaman Id 
m.~ ~rdu ile, Uşak Gençler 
Bırlıgı ıle, Afyonkarahisar mın
taka şampiyonu ile birer maç 
yapması muhtemeldir. Mayısın 
üçüncü cuma günü Sandıklıda 
Sandıklı gençleri ile de bir maç 
yapmak üzere anlaşmışlardır. 
' 

' 
Ödemişten iki güzel görünüş: Çarşı, Gölcük sayfiy .,..i 

MEKTUPLAR 
•• 
Odemi 

' 
su derdile beraber 

ihti11acz da bitti 
Şehrin 

elel(frik 
Ödemiş - Ödemiş'in su der 

di halledildi. Şimdi suya kavuş- 1 

muş vaziyettedir. Su Patan yay
lasından şehre getirilen bu su, 
şimdi her evde ayda 70 kuruş 
ödenmesi suretiyle bol bol akı
yor. Ziraat Bankasından istil·raz 

1

1 

edilen 450 liralık para ile elek
trik ihtiyacı da karsılanmıc:; bu
lunuyor. Yeni mezbaha da ta
mamlanmış_tır. Buz fabrikası ku
rulmak üzeredir. Hfıl inşaatı 
bitmiştir. 

iki yüz yıllık ömrü ohm öde 
miş, bağlar bahçeler arasında 
gözü doyuran, havası suyu za
rarsız bir ka:za merkezidir. Ef
sanesi şöyledir: 

tzmire ba<Yh Birigi nahiyesi 
t> • 

eskiden vilayetmiş.. Orada ışı 
fena giden ve borçlanan bir cift-
lb\l ovaya ı;errprzırınrce a-
mış .. Aı-dın'tlm-ı ntf$l~a 'cif tçıler 
de gelmişler .. Birigli çiftci az 
zaman içinde kazanmış ve bo ç
lannı ödemiş.. Buranın adı da 
bundan ötürü (Ödemis) olmuş, 
bir borçlu yüzünden bir şehit 
kurulmuş .. 

Kaza merkezinin Birgi, Ki
raz, Kayrnakcı, Beydag ve Ada
gide nahiyeleri ile yüz yetmiş 
köyü vardır. Bütün kazanın yÜ.! 
bin, merkez köyleriyle beraber 
yirmi beş bin, yalnız Ödemiş'in 
on yedi bine yakın nüfusu \ ,.... __ 
dır. Torbalıdan başlıyan: t Ki
raz ı;ı.ahiyesi hududuna ka r 

Edremid de 
iztırabını 

Edremid, (Hususi muh--biri
miz bildiriyor -13 bin ni'f 1 su 
barındıran Edremid'in ha lıc::ı 
şikayeti (Su) dur. 

Şehre su gef rilmeı:-i icin yec1 i 
sene evvel verilen k rar, büt'"n 
malzemenin tam n lanmış ol-

• masına rağmen henüz tcıtb"l· e
ilıtıemiştir. İçece'{ suyu d:l"-
:ı~daki pınarlardan, hatta frt:ı.n

buldan tedarik edenler '\i ardır. 
Bu, zengin ve sıhh fni seven ı 
bir şehir için az sıkıcı şey olma
sa gerek .. 

Edremid, deniz ke'larınd n 
on bir kilometre ice de ye'?ill' · 
ve tabiat güzclliklerirıc gömül·; 
bir kaza mer1tcz:idir .Baraya 
(Ya'{ divan) da derler. Şe1ir, 
iı:-!~elc:::i olan A'trava iyi b'r ~o ! 

ile ba ·ııaır. Akray is' k b'r li
mandır. Or="va her gün b'r o·~· 
arabalar, l·amyonbr vii kt<>şır. 
yani Akcaydon mahsul gic.lcr, 
para girer. 

lan saha k .. çük Menderes 
za ıdır. "Dağlarından güm , 
ovalnrmd n altın akar,. declil,Je
ri saha i te buralarıdır. Geçen 
yıl {65) bin çuval incir, 2,5 mil
yon kilo t' tün, 5 - 6 milyon a-
ra ında pat tes, 7 50 bin ile bir 
milyon orasında zeytin istihsal 
edilmistir. 

Bu yrl bu tara arda gec;en 
} rlla .. d 11. frı la tütün cVilmi ı·r. 
Gecen sence n s ok mal kn a
cr ,ı · ·n 1 · yl" 'mdil.i halde n
di e · 

zluğun 
çel<.igor 

Z tin, seb e, meyve, odun, 
·ö · r, kere te, cıra Edrem d

de l dı arı cıkan ba lıca ma c-
1 --- H.O. 

Akçayla Edremid arasında bir 
de küçük dcmiryolu var. Bu de
miryolu hicbir gün buhran bil
medi ve yolcu v.;ırronları boş gi
dip g-elmedi. 

Kiliste yeni seçim 

Balya - Karaavdm m~dcn şir
k~tinin işlettiö-i hat 1~alya ma
deninden başhvarak lııca i ke 
lesinde biter. Arada Akçay, Zey-

Kilis, (Hu u i muh birimiz
den) - Uınun··,. clis ve ye !ek 
üyeleri it · a ett'klerinden vem 
sec·m Y '1 lmı tır. Se·imde, Se
mire. hm ut Tulunav, R f, 
Alırl"Jkadir Muhlis kazanın ş· 
lardır. 
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• 
"TAN " m tefrikası ı g, Yazan: Nizameddin NAZI F 

İngilizler, Koyu Hıristiyan Koyu Hıristiyan 
Fransızları T ufuşturup Yakıyorlardı? 

Bu ölüm Bizansm talihini ör
ten gölgeleri biraz daha koyu
l astırdı. 

,Liderin birer telleri daha 
koptu. 

Kiliselere nezir edilen mum
lar biraz daha çoklaştr. 

... Ve; korku arttı ... 
Zira, en kötü şartlar içinde 

yaşıyan Bizanslılar Sekizinci 
l yovannis'in zeki diplomatlığr
na çok bel bağlamışlardı. Çok 
şeyler urnmağa alışmışlardı on
dan. 

Ve bu ölüm, Teodos surları 
içinde yaşıyan herkesi sarstı, 
ıherkesi yüreğinden vurulmuşa 
döndürdü. Vareng üniforması 
içinde eski devirlerin güzel, ya
kışıklı ve adaleleri kuvvetli 
gençlerini görebilmek hulyala
rma kapılmış olan genç kızlar 
yaldızlı rüyalarından uyandılar. 
Bizansm yükseleceği devirlerin 
yakınlığına inandrrılmış olan
lar beğenemiyecekleri kadar , . 
kötü bir hakikatin burunları dı-
lbine yaklaştığını görür gibi ol
dular. Ve bu sayısız hayal kı
rıklıkları içinde, içine düşülen 
matem, iç sızlatan bir başka a
cılık, korku veren bir kara renk 
aldı. 

İyovannis günden güne kaba
ran Türk tehlikesi karşısın ~a 
vatandaşlarına hergün bir tesel
li ısı-3-ı sacmab<Ya, onlara dalına ~ b ~ 

nurlu ve ümitle dolu bir çıkar 
yol göstermeğe muvaffak ola
bilmis bir hükümdardı. 

"Bizans zayıftır, çürürnföştür 
ama ... - diye düşünebilmeğe a
lıştrnmştr Bizanslıları - biz, 
bizi tehdit eden Türk İmpara
torluğundan bin_~ d<>!"'<>. ku.u.. 
vetli olan "Büyük Hırıstıyan" 

kalabalıklarına dayanıyoruz. 

Salibin on asır saltanat sürdü
ğü toprakiardan kovulm~sma 
bu büyük kalabalıkların musaa
de edeceklerini kim iddia edebi
lir? Garp luristiyanlarınm, ı:ı:u
kaddes hıristiyan beldelerıne 
karşı olan bağlılıkları az mı 
tecrübe edilmistir? Ehlisalip or
dularının KudÜ.s'e ulaşmak için 
göze aldırdrklarr f edakarlıkl~~ı 
nasıl unutabiliyorsunuz? Kudus 
topraklarını kanlarile sulayan 
haçlıların sayısız mağl~biy~tl~r 
karşısında yılmayan k.ını.erı. Bı
zans için tükenmez bır ıhtı~~t 
kuvvetidir. Bunlardan bugun 
değilse yarın, yarın değilse ö
bürgün mutlaka istifade edece--. '' gız ... 

Ve hep bu afyonlayıcı ümit 
ile Bizan::;, dört tarafa kulakla
rını acmıs ve her günü bir tür
lü gel~iyen bir zafer haberi 
bekliyerek geçirmişti. 

lyovannis hakikaten söyledi
ği gibi düşünen bir adam mıy
dı? Bunu kestirmek elbette 
mümkün değildir. Ama, zanne
dilebilir ki, bu ümidi evvela bir 
politika hüneri olarak vatandaş
larına sunmuş olsaydı bile te 1

;:

rarlıya tekrarlıya nihayet bir 
gün kendi kuruntusuna kendisi 
ele inanmıs ve cidden garp hı 
ristiyanlar;na bel bağlamıştı. 

i kinci Murat'ın bütün bir hı
ristiyan dünyası karşısıhda iyi 
pisirilmi~ bir keklik krzartması 
gibi "Mukaddes Imparatorlu~~u: 
nu" çıtır çıtır yiyebilecegın ı 

havsalasına sığdıramıyarak ya-
şamıştı. . . 

Bedbaht lyovannis, hm3t.ı
yanlığm bir varlık old:ığuna , bir 
birlik bağı oldu~una manmrstı. 
ve hep bu ümitler icinde çırpı
narak, yıllarca calısmıs. di.işma
nmm başına bir çorap örmek 
imkanlarım aramıstı. 

Halbuki, bu hıri.stiyan alemi, 
bu hıristiyan Avrupa, Bizansm 
düşmanına saldırmak jçin bir
leşmek şöyle dursun, Türk Im
paratorluğunun istikam etini 
ıarba cevirecek bir saldırısında 
tendi kendisini koruyabilmek 

fyovannis 

için bir birlik 
halde idi. 

kuramıyacak bir ğini yapmaıt istemiş olmasın

ö "büyük hıristiyan kalaba
lıkları'' biribirlerini kemirmekle 
meşgul olmuşlardı -ve oluyorlar
dı. 

Farazc:ı, koyu hıristiyan İngi
liz askerleri koyu hıristiyan 
Fransız şehirlerini katranlayrp 
katranlayıp tutuşturuyorlardı. 
Şurada, burada koyu hıristiyan 
s-1..'!..r~ ---...-.c:.• ... ..., - ·_;> 1 • 

yu hıristiyan orduların esırlerı-
ni kiliselere doldurup doldunp 
saman duımanlarile boğmakt m 
çekinmiyorlardı. 

İşte J an Dark ... Kılıcını Sen 
Misel'i nelinden alan ve zırhım 
Ruhülkudüs'ün ilhamile giyen 
güzel çoban kızı!.. 

Memleketini esirlikten kur
tarmak için zamanmm erkekle
rini gölgede bırakan mertlikler 
göstermiş olan bu İsa dininde
ki Fransız kızını kuru odun yı
<Tmları üstünde diri diri yak1.n-b 

lar İngilizlerdi ve hıristiyan ta-
rihinin bu en acıklı işkence sah
nesini en büyük bir zevkle sey
retmis olanlar İngiliz papazlacI 
olmuslardı. Bu facia Sekizinci 
lyov~nnis'in ölümünden __ on Y.e
di yıl evvel dünyaya gostenl
misti ve ondan sonra hıristiyan 
kal~bahklarm biribirlerine kaqı 
olan düşmanlıkları, fenalrklan, 
haydutlukları durmamış, bitme-
mişti ;bilakis artmıştı... . 

İşte daha dün, Romadakı Pa
pa bile, yani şu anda peygam
ber İsa'nın yeryüzünde vekili o
larak tanınan Beşinci Niko!a 
Parantocelli, katolik hıristiyan
larm kiliselere nezir ettikleri al
tın samdanları eritip döktürdü
ğü paralarla top~adığı -~~- sil~h_
landırdıaı hıristıyan surulerını, 
gene Pe~•gamber İsa'mn se~g~
li bir J.ııl11 "'':ın \'e rınıın w'kıllı. 
CWMUtnJ;ww 

dan başka akıl erdirilecek bir 
kabahati olmıyan zavallı Beşin
ci Feliks'in üzerine ~aldırmış 
değil miydi? 

V enedik bir başka hava çalı
yordu. İkinci Murad'ın tuz buz 
ettiği Jan Honyat bir başka hul
yanın peşinde koşmuştu. Epir 
ve Arnavutlukta hüküm süren 
!.~~~?.?,.:;:_Beyl_n_ düşiİI!cele_!i v_ç 
aykırıydı. Hatta Bizansm en ya
kın komşusu ve "Türk" imzalı 
her zaferden Bizans kadar kay
beden Trabzon İmparatorluğu 
bile dehrin rüzgarını bir başka 
yola çevirmeğe uğraşıp duru-
yordu. .. 

Böyle bir Avrupadan ve boy
le bir büyük hıristiyanlrk kala
balığından neler ümit edilebi
lirdi? Hiç ... 
İyovannis vatandaşlarına bi

raz iç kuvveti vermek, onları 
biraz dinçleştirrnek istediği za
man derhal A vrupaya murah
haslar, heyetler göndenneği a-
det etmisti. Bunlar ve hatta 
kendisi bizzat o kadar çok defa 
Avrupa hıristiyanlarmın ayak-
larına kadar giderek yardnn a
ramışlardı ki, artık bu bir nevi 
dilencilik haline gelmişti. Ayni 
tesvik ve en sefil dilencilikleri
ne' rağmen büyük hrristiyan ka-
1abalıklarmdan en ufak yardım 
koparamamıştr. 

Belki biraz merhamet eden· 
ter olmuştu ama bu merhametin 
bir yardım haline girebilmesi 
için çok pahalı teklifler de yap
mışlardı. Öyle tekliflerle İyo
vannis buna razı olduğu halde 
Bizanslılar ölümü göze almış
lar fakat bunu dinlemeğe bile , . 
tahammül edememişlerdı. 

f Arkasr varl -
Yüksek Balık Enstitüsü Müdür-
lüğünden: 

Yüksek Balık Enstitüsü için el ile çalışır ve saatte 100 
kutu kapatır bir kutu kapama makinesi pa~arlıkl~ sat~~ 
almacakdır. Bu makine ile yuvarlak, mustatıl ve <lort ~o
şe kutuları kapamağa mahsus kalıplarda berabe~. verıle
cekdir. Kutular kapanırken yalnız makara.tar donecek-
d . Aö-ırlıg- ı mümkün olduğu kadar hafıf olacakdır. ır. b • ··a 
Şartnamesi cumadan ?aşka günl~rde Ens~ıtu en parası~ 
alınabilir. Tahmin edılen kıymetı 355 lıradır .. !hale~1 
7-5-935 sah günü saat 14 de Balta Limanındakı Enst~
tü binasında Koınisyon tarafından yapılacakd,.ır. İsteklı
lerin ( 2 7) liralık makbuzları ve başka ~anunı belgel~
rile 0 gün ve saatte yeri gösterilen Komısyona gelmelerı. 

.(2254) 

HiKAYE 

Zemberek 
Doktor Memduh, sık sık ol

duğu gibi gecenin bir kısmını 
eski dostu Cemil'in köşkünde 
geçirmişti. Yatmak vakti gelip 
te evine dönerken, içinde bir ra
hatsızlık duydu. Önunl..ı. her za
man böyle başbaşa kalıp dün
ya ve memleket hadiseleri et
rafında konuşmaktan, geçen ha
tıraları yadetmekten zevk alır
dı. Fakat o gece, :emil'in evin
den çıktığı zaman içinde tatmin 
edilmemiş bir şey seziyordu. 

Doktor, Cemil'i her z~manki 
gibi neş'eli görmeyince sormuş
tu: 

- Ne o? Sende bugün bir de
ğişiklik görüyorum. Ver şu nab
zını bakayım. 

Nabzına bakmıştı: 

- Tansiyon fazlı .. Acaba ne
yin var? 

- Ne bileyim, sen doktorsun, 
daha iyi bilirsin. Heı halele ben 
de kendimi pek parlak hissetmi
yorum. Yoksa mevsimin değiş
mesi filan mı? 

- Her mevsim değiştikçe 
böyle mi oluyor? Elli yaşında
sın dostum, biraz kendine dik~ 
kat et. Her cihetten gemlerı 
sıkmak lazım. Fazla et yeme ... 
Tütünü, içkiyi bırak. Temi_z ~a~ 
vada kendini yormadan bır ıkı 
saat gezinti fena değildir. Hele 
insana sinirini oynata:1, heye
can veren şeyle den sakınmalı. 

- Oh, oh, ağzımıza da bir 
emzik, tamam .. 

- Sen alay ediyorsun ama, 
ne yapmalı ki, zaruret var. Hoş 
sıhhatin maşaallah yerinde, kal
bin de sağlam .. Muntazam bir 
hayat takip edersen, büsbütün 
düzelirsin. 

- Öyle olsun diyelim de .. 
- Haydi şimdi rahat rahat 

yat ta, ben de yavaş yavaş evi
me gideyim. 

• 
Saat on bir vardı. Hava sıcak. 

Cemil birdenbire içinde derin 
nü bekar geçiren bu -aaam, şim
di evinin icini pek yalnız, ha
yatını b:m~boş hissediyordu. 
Yatak odasının kapısrr.ı kapadı
ğı zaman adeta bir korku duy
du. Hemen bütün lambalan ya~ 
tı. Her gece olduğu gibi saatı
ni kurdu. Bu presi:7on krono
metre saati vaktile babası ken
disine hediye etmişti. Bugüne 
kadar da muntazaman işliyor
du. Gazetelerini, okunacak ki
tabını, saatini baş ucundaki ma
saya koyar, yatağına uzanır, 
bir müddet okurdu. O gece Dok 
tor Memduh'un tavsiyeleri de 
zihnini epeyce meşgul etti. Fa
kat yatağın v .rdiği rahatlık ve 
rahavet kafasındaki bütün göl
geleri dağıttı. Saat t' on iki ol
muştu, yattı, uyud..ı. 

o 
Sabah saat üre doğru birden

bire kan teı için'de uyandı. lçin
de acayip bir sıkmu duyuyor. 
bir şey göğsüni.ı tazyik ediyor. 
nefesini güçle~tiriyordu. Karşı 
tarafa gelen g-ardrop aynasın
dan gördüğü yüzti sapsarı ke
silmişti. Kalbi daha sıt atıyor
du. Bilhassa nabzınm böyle 
yükselişini garip buluyordu. 
Hiç bir zaman böyle olduğu yok 
tu Fakat kim bilir belki de bu 
hadiseyi g~zünde büyütüyordu. 
Ertesi gün doktora malumat 
vermek üzere nabzını saymak 
istedi. 

Yatağında doğruldu, masa
nın üzerinden saati sol avucu
nun icine aldı. Sağ elinin par
makl~rile de so' elinin nabzını 
tuttu. kronometrenir saniyele
rine bakarak saymağa başladı. 

Şasılacak şey! <::\c.atin küçük 
ibresi hareket etmiyordu, saat 
durmuştu. 

İyice kurmamış olması ihti 
malini düşündü. Hayır, saat her 
akşamki gibi muntazaman ku
rulmuştu. Fakat saat üçe bes 
kala durmuştu. Demek ki duralı 
daha o kadar cok zaman geçme
mişti. ö sırada drşardaki saat 
iicü vurunca, Cemil kronomet 
r~sinin tam beş dakika evvc ~ 
durmuş olduğunu anladı. Yanı 

Bir kadın okuyucumuz "Şa" 
rumuzu ile gönderdiği mektup
ta soruyor: 

"Kendime ait olup olmadığı· 
nı bildirmeden, bir mesele hak.
kırıda fikrinizi öğrerımt:'ği me
rak ettim: Bir Türk k;ıdınınrn 
ecnebi erkeğilc evh'nmesi hak
kında nt• ders iniz? Doğru mu
dur? Sa;ıdet mümkün müdür? 
Değilse, neden Türk erlcekleri 
ecnebi kadını alıyorlar. Onlara 
ses Çlkarılmıyor da neden kadrn 
ayıplamyor? Cevabınızı sabır· 

sızlılda bekliyorum." 

• 
Kadın o1sun, erkek olsun, ec

nebi ile evlenen insan, pek çok 
sebeplerden dolayı sonsuz bir 
o eçimsizliğe namzettir: Karı 
koca arasında nt. kadar fikir bir
li ıY i olursa olsun itiyatlarda ve 
z:vklerde büyük bir ayrılık ola
ca<Tına şüphe etmeyiniz ... Her 
za~ankinden ziyade bu asırda 
milli hassasiyetler arasında bü
yük uçurumla~ ~ardır.. ~un~ dil 
meselesini de ılave edınız, ınsa
nm kendi evinde, en yakın eş~
le ana dilini konuşamaması aı
lenin havasına öyle bir yaban
cılık doldurur ki, en kuvvetli 
aşklar bile bu ayrılığı ya?ırg~r
lar. Sonra cocuk meselesı gelır; 
iki yabanc; kutup arasında .~~
yüyen bu melez yavru~ benlıgı
ni hangi tarafta bulacagını şaş~
rarak bedbaht ve fena manası
le bir kozmopolit olur. 

Kadınların ecnebi erkeğile 
evlenmeleri şunun için daha fe
nadrr: Kanun, aile reisliği hak
kını erkeO-e veriyor; böyle o
lunca ailebnin bütün istikameti 
ve çocuğun terbiyesi bir ecnebi
ricra.~eof ~.tl.ı:iPQ..~a.-iht.ir:u:.l:ı.

dm ecnebi olursa bu mahzur :) 
kadar yoktur. 

Kadınlardan 
kaçan bir genç 

Bir erkek okuyucumuz H ~.O 
S rumuzu ile şu mektubu gan-
dermiştir: .. .. 

"28 yaşındayım. En muş~ul-
pesent bir kadının ho~una gz~e
cek kadar yakışıklr bir gencı:n: 
Ailem asildir. Bir iki lisan b1lı-

kendisinin kan ter içinde uyan-
dığı zaman.. . ,. .. 

Bu müsahede Cemıl ın bus-
bütün içini sıktı. Za~en ~e~~d~? 
karışık olan zihni ş1md1 bushu
tün allak bullak olmuştu. Bu t~
sadi.ifte bir uğursuzluk olalııl ır 
miydi? Otuz s~nede?beri kul
landığı halde. bır sanıy du~a
clan isliy .... n krono?1etresmın, 
simdi böyl birdenbıre d·1ruve-

. d';> rişi tuhaf değil mıy ı. 

Cemil gecenin _sü_kuneti. evir. 
ıssızlığı icinde gıtt.kce şaşkın 
lasma~a bac:.ladı. Vücudu titri 
ror, "kulakları uğulduyordu . 
Hizmetcivi catırıp doktora ha
ber, gönd~rmek ic;te~i. ~ak~t ? 
kadar kuvvetsiz ve bıtkındı kı, 
şöyle doğrulmak ist~rken, bir
denbire karyoladan aşağı yıkıl
dı. Cemil ölmüştü. 

o 
Ertesi sc.bc.h, eski dostunun 

bas ucuna geleı -:1oktor. Cemi 
lin~ coktan can vermis olduğunu 
anl~dı. Kronometre hala takal 
lüs etrnic:. parmaklarının içinde 
duruyordu. 

Doktor da merak etmicti: 
- Saat dün gec~ pek ata is li 

yordu. dedi. merhum kaç defa 
cıkarıp yanımda baktı . . Her hal 
de Cemil karyoladan yuvarlan
dığı zaman sukut neticesi zer:ı · 
berek kırılmış olacak, ZavaJlı 
dostum, saatini ne kadar sever
di, ne kadar kıskanırdı. Sanki 
kendisinden sonra onun da ya
~amasına razı olmadı. 

SEM 

yorum. En çok hayret ettiğim 
bir şey varsa, bilhassa gayri 
müslim kadrnların bana olan 
mcymeridir. G çen sene gayet 
zengin bir ecnebi kadrnile ta
rı ı~t ım. Bl'nİ çrldıra-:ıya sevdi
vini anladım. Fakat ni~anlana
~ağrmrz gün kendisinden ayrıl
dım. Kederinden Vlarsilyaya 
gitti ve orada oturuyor. .8.ir 
Türk genci başka ne yapabılır-
d . > 1. 

"Nereye gitsem kadınlardan 
rahat bulam1yorum. Yalnızlık
tan da canım sık·hyor. Hali 
vakti ycrind1.. bir dul kadımn 
beni sevm1.. 'Sini istıyorum. Ne 
yazık ki. bu da pazarda satıl
maz, değil mi?" 

Anlamadım. Bu mektubu ni
çin yazdınIL:? ... Gençsiniz, gü
zelsiniz, asilsiniz, birkaç dil bi
liyorsunuz, kadınlar size bayılı
yorlar, onlardan rahatınız kaçı
yor da neden bu tümen tümen 
sevgililer arasında sizi seven, 
hali vakti yerinde bi1 dul bula
mıyorsunuz? Mektubunuzda sa
rahat olmadığı için yazınızı O• 

kuyucularıımzm huzuruna çı
karmıyacaktım. Fakat sizı an
lamaya çahsmağı bu5ünlük te~
cih ettim. Ecnebi kadınların sı· 
ze zafları belki de birkaç dil 
bilmenizdcndir. Onlara burada
ki yabancılıklarını unutturuyor4 

sunuz. Fakat kadınların sizi ra4 

hatsız edecek kadar peşinizden 
kostuklarına inanmak için bu 
m~·hlfıklarm sizde uyandırdık
ları tesiri anlamıyacak kadar 
duygusuz ve aşağı seviyede ol
duklarını kabul etmek lazımdır. 
Zaten sizin kendini bilen bir ka
dının sevgısıne ihtiyacınız da 
- "Rrcruıg1ln;ı; • nau:unr ıı:e.J &.. - -

mağa çalıştıkça ona te.sadüf 
imkanları artar. V erasetın ve 
tabiatin size verdiği meziyetle
re kendinizden pek çok ~eyler 
katmağa muvaffak olursanız ta
rif ettiğiniz kadını bulmaktan 
kolay bir şey yoktur. U: zak~a~ 
tahmin edebildiğim vazıyıtını· 
zin ilham ettiği fikirler bunla~".·· 
Mektubunuz daha fazlasını du
şündürecek sarahatten mah
rum ... 

Bir köpek için milli . . 
cenaze merasımı 

Japonlar geçenlerde ölen bir 

köpek için milli cenaze merasi
mi yapmışlardır. Sebebi de şu
dur. Bu köpek her gün akşam 
üstü muayyen vakitte istasyona 
o·iderek sahibini bekler ve bera
berce eve dönerlermiş. Sahibi bir 
o-Un ölmüş. Ve köpek on bir se· 
~e mütemadıyen istasyona gide
rek artık bir daha gelmiyecel: 
olan sahibini her gün beklemiş· 
tir. Bunu bir sadakat nümunesı 
olarak gören Japonlc;.r, köpeği 
milli kahraman saymışlardır. 

Hatta kendisinin akşamları is
tasyonda sahıbini be'decliği. yer
de bir de heykelini dikınışlcr
dir. 

Alınanyanın Japon birası 
Alman bırası, uzun zamanlar

danberi ve hem de haklı olarak 
dünyanın en iyi birası bilinır. 

Fakat Alman b:ra sanayii hem 
de kendi memleketı ıçınde hıç 

beklenilmedik bır rekabet teh -
likesine maruz bulunmaktarlrr. 
Filvaki Japon biraları şımdi Al
manyada boş bir şişe ucuzluğu
na satılmaktadır. 

Nazilerin mevkii iktidara gel
dikleri zamandanberi Alman bi
ra ihracatı azalmıştır. Almanya 
bug ün IngiJtere ve Japonyadan 
sonra bira ihracatında üçüncü 
gelmektedir. 



= ı . 5 - 935 
ıı-==========================-===============TAN================================================ --

1 ÇOCU~UN TARTISI 1 

Bizde birçok anneler çocukla
rını tarttınnazlar. Halbuki ço
cuğun sıkletini dikkatle takip 
etmenin büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Doktorların uzun tecrü· 
beleri, iyi bir gıdanın, yani mü
sait ve muntazam bir inkişafın 
iyice takibi için çocuk tartısına 
ehemmiyet verilmesi neticesine 
varılmıştır. Memede beslenen 
bir çocuğ"un aldığı sütü takdir 
edebilmek için, onu süt verme
den ve verdikten sonra tartmak 
lazımdır. 

Bu suretle çocuğun iştihasm
daki intizamsızlık anlaşılabilir. 
Çocuk bir defasında sütü, baş
ka defadadan daha fazla veya 
eksik alabilir. Eksik aldığı za-
man, tekrar süt alması için ço
cuğu zorlamak doğru olamıya-
cağı gibi, fazla aldığı zaman da 
kesivermek doğru değildir. He-
le birkaç gram farkediyorsa .. 
Fakat asıl yapılacak şey, çocu
ğun günde aldığı sütün tam 
miktarı ile bir günlük nisbi sık
letinin artmnmnı ölçmektir. 
Eğer çocuk emzik kullanıyorsa, 
vereceğimiz sütün miktarı biz-
ce muayyen olacağından, ne 
kadar süt aldığını biliriz. ÇocLl
ğun srkletinin ne kadar arttığı· 
nı anlamak için bir çocuk tera
zisine de ihtiyaç vardır. 

Aşağıdaki liste uzun tetkik
lerden sonra yapılmış ve çocu
ğun boyuna göre normal sıkle
tini gösteren listedir. 

Ağırlık Boy 
Birinci ay 3,585 53 
İkinci ay 4,275 56,2 
Üçüncü ay 4,863 58,2 
Dördüncü ay 5,55 7 60,9 
Beşinci ay 6,100 62,3 
Altıncı ay 6,500 64,2 
Yedinci ay 7 ,035 65,6 
Sekizinci ay 7 ,550 66,5 
Dokuzuncu ay 7,910 68 
Önuncu ay 8,415 69,3 
Ön birinci ay 8,740 70,4 
Ön ikinci ay 9,080 71,7 

1
10 OU ı n J ç ~Qy ınamcah 
1 ç in Ne 1 er Yemeli? 

DOKUZUNCU GÜN 
Öğle yemeği 

125 gram biftek 295 
Haşlanmış patates tereyağlı 170 
Bir portakal 50 

Akşam yemeği 

Tereyağlı ıspanale l 150 
Elma kompostosu 120 
Yoğurt 90 

Kalori yekQnu 87 5 

KADIN ve MODA TARiHTE KADIN SAÇLARI 
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OKUDUKLARIMIZ, ·E>CJYDUKLARIMIZ 1 

Arslan Terbiye Edenlerin Baza n 
Geçirdikleri Çok Heyecanlı Dakikalar 

Hayatının (35) senesını a .. -
lan ve kaplanların terbiyesine 
hasretmiş olan Capitain Ber
nardi'ye bakacak olursak iki 
türlü aslan vardrr: Kendisine 
dokunduran ve dokundurrnıyan 
aslan. Sirklerde başını aslanın 
ağzının içine sokup çıkaran as· 
Iancrlarm çok cesur insanlar ol
duğunu da bu bakımdan gör
mek lzrmdrr. 

EEas, bütün hareketleri asla
na düşünecek vakit bırakmadan 
yapmrş olmaktır. Çünkü aslan 
hayvanlar arasında zekası ve 
sabrı en az olanıdır. Yaptığı, a
lıştırıldığı hareketleri otomatik
man yapar. Sirklerde 20 - 30 as
lan ve kaplanla yapılan numa
ralar için hayvanlar çok küçük
ken alıştırılmış olmalıdırlar. 
Halbuki bunlarda aranılan yır
tıcılık evsafı az olduğu için sah
rada yaşını başını almış, yaşa
mış, kan içmiş aslanlar çok da
ha müreccahtır. Asıl güç ola:ı. 
da bunların terbiyesidir .Bunla
rı terbiye için hakiki bir meha
ret ve soğukkanlılık lazzmdrr. 
Çünkü daha ilk derste, insana 
düşman yırtıcı bir hayvanla 

karşı karşıya bulunmaktasınız. 
Aşağı yukarı on metre kutrun
da çelikten ancak birkaç kaçı
lacak kapısı olan bir daire için
de geçecek ders dakikaları ha
zan saatler kadar uzar. Daire
nin etrafına dizili platformlar 
hayvanların çıkartılması isteni
len kerevetlerdir ki, birçokları 

ancak bundan ilersini öğrene
mezler. 

Aslancı, eline silah namımı. 
uzun bir değnek almış, beline de 

UZUN 

İnsanın ne kadar yaşıyacağı
nı keşif için fen henüz bir for· 
mül bulamamıştır. Uzun yaşa
mak için de kaideler konması 
çok güçtür. 

Hayat sigortası istatistiklcr
ne bakacak olursak her doğan 
yüz kişiden (35) i yetmiş iki 
yaşına kadar yaşıyor. (82) ya
şına kadar ancak yüzde on iki 
kişi kalıyor. Hayat yarışma çı
kan yüz kişiden ancak birkaç 
tanesini 92 nci senede yarışa a
paltopal bir halde devam eder 
buluyoruz. 

Bir asırlık ömür sürmüş in
sanlara gelince bunlar hakika
ten nadir denecek kadar azdır. 
Hele 11 O seneyi dolduranlar 
pek enderdir. Bir buçuk asır ya
lı ut daha fazla yaşadığı iddia 
olunan rahmetli Zaro Ağa'ya 
gelince Profesör Pearl bunu sa
dece bir efsane telakki ediyor. 

95 yaşına kadar yaşıyan (2) 
bin kadar ihtiyarın hayatlarım 
adım adım takip eden Profesör; 
bunların bu kadar uzun bir ö
mür sünnek icin biyolojik, fizi
yolojik ve tabii vasıflarım tet
kik ederek şu neticelere varmış
tır: 

Evvela: Uzun yaşamak ana
dan ve babadan miras kalan bir 
iştir. Uzun yaşıyan ecdadın bi
yolojik hususiyetlerine tevarüs 
etmiş olmak harici ve anz1 bir 
sebep çıkmadıkça sizin de uzun 
yaşıyacağımza hemen hemen 
kat'i bir delildir. Sadece ana ve 
babanın yahut ananın (50) ya-

• 
Bir canbazhanenin 

içinde üç resim 

içi boş kovanla dolu bir taban
ca takmıştır. Çünkü sahici kur
şun çok tehlikeli bir şeydir. Ya
ralanan aslan, terbiye eden ada
mı muhakkak surette haklar. 
Aslancının sol elinde adt bir is
kemle bulunur. 

Aslanın alışması bir senelik 
bir iştir. Ders çok kısa daki
kalara inhisar eder. Ehli hay
vanlar gibi uzun zamanlar meş
gul olunursa hiçbir netice hasıl 
olma.z. 

Gerek alıştınlrrken, gerekse 
.sirklerde aslan ve kaplana kolu 
ile yetişecek kadar yakın sokul-
mak çok tehlikelidir. Çünkü bu 
hayvanlar öldürmek için değil, 
beslenmek için hamle yaparlar. 
En tehlikeli hayvan siyah kap
landır. Bunun sebebi siyah kap
lanın insandan çok korkması· 
dır. Korku nefret doğuduğu için 
insana karşı daha düşman olur
lar. 

Aslanı insana alıştırmak 
mümkün olmıyan bir şeydir. 

Kaçak bir aslana rasgelirseni z 
en iyi . hareket açık bir yerde 

durmaktır. Kendisi saklanacak 
gölgeli bir yer aradığı için sizin 
de öyle izbelere kaçmaruzdan 
şüphelenerek hücum etmek ih
timali fazlalaşır. Şayet aslan si
zi alta alacak olursa, derhal a
yağa kalkmağa teşebbüs ediniz 
ve yanından uzaklaşmız. Yüzde 
seksen arkanızdan gelmiyecek
tir. Bir kere ağzını insan etine 
değdiren aslan artık sirklerde 
oynatılamaz. Ya vurulmalı ya
hut hayvanat bahçesine satıl
malıdır. 

Sirklerde gösterilen aslan ve 
kaplanların birçoğu hususi çift
liklerde yetiştirilmiş hayvanlar
dır. Yabani olarak tutulanlar 
pek az ve pahalıdır. Çiftlik ye
tiştirmesi aslanların piyasa de
ğeri 1500 lira arasındadır. As
larım gündelik yemeği 8 kilo 
çiğ et; 8 kilo sütten ibarettir. 
Haftada bir gün 25 - 30 yumur-
+ ... .:ı ....... ..,, ..... tt .. 

Aslan sirklerde 17 - 20 sene 
kadar işe yarar. Bundan sonra 
tekaüde sevkolunmalrdır. 

En maruf aslancılar bu hay
van için en ideal hayatın sirk 
olduğunu söylüyorlar. Çünkü 
günün muayyen saatlerinde vü
cutlarını zinde tutacak kadar 
idman yaptıktan sonra yüzde 
doksan vakitlerini tok karnrna 
istirahat ve aylaklıkla geçirir
ler. Bu da aslanın lüks bir ha
yat hakkında telakkisine en 
uygunudur. 

YAŞAMAK SAN' ATI 

şında babanın (80) yaşında öl
mesi değil; mesela üç dört gö
bek ecdat çok yaşamış iseler, 
sizin de uzun bir ömre namzet 
olduğunuza inanmak lazundır. 

İnsanın şu veya bu "tabiat,, 
ta olması uzun yaşamak bah
sinde ikinci şartı teşkil eder. 
Doğuşta geniş kalpli misiniz? 
U faktef ek işlere aldırış etmez 
misiniz? Böyle ise hiç korkma
yın. Çünkü her şeye aldıran, 
deveyi pire yapan, asabi, müte
madi bir tasa içinde yaşıyan tip
ler fü;erinde büyük bir avanta
jınız var demektir. 

Ayni zamanda şurasını da u
nutmamalıdır ki ,kırkından son
ra kendini fazla yormak; fazla 
idman ve spor yaparak esasen 
yıpranmakta olan makineye 
büsbütün tahammül edemiycce
ği kadar iş vermek de yanlıştır. 
Yirm beş yaş ile kırk arasında
ki büyük farkı gözden uzak tut
mamalıdır. 

Uzun ömür hakkında yanlış 
itikatlardan biri de alkol ve tii
tünden uzak kalanların daha 
çok yaşıyacaklan hakkındaki 
boş propagandadır. Uzun yaşı
yan insanlar arasında sigara ve 
şarabı bol bol içenler de hiç na
dir değildir. Sonra gene bunlar 
arasında saf kır havasmd2n 
başka hiçbir havayı teneffüs et
miyenler de vardır. Bu şartlnnn 
uzun veya kısa yaşamak üzerin
de müspet bir tesir yapmadtğı 
da gene fena tesbit edilmiş ha
kikatlerdir. 

Büyük ameliyat geçiren in
sanların uzun yaşamamalarına 
sebep; vücutlarının büyük bir 
ameliyatı lüzumlu kılacak ka
dar biyolojik noksanları oldu· 
ğunu gösterir. Uzun yaşıyan 
insanlarda ise bu noksanların 
olmaması lazundır. -----Vasattan çok uzun ömür sü-
ren bu (2000) kişinin hayatmt 
en ince tef errüatma kadar tet
kik eden Profesör Pearl; bun
ların çok gürbüz ve sıhhatli in
sanlar olmadığını tesbit etmiş
tir. Hatta pek gariptir, ki bun
ların birçoğu nazik ve narin vü
cutlu ve daha ziyade hastalığa 
meyyal tiplerdir. Bu da uzun 
yaşamakla, bünyece zaif olmak 
arasında biyolojik bakımdan bir 
münasebet olmadığını ispat et
mektedir. 

Uzun yaşıyanlar ne gibi has
talıklardan ölüyorlar? 90 yaşı
na kadar yaşıyanların yüzde 
yirmi dördü kalp hastalığından 
geri kalan yüzde yetmiş altısı 
da damar katılaşmasından, gö
ğüs hastalıklarından; böbrek ve 
mide bozukluğundan gidiyor
lar. Şu hale göre: 

Hayati uzuvların yıpranması 
yüzünden ölüyorlar demektir. 

Hulasa edecek olursak uzun 
yaşamak her şeyden evvel in
sanlara irsen gelen bir mesele
dir.. Buna rağmen vaktinden 
evvel (elli yaşından daha genç) 
ölüme karşı; bilhassa mikroplu 
hastalıklardan doğan ölümlere 
karşı fen her gün çareler bul-

Nefret etme'k - iğrenmek, tiksin
mek 
Nefs - Nefis (T. Kö.) 
Binnefi:s - Kendi kendinde, nefsi, 
nefsinde 
Nefsaniyet (Bak: Garaz) 
Nefyetmek -Sürmek 
Nehafet - Zayıflık, çelinısizlik, d
bzlrk 
Nehbü garet - Çapul, yağma 
Nehr - Nehir (T. Kö) 
Nehyetımek (Bak: Men'etmek) 
- Yasağmak 
Nekbet, menkiibiyet - Düşkü 
Nekroloji - Nekroloji 
Nem - Yaşlık 
Nemmam (Bak: gammaz) 
Nenn - Yumuşak 
Nesak - Tarz (T. Kö.) 
Y eknesa!k - Birton, bir tan: -
- (Fr.) Monotone 
Meşru - 1 - Törümlü - (Fr.) Le
gitime 2 - Kanunlu, yollu - (Fr.) 
Legal 
Gayrimeşru - Törümsüz, kanunsuz, 
yolsuz - (Fr.) İllegitme, illegal 
Kuvvei teşriiye - Törütgen kuvvet 
- (Fr.) Le pouvoir executif 
Kuvvei icraiye - Yürütgen kuvvet 
..= (Fr.) Le pouvoir legislatif 
Kuvvei adliye - Tüzetgen kuvvet -
(Fr.) Le pouvoir juridique 
Teşri' etmek - Yasamak, kanun 
koymak - (Fr.) Legiferer 
Mütefekkir - Düşünür, idemen 
Nesç - Doku, örü (terim) 
Mensucat - Dokuma 
Neseb - Soy 
Nesim - Esin 
Nesir - Serpin 
Nesi - Üren, nesil (T. Kö.)' 
Neşat - Sevinç, şevk (T. Kö) 
Neş'e - Keyif 
Neşet - Çıkma 
Neşrebnek - Yaymak, çıkarmak -
(Fr.) Propager, publier 
Neşvünema - Serpilme, gelişme, 
büyüme 
Netice - Sonuç, bitim, sor 
Nevale - Yiyecek 
Nevaziş - Okşama 
Nevbet - Nöbet (T. Kö), 
Nevi - Türlü, çeşit 
Nevin - Yeni 
Nevcivan - Delikanlı 
Nevha - Ağıt 
Nevzad - Y enidoğan 
Neylgun - Gökçül 
Nezahet - Naziklik . 
Nezaret - 1. Bakanlık- (Fr.) Mi. 
nist~re, Z - Gözet - (Fr.) Surveil· 
lance. 3 • (Bak· Manzara) - (Fr.) 
VUe 
Nezd - Yan, kat, kıt 
Nez'etmek - Almak, elinden almak, 
ayırmak, çekip koparmak, çekip al· 
mak, kaldırmak - (Fr.) Oter, arra· 
cher, enlever 
Nezf - Kanama 
Nezih - Akman, temiz 
Nezr - Adak \ 
Nezretmek - Adamak 
N ıaf - Yarı, yarım 
Nısfet (Bak: İnsaf) - Ekit' 
Nısfet göstermek - Ekitmek 
Nida - Bağırış, ünde, seslenme 
Nida etmek - Bağırmak, ümdemek, 
seslenmek 
Nifak - Arabozukluğu 
Nifaku ıikak (Bak: Fes.ad, tefrika) 
Nigehban - Gözcü 
Nihal - Dal 
Nihan (Bak: Hafi) 
Nihari - Yatmz 
Nihari mektep - Y atısrz mektep 
Nihayet - Son, sonunda 
Nihayet bulmak - Bitmek, sona er. 
mek 
N ikab - Yüzlük 
Nikah - Bağlaşma 
Nikbin - Akımsar - (Fr.) Opti· 
miste 
Nikübed - lyi kötü 
Nim - Yarım 
Bednam - Kemad, kemsan 
Name - Mektup 
Namus - Namus (T. Kö) 
Nimmuzlim - Yarrkaranlrk 
Nimzulmet - Alacakaranhk 
Nimet - iyilik, erinç 
Nimetşinas - iyilikbilir 
Nimetnaşinas - İyilik bilmez; 
Nisab - Y etri 
Nisar - Saçan 

Örnek: Lem'a nise.r - Işzk saçan 
Nisbet - Nisbet (T. Kö.) 

Nisbi - Nisbiğ 
Nisyan - Unutum 
Ni§ter - Kanağı 
Niyaz - Y akarına 
Niyet - Niyet (T. Kö.) 
Niza - Kavya, bozuşma, çekişme 
Nizam - Düzen 
Nizamname - Tüzük 
Nize - Kargı 
Noksan - Eksiklik 
Nakıs - 1 . Eksik, 2 - Eks~ (Terim) 

Örnek: Beş nakıs üç müsavi iki
Beş ekse üç deş iki . 

Zait - 1 - Artık, 2 - Arta (Terim) 
Örnek: Beş zait üc müsavi sekiz
Beş arta üc deş sekiz 

Nokta - Nokta (T. Kö.) 
Noktainazar - Görüş 
Norma1 - Nomal 
Nüfus kaadı - Özbelek - (Fr.) Ac· 

maktadır. Fakat uzun yaşamak 
için tasasız, gürültüsüz müm
kün olduğu kadar tabit bir ha
yat sürmek şarttır. 

DiKKATi 
DiL TEMiZLENDiK

ÇE, AYIKLANDIKÇA, 
DUŞUNOŞOMOZON 
KARGAŞALIGI VE 
KARALTILARI DU· 
ZENE G 1 RE R, A.Y · 
DINLANIR. ÖZ D~L 
SÖZLÜÖÜNDEKI 
SÖZLERiN YAYIL
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ· 

I TUR. 

te de naissance 
Nüfuz (Bak: İnfaz) - E teerlik -
(Fr.) İnfluencc 
Nüfuz (Bak: İnfaz) - Geçme, işle
me - (Fr.) Penetration 
Nüfuz etmek - Geçmek, işlenıek 
Nuha - Akilik ·- (Fr.) Moelle 
N uhaa - Balur 
Nuhuset - Uğursuzluk 
Nur - Ya1brık 
Nusret - Yardnn 
Nutk - Söylev 
Nutku iftitahi (Bak: tftitah) - A· 
çını söylevi 
Nübüvvet - Yalvaçlık 
Nükte - Nükte (T. Kö.) (Fr.) 
Esprit 
Nüks - Üsteleme - (Fr.) Esprit 
Nükul etmek - Caymak 
Nümayan - Görünen 
N ümayiı - Gösteriş 
Nümune - Göstermelik - (Fr.) E· 
chantillon 
Nümunei imtisal - Uyası - (Fr.) 
Exemple 
Nüıg - Özıu - (Fr.) She 
Nüve -. Öz;ek, çekirdek -.. 
Nüzul-inme 

Okyanu• - Okan 
Ordu erkanıharbiyeai - Orkul'lnay 
Ordu kumandam - Orıkomutan 

Müşkülpesentlik - Güçbeğenir• 
lik 

Pesendide - Beğenilmiş, beğenik 
Pest - Alçak, aşağı, yavat 
Pesmande - Artık, artmış, geri kal• 
mıı 

Peşiman - Pişman 
Pey - 1 • Arka, ardı, iz - (Fr.) 
Derriere 
Pey akçesi - Pey akçesi 
Peyam - Haber, duyuk 
Peyapey, peyderpey - Biribiri ar
dınca, biribiri arkasından 
Peyda ohnak - Görünmek, belir· 
koymak. 
Peyda olomak - Görünmek, belir· 
mek, çıkmak, türemek 
Peyda oluvermek - Görünüvennek, 
çıkıvermek, çıkagelmek 
Peydayı karabet etmek - Hmm)aş· 
mak 
Peydayı aıhriyet etmek - Dünürleş
mek, dünür olmak 
Peyderpey - Arka arkaya, biribiri 
ardınca 
Peygamber - Yalvaç 
Peygan - Termen 
Peyk - Ardaç 
Pürgü - Şakrak, konuşkan 
Peyker - Yüz, çehre (T. Kö.), IU• 

rat (T. Kö) 
Peyman -And 
Peymane - Kadeh 
Peyrev - lzdemen 
Peyvent - Ulaşma 
Peyveste - Ulaşmış, ula,ma, ul&§ık 
Pezir - Alan. bulan 
Pinhan - Gizli, ıaldı 
Pir - Koca, ihtiyar 
Piri - Bezeyen, donatan 
Pirahen, pirehen - Gömlek 
Piramen - Etek 
Piraye - Süı, donatı 
Piıter - Döıek 
Piı - Ön, ileri 
Pitdar - Öncü 
Pişkeı - Annaian 
Pişva - Önder 
Piyade - Yaya 
Piyale - Ayağ 
Postahane - Postaevl 
Profil - Yanal 
Proje - Taıar 
Puhtıe - Pişmiı, pİtkin 
Puı - Giyen, giyinmiı 
Puşide - Örtü 
Puyan - Dalımı, kotan 
Piir - Dolu 
Piser - Oğul, çocuk, oğlan 
Püşte - Bayır, tepe 

Ömr - Ömür. (T. Kö.) fE5) 
~~-~B_!lk ... a~et) - Törü (Fr.) Cou- ı ---ı-:~~-' ~~-
Öfr - Ondalık Rabıta - Bağ, bağlılık - '(Fr.Y L • 
Özr - Özür en) 

Pi, pay - Ayak 
Pabend - Ayakbağı 
Pak - Ak, temiz 
Piikdamen - Namuslu 
Pakize - Lekesiz, tertemiz, 
Pamal - Çiğnenmit 
Panik - Orkü 
Papyebuvar - Sünger kafıdı 
Pa§ - Serpen 
Payan - Son, uç 
Paye (Bak: Mesned, tnertebe) 
Aşama - (Fr.) Grade 
Payidar (Bak: Baki) - Süreli, ıüre
gen - (Fr.) Constant, durable 
Payıtaht - Banehir 
Paymal olmak - Çiğnenmek, ayak 
altında kalmak - (Fr.) Etre foulc 
Pedal - Ayaklık, basarık 
Peder - Baba, ata 
Kayınpedr - Kaynata 
Pejmürde - Eskipüskü, yırtıkpn-tık, 
örselenmit - (Fr.) Chiffonne 
Pelaspare - Çul, çulçuval, paçavra 
- (Fr.) Haillon 
Pelenk - Kaplan 
Penah - 1 • Sığınak (bak: melce) 
- (Fr.) Refuge Z - Arka - (Fr.) 
Appui 
Pend - Öğüt 
Per - Kanat 
Perakende - 1 • Dağınık - (Fr.) 
Disperse 2 - Parça (Ticaret terimi) 
- (Fr.) En detail. 

Örnek: 1 - Bu perakende kitab· 
ları toplayınız - Bu dağınık ki· 
tablan toplayınız. 2 - Perakende 
satış - Parça satış 

Perende - Takla 
Perendebaz - Taklabaz 
Perest - Tapan, tapınan 
Perestiş (Taabbüd) etmek - Taprn. 
mak, tapmak 
Peri - Peri (T. Kö.) 
Perişan - Darmadağın, dağınık 
Perran - Uçan, uçucu 
Pertev - Işık, pırıltı 
Pertevsuz - Büyüteç 
Perva - Korku, çekin • 
Biperva - Çekinsiz 
Pervaz - Uçma 
Pervaz - Uçan, uçucu 
Perver - Besliyen, besleyici, sever, 
yet~ s tiren, cimen, cil 

örnek : Frkaraperver - Yoksul 
Z - Vatanperver - Yurdsevcr 
3 ...,... Hayırperver - Hayırcil 
4 - Ailesever - Evcimen 

Perverde - Besleme, yetiştıirme 
,.Perverişyab olmak - Yetitmek 
Pes - Geri, arka 
Pes - imdi 
Pesent - Beğenir, beğenen 

Örnek: Müşkülpesend - Güç be-
ğenir 

Riıbrtalı - Düzgün, tutumlu, tavrı 
yerinde;_ (Fr.) Comme il faut 
Rabtetmek - Bağlamak 
Rabtiye - Bağlaç 
Raci (Bak: Aid) 
Ricilı - Üstün, yeğ, yeğin 
Recil - Yaya 
Rid - Gök gürleme~ gökgÜr 
Radde - Kerte, derece 
Rağbet - 1 • istek, beğeni 2 • (Bak: 
revaç) 
Rağmen - Aldırmadan, aldomıya • 
rak, bakmıyarak, bununla berah
Rahat - Rahat (T. Kö) 
Rahib - Papaı 
Rihibe - Papas • kadın 
Rahim (Müşfik) - Sevecen. seve-
gen 
Rahne - Gedik, yarık 
Rahşan - Parlak 
Rii - Çoban . 
Rayetmek - Gübnek, otlatınalıi 
Rakaba - Boyun 
Rakam - Rakam (T. Kö.) 
Rakib - Önürdeı - (Fr.) Concur• 
rcnt 

Rekabet etmek - Önüdeşmek 
Rakid - Durgun - (Fr.) Stagnant 
Rakkas - Sahngaç 
Ram (Bak: Münkad) 
Randıman - Verim - (Fr.) Ren
dement 
Rasad - Göyüm 
Rasadhane - Göyet 
Raııd - Göymen 
Tarasaud etmek - Göylemek 
Rasin (Muhkem) - Bekem 

/ 

Raşan - Titrek, Ürpek . 
Rişe - Oreç, ürperme - (Fr.) Frıs-
son 
Ratbü yabis - Y a4, kuru 
Ratib - Yatak - (Fr.) Humide 
Yabiı - Kurak - ( Fr.) Sec 
Rayet - Bayrak, tuğ 

Rayiç...:_ Geçer - (Fr.) Courant 
Rayiha. .....,. Koku 
Raz - Giz, sır 
Razı olmak - Onamak, gönülsemek, 
gönlü olmak kabul etmek - (Fr.) 
Consentir 

Ulus'un düzeltmesi : 
Geçen sayılarımrzdaki yanlışları 

şöyle düzeltiyoruz: 
1 - (Müteezzi) karştlığr (ezgin) 
olacak. 
2 - (Müttehit) sözünün karşı
sındaki "Birleşit., kelimesi kalka· 
caktır. (Birleşit) cemiyet anlamı• 

. dır ve kdavuzda bu anlamda geç• 
miştir. 
3 - (Müttehiden) sözünün kıırsr
lıkları (birlikte. birlik olarak) sek· 
linde düzelecektir. 
4 - (Mutavassrt) m ilk ka~ılı
ğr (aracı) olaoaktrr, 



Bursalılar! 
Bu sayfa yüzde 
yüz sizindir! 

S2zin için neler dU· 
şUnUfdUOUnU, Bursanm 
n çin beQenildi!lini, nasll 
o 1 mas ı n ı n istenildiO ni, 
bakımsızhOım burada 
yazacaöızl 

ŞikAyetlerlnizi ve iste
diklerinizi bize yazınızı 
Tan her haklı davanın 
arkadaşıdır! 

, 

,il Barsa? 

Bursa imar işine kendi özünü, güzelliğini, aranılan ve 
beQe'nilen ma: - ":iını tahrib ile be~ıamış bulunuyor ... 

( ArlıoJ"fltrlı· 
MaJımud Yaa
rinin bir haçult , 
Hn• euuel Bar- ' 
.ada ntUıl içi 
a~layaralt ,. • 
ırip clokqtığuat; 
ne erer pyler 
6Ördüifinü. an • 
latı)'or.) 

Bursa, imara, kendi öz tari
hini ,eski nefis san'at eserlerini 
tahrip etmekle başlamıştır. 

Bursanm, çok tarihi ve çok 
kıymetli beş altı asırlık bir me
zarlığı vardı. Bu mezarlıkta, 
yalruz Bursanın değil, Türk ta
rihinin çok yüksek şahsiyetleri 
yatıyorlardı. 

Evet, o mezarlıkta, kalemle
riyle, ilimleriyle, san'atlanyle 
l'ürk topraklarw genişletmiş, 

"' ••• Tarihe atılan bu tır· 
pan, bu feci katliam ..... 

Türk yurdunu aydınlatmış, 
Türk san 'atını işlemiş kuman -
danlar, alimler, san'atkarlar ya
tıyordu. Ve bu mezarların nefis 
yazılar hakkedilmiş kitabeleri 
canlı bir tarihti. 

Bursa belediyesi, gençliğe bir 
stadyum hediye etmek istemiş
ti. Bunu alkışlamamak elden 
gelir mi? Fakat Bursada, stad
yum yapılacak başka boş bir 
meydan yokmuş gibi, belediye, 
evkaf tan mezarlığı aldı. Evkaf 
mezar taşlarını taşçılara, mer
mercilere sattı. tlzerleri arapça 
yazılarla dolu olan bu mezar 
taşlarını, cahil taşçılar, bir çok 
zaman kırıp parçalryamadtlat' ve 

" ... Bursanın o ezeli ôU-
k ünü içinde .. 

lahit, pehlc (*) taşlan dere ke
nartannda yattılar. çamaşır yı
kayan köylü kadınlar, bu ıaşla· 

~~~ . .,; ....... 
-~ 
~ . 

HergUn biraz daha 
çokıa,maları istenen bu 

seyyahlar ... ., 

rm ilstünde günlerce çamaşır 
tokaçladılar. 

Çamaşır yıkıyan köylü kadın
ların çarpılmadıklarını gören 
taşçılara da cesaret geldi ve baş
ladılar koskoca bir tarihin son 
izlerini kırıp parçalamağa .• 

Tarihe atılan bu tırpan, bu 
feci katliim, bazı san'at sever 

: .sanların gözlerine ilişti ve 
k 1 kurtarabildiklerini atı ...... 
müzeye nakletti re bilmişlerdi:. 

Bursanın tarihi yerlerine aı! 
yeni çıkmış bir eserin müzeye 
ayırdığı fasıldan şu satırları alı
yoruz: 

"Bu methalin önündeki set-

" •.. Ama müze avlusun
daki balta ile uçurulmuş 
kavukları gören seyyah-
lara bilemeyiz, ne cevap 

veriliyor!,. 

Belediye gençliğe bir stad· 
yom hed ye etmek istemişti· 
Bunu a•kışlamamak kabil mi? 

lerde Türk - İslam mezar taşla
rmui san'at ve tarih itibariyle 
kıymetli görülenleri teşhir edil-
miştir.,, 1 

Birkaç satır daha var, onları 
almıyoruz. Hakikat şudur ki, mü 
zeye giren mezar taşları en kıy
metli görülenleri değil, ancak 
katliamdan kurtulabilenleridir 
ve müzenin iç avlusunda birçok 
tarihi şahsiyetlerin mermer ka
vuktan "Seri maktular,, ı y'lt-

"Karagözün mezar taşı., 

maktadır. 
imar, çok güzel bir şey .. Fa

kat çocukları, bir tarihin üzerin
de tepindirmek doğru mudur? 1 

Bursa'nın bir kaplıca şehri, 
bir seyyah şehri olmasını istiyo
ruz. Müzenin iç avlusundaki 
balta ile uçurulmuş mermer ka
vukları gören seyyahlara bile
meyiz ne cevap veriliyor?. 

Ve gene Bursanın bir kaplıca 
şehri, bir seyyah şehri olması
nı istiyoruz. Yeşil'in yanındaki 
sedde eskiden yere serilmiş ha
sırlara uzanarak Bursanm ezeli 
sükununu seyreden seyyahlar, 
şimdi ayni set üstünde açılmış, 
biribirine rakip iki mahalle kah
vesinin ikisi birden başlayıp bir
den susan ve başka başka hava
lar çalan gramofonlarmın çatlak 
seslerini duymağa tahammül e-
debilecekler mi? 1 

Yeşili seyreden seyyahlar, in
ce mermer oymalı şadırvanın a
sırlardanberi akan sularla nasıl 
kırılmağa, incelip dökülmeğe, 
peynirleşmeğe başladığını gö
rürlerse, suların bu sinsi tahrip
karhğım nasıl izah edebilecek
ler! 

Ben, bunları iki sene evvel 
görmüştüm ve içim yanmıştı. 
Gönül istiyor ki Bursalılar, bu 
geçen iki yıl içinde bu faciaları 
görmüş ve düzeltmiş olsunlar 
ve doğru vesikalar, canlı fotoğ
farlarla benim yamldığnnı, ya -
nılmakta olduğumu, bir hakaret 

..:.. , güzel kı~ Bursadadır., 

Yemen 
Ellerinde 
Veyselkarani 

Her memlekette seyyah av
'amak için çalışan müesseseler 
Jropaganda neşriyatını para · 
nz olarak dağıtırlar. Ve bun 
'an o kadar çok basarlar ki 
'1er otelde, her kahvede, her 
.ütüphancde bir rehberden or 
~ane, on beş tane bulmak ka
">ildir. Zira bunların derhal bu 
'unabilmesi o müessesenin ka 
tdır. Halbuki başka yerlere 

'>ilemeyiz ama İstanbulda biı 
~ek Bursa rehberi bulmal 
nümkündür ve bu da para ilı 
·atılıyor. 

Cidden garib bir propagan
ta tarzıdır bu ..• 

Sonra gene Istanbulda par; 
"le "tedarik" edilebilen bir U 
!udağ rehberi var ki bir ba
·~ışta insanı ürkütüyor. Seyyal 
'cafilesinin gelmesini isteyen 
·)ir şehir şüphesiz bu seyyah
~arın kara gözlerine aşık de 
yildir. Para harcamalarını vr 
rehirlilerin para kazanmasınr 
:ster. 

İster ama, paraziti bol bi~ 
·ad yosundan başka hiç bir f ev· 
'taHideliği olmayan bir Ulu -
lağ otelinde gecelemek için 
1rnan para pek çoktur. Hel! 
J yer yatağı hikayesi ... Yürek
' er acısı bir faciadır bu. 

Seyahat acentelerine gön . 
:!erilecek propaganda rehber . 
·erinde ancak bir memleketir 
1eref duyduğu hatıraların, göğ 
ıünü gere gere dünyaya tcşhiı 
~tmekten çekinmiyeceği gü . 
~elliklerin ve kıymetlerin ye
·i vardır. Y eryatağını Cumhuri 
1et Türkiyesi hapishanelerin . 
ien bile kaldırmıştır. Ve de . 
nir sanayii kurulur kurulmaz 
fürk köylerinde her köylünür. 
.,ir demir karyolası olacaktır 
'3öyle iken eski yaşayışımızır 
ıeryatağı gibi en ayıp olan ha 
·ı~asın__ı bu rehbere sokmak ki 
"lın hatırına gelmiştir acaba? 

Seyyahlar istirahate ve eğ 
'enmeğe gelirler baylar •. lş 
·ence çekmeğe değil ... 

Ve bu Uludağ otelinin yam 
ıa hiç olmazsa iki oteJ dah; 
raptırmalıdır. Zira bu oteldt 

· nsan kendini Yemen ellerindt' 
.;~ ""T r~rc;r lk;:ır;:nı;" ~anıvor. 

gibi suratıma çarpsınlar. 1 

(•)Lahdin arkadaki taşıdırs .__, __________ _ 

"Yalova,, · Bursanın 
Rakibi ~~dir? 

Zannetmiyoruz ... Fakat Bursa, k~·I 
kendisinin düşmanıdır 

Evet ... Yalova Bursanm bir 
rakibi değildir. Zira Bursanın 
insanda merak uyandıran öyle 
bir çekiciliği vardır ki, şu veya 
bu rakip en yüksek kazançları 
elde edebilmiş olsa bile Bursa
nın seyyah "komanyası" nı a
zaltamaz. 

Bursa başhbaşına bir alemdir. 
Güzel bir alem. lnsanın otomo
bili Karabükea'<le saplanmış ol
sa bile göze kış öyle güzel ge
liyor ki, insan yarı yolda vası
tasız kaldığına bile kızamıyor. 

Ya o bahar! .. Doyulur mu 

Bursanın baharına? 
1 Yahu! Bu şehrin yirmi sene 

evvel Temenyeri vardı ki, sırf 
orada iki gün dolaşabi.mek için 
birçok İstanbullular Mudanya-

~ ,,ollanırlardı. Ne olc111 bu Te-
.•. _nyerine? Başka ülkeye 
mi gitti? 
Hayır ... Bursalılar kaynaşma

larını kaybettiler. Halbuki iktı
c;adi buhra.n dünyanın ne tarafı· 

ru düşündürürse düşHndürsün, 
iyi idare edilmiş olsa, turizm 
işi bilgi ile döndürülüp başarıl
mış olsa şu Bursa, gelen sey• 
yalılara katır, at, eşek kirahya
rak paşa gibi yaşar, oteller. 
kaplıcalar doluP. taşardL 

Akdeniz adalarında ot bit
mez ... Ama Yunan Siklat'lanm, 
İtalyan Dodekanez'ini yaşatan 
hep dışardan gelenlerdir. Adı
na Korsika denilen bir ada var
dır ki, düne kadar haydut yata
ğı olan bu adanın müşterileri, 
çamları kurtlu iki buçuk mar-. 
ki (1) istismar ederek yaşamak-
tadırlar. 1 

Temenyeri günlerinin zevki· 
ni bugün Bursada bulamıyan 
ecnebi değil, İstanbullu seyyah
lar, bu gidişle bir gün Yeşil Ca
mii ile Yeşil Türbesinden başka 
şu güzel Bursada adına yeşil 
takılabilece1-: bir yer bulamıya
caklarından korkuyorlar. 

.(*) Ormanlı dağ. 

"Hele şu Gökdere ça~lıyanının ihtişamına bakınız.,, 

"Tan,, sütunlan her vatandaşın 
hakll her şikayetine açıktır! 



1 DÜNYA YÜZÜCÜLERi ARASINDA 
Dünyanın en meşhur yüzücli· merikah yUzUcUlerin götterdik

ıeri Am Borg, Elen Medison ve leri muvaffakryetlere balahna, 
şimdi Tarzan rolilnü oynıyan 1936 olimpiyadmd• 1 ~32 de 
Veysmüller'in uzun zaman yeti- kendilerini mağlOr Japon-
şilmiyen rekorlarından sonra, lardan intikamlar aacaklan-
bir iki mevsim, attık yüzme ıpo- na hükmedilebilir. 
runun en 10t1 haddine geldiği· Kınlmaz ,. i görlhıen 100, 
miz zannedilıni,ti. 200 ve 1500 etr.e dünya rekor-
Hal~ki ı 936 Bertin olimpi- • Amerik a limımıştır. P~ 

yatlarının yaklaşması, birçr· _ Fik isnundeki Nevyorklu 
memleketlerde ve bilhassa ~- J yUzUcU VeysmUiterin 51 saniye 
rn · ·a'da yüzmede yeni ve dık- 4/ 10 luk 100 metre rekorunu 56 

decek Gilhula ile Flangeni de 
unutmamak lizundır. Gilhula, 
300 yarda, 300 metre ve 440 
yarda dilnya rekorlarının sahi
bidir. Diğeri ise Borg'un 1929 
danberi elinde tuttuğu 21 daki· 
ka 6 saniye 8/10 luk bir mil re
konınu 20 dakika 48 saniye 3/10 
a indirmiştir. 

Amerika yüzücülerinin fevka
lade terakkileri serbest yüzme -
ye münhasır değildir. Bu terak
ki kurbağalama ve sırt üstü 
yüzmede de görülmektedir. 

Higgins ismindeki bir Ame· 
rikall kurbağalamada (Kelebek 
kurbafalaması) denilen yeni bir 
tarzla Franıız Kartone'ye ait 1 
dakika 12 aniye 4/10 luk bir 
rekoru 1 dakika 10 saniye 8/10 
la ıamu.tır. Gene Fransız Kar· 
tone'nin 2 dakika 42 ıaniye 6/10 
luk 200 metre kurbağalama re
korunu Sietaı isminde bir Al
man 2/10 farkla kırmı,tır . 

- Az kalsın sporumuza darbe vuracak 9ekte eokulan Fenerbahçe • Llberta8 
maçı blr safhası 

Libertas Antrenörünün Bir Yazısı 
Kadın yUzUcUlere gelince, 

bqlarmda Kayt bulunan Ame
rikalılann büyük gayretine rağ
men, Hollandalı kadın yilzUcü
lerden Villi den U den ve Maa
tenbörke ilk ufı işgal etmekte
dirler. Bunlardan birincisi 500 

Bir Viyana gazetesinde çıkan bu yazıda dayak 
hakkında bir kelime blle yokl 

Bir gazete burada, Libertas • 
Fenerbahçe hftdiseai diye batlık 
başlık altına, - bir aralık Ölimpi 
yakos maçlarını bile men etti -
recek kadar - heyecan ve asabi

E:,ı r hafta ara ile 1!500 ve 200 metre ~erbe~t yUzm• metre serbest rekorunu kırmış- yet uyandıran yalan yanlı§ ha 
dUnya rekorlarını kıran Amer1kah Medika tır. Di~eri ise sırt UstU rekorla- herler neşrederken, kılım. doku-

rmı birer birer kmnaktadır. nulmayan hakemi dövdürürken, 
kate deier bir gayret uyandırdı. 1 saniye 6/10 a indirmiştir. Mc-di· Bütün bunlar 1936 olirnpiya- (Viyanalı misafirlere dayak at -
Bunun neticesi olarak yeti•il- ka ismindeki yilzUcU de gene tık) diye ilemi velveleye verir-
mez zannedilen rekorlar kırıldı Veysmilller'in 2 dakika 8 ıani- dında yüzme milsabakalanrun ken, diğer taraftan da posta, Vi
ve yüzme tarzlannda bir tekem- yelik 200 metr~ rekorunu 2 da- ne mühim bir rekabete veıile o- yanada çıkan (Sport Tageblatt) 
mü? görüldil. kika 7 saniye 2/10 da ve Borı- lacağım göstermektedir .Çünkü gazetesinin 26 Nisan tarihli sa· 

Vakıa, bu yeni rekorların mil- un. 19 dakika 7 saniye 2/10 ~uk Amerikalılar ekser rekorlan kı· yıııru elimize getirdi. Dayak at
li ve beynelmilel federasyonlar 1500 metre rekorunu 18 dakıka rarken, uzak şarkta Japonlar, tığımız iddia edilen Viyanahla-
tarafından resmen tasdikını bek 39 saniye 3/ 10 da kırmıştır. Ge d rın Viyanasmda rıkan bu gaze-. d d v kış olayısiyle bıraktıktan yüz- :. lcmek lazımgelirse de, Avrupa ne Medıka, 220 yar a a ey~- tede, Libertas antrenörünün Li-

h b ı .. ıı '· 2 d kl1·• 9 l ı k me mUsabakalanna, yeni yeni gazetelerine gelen a er ere go- mu er ın a - ıan ye 1 bertas • Fenerbahçe maçı hak-
re bunlardan bir kısmı tasdike- rekorunu 2 dakika 7 unlye 8/10 ba,hyıcaklardır. kında bir mektubu vardır. Türk-
dilmiş bulunmaktadır. a indinni,tir. [ 1 a çeye çevirip aşağıya koyduğu -

Yüzmede ve rekorlarında Bu işe cam sıkılan meşhur T E B L LE R muz bu mektupta, bu uydurma 
meydana getirilen tekemmülü Tarzan yani Veyımilller IOn lıtanbul Mmtakası Futbol dayak hadisesi hakkında tek 
şu ufak mukayese ile anlamak günlerde Nevyorkta 220 yarda b.. ~ ,,; ~· . !! QJ'L• • 

kab\ıdtf. ........ •iiMİiir'wlııiİi~iJiiii:J~~3~.s~-~1~93~s~cu""m~a~g~ün~U~ya~pr.ı;-ıia~-11stfifier~d;;airahılif diye~ek 
Son bir sene ~arfında, erkek- bu mesafeyi gene 2 dakika 9 11• Türk seyircisinden en ufak bir 

i U U .. T u cak resmi lik maçları: tere ait 26 dUnya rekorundan on n yede Y zm ştur. am Ç sene misafi.perverlik nezaketin1 edr dan k Beşiktaı Şeref alanında -
sekiz:i; kadınlara ait 26 dünya spor mtisabakalarm uza Atan gözcüsü Adnan Akın. geyen bu gazete, Viyanalı an -
rekorundan on dördü kırdmtf• kalan Tarzan'ın etki rekorunu KaragilmrUk • Haliç A taknn- trenöriln bu mektubunu okuduk 
tır. gene tutabilmeıi birçok mUte- lan saat 13, hakem Şazi Tezcan tan ıonra, acaba ne diyecek? 

Senelerce yilzme dUnya re- ha1Sııları ••şırtmı,tır. Bunlar, Doğan - Fener Yılmaz A ta- "Tilrkiyede son oyunumuzu 
korlannı bir inhisar haline ge- bu harikulAde yUzilcUnUn, ılne- kımlan saat 14143, hakem t. M. geçen cuma oynadık. Hasmımız 
tirmi, olan Borg, Meclison ve ma filmlerini bırakır da ıene Apak. Fenerbahçe takımı idi. Öynaya
VeysmUller'in iıimlerine yeni spor aahasma dHner1e birçok re- Ortıktsy • Sumer A takımlan cafunız stad Kadıköyünde çi -
<lUnya rekorları listesinde ya korlan tekrar alacalı kanaatin- aaat 16,30, hakem Adnan Akın. men, gilzel bir saha idi. Fakat 
hiç veyahut da pek az tesadilf dedirler. 11eyircilere kolaylık olmak ilze-
edilmektedir. VeysmUller timdi Yalnız tunu da kaydetmek 11· • re şehirde eski bir kışlanın için-
ancak 100 yarda rekorunu elin.. zımdır ki, Medika ıon zaman• İstanbul Denizcilik heyetin • deki sahada oynatıldrk. Çimen-
de tutmaktadır. Borg'a gelince, tarda yeti~n en iyi yUzUcUler. den: siz ve sert bir düzlilkte oyna -
eler Medika'nm 18 dakika 59 den biridir. Bu yUzUcU, Franau ı- g35 senesi su sporlan mil- mak acısını üçüncü defa tattık. 
saniye 3/10 olarak kırdığı 1500 Tariı'e ait olan 4 dakika 47 1&• sabakHma i'tirak edecek ku· Türk futbolünün üstadı Fe -
rekoru taadik edilirse iemi liete· niyelik 400 metre rekorunu 4 lUplerden liu.nslan mevcut olan nerbahçelilerin iki kuvvetli ra
den bUıbUtUn ıilinecektir, Me- dakika 38 ıanlye 7 /10 a ve 5 da· lann ıo temmuza kadar heyete kibi olan Güneo ve Galatasaray 
dlıon ile, 880 yardadan bir mile kika 26 ıaniye 6/10 luk 500 yeniden kaydettirmeleri. klilplerile berabere kalmıştrk. 
kadar olan uzun me11fe rekorla- metre rekorunu 5 dakika 16 ••· 2 - Yeni federe olan kulüp· 7000 seyirci vatandaşlarının 
rını muhafaza etmektedir. Yeni niye 3/10 a indlrmittir. terin bu müsabakalara iştirak bir zaferini ümid ediyordu. Bu 
yeti,en kadm yüzUcillerln ya- Bugün dUnya yUzUcWerl ara• edecek a.ıaları için temmuz bi- Türk takımları memleketlerin -
kmda bu rekorlan da kınnaaı ıında birinci mevkii tutan Medi· dayetine kadar heyeti haberdar de şöhretli hasımları, bir kaç se· 
çok muhtemeldir. ka'nın yanında 938 Berlln ollm· etmekle llıanslarmı yaptırmala· ne evvel de- Prağın Slavycısım 

Bu mevılm bıtmdınberi A· piyıdmda Amerikayı temall e• n tebliğ olunur. yenmi~lerdir. 

" TAN " m ttftllta11 ı O. ' liı Drummond'u ne vaklttenbe
ri hizmetinizde bulunduruyor
ıunuz? 

Edaar Wallace 
- Def il htraıı, daha •ı•iı 

olıı bile gene onu ıeveceginı. 

-a-
BUDA 

r Pırr ile Froyınt arasındaki 
görUıme pek kısa olmuıtu. lh· 
ti7ar milyoner, Beardmore'un 
ölUmU mUn11ebetile tahkikat 
yaptığı sıralarda tanıdığı baı
mUf ettiıin içeriye ıirdiğini gö
rünce: 

- Gene ne var, gene ne ol
du? diye sordu. Bu katil herif
ler yeni baştan bir iş mi çıkar
dılar? 

Parr: 
- Hayır, ıiroen baıı malrt

mat rica etmeie geldim. Tha-

- Üç ıydanberl lıterlme bı· 
kıyor. Niçin ıordunuı? 

- Ne kadar maaı verlyorau· 
nuz? 

Froyınt öyle ıU1Unç dene-
cek derecede u bir para ıöyl• 
di ki, mahcup olmamak içln 
yemef ini de orada yedlflni, 
ıkıamlan da eerbeat bulundu· 
lunu illve etti. 

- Bu ıon günlerde pırı ır· 
kıntrıı geçirditini biliyor muau
nuı? 

- Galiba 8yle.. DUn benden 
beı lira kadar bir avana lıtemlt
ti. Acele pıra verecek bir yeri 
varmıı. Tablt reddettim. Han· 
gi iı için oluna olıun, ben a· 
vans vermekten hiç hotlan• 
mam. Bu, insanlın fıkirleıtlr
mekten başka işe yaramaz. 

- Froyant ıanntderim ki, 
sizin birçok antika ıan'at eıer· 
leriniı olacak. Bunlardan· ıon 
zamanlarda hiç kaybolanı var 
mıdır? 

Froyant ~erinden fırladı. 

Yalnız eıyasından birinin ça
hnmıı olm111 fikri bile, kendi
ılni zıvanadan çıkarmağa kafi 
geliyordu. Hiçbir ıey söyleme
den ıalondan dı,anya fırladı. 
Uç dakika aonrı, gözleri yerin· 
den oynamtı, yUZU gözU kırma 
kantık bir halde tekrar geldi: 

- Buda.mı çalnııılar, dedi. 
Bu heykel yüz liradan fazla 
kıymettedir. Daha bu sabah 
yerinde duruyordu. 

Polis komiıeri dedi ki: 
- LlltEen Miı Drummond'u 

çağırtır mıınız. 
Drwnmond geldi, tamamile 

kendisine hakim görünüyordu. 
Elleri arkasında patronun önün
de durdu. Poliı komiserine de 
t8yle bir baktı. 

İsticvap Froyant için kısa, 
fakat mü,kül oldu. Çünkü genç 
kız vaziyetten hiç mütehayyir 
ve müteessir değildi. Fakat pat
ronunun gözünden meselenin 
meydana çıktığını anlamıştı. 
Evveli milyoner, anlaıılmaz bir 
iki ıey mınldandı. Kekeliyerok: 

- Siz ... siz ... dedi, burada 
hırsızlık ettiniz. .......,..... . , • 

Hiddetten elleri titriyordu. 
Gene kız dedi ki : 
- Ben sizden avans istedim. 

Efer siz o kadar kötil bir adam 
olmasaydınız, bu avansı verirdı
niı. 

Froyant hiddetten sarhoşa 
dönmüş gibi idi. MUfetti§e dö -
nerek: 

- Bu kızı dava ediyorum, 
hırsızdır. Evet, hapishaneye gi
deceksiniz. Fakat gitmeden ev
vel, daha ne eksiklerimiz var, 
onlara bakalım. 

Genç kız cevap verdi: 
- O kadar zahmete girrnev1. 

niz, ben bu Buda'dan başka bir 
şeye elimi sürmedim. 

lhtiyar bağırıyordu: 
- Ver anahtarları bana .. Ben 

nasıl sana emniyet ettim de, 
hatta evrakımı açmağa kadar 
salAhiyet verdim?. 

- Evet, bugilnkU gelen ev -
rakınızı da açtım. Hele içinden 
çıkan bir mektup var ki, pek ho
şunuza gitmiyecek zannederim. 

Drummond ihtiyara bir mek
tup uzattı. Froyant zarfı abp aç
tı. lçinden çıkan kağıdın üze -

Fakat netice bafka türlü çık
tı. İki maçta sahaya ahtan Vi
yanalılar, A vuaturyalı futbolcu
ların düşmetke olan töhretini 
muvaffakıyetli bir oyunla kur -
tarmak üzere oyuna başladılar. 
F enerbahçe takımında, TUrk 
Milli takımından beş, altı oyun
cu bulunuyordu. 

Oyunculanmız hücuma bat -
!adılar. 1nct ve komi.>ine bir o
yun görünüyordu. 

12 inci dakikada Bnısek ilk 
golü yaptı. Oyun gittikçe kızıı· 
tı. Viyanalılar haklın vaziyette 
idiler. Buna rağmen bazı oyun
cu1arın hatalı vurutlan yüzün
den netice alınamadı. 

23 üncü dakikada TUrkler 
soldan hücuma geçtiler. Viya • 
nahlar aleyhine Lir favl netice
-:.....oı ı.-.._..~A.~.L 

Bir okuyucunun tavsiyeleri 
(Fenerbahçc • Libertaı) ha· 

<lisesi diye yapılan . gUrilltUlü 
neşriyat üzerine bize uzun bir 
mektup gönderen Ahmet Ham
di isminde sporcu bir okuyucu
muz "Ben memleket sporunu 
kemiren bu hastalığa isyan edi· 
yorum,, dedikten sonra bu neı
riyatı yapan spor muharrirlerine 
şu tavsiyelerde bulunuyor: 

"Türk sporuna fayda temin 
edecek yazılar yazın. 

"Kullipçülük gütmeyin. 
"Memleket gençliği ve mem

leket sporu için yazın ve genç
liğin memleket sporuna olan va· 
zif elerini öğretin. 

"Şu veya bu kulüp hesabına 
yapılacak neşriyatı, memleket 
sporuna yazmak ıuretile yapa • 
cağımz bi\yük faydalara tercih 
etmeyin . ., 

rinde büyük bir kızıl çenber 
vardı. Froyant bunu görür gör· 
mez koltuğa düştil, bayıldı. 

-9-
lyl kalbli hAklm 

Thalia Drummond hlkimin 
huzuruna çıkarıldı. O kadar 
masum bir tavn vardı ki, hikim 
bir defa önilndeki rapora, sonra 
genç kıza, daha sonra da müfet· 
tiş Parr'a baktı. Mesleki haya -
tında karşısından çeıit çe,it in
sanların geçtiğini gören hAkim, 
bu ıuçu da şöyle zihnen bir tah· 
1i1 etti. Katibe sordu: 

- Dosyada sabıkası var mı? 
- Hayır efendim. 
Hakim bir kere daha gözlilk· 

terinin üstünden kıza baktı. Pe
derane bir tavırla: 

- Kızım, neden böyle bir ıuç 
yaptığınızı anlayamıyorum. Sız 
ki muhakkak iyi bir terbiye al -
mış olacaksınız. Neden bu ka • 
dar mühim bir hırsızlığı göze 
aldınız? Paraya bu kadar çok 
ihtiyacınız mı v•rdı? Fakat öyle 
de olsa, bu, gene sizi mazur e-ös-

etti. Devre nihayetine kadar va 
ıiyet değişmedi. 

ikinci devrede ilk hücumu 
Viyanalılar yaptılar ve Türkler 
daha fazla müdafaa vaziyetin • 
de kaldılar. Muhacimlerin gev
ıek oyunu gol yapılmasına mi
ni oluyordu. Fakat nihayet yir
minci dakikada ikinci golü de 
yaptık. Bundan sonra hasım, ga 
lib gelmek için hırsla hücumlar• 
da bulundu, fakat Viyana kale
cisini maflQp etmek kabil ol • 
madı. 
Libertaım hikimiyeti altında 

geçen oyun 2 - 1 Avusturyalılar 
lehine neticelendi. 

Fenerbahçede çevik oyuncu· 
lar olan mUdafilerden baıka iyi 
bir teknisyen olan, fakat oyunu
nu ayni s~viyede tutamıyan ıol 
muavin ~:C:~ ve ıol açıklarm 
~nuıu ıuın;.,, 

Memlekette spor 
Eakitehir - Inhilll eden fut

bol ve atletizm heyetlerinin tq
kili için yapılan aon kongrede 
futbol heyetine Enver Kök, Ke
mal Baydan, Kemal Yersel, Sa· 
bit ve Arif; atletizm heyetine 
milhendiı Feridun, Kadri Sabıt, 
lsmail ıeçilmitlerdir. 

Ankara ıampiyonu Çankaya 
26 nisanda ikinci maçmı Demir
sporla yapmıştır. Çankaya 23 
nisanda hava mektebi takımını 
ilç bir yenmiıti. İki üç bin seyir
ci Önünde yapılan bu ma>ı De
ınirspor 4-1 kazanmı~ttr. 

Demirspor Mennan, Şevket, 
Marıton, İbrahim, İsmail, Fev
zi, Fahri, Aziz gibi iyi eleman· 
tara malik bir tak mıdır. Çanka· 
ya takımında da maruf oyuncu
lanndan baıka lstanbulun eski 
futbolcillerinden Nuri, Hakkı ve 
tskender bulunmaktadır. 

teremez. Ancak geaçlifinizi, 
hüsnil halinizi, acemiH~ nizi 
gözönüne alarak ve tıir daha 
böyle bir suç yapm<lYa\'ağmıza 
kanaat hasıl edtrek, mahkQmi -
yetinizi tecil edeceğim. Fakat 
bu dersi daima hatrnnızda tu • 
tunuz ve bir daha ayağmızt 
böyle yanlq bir yola atmaymız. 

Genç kız efilerek selam verdi 
ve suçlular sıruından çekildi. 
Froyant da sal Jndan çıkmıştı. 
Bu o kadar zengin ad1·nm bir 
tek hını vardı: para. Her ak
şam cebindeki ufak paralan bi-
le sayan, hınızlığmdan bir kil • 
çük fUpheıi olsa, aTU1sıru bile 
mahkemeye v"rmekteu çekin • 
miyecek tıynette bi~ idi. Onun 
için hikımin verdiğ· k .aran i:>e
ğenmemişti. Koridorda rut -
geldiği müfettiş Parr'rtan da bu 
hoşnutsuzluğunu saklamadı: 

- Böyle bir kız cemiyet için 
tehlikedir, dedi, o kadar inaan
lardan sonra, şimdi de beni teh
dit eden gizli cemiyette bu la -
zm da alikam olmadığı nereden 
mal(\m? Herifler benden kırk 

r" p,.,,,., v•p, 
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Gözlerini kan bürümüt Ben• 
venuto bir kaplan gibi pencere
den atlayarak ıofrada eline ge
çirdiği bıçaJı çekerek Luigi'ye 
hücum etmitti. Fakat korkak ve 
kahbe Luigi ondan atik davra· 
ruarak kır atına atlamıf, hezime
ti kabul etmit, atını mahmuz• 

layarıık kaçmı§h. 

Benevenuto birgün geldi ki 
bu maceraya nihayet vtrmek i
cin ne olurs~ olsun harekete 
ğeçınek, lüzumuna inandı. U ~un 
uzun düşündü ve canı kadar sev 
diği Pantalisea'yı elinden al -
mak için uğraşan şu serseri Lu
igi'ye haddini bildirmeğe karar 
verdi. 

Nihayet beklediği fırsat bir 
gece, dünyanın en meşhur hey
keltraşı Michelangelo'nun ver -
diği bir ziyafette zuhur etti. Zi
yafete eski aşıkı Bachiacca'mn 
kolunda gelen Pantalisea her ak 
şamdan daha güzel, daha isve -
bazdı. Bütün erkekler ona hay
ran; herkes onun etrafından ay
rılamıyordu. 

Geç vakite doğru su gibi içi -
len şarabın verdiği tesirle kafa
lar dumanlandığı esnada bir ara 
lık Luigi ve Pantalisea ortadan 
kayboldular. Bunun belki Bene
venuto'dan başka kimse farkına 
varmamıştı. Fakat; o içi yanan 
aşık; işte kaç zamandır bekledi 
ği fırsatın böyle birdenbire önü· 
ne çıkıvermesinden memnun; 
pencereden baktığı vakit avluda 
sevgilisini şu serseri Luigi'nin 
kollan arasında görünce baştan 
aşağı sarsıldı, irkildi. Bir hamle 
de pencereden dışarı atladL Fa
kat maalesef geç kalmıştı. Tam 
kılıcı çekip genç hainin üzerine 
atılacağı vakit o, korkak ve re
zil, atina atlayarak kaçıp gitmiı 
ti. 

T ARiHTE BÜYÜK BiR SANATKARIN BÜYÜK AŞKI 

Bardak bardak şarap yuvar • 
layan Çelini sabaha karşı büsbü
tün zıvanadan çıktı. Davetliler
le birlikte çıktığı halde atını bi
raz sonra Panteliseanm oturdu· 
ğu semte doğru sürdü. 

Floranu'da, Milldm 1500 ae
~esinde, babası mimar Giovan
ıu ·nın çıçek.lerıe süilü villisınai 
Çok §airane bir dekor içinde 
dünyaya gelen Benevenuto Çe
lini, rönesans devrinin kayna
Yan kanma tevarüs etmiş bir ar
tistir. Çok küçükken bütün ihti· 
ınamlara, daha müıbet bir saha 
Üzerinde çal~mağa anası ve ba
bası tarafından ı:orlanmasına 
rağmen romantik tabiati Bene
Venuto'yu flut'e merak sardır -
llu§; günler olmuıtur ki elin -
den musiki ileti dütmemiıtir. 
~ir vakit gelmiıtir ki baban bi
le küçük artistin musikiye olan 
&§knıdan ümide düımüttür • 

tün tuttuğu ıeydir,, diyerek ö -
tede beride sokak kavgalarına 
ıcarıfıyor, ICesik bir suratla, pat
lak bir gözle eve dönüyordu • 

Ana ve baba, oğullarından 
beklediklerini göremediklerin -
den çok müteessirdiler. Niha
yet bir gün onaltı yaşlarına doğ
ru, onu bir kuyumcuya çırak 
verdiler. Çok ıeyler Umit etmi -
yorlardı ama, ne olur, ne olmaz, 
belki burada çahıırdı. 

Senevenuto her türUl ümidin 
fevkinde olarak altı ay içinde 
kuyumculukta büyük bir isti -
dat rösterdi. Çok çabuk ite yat
tı. Baba ve oiul, akpmlan bir
leıiyorlar; biru sanattan, biraz 
musikiden konuşuyorlar; çalı -
yorlar, söylüyorlar ve çok iyi 
vakit reçiriyorlardı. 

Halbuki küçük artistin fiut'ü
le gitgide ahenkli seslef çıkar
masına rağmen resimde daha 
~iyade muvaffak oluyordu. 

Her ikisine de çah~ıyor mu J!enevenuto'nttn kendinden 
idi? Asla! Bunlar ona tabiatın iki yaf küçilk kardeşi asker 
birer vergisi idi. Zaman oluyor- mektebinde okuyordu. Bu kar -
du ki bir haf ta her iti bırakıp d~ bir gün yirmi ya,larmda, 
flut çalışıyor; sonra bunu bir ta- kendinden bUyük bir talebe ile 
rafa fırlatarak, kalem ve klğıdı- kavgaya tutupuş; tesadüfen 
tu kaparak bahçeye çıkıyor, öğ- yanlarmda bulunan Benevenuto 
le yemeği bile yemiyordu. Bu a- dayanamayarak kılıcını çekmiş, 
tcşli çalışmaları haftalarca ay - ite giri~mişti. 
lak, avare dolavmalar takip edi- işe askerler müdahale etme
)'or; Benevenuto her ~eye, her .. miş olı;alardı; hiç şüphe yok ki 
kese karşı kırık bir ümitle ya - ~erefi her ıeyden üstün tutan 
tayan hasta ve zayif ruhlu bir küçük şövalye, karde,ine mu!al
~OCuk g:bi dü~ünceli düşünceli lııt olan talebenin kanlllI akıta -
dolaşıyordu. caktı. 

. Onbeş yaşına kadar ne musi- :Mektepteki bu vakanm zabı -

lkıde, ne de resimde muvaffak o- taya aksettirilmesi üz: erine Be -
Up olmayacağım babası bile nevenuto ve kardeşi altı ay müd 
kestirememiş; ona şu yahut bu detle l"loranea'dan on fersah u
Yolda yürümesi için kat'i birdi- ı:akta bir yere sürüldüler. 
rektif verememişti. Yalnız her Altı ay sonra evine dönen Be
lle pahasına oluna olsun onu neTenuto en iyi elbiselerinin kız 
bir artist olarak yetiıtirmek is - kardefi tarafmdan hkaraya ve • 
teyen babası Benevenuto'yu bu rildifini ifitir ititmeı: son dere
l'Uhta büyütmek için ona sade-- ce kırıldı Ye kızdı. Demek artık 
~: bir baba değil, bir milrebbi, onun bu eve dönmiyeceğini 
ogretici bir arkadas muamelesı nnnetmitlerdi? ... 
ediyor; her vcziled;n bilistifade Ant bir kararla evini terkede-
0!1a güzel san<ıtları sevuiımcK 1• rek, şehir tehir ıerseriyane ~? · 
Çın uğraşıyordu. • laşmağa baıtadı. Kuyumcu duk
b Fakat genç çocuk ondört, on- ~nlannda iş bulursa ~alışıyor~ 
d~ş Yaş çağlarına geldiği zam~n na"akasmı nasıl olsa çıkanyor-

Ucllodan, güreşten başka bır du. 
:e~ düşünemez o:muştu. Tahkir Sene!er geçtiği halde, babası
b~ılen namuslu bir kadını, saf nın bütiln ısrarlarına, ricalarına 
h~r b~kireyi yahut ta adi bir fa. rağmen evine dönmedi. Babası 

1§eYı ayni kılıçla müdafaa ve ona aynı zamanda flütü ihmal 
~Y~~t ! l§te onbeıinci asır ar - etmemesi için de ricalarda bulu
Si atının felsefesi bu idi. Onun i- nuyordu. Bu rica Benevenuto'· 
lan küçük Benevenuto da onla • yu o kadar kızdırmıştı ki yazı -

Uyarak "teref insanın en üa- J&rmdan birinde "babanım zor -

laması beni flütten o kadar so
ğuttu ki Pisa'da kaldığım müd· 
det zarfında bir kere bile bu 
menfur musiki iletinin yanma 
bile yakla§madım,, diyor. 

işte size, artist ruhunun bir 
nümunesi. Zorlamakla, rica ile 
değil; artist, içten gelen bir ar
ruya kapılmakla muvaffak olu
yor. 

Tehlikeli bir hastalığı müte -
akıp Benevenuto Floransa'ya 
dönmüıtü. İyileştikten sonra 
burada Torriagianni isminJeki 
heykeltraşla dost oldu To~r;a -
ıianni onu kuyumculukh değil, 
heykeltraşlıkta muvaffak ola • 
ca~ına ve bunluı için de İngilte
reye gitmesi ,art olduğuna ik-
113. e1mi~ti. 

lngiltereye gitmeğe karar 
verdiği günlerde idi ki bir d ::>st
tan Torrigianni'nin meşhur Mi
chelangelo heykelinin burnunu 
kıran artist olduğunu öğreı:ı.di. 
Bir An içinde en büyük !a:ıa ~ e
serine karşı ihanet eden Torri • 
gianni ile onun verdiği fikirden 
nefret duydu ve lngiltereyc git
mekten vazgeçti. 

Evine dönmüş olmasına rağ
men babası ile bir türlü eski rlost 
lukfan avdet etmemişti. Her 
gün yeni yeni anlaşamamazlık
lar çıkıyor, bir türlti uzla§anu -
yorlardı. 

Bcnevenuto bir gün avare a
vare Floransa sokaklarında do
laşırken Tasso adlı bir gençle 
tanıştı. iki idealist genç çok ça
buk dost oldular. Konuşa konu
şa biribirlerini birlikte Romaya 
gidip çahşmağa ikna ettiler . 

Senevenuto'nun yol parası da 
vardı. Bu para ile Roma'ya dö
nen bir sürücü beygiri kiraladı
lar. Sıra ile binecekler, ebedi 
~ehre varıp meşhur olacaklar 
kendilerini dünyaya tanıtacak : 
lardı. 

Romada Cclini beş sene hiç 
dun_nadı1:n dinlenmeden çalıştı. 
V erılen ış ne kadar güç olursa 
olsun yılmadı. İçinde yanan 
san'at a"?kt ona herşcyi unuttur
muştu. Yalnız iki şey içinde her 
zaman taze ve her giln geçtikçe 
daha kuvvetle yanıyordu: 

Sev<iiği Pantasilea'nm aşkı 
ve meşhur olmak. Bunlardan 
biri azçok irişilmiş bir gaye idi. 
Şöhreti Papanın kulağma kadar 

gitmiş; bütün Roma minyatür 
eserlerini kapışa kapışa alıyor
du. Falfat sevgilisine henüz nail 
olmaktan çok uzaktı. 

Henüz yirmi dört yaşında i
di. Gençti ve yakışıklı idi; fakat 
sevilmek bunlara bağlı bir şey 
olmadığını da biliyordu. 

Çok eli açık, (Zaten bütün ar
tistler böyle değil midir?) Çe
tini bu sıralarda meşhur şair 
Pulci'nin serseri torunu Luigi 
ile ahbab olmuş, onu evine al
mış, bir kardeş gibi bakıyordu. 

Benevenuto bu arkadaşa etti
ği iyiliklere mukabil ondan bir 
şey de istemiyordu. Fakat Lui
gi bir gün ona "eğer tali bana 
da bir gün gelip gülerse; sana 
ştikran borcumu ödeyeceğim,, 
demişti. Ne saçma sözdü. İnsan 
iyiliği bir gün gelip ödensin di
ye değil; sadece bir iyilik diye 
yapmaz mıydı?. 

Şöhreti gitgide kendisine bol 
bol para getinneğe başladığı 
içın Benevenuto çok müsrif bir 
hayat sürüyordu. Haftada bir -
kaç gece sevgilisi Pantasilea' -
nm evinde toplanıyorlar; içi -
yorlar; eğleniyorlar; bir musiki 
ve şiir aıemi içinde yaşıyorlar
dı. Bu alemlerde Çelini'nin en 
çok içini sıkan şey Pantalisea • 
nın eski bir aşıkı olması ve ona 
karşı hissettiğ; merhametti. Za
vallıya o kadar acıyor; güzel 
Pantalisea'yı onun clirlden al -
dığına o kadar nedamet hisse -
diyordu ki onu da bu alemlere 
daveti kendine bir vicdan borcu 
tanıyordu. 

Bir akşam gene Pantalisea' -
nın evinde ziyafette buluşmuş
lardı. Eski aşık, Bachiaeca, ye
ni aşık Çelini ve şairin yakışıklı 
fakat serseri torunu Luigi. 

Bir kadın ve erkek arasnıda 
daimi bir uçurum mevcuddur 
derler. Fakat üç erkek bir ka
dın. ara~ında k .ıdın isterse öyle 
derın hır kıskançlık vücude ge
tirebilir ki bunun sonu hakika
ten çok fec: olabilir. 

Bu akşam Pan talisea her ne
dense Çelini'yi sevdiği halde 
~skan.dırmağa karar vermiş gi
bı yenı tanıdığı Luigi'ye yüz 
veriyordu. Genç çocuk ta ken
dini unutmuş; oynak kadının iş
velerine birdenbire kendini kap
tırıvermişti. 

Çelini sanki onun büyük kar
deşi gibi Luigi'ye kendini bu 
kadına kaptırmamasını ihtar et
ti. Fettan ve çok oynak bir ka
dın olduğunu, şayed onun etek
lerine dolaşırsa bir daha kendi
ni kurtaramıyacağım, dilinin 
döndüğü kadar anlattı. 

Genç çocuk bu nasihattan çok 
mütehassis oldu ve Benevenuto' 
ya o kadınla bir daha konuşmak 
tansa kafasının kırılmasını ter • 
cih edeceğini söyledi. 

Çelini bitahara hatıratında 
"çocuk yeminine hakikaten sa -
chk kaldı" sözlerini yazmakla 
bize o andeki içini kavuran kıs
kançlığın derecesini anlatmak 
istiyor. 

Bunda Benevenuto'yu haklı 
görmeliyiz. Hangimiz kapımız
da beslediğimiz bir gencin sev
diğimiz kadına göz dikmesini 
hoş görebiliriz? 

Fakat gençlik ve aşk bu iki 
kuvvet çok çabuk Luigi'yi Pan
talise~ 'nın kapısından ayrıla . 
maz bır hale koydu. Her gün süs 
l~~~rek, b~şka bir arkadaşın ver 
d.ı~.ı k_rr ı-.- ata biniyor; sevgili
~ını zıyarete gidiyordu. 

Sabahın son yıldızı sönerken 
sevdiği kadının kapısını beyhu
de yere asabi ellerle wruyordu. 
Pantalisea evine dönmemişti. 
Şiddetle atını geri çevirdi.Da! 

lara kırlara doğru sürCl'ek ciğer 
lerinin çok mühtaç olduğu te
miz havayı alacaktı. 
Kö~eyi dönerken yüreği bir • 

denbire hopladı • İşte uzaktan 
Pantalisea ve aşıkı Luigi beş al
tı arkadaşın refakatinde eve dö 
nüyorlardı. 

Yanlarına yaklaşınca atından 
indi. Hürmetle kadını selamla • 
dr. İntikam hırsile yanan gözle
ri kıpkırmızı kesilmişti. Bir söz: 
bir tahkiri amiz cümle ve saba -
hm derin sükOtü içinde. 

Kılıç şakırtıları, atlayan, sal • 
dıran bir insan kalabalığı ! Şaha 
kalakn atlar; kaldmm üzerinde 
kan parçalan ve burnunun ucu 
kesilerek yere serilen Luigi 1 ve 
onun yüzünden sıçrayarak Pan
taliseanm yüzünü çizen Beneve
nutonun kılıcı. 

Ne serin kan, ne derin sanat 
aşkı! Kanlı vakadan bir saat son 
ra Benevenuto Çelini gene atel
yesinde şah eserlerinden birini 
yontmakla meşgul! 

... enevenuto'nun ~öhretl artık bütün Romayı tutmu• 
ştu. Pa~~ b!I~ onu _kabu~ ediyor, hiç kimseye gös
termedıCJı kılıse hazınelerani onun önüne yıOıyordu. 
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TOLSTOY 
19 uncu asrın en büyük ro -

mancı ve mütefekkirlerinden bi
ri olan Tolstoy aristokrat ana ve 
babadan doğmuş bi::- Rustur. 
(Şenvadi) ismini verdikleri 
(Yasnaya Polyana) malikane -
s:nde 1828 de doğan Leo Tols
toy'un anası daha bir buçuk ya
§~:da il;:en ölmüş fakat o "çok 
yuksek, ince hisli, Spirituel" a
n:ıyı hiç bir vakit unutamamış
tır. Beş dili de ana dili gibi ko -
n~1ş:ın, çok mükemmel bir piya
nıct ohm Priorcess Marie bütün 
Rusyada sevilmiş bir kadındı. 

Babasını 9 yaşında iken kaip 
eden Tolstoy onu çok iyi hatır
lıyabiliyor. lşi gücü vasi arazi 
ve çiftliklerini fena idare etmek
ten ibaret olan babasının köylü
leri döğmediğinden büyük bir 
memnuniyetle bahseden müte -
fekkir, üç erkek ve bir kız kar
deşile birlikte Tatiana halanın 
ı:ezareti altında terbiye edilmiş
tır. Tolstoy, bu yaşlı haladan iki 
şey öğrendiğini her zaman her 
vesile ile tekrarlar; ve sevmenin 
azude yaşamanın hayatta en bü
yük saadet olduğunu ondan öğ
re~diğini s~yler. Tolstoy kardeş
len arasınaa en çok Nicholas'ı 
s~v~:di. .. Çünkü o ?a kendisi gi· 
bı (cmru vefa etmış olsaydı) bir 
mütefekkir o!acaktı. Çocukluk 
h~tıralan arasında bu büyük kar 
deşin icad ettiği ve biribirini sev 

1 • • 
m~.c , ıncıtmemek, kavga etme· 
mek ve her z.ıman mes'ud ola -
rak ya~amak cEasına dayanan 
"karınca kardeşler" adlı bir o -
yun vardı ki Tolstoy bütün oyun 
!ardan çok onu severdi. Leoyu 
çocukken en sıkan şey çirkinli
ği idi. Bu, onu çok zaman keder
li ve melankolik yapardı. 

ltardeşlenie beraöer on altı 
yaşında iken Universiteye de -
vama başlayan Tolstoy din ders 
l~rinden başka şeye çalışmadıar 
için muvaffak olamazu.ı:. Hat;a 
bir gün coğrafya imt:hanında 
Fransa limanlarından bir tancı:;i 
ni bile sayamadığı için döndürül 
müştü. Tolstoy, Universiteyi 
karmakarışık b:r ilim sermayesi 
ile bitirmiştir. 19 yaşında tekrar 
köylülerine dönen Leo, biraz son 
ra Sen Petresburg'da derin bir 
sefahet hayatına dalmıştır. Bun
dan da memnun olmamış, iki se
ne sonra Kafkasya ordusunda za 
bit bulunan kardeşinin yanına 
giderek orduya iltihak etmiştir. 

Açık hava, daha tabii havat . , 
Tolstoy'a kendi kendisini dinle
meğe vakit vermiş olacak ki bi
rinci eseri olan (Çocukluk) adlı 
kitabını burada yazmıştır. Bunu 
takib eden (Gen!:lik) adlı eseri 
de gene Kafkasyada yazılmış • 
tır. Çocuk hislerinin, en ince, en 
keskin derinliklerine kadar nü -
fuz eden bu iki eser çocuk ruhu· 
nu tahlil bakımından e;;sizdir. 

Sivastopol muhasarasında bu
lunan Tolstoy harbi, ölümü ve ız 
tırabı yakından görmüş ve tat -
mıştır. Sivastopol adlı eseri bu 
acı tecrübelerin mahsulüdür. 

Sivastopoldan sonra tekrar 
Sen Petresburg'a dönen Tolstoy 
artık muharrirler ve ediplerle dü 
şüp kalkmağa başlamıştır, Ede
bi kudretini iki üç eserile isbat 
etmiş olmasına rağmen kavgacı
bğı, her şeyi tenkid etmesi yü -
zünden onlarla da geçinemem·ş 
ve daha 27 ya~ında iken pek yal
nız kalmı~tır. Hıristiyanlığm in
sanfara saadet getirmekten zi -
y- le, kuru vdtlcrle dolu bir din 
c· 1 ,;-unu en b"'f:lt inr.ın!nnn bi
l ~·1 "Y~bilccc~i ş:k:lde y~ m·'}, 
r ctm '.! ve a 1hıtmış o!-n mü
t ,. · '.~:·r bu z:ım:ın'ürcla mümtüz 
ı:ı-ıf ara~ınd:ı cck dürmln ka -
zanmı~.tır:. Bunda!! soma, haya -
tını, koylu esaretini kaldırmağa 
hasreden Tolstoy Fransa, İngil
tere ve Almanyada tetkik seya -
laatlari yapmıştır. 

1861 de Çar lkinci Aleksandr 

f YARININ BÜYÜKLERi 1 

ÖGRENELIM 
ÇOÇUKLAR 

Uzun ömürler 

o 
(1828·1910) 

Tofstol 

tarafından serflik kaldınlmca 
Tolstoy kendini büsbütün çiftçi
nin derdlerile, aristokrasiden 
çektiği cefayı tahfifle alakadar 
görmüş ve işe dört el ile sarılmış 
tır. O kadar ki bir zamanlar saçı 
sakala karışmış, köylüden başka 
herşeyi unutmuş bir halde gez
miş, uğra~mış ve didinmiştir. 

Tolstoy otuz dört yaşında çok 
mes'ud bir izdivaç yapmıştır. Ka 
rısı ile o kadar hoş geçinmiştir 
ki böyle tam bir ahenk pek az 
insana nasib olmuştur. Çocukla 
rmı hizmetçilerinin eline bırak
mak yerine ana baba birleşerek 
terbiye etmişlerdir, 

insanlar arasında yüz yaşmı 
geçenlerin isimleri ve resimle
ri gazetelere geçiyor. Halbuki 
ağaçların, balıkların, kuşların 
içinde öyle uzun ömürlüler var 
ki, insanların yüz yaşına güler
ler. Mesela ıhlamur bin, meşe 
ve kestane ağaçlan iki bin, ser
vi ağacı üç bin sene yaşar. 

Portakal ve zeytin ağaçları
nın da ömürleri birkaç asır sü
rer. lngilterede Kont de Cower 
isminde bir zatın evindeki bir 
meşe ağacının on iki asırlık 
ömrü olduğunu iddia ederler. 
~tin8:. civarında mevcut bir zey
tın agacının bir zamanlar göl
g.~sinde Eflatun'un oturduğunu 
s?ylerler. Demek ki bu ağaç iki 
bın yqmda kadar bir şey ..• 

Kalifomiyada da boylan o
tuz metreyi, ömürleri de binler
ce seneyi geçen baobap ağaçla
n vardır. Fakat uzun ömürlü 
olmak yalnız ağaçlara mahsus 
d_eğildir. Uç bin sene yaşıyan 
!~msahlar. iki bin sene yaşıyan 
1ller vardır. Ley tekler bir asır-

MES'UD 

Groenlandın buzlan arasın -
da, bütün medeni hayattan u 

zak yaşayan Eskimoların adını 
hepimiz biliriz, fakat nasıl yaşa 
dıklan hakkında malfunaumız 
azdır. 

Bunlarla uzun müddet bera • 
ber düşüp kalkmış bir A vrupah 
Eskimoları şöyle anlatıyor: 

- Yer yüzünde bunlar kadar 
mahrumiyet içinde yaşayan in -
sanlar yoktur. Senenin altı ayı 
onlar için gecedir. Yiyecekleri
ni çıkarabilmek için giri,tikleri 
mücadele hayrete değer. Kul· 
landıklan silahlar o kadar ipti -

daidir ki, yirmi bin sene evvelki 
cedlerimiz belki daha iyilerini 
kullanırlardı. Ne İngiliz lirası · 
nm düşürüldüğünden, ne buh • 
randan, ne de Milletler Cemiye
tinden haberleri yoktur. 

Eskimolar dünyanın en mes
ud milletidir. tık defa Groenlan
dm garb tarafına gittiğim za -
man, nüfuılan on yedi bin ka • 
dar vardı. Şimdi ancak on dört 
bin ya var, ya yok. Bunun en hil 
yük amili, medeniyetin o taraf
lara da kol atması olmuştur. 
Çünkü bu taraftaki Eskimolar, 
tuttuk.lan hayvanlarm kürkleri
ne mukabil içki alırlar. Yalnız 
Groenlandın şark tarafında, Ka 
nadanın en tepesinde ya,3yan -
lar halis Eskimo olarak kalmıt· 
lardır. tl ç bin kilometre uzunlu
ğundaki sahilde r:ıüfuslan altı 
":~~kadardır ve yavaş yavaş ırk 

Yazları her sabah uzun gez -
mel ere; kışları ava ve kızak kay 
mağa hep çocuklarile birlikte çı-

' lan sönmek üzeredir. 

~!:! ..,~~,lsio~larla iQŞg~?i:--~ :-.• ••' •', ,, __ ----.. 
ÇocukJarrnr, eğlendirmek, gül • uyku vakti 

dürmek, onlara öğretici bir arka dan fazla yaşıyamazlar. Papa
~aş ~lmak o.n~~ ~aşlıc~ .meşga • ğanla kaplumbağa da yüz yaşı· 
ele~ınden bın ı~ı. Evlı .~ı:tyatı - na kadar yaşarlar. Bundan son
nın 1lk on senesınde (s~vc.: ve ra diğer hayvanlara bakalım: 
b-rış) v.~ .. <An~a Kar~nına) }':: Katır 80, deve 60, aslan ve ger
yazan buyu.k mute~ekkir yavaş gedan 60, tazı 50, geyik 40, mer
~avaş .. kendı saa~etınd~n bıkma- kep 30 sene yaşar. Atın ömrü 
ga. şuphelenmege başlamıştır. vasati 25 i geçmez. Yirmi yaş
Mılyonlarca vatandaşın aç ve se tan evvel ömürleri tükenen 
falet içinde kıvrandığını bilen hayvanlar arasında kurt, köpek, 
Tolstoy aile saadetini bile ken - çakal, sülün, öküz vardır. Tilki, 
d ::ıe çok görmeğe başlamış, gö karınca, bülbül, ördek için vasa
zünden çok sevdiği kansı ve ço- ti ~mür 15 senedir. Koyun 12, 
cuklannı ihmal etmeğe onları keçı, serçe 10, tavşan, salyan-
incitmeğe başlamıştır. ' goz S, kurbağa ve engerek yıla-

•• •• •• • • • • w. nı 5 sene yaşarlar. Bazı anların 
Buyuk ~utefekkınn geçırdıgı ömrü 4 sene sürer. Orümcek 

bu tahavvul hayatının sonuna iki seneden fazla yaşıyamaz. 
kadar sürmüştür. Onu artık her Ömrü bir aydan fazla sürmi
şeye, en sevdiği çocuklarına kar- yen bir hayvan daha vardır. ö 
şı bile bigane görüyoruz. Dima- d~ hangisidir, bilir misiniz? 
ğmda yalnız bir tek dava var: Bıt. 
Beşerin çektiği cefaya, sefalete 
nihayet verecek bir prensip bul- GörUnmiyen adam 

• 
mak. Hayatının yirmi beş senesi 
ni bu uğurda sarfeden Tolstoy 
bu prensibe sadık kalmak için 
her şeyi feda ederek hayatının 

bu senelerini en basit bir adam 
gibi yaşamıştır. Nihayet evinden 
de kaçmış, trende soğuk alarak 
küçük bir istasyon binasına sığı
narak bir haftalık bir hastalık -
tan sonra zatürrieden ölmüştür. 

Tolstoy'u sevdiren onun sa • 
mimiyeti, ateşli ruhudur. Beşe -
rin saadeti için öyle derin bir ar
zu duymuştur ki, bunu, onu şah
san tanıyanlar, eserlerini oku -
yanlar onunla birlikte çok yakın
dan hissetmişlerdir. 

Tolstoyu mühim; anlaşılmaz 
ve maddi tatbik knbiliyeti olma· 
vnn pren~:p1 crin peşinde kosan 
b

0

r ı:-ı'itcf"'·Yr diye tcn'::id eden
ler d~ yo!: dc~Pdir. Fakat yara
r'r w.1 devirde bilhasEa Rusyada 
halkın Aristokrasi ve zadegan sı 
nıfı elinden çektiği ıztırabı hem 
eserleri, hem de yaşayış tarzı ile 
canlı ve ölmez bir şekilde yaz -
nuş ve yaşatmış bir mütefekkir 
göstermek mümkün değildir. 

En inanılmayan şeyler birer 
birer tahakkuk ediyor. Acaba 
günün birinde "görünmi~en a
dam" ı da görecek miyiz? Ste
fan Biribil isminde bir Macar 
mühendisi, söylendiğine göre, 
eşyayı görünmiyecek hale geti
ren bir alet icat etmiş. 

Mühendis bu aletini gazete
cilere gösterirken bunlardan 
birine elini aletin teferrüatma a 
it olan bir kutunun içine ı;ok
masını söylemiş. Gazeteci elini 
sokmuş ve yavaş yavaş eli şef
faf bir hale gelmiş, sonra da 
hiç görünmez olmuş. 

Bu tecrübe esnasında mühen
dis tabela üstünde bir takrm e
lektrik dü~melerini çevirmek 
suretile sihirli kutusunun mcıri
fctini idare ediyormuş. 

o 

r:- CLAC/J( F~? 
- I!n.ba, ben artıtt mektebe 

gitm~yeccğ:m. Ona kadar say. 
masını öğrendim, bir işe girip 
çahşacağun. 

- Ya! Ona kadar saymasını 
öğrenmekle ne iş yapacaksın 
bakalım 

- Boks hakemi olacağım. 

Ahlak ve tabiatları pek sakin 
viduğu halde, beyaz insanları 
-~"fcfl Di11flrini de hilme -
CllKienÇ n on ira fifÇ 'ltlma?• 
lan yoktur. Bu yüzden feci vak
alar da olmuyor değildir. Rad
ford isminde Amerikalı bir av
cı, bir gUn eşyasını taşıyan hiz
metçilerinden birinin yava' yü
rüdüğünü görerek, kırb3çlam1'· 
Şiddet nedir bilmeyen Eskimo -
lar Amerikalıyı delirdi zannede 
rek, bıçakla öldürmüşlerdir. 
Halbuki yavaş yürüyen Eskimo 
lu hizmetçinin ileride kar fırtı -
nası sezerek, beyaz derili efen · 
disinin hayatını tehlikeye koy
mamak ist~riiği de ıı::onradan an
laşılmıştır. Radford'un hu ceha
leti, dillerini bilmediği için, ha· 
yatma mal olmuştur. 

Fakat Eskimolar umumi· 
yet itibarile yumuşak huylu in
sanlardır. Hırsızlık nedir bil -
mezler. Yalan aralarında en kor 
kunç bir cinayet gibi telakki e
dilir. Yalan söyliyen bir Eski -
molunun kabilesi tarafından ölü 
me mahkUın edildiğini işittim. 
Fakat bu idam hükmü bizdeki 
gibi formalitelere tabi tutulma
ınıştır. Eskimolar bunu lüzum
suz bir zulüm addederler. Mah
kum son dakikaya kadar hak -
kmda """rilen hükmH bilmiyor -
m•ış. Bir gün bir av ter
tib edilmiş. idama memur 
elan kabilenin kıdemlisi a'' 
esnasında bir sırasını geti
rerek, mahkfunu arkadan 
kanca ile vurarak öldürmek su
retile hükmü yerine getirmiş. 

Bu idam hükmü ayrıca bir te 
dib mahiyetinde telakki edilme
mektedir. Sadece kabilenin ni • 
zammı bozan bir adam araların 
dan çıkarılıp atılmıştır. 

Erkimolarm korkunç dene -
cek derecede yaşadıktan hayat. 
~rlrö-::ı ., .. t"'ı..:a+m .,7."'T?11rk1 ~t"'Trıa 

karşı iOameve mechur ol<l"k
brı mücadele, birbirlerine yardı 
mı sadakati b·r kcnun ha1 · 1~e 
-r•' mPrt••r <'nun :,.:., =ld F.c-1·=. 

mo1 u un hıvga ctf ı'i-j hic hir 
·~a,.,..,~n '"'"Ör··ı.,..cm tir. {{iifür 
nedir b. mnzler. <lillerinde bö.v
le hir kelime yoktur. 

Mülkivet hakkına son derece 
riayet ederler. En kuvvetlisinin 
pavı en zayıfının payına müsa
vidir. 

Ailede ve izdivaçta ta ayni 
geiıiı,lik vardır. Eskimolu bir 

iNSANLAR 

koca, kansının muvafakatile i 
kinci bir karı daha alabilir. Ke
za Eskimolu bir kadın. kocası -
om üzerine başka bir koca ile 
d~ ~lenebilir. Kadın ev işlerine 
yardımcı geldi diye ortağından 
memnundur. Çünkü erkekler a
va çıktıktan zaman kadına dü
şen iş çoktur. Çocuk, kayık, ça
dır, ~rkeklerin elbiseleri ve çiz
meleri ... 

Diğer taraftan zayıf ve ihti -
yar bir koca, kanımın kendisin
den güçlü kuvvetli ikinci bir lco
ca almasına memnundur. Çok 
defalar aralarında muvakkaten 
karı ve koca mübadeleleri yapar 
lar. Kıskançlık nedir bilmezler. 

Eskimolu kadın erkekle mii -
savidir, onların da işleri erkek
lerinki kadar çetindir. Eti ve ba 
lığı ekseriya çiy yedikleri için, 
yemekleri öyle bizim yemekleri 
miz Jrlbi kanısık ve çeşitli değil
dir. Yaz aylarında pişmiş yeme 
ğe ihtiy· duyarlar, fakat bu or 
mansız r--emlekette odun bul · 
makta r""vli müşkül bir iş olur. 

Kadu- · rn en güç ışi elbise 
yapmaktıı. Fok balığının ve 
Ren geyiğinin derilerini kurut -
mak ve bunları ac; köpekler;n 
dişlerinden muhafaza etmek la
znndır. Sonra bu deriler beyaz
lattmlır ve dikilir. Yazın da ge· 
yik derisinden çadır yaparlar. 
Bütü .. bu ağır işlere rağmen E~ 
kimolu kadın daima şendir. İş iş 
terken sarkı sövler. c~cukbrrna 
son derece düşkündür. Onla
" bir p-iin hil,.. r1rırrlnı~cfa.n "';; 
layemetle büyütiir. Çocuğun de
diöıi hemen kabul ederler. Co
cugu 'Oren Esldmolu 'l>ır ıtadmı 
teselli etmek güçtür. Eğer ço · 
cuk çok kücükse zavalh anasını 
teskin etmek için başka bir ana 
çocuğunu getirip ona verir. 

Eskimolu kadmlarm kocalan 
ekseriya av kazalarında i'\lürler. 
Fakat arkasından pek çabuk ta 
koca bulurlar. Yaşlı kadınların 
manevi hakimiyetleri ve itibar
ları büyüktür. Zaten Eskimolu
lamı rlinlerine p-öre. en vük~ek 
ruh Nudliyajsk dedikleri bir ka
dın ruhudur. Bu kadın ruhu ye
rin içinde dolaşır ve ölüleri gö
zetir. 

Eskimolular her şeyde bir ru
hun vücudüne kanidirler. Elbi -
selerinde, silahlarında bile... Ah 
rete, öldükten sonra yeni biri -
leme girildiğine inanırlar. Fa
kat cennet, cehennem gibi şey
ler itikadlanna sı~az. Bir Es
kimoluya aşağı yukarı Hıristi -
yanlığı kabnl ettirmiş olan bir 
misyoner, cehennem ve şeytan 
itikadını biı türlü kafasına soka 
mamıştır. Nihayet kırbaçla inan 
dırmağa çalışmış, o zaman Es -
kimolu yer yüzünde bu kadar 
fena bir papas olduktan sonra, 
pekala şeytan da olabileceği ne
ticesine varmıştır. 

Bu temiz insanları kendi hal-

Eskimolu bir kadın çıplak 
vücüduna deri elbise giyer 

!erinde birakmalı. Onların ne 
misyonere, ne duaya, ne de şey
tana ihtiyaçları vardır. 

_, ~-L_A_P~O_N_L_A~R-----' 
İskandinavya yarnnadasınm 

şimaldeki ucunda (Lapon) Iarın 
memleketi vardır. Orada, deni • 
7in içinden fırlayan tepesi kar 
ve buzla örtülü tepecikler sahil
de sayısız girinıi ve çıkmtıla: 
yapmıştır. Dar yaylalarda ufak 
sular akar ve görünmez patika
lar, göçebe (Lapon)lan tepelere 
götürür. Tepelerin etekleri Ren 
geyiklerinin sürü sürü otladıkla 
n kokulu çiçekler ve yumuşak 
otlarla doludur. 

Binlerce senedenberi Laponla 
rm dağlardaki yaşayışı hiç de -
ğişmemiştir. Dünyanın bu köşe 
sinde hala derin bir sulh, büyük 
hir v .. hı.ı?h'r hiikiinı SİİrtTlt"kte -
dir. Fakat çamlar mıntakasına, 
itSri yaşayış ~rmiştir. Göllerde 
vapurlar ve kanolar dolaşır. ke
narlarında ekspres trenler kqu 
!lnr, yeni yeni yollarda otomo • 
b;: ter daiY etl!klerine kadar so -
knlur. Nehirlerde, milvonl2rca 
a~aç kütüğü sahile doğru yol 
alır. Açılan madenlerdeki dina-
' 'I Jcr\ı.l(llJJa:ıaı a ';V'.1. ı:J'ıQJt..ıQs-ı-ı.1 ~w-

Sİ ZJ İ ğİnİ bozar. Fakat göçebe l,a 
ponlar için yaşayış ahengi de -
ğ·işmez. Onlar da ~]ardan or -
m&nlara. ormanlardan dağlara 
gider, gelirler. 

Bununla beraber medeniyet, 
ne yapalım ki, diğ-er bazıları gi 
bi. bu küçük milleti de yutacak 
tır . Onları şimale attılar, top -
r:ıklarını azalttılar, seneden se
n,ye de sayıları eksiliyor. Artrk 
şjmdi İsveç, Norveç ve FenJan· 
diyaya dağılmış olarak yaln lZ 

yiımi bin Lapon kalmıştır. Bir 
çoklar. medeniyete ulaşmış, gö
çehelikten vazgeçmiştir. 

işin garibi, senelerce dağ:hn 
dağa dolaşan Laponlar oturur 
vaziyete girince verem oluyor
lar ve ölüyorlar. Artık alkol ve 
sinemayı Ren f!eyiklerile uğraş
mağa tercih ediyorlar. Bu yüz -
den İsveçin milli zenginlik!erin
den olan Ren geyikleri de mah
va doğru gidiyor. İşte bu yüz
dendir ki,İsveç hükumeti, La
ponlara geyikleri otlatrna müka 
fatı vermek, onlan her türlü ver 
giden muaf tutmak gibi tedbir
lere baş vuruyor. Gene bu mak
satla sırf Lapon çocuktan için 
Ren geyiklerini beslem<-k. Uret
mek üzere hususi mektepler a
çılıyor. 

Eskimoıar bahk tutarak geçınırıer 



------ -

AKADEMiDE 
Güzel San'atJar ~kadcmisin -

de diploma konkurlarına devam 
~dilmektedir. Dlin canh model 
onkuruna giden altı ressamın 
~aptığı etütler hocalardan mü -
tckkep jüri heyetinin karıısma 

[Resim Haberlerl 1 

Sovyet:erdekl TUrk sergisi 
Geçen haf ta bu sütunlarda 

'l'ürk ressamlarının Sovyet Rus 
Yada açacakları resim sergisin
den bahsetmiştik. Bu serginin 
?ı.asıl vücude gelebileceğini an -
l~tmı~tık. Bu serginin temsili 
hır sergi olabilmesi için gazete· 
lere ilanlar verilerek bütün 
~Ürk ressamlarını bu sergiye i~
\~ake davet etmek lazımgeldiği 
l\ı söylemiştik. Haber aldık ki 
'l'trk ressamlarının hepsine ay· 
ll ayn nreıtnıpıar yazılmış ve 
iendilerinden eser istenmiştir. 
stanbul saylavı Bay Salah Cim 

Coz bu sergiyi yapmak üzere ya
kında Moskovaya gidecektir. 

[Musiki Haberleri 1 

Esklşehirde Uç konser 
Konser vermek üzere Uç san

atkarımız Eskişehire gitti. Bür
han, Şeref, Salahaddin İstanbul 
konservatuvarında bir triyo he
Yctidir. Eski§ehirdcki Kadınlar 
nirliği tarafından çağırılmışlar. 
~ün de heyet Eskişehire vardı. 
urada dört beş gün kalacaklar 
Ve Uç konser verdikten sonra dö 
tıeccklerdir. 

o 
2 Mayısta Fransız tiyatrostın 

da viyolonselist Ali Sezai kon· 
~:rvatuvar orkestrası refakatile 
ır konser verecek. Orkestrayı 

<la Cemal Reşid idare edecektir. 
o 

Çekoslovakyalı bir orkestra 
Şefi İstanbul konservatuvarına 
llıilracaat etmiş. Kendisi dirije 
~derek konserler verecekmiş. 
~alacağı eserleri yollamış. Kon
servatuvar da kendisine Mayısın 
<"ln ?eşine kadar isteğini yerine f ctırebileceklerini bildirmiş, Y-a 

1nda lstanbula gelecekti~- ~ 

' 

çıkarılmış ve aralarında birinci
lik ve ikincilik tayini mümkün 
olamarm~ ve hepsi birden ayni 
notu kazanmışlardır. Gelecek 
haf ta içinde eakis k<Jııkuruna baş 
!anacaktır. 

1 ÇORUMDA BiR KURUMj 
Çorwnda "eski belgileri koru

ma ve araştırma kurwnu,, adıy
lc bir cemiyet kurulmuştur.Vali 
Arif Aykaç'm öncülüğü ve baş
kanlığı altında toplanan bu ku
rum, Çorum gibi eski eserlerle 
dolu bir memleket için pek bü -
yük işler görebilir. Çünkü Ço -
rum topraklan altında Eti me -
deniyeti gibi dünyaya Un ve kök 
salan bir medeniyetin vesikala· 
rı yatıyor. Boğazköyde yapılan 

araştırmaların neticelerinden 
öğrenilen dersler büyüktür. Eti
ler, günlük vakaların, siyasi, ta· 
rihi zafer destanlarını taşlar Ü· 

zerine kazarlar, yazarlarmış. nu 
nun için tnrihin karanlık kalmış 
çağlarını bu kazımalarla aydın
latmak mümkün oluycr. Boğaz
köyde okunan kitabelere baka -
rak Çorumda Etilerin bugün ya 
şayan ahfadına rastlandığını gö 
rürüz. 

(Çorum eski Belgilerl koruma 
ve araştırma kurumu) nun prog 
ramı çok geniştir. Ö sadece mü
zelik taş parçalarile değil, Ço -
rumun tarihile de uğraşacak, a
ta sözlerini, bilmeceleri, darbı 
meselleri, ağıtları, türküleri, ma 
nileri, tabirleri, kitabeleri, nin -
nileri, tekerlemeleri, eski Ço -
rum §airlerinin hayat ve eserle
rini de toplayacak, bir müze, bir 
kolleksiyon, bir kültür varlığı 
t.eşkilile de meşgul olacak. 

Ayni zamanda Çorum, lirik 
şairlerile meşhur bir ülkedir. 
Mesela Çorumlu deli Boran var 
ki halkın ağzında güzel şeyleri 
nakarat haline gelmiştir. Mese
la şu parçayı okuyalım: 
Güzeller içinde gayet güzelsin 
\_alınma karşımda beni üzersin 

____ __,,~orumda Bo az ktJydo Eti harabeleri 

_G_ü_Z_E_L_S_A_N_' A_T _L_A_R_j 

Bergama 
Müzesi 
Alma~yaya gidenler bilir. 

Bilmeyenler de öğrensin ki Ber 
linde bir "Bergama" müzesi 
vardır. Bu müze başka müzeler 
gibi değildir. Bir defa çok değer 1 
li olduktan başka dışı içile de 
uygundur. Bina, Bergama kral- J 
lığı devrinde halkın krala ithaf I 
ettiği Jüpiter namına yapılan I 
bir mabedin eski haline konmuş , 
bir biçimdedir. Şimdi bu müze
nin kinde neler var? şacmayı -
nız, Bergama medeniyetinin en 
aüzel, Pn harikulade vesikaları, 
OiyecekGiniz ki bunlar Berga -
madan ta Almanyaya kadar na
sıl gitmiş ?. Bakınız nasıl. Bun -
dan elli sene evvel Bergamada 
Dikili ~osesinde Hofman adın -
da bir müteahhid çalışıyormuş. 
Yola lazım gelen taşları tedarik 
etmek icin civar tepeleri dolaş -
mağa çıkmış, bir de ne görsün 
bir sürü heykeller. 

Bunların herhalde kıymetli 
şeyler olacağım düşünerek bir • 
kaç tanesini sandık içinde Prus 
ya asarıatika enstitüsüne yolla
mış. O zaman bu müessesenin 
başında bulunan M. Konze bak· 
mış ki ~u parçalar, ötedenberi 
aranılan Bergama mebedine a • 
ittir. Derhal Hofman'a bir mek 
tuh yazmış ve bunlardan ne ka
dar eline gesirebilirse yollama -
smı istemiş. Hofman da i şe gi
rişmiş ve uzun zaman çalışarak 
ne bulduysa yollamı~. Velhasıl 
mütemadiyen orada bulunan ser 
vetler sandıklar içinde Alman -
yaya taşınmış durmuş. lşte Ber
lindeki Bergama müzesi bu su -
retle vücude gelmiştir. Ne diye
lim, elimizdeki servetelre karşı 
o zaman lakayıt kalanların ceza 
sını çekiyoruz. Hem de bu taşın
ma işi yapılırken halk, hükume
tin nazarı dikkatini celbetmiş te 
ne cevab al mı~ bilir misiniz? 

''Bu taşların, her yerde tesa
düf edilen taşlardan farkı yok
tur. Ta mma~ı mahzurlu değil
dir,,, D ha b;rcok kıymetli Av
rupa müzelerini zenginle~tiren 
hu zihnivct olmustur. Venüs 
dö Milo da bu zihniyetin kurba
nı otar!'tk bugün Luvr'e kıymet 
verme :tedir. 

600 sene toprak altmda 
Ankarada s ... şirekti boru dö

şemek için yerleri kazdırıyordu. 
Ameleden Mustafanm kazma· 
sının altından bir ses geldi. Ne 
dersiniz? (600) senelik bir defi· 
ne bulunmaz mı? Araştırmalar 
yapıldı. Bulunan gümüş parala· 
rın bir tarafında 792 tarihi, öte 
tarafında da Beyazıt bin Murat 
d:ımgası var. 

Şimdi iş şu: Yıldırım Beyazı. 
tın Timura yenildiği çağlardan 
kaldığı anlaşılan bu paralar altı 
yüz sene toprak altında kalmış· 
tır. 

Demek bunlar, Ankara mey
dan savasmm sonunda kaçırıla
mayıp gömülmüş paralardır. 

Evvelce bu arsa bir şahsın 
malı iken yol yapılacağı icin be· 
lediyc tarafından satın alınmış
tı. 

•• 
EN D ·s 

Belkls tiyatrosunun içi 

Dünyanın ta öbür ucundan 
gelen, golf pantalonlu, kasket -
li, pipolu seyyahlar Antalyadan 
arabalara binerek tozlu yolları 
aşarak uzaklarda bir yere gider
ler ve dönerler. Akın akın bu 
seyyah kafilesi böyle nereye gi
diyor acaba?. 

Şüphesiz orada eski devirler
den kalma antikalar var. Çoğu
muz bilmeyiz ki Antalyaya 40 
kilometre uzakta büyük ve tari
hin en kıymetli abidelerinden 
biri vardır. Mesel! eski Yunan
lılar zamanından kalma bir ti -
yatro harabesi, ama harabe de
yince gözünüzün önüne üstüste 
yığılmı~ taş parçaları gelmesin. 
Dünya üzerindeki eskiden kal • 
ma eserlerin en az yıkılmış, en 
çok eski halini muhafaza eden 
bir harabesidir. Eskiden burada 
büyük bir şehir varmış. Ama 
çok büyük köprüleri, su kemer· 
leri, geniş koşu yerleri, çarşı ve 
meydanları, on binlerce kişi a· 
labilecek kadar büyük ve geniş 
tiyatrosu, falanı filanile hem 
de çok kalabalık bir şehir.Bu şeh 
rin eski adı Aıpendüs'dür. Bu -
rası, Antalyanın 40 kilometre 
şarkında Serik kazasının mer -
kezi o1~n J.{ökcz civannda Köp
rüçay denilen bir irmak kenarın 
da kurulmuştur. 

Eski adı Aspendüs olan bu 
Belkis harabeleri, bilhassa ti -
yatrosu dedik ya, çok harab ol
muştur. Çünkü devrilen bir me· 
deniyetin toprak altında mah · 
vo!masma sebeb zelzeleler, harb 
ler gibi felaketlerdir. E bizim 
Anta1yanrn talii varmış. U~erin 
de öyle pek yakıcı, yıkıcı harb
ler de olmamış. Onun için bu ti
yatroyu hemen hemen güzel bir 
şekilde gözümüzün önünde eski 
halini canlandıracak kadar mü -
kemmel buluyoruz. Amfi oldu -
ğu gibi duruyor. 

iki resmini koyuyoruz. Biri 
tiyatronun dışmı, biri de içini 
gösteriyor. Görüyorsunuz ki ge 
cen zamana göre eski halini ne 
kadaı iyi muhafaza edebilmiş 
değil mi?. 

Bu tiyatronun cephesinde üç 
kapısı vardır. Orta kapudan gi
rilince bir genç kız heykeline 
rastlanır. İşte bu heykeli Belki
se atfederek Aspendüs şehrine 
Belkis demişler. 

kapunun üzerindeki kitabeler • 
den anlıyoruz. 

Amfiteatrın merkezini teşkil 
eden sahne o kadar sanatkara -
ne yapılmış ki en küçük bir ıa· 
da anfinin en yüksek yerlerinde 
bulunan localara kadar olduğu 
gibi işitilir. Aşağıda sahneye çı
kacak artistler ve hayvanlar i -
çin ayrı kapular var. Duvarlar 
tekmil kıymetli resimlerle, de -
korlarla süslüdür. Ne yazık ki 
bu güzel şeylerin çoğu köylüler 
tarafından kırılmış, dökülmüş, 

bozulmu§, bir kısmı da açıkgöz 
seyyahlar tarafından aşırılmış, 

kaçırılmıştır. 

Şimdi isterseniz birazıcık ta 
şehrin tarihinden bahsedelim. 
Bir defa şehir, eski Yunanlılar 
zamanında kurulmuş. Bugün 
yerleri kazıyorlar da ta İmpera 
tor Ogüst zamanında bu şehir
de basılmış paralar çıkarıyor • 
tar. Şehir, bir zamanlar lranlı • 
tarın istilasına uğramış, lranb· 
tarla Yunanlılar arasında yapı· 
lan meşhur Medya muharebele
ri esnasmdan kumandan Mili ta
vs'ın oğlu Cinon, burada 1ran -
lılara karşı çok biiylik muvaff a
kıyetler kazanmış, Belkisin üze 
rinde bulunduğu Köprüçayın 

denize dökü1düğü yerde de İran 
hesabına çalışan Fenike donan -
masınt yaktırmış. 

Bu şehir ve komşu şehirler 

bir zamanlar da Büyük İsken -
derin istilasına uğramış, Belkiı· 
liler Iskendere vergi vcnnek su 
retile kurtulmuşlar, zaten ayni 
vergiyi evvelce de İranlılara ve
rirlermiş. 

Belkisliler pek kavgacı adam
lar değilmi§. Glizcl sanatlarla 
uğraşmaktan zevk alırlannrş. 

lşte bu tiyatro ve bu sanat me
raklısı olan eski Belkislilerden 
kalmadır. 

Memleket:mizin zenginlikle • 
rini tanıyalım. 

AspendUs'de temlzlik 
Belkis harabelerine giden yol 

Antalya belediyesi tarafından 

son zamanlarda düzeltilmiştir. 

Şimdi oraya giden seyyahlar ar
tık tozlu yollardan geçmeğe 

mecbur olmuyorlar. 
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au:gar gazete•i mimar 
Sinan için ne diyor? 

Mimar Sinan 
Hakkında Bulgar
lann yazdıkları 

Büyük Mimar Sinanla her mil 
let kendisine bir ün payı çıkar
mak isteı. Bu ötedeuberi böyle
dir. "Ermenidir, Rumdur, falan
dır, filandır,, derleı dururlar. 
Mimar Sinanın Kayaeriden dev
şirme suretile lstanbula gelmiş 
olması tarihin entrikalı bir vesi
kası olarak uzun senelerden be· 
ri birtakım dedikodulara yol a~
mıştır. 

Bir taraftan da Sinamn Türk 
oğlu Türk olduğuna ve Abdül • 
menan oğlu Sinan olduğuna da
ir de her dilde yazılar yazılmış
tır. 

Geçenlerde bir refikimiz bul -
garca bir gazetede "Selimiye ca 
miini Bulgarlar yapmıştır.,, di -
ye bir fıkra okuduğunı' yarmıı
tı. Halbuki Bulgaristanda çıkan 
"Zora" gazetesinde gördüğü -
müz şu yazıyı resmı\e beraber 
basıyoruz. 

Tercümesi şudur: 

"1588 de ölen ve bıraktığı e
serlerin çokluğu ve gilzelliğile 
insanları şaşırtacak işler yapan 
Bilyük Sinan bütiln dünyayı kıs
kandıracak kadar Türk mimari· 
sini yükseltti. Mısıra karşı 1512 
de yapılan muharebeye karıştı. 
Roma, Mısır ve Arab mimarisi
ni görüp öğrendi. 1520 de görgü 
terini çoğalttı. 1535 de Irana 
karşı yapılan muharebede bulu -
narak lran mimarisine yaklaştı. 
Edimedeki Selimiye camii de 
Sinanın şaheseddir. Dört Padi
şah zamanında ya§amış, 130 ca• 
mi, 80 medrese, 75 han, 33 saray, 
resmi daire, köprü ve saire yap
mıştır.,, 

Şu yazıyı okuduktan sonra ar 
tık Bulgarların böyle bir iddia
da bulunduklarını söyleyenlere 
kulak vermemek lazımgelir. 

Yeni Neşriyat -
Veni Türk 

Bana derler niçin mecnun ge -
zersin 

Şöyle bir yosmanın divanesiyim 
Sonra Sefil Ali'nin sazından 

<la şunlar yadigar kalmış. 

Tiyatro, imperator Antone
ne zamanında yapılmış, mimari 
(Senane) Zenon'dur. Bunı~ 

Ayni zamanda tiyatroyu bü -
rüyen ot ve çalılar da tamamen İstanbul Halkevi tarafından 
.. ,mizlenmiştir. 1 her ayın sonunda çıkarılmakta 

Yar beni düşürdün halden hal-
' /ere 

incinme sevdiğim gel yavaş 
yavaş 

Emsem yanaklarından ben kana 
kana 

Dudaklarından akar bal yavaş 
yavaş 

Seher vakti yorganım arala 
Değsin ak göğsüne yel yavaş 

yavaş 

En iyi dostlarından sak.n sen 
senı 

Gözler fırsatı el yavaş yavaş. 
Daha nice toplancak, derle • 

necek şeyler var. Çorumluların 
bu güzel teşebüsünde güzel iş -
ter başarabilmesini kim iste • 
mez?. / Bolkis tiyatrosunun dış görünüfÜ 

"' .. ulan "Yeni Türk" mecmuasının 
~2 inci sayısı ~rkmıştır. 

Havacılık ve Spor 

J 
Havacılık ve Spor'un 141 inci sa· 

yısr her okuyanda bilgi uyandıracak 
'·onularla dolu olarak çıkm ıtır. 

Salambo 
Flober·in dünya edebiyatnı:t -ebediyet için malolmuf em~~l -. z 

romanıdır. Alişanzaclc ta r..ı .ı.ı -
dan tercüme edilm şt 1r. 

Ver.m 
Bu isimli bir ziraat ve orman· 

cıhk mecmuası çıkmağa başla • 
nuştır. Bu güzel, ihtisas mec -
muasıru alakadarlara tav.s~ye e
deriz. 



euaONKO PROGRAM 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,20 Şarkılar, ders 19,30 Çinge· 

ne orkestrası, 20,40 Çocuk progra
mı, 21 Piyes, 22,45 Sözler, 23 Du· 
yumlar, 23,20 Opera orkeıtraaı, 
24.25 Cazband. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 
19,45 Plak, sözler, 20,35 Koro 

konseri, 20,50 Sözler, 21 Opera par· 
çaları, Duyumlar, 22 Chopin konıe· 
ri, 22,30 Sözler, 22,40 Senfonik kon· 
ıer, .23 Rcklimlar ,23,15 Hafif musi· 
kı. 

592 Khz. V t Y A N A 507 m.: 
' 20,10 Ulusal Avuıturya musikili 
ve tarkıh yayım. 21,10 Sözler (Es· 
ki elitleri), 22,10 Viyanada 1 Mayıı, 
23 Duyumlar, 23,25 Akşam konseri, 
24.30 Sözler, 24,45 Kuartet konseri. 
191 Khz. Deutachlandıender 1571 m. 

191 Kh. Deutschlandsender 1571 m. 
19.30 Karışık yayım, 22 Radyo 

orkestrası, 23 Duyumlar, 23, 15 
İlkbahar sesleri, 24 Asker mızıkası, 
1 Danı musikisi. 

5i4 Khz. STUTTGART 523 m.: 
20 Kar şık musikili yayım, 22 Du· 

yumlar, Akşam konseri, 23 Duyum· 
lar, 23,15 Şarkılar, 24 asker mızıkası 
1 Mayıs dansı, (Amele ve aa· 
n'ıtkirlar için yayım). 

823 Khz. BÜKREŞ 354 m. 
13·15 Duyumlar, 13,05 Luca takt· 

mı. 13,45 Borsa, orkestra, 14.15 Ga
sett havadisleri. 14,40 Luca orkeı 
trası. 18 Karııık asker mızıkası, 19 
Duvumlar, 19,15 Konserin devamı , 
20 ·Konferans, 20,20 Romen musiki
si (P15k ile). 21,05 Carnıen koro he· 
yetı. 21,35 Konferans, 21,50 Aksam 
konseri, 22,50 Konferans, 23,U Du· 
JUmlar. 

SiNEMA, TiYATROLAR 

/ Saray: (Brodway ıeceleri) ve 
(Nana). 

Türk: (Patron olsaydnn) ve (Ciz· 
lenen rztıraplar). 

Sümer: (Cenub Km) ve (Bitme· 
mit Senfoni). 

Melek: (Bu ıece benimsin? 

ipek: (Son Günahı) 

fiale~ A,,..t (Batakla 4- klaa) 

Tan: (Oldüren a,k) 

Elhamra: (Danı rüyası) ve (Aşk 
ölünce) 

SUrcyya: (Sava§ ıarkrsı) . 

Alemdar: {İ§ klar sönünce), (Can· 
h getir) . · 

Mıll: (Sokak çiçeii) ve (Tananın 
maceralan) 

Hilil: (ltto) ve (Kazaklar). 

\ 
NÖBETÇi ECZANELER 

Bu ıece nö'betçi eczaneler tunlar· 
dır: 

EminönUnde (Ali Rna), Divanyo
hmda (Esad), Kumkapıda (:Sellda) 
Zeyrekte (Hasan Hulusi), Şehzade· 
bqmda (Hamdi), Aksarayda (Etem 
Pertev), Samatyada (Erokilos), Şeh· 
remlninde (A. Hamdi) Karagümrük· 
te (Suad), :BUyUkadada (Mehmed), 
Heybelide (Tanaf), Bakırköyünde 
(Merkez), Fenerde (Vitali), Haaköy· 
de (Yeni Türkiye), Kasımpa,ade 
(Yenituran) Modada (Sıhhat), Pazar 
yolunda (Rifat. Muhtıar) , Usküdarda 
(Merkez), Bcşiktaşta (Riza), Galata· 
da (Karaköy), Taksimde (Dellaauda) 
Ycni~hirde (S. Barunakyan), Şitli • 
de (Nırgileciyan), Taksimde (Ertuğ· 
rul), EyUpte (Hikmet) ezcaneleri. 

ECZANELER 
HASTANELER 
' ·r F A 1 Y E V. S. 

YOLCU MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acenteli T .. 
lef on 42362 

Aka1 ( Kaddcö1 illrelesi bat 
memurluju) Telefon 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 

Vapurculuk ~irketi merkes 
acentesi, Telefon 22925 

Şark Demiryollan müraca-
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 

Dnlet Demiryollan müra-
caat kalemi. Hayclarpqa. 
Telefon 42145 

LiMAN HAREKETLERi 

Dün limanımıza gelen vapudar ıun 
tardır: 

Ayvalıktan : (Kemal) 
Karabigadan: (Bartın) 
Bartından: (Antalya) 
Akdenizden : (Alpi) 

Dün limanımızdan ıu vapurlar git· 
mis tir: 

bmite: (Ayten) 
M udanyaya: (Kocaeli) 
lskenderiycyc: (bmir) 
Bandırmaya: (Saadet) 
Karadcnizc: (Aksu) 

Bugün limanımıza gelecek vapur· 
!ar !lunlardır: 

Akdenizdcn: (Konya) 
Bandırmadan: (Mersin) 
f ~kenderivcden: (RegiJ Karot) 
Karadenizdcn: (Aıilya) ve (Her • 

mez) 
Akdenizden: (Koporaro) 

Bugün şu vapurlar lima.nımı.ıdan 
gidecektir: 

Bartına: (Antalya) 
Mudanyaya : fAsva) 
Ayvahğıt: (Mersin) 
Karadenize: (Reg J R'arol) 

iTFAiYE TELEFONLARI 

latanbul itfaiyeai 

Beyoflu itfaiy"i 

Kadıköy İtfaiyeai 

Oıküdar itfaiyeti 

24222 

44644 

80020 
80625 

Ye,ilköy, BakTJfrö,., Büyükdere, 
Patabahce, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burr Kı-

lındaki memura (yaııruı) kelimeıini 
ıöylcmck kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

Cenallpaıa butan .. i. Cer-
rahpap 21693 

Zeynep K.lrm1 hastanesi. 

Ollrüclar, Nah lruyuaa, Cila 
dolama caddeli 80179 

Haseki kadınlar huta...ı. 
Akaara1 Hueld cacl. 32 24113 

Beyofla lük6r hutaaeel. 
Finazafa 43341 
Cü1hane hamnetl. CüU.- 20510 
Kudas haıtaneıi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve a1abi,.. 
haıtanesi. Bakırköy Reıa-
diye lntlan 18 .• 80 
Etfal haıtaneal. Şitff 42428 
Hıwdarpap Nümune hu-
taneai 80107 

Çabuk Sıhhi Yardım 
Tetkllltı 

Ba aınnaradan imdat oto-
mobili iıtenilir. 44998 

Harbiye Mektebi satınalma ko
misyonundan : 

l - Harbiye Mektebinden bu sene yarsubay çıkacak 
talebelere MP. te müteşekkil komisyondaki nümune 
evsafındaki kumaş ve malzemeden kaput, elbise, Çizme, 
Fotin, getir, Portatif karyola, Bardaklı matta, manevre, 
kemeri, eldiven, manevre sandığı, battaniye, Sırma, Kı
lınç yaptınlacak ve alınacaktır. Seraitini ve kumaş mal
zeme nümunelerini görmek arzu edenler her gün mektep 
Levazmuna müracaat edebilirler. 

2 - Alım kapalı zarf usuliyle olaca)rtır. Mayısın 1 1 
inci günü saat onda kaput, saat on birde elbiae, saat on 
üçte Manevre sandığı, saat on beşte getir ve fotin Mayı
am 13 üncü günü saat onda battaniye saat on birde 
portatif karyola saat on dörtte manevre kemeri, saat on 
beete çizme. Mayısın 16 mcı günü saat onda sırma. kı-

lmç, saat on bir de bardaklı matra saat on dörtte eldi
Yen. (2196). ,·----- ---- ----

_l_n_h_is_a_rl_a_r_U_m_u_m_M_ü_du_ .. r_l_üg_"' u_ .. n_d_e_n_:_l 1 

1 - Maltepe Tütün Enstitüsü için plan ve şartnamesi 
mucibince yaptırılacak ( 12000) lira muhammen bedel
li (Klimatizasyon) ve (8000) lira muhammen bedelli 
(Kalörifer tesisatı) kapalı zarf usulile eksiltmeye_konul
muşdur 

2 - Şartname ve planlar İnhisaralr Umum Müdür
lüğü Ziraat Fen Şubesinden (Klimatizasyon) için ( 60) 
ve ( Kalörifer) için ( 4 O) kuruş bedel mukabilinde alına
cak dır. 

3 - Eksiltme 15-6-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 de Cibalide Levazım ve Mubayaat Şube
sinde Alım, Satım Komisyonunda yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek müesseseler şartname
nin dördüncü maddesi mucibince fiyatsız tekliflerini 
Fen Hey'etince tetkik edilmek için münakasa gününden 
on beş gün evvel Ziraat Fen Şubesine tevdi etmeleri la
zımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek olanların ( Klimatizasyon) 
tesisatı için (900) lira ve (kalörifer) tesisatı için (600) 
lira muvakkat güvenme parası vermeleri lazımdır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar şartnamenin 
30 uncu maddesi mucibince yukarıda yazılı gün ve saat
tan bir saat evvel kapalı zarflar içindeki teklifnamelerim 
Komisyon Reisine makbuz mukabilinde tevdi etmelidir
ler. 

7 - Ayrı ayrı kapalı zarfları ihtiva eden teklifname 
ve teminat paralarına aid zarflar şartnamede yazılı oldu
ğu veçhile eksiltme kanunundaki tarif ata tamamen muva 
fık olacakdır. (2232) 

Gümrüklerdeki satış eşyası. 
İstanbul Gümrükleri Baş MC
dürlüğün~cn: 
Şimdiye kadar G JmrükJerde ayn cıyn yapılmakta o

lan satış işleri 1-~-935 den itibaren satış müdürlüğü al
tında İstanbul İthalat c:.imrüğünün 5 No. lu anbarında 
yapılacaktır. 

İstanbul, Galata, Sirkeci ve chh'H "rir:ıret GiimrHkle
rinin evvelce yaptıkları ilan tarihlerindeki satışlara bu 
yerde devam edileceği ilan olunur. ( 2300) 

Askeri Tıbbiye Mektebinden: 
Askeri Tıbbiye Mektebindeki nümunesi veçhile alına

cak olan 51 kişilik beyaz karyolanın muhammen fi atı 
497 lira 25 kuruştur. Mezkur karyolaların 7-5-935 salı 
günü saat 14 de Beyazrtta Askeri Tıbbiye mektebi Sa· 

• la ••>• _._c ı '-· •-ub'lno.~ha 
o günde gelmeleri. (2294) 

Beykoz kazası dahilinde kain 
Çewvuşlu çiftliğinin satış ilanı 
istanb,~I Ziraat Bankasından: 

Gayrimenkulün 
Aiuhammen kıy- Hektar M 2 Cinsi Hududu 

meti 
65077 1241 582 Tarla, or- Tapu sene-

man ve yet- di muci
miş yedi e- hince 
vi ve kire-
mit, kireç 
ve tuğla o-
cak 1 arını 
müştemil 

çiflik 
Beykoz kazası dahilinde Çavuşlu çifliğinde ( Cum

huriyet köyü) ikamet eden Çokoy Osman oğlu Meh
med, Hüseyin hoca oğlu Mustafa, Mehmed molla oğlu 
Feyzi ve kefillerinin Bankamıza 1 numaralı senetle olan 
borçlarını kendilerine gönderilen ihbarname müddeti de 
geçtiği halde ödemediklerinden bu borçtan dolayı ban
kamız lehine birinci derecede ipotekli yukarda hudut ve 
dns ve müştemilatı yazılı ve eylül 930 tarihli ve ı iş ve 
24 cilt numaralı tapu senedile mutasarrıf oldukları Ça
vuşlu çifliğinin 2280 numaralı kanuna tevfikan lcra ye · 
minli vukuf ehilleri tarafından kıymeti tahmin olunarak 
mezkılr çiflik 169 7 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 17-4-935 tarihinden itibaren açık 
arttırmaya çıkardmııtır. İhalesi 3-6-935 tarihine müsa
dif ~azartesi günü saat 15 de Bankamız binasında yapı · 
lacaktır. 

2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı mad
desinin dördüncü fıkrası mucibince bu çiflik üzerinde 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranm haklarını ve hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddealarını ilk ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmelerini, aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak· 
lanndan alakadaranın mezkur fıkraya tevfikan hareket 
etmeleri lazımdır. Teminat parası yüzde yedi buçukdur. 

Sartname Bankamız kapısına asılmıştır. İzmir An
kara merkez ve Adana şubelerimizde dahi göri;lebilir. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin Zirai İkrazat 
servisimize müracaat etmeleri ilin olunur. 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
Hıssedarlanmıza 1934 sentsı rçın her tf'k tıisı:ıe itihaıi 

erılmesı h ı sM>darlar umumi he~etınce onanan 495 luru;lt• 
ati kirrn dağıU masana başlanmışrlır. 

Hıs'4~darlann Mr-rk1-z Bankası Şuhesi bulunan verinde 
~ayısıan ir-iharen ôoj!rudan doğruylf Şuheleıımrz,.. ve bunlardı< 

ıışk.a yerlerde de l5 Mdyıstan itiharen Zı raat Bankası Sıı l 
"'V8 s:mrhkların11 mü,.ar.11111 ,.tml91Prı r•r.11 olıınıır. f22Ti 

ISTANBUL BELEDi-VESi iLANLARI -
1 - İstanbul Ziraat Bankasından maaş almakda olatı 

mahalli İdare mütekait ve öksüzlerinin birinci altı aylı 
yoklamalarına 1 Mayıs 935 gününden itibaren başlana 
cakdır. 

2 - Yoklama beyannamesindeki sua11crin cevab 
beyanname arkasındaki izahata göre silintisiz yazılaca 
ve fotoğraflı olacak dır 

3 - Maaş sahibleri dolduracakları yoklama beyanna 
melerini mansub oldukları Nahiye Müdürlüğüne tasdi 
ettirdikden sonra resmi senet, maaş cüzdanı, nüfus tez 
keresi ve tatbik müdür veya imzalarile birlikde Mayısııı 
on beşine kadar aid oldukları dairelere miiracaatla yok• 
lama muamelelerini yaptırmaları ilan olunur. ( B.) 

(2310) 

Emrazı Zühreviye hastanesi için liizumu olan 7 S X S 
ve 7 O X 40 boyunda iki tane kristaJ aynaya açık eksiltm 
konularak ihale gününde talibi çıkmadığından ihal 
müddeti 2 Mayıs 935 tarihine uzatılmıştır. Aynaları 
muhammen bedeli 1 O liradır. Şartnamesi Levazım mü 
dürlüğünde görülür. Eksitlmeye girmek için 2490 No 
lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve ( 1 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile ihale 
günü olan 2 Mayıs 935 perşembe günü saat 15 de Daimi 
encümende bulunmalıdır. ( B.) ( 2 2 41 ) 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1 - Aşağıda cins mikdar ve mahalli teslimleri yazı 
iaşe maddeleri münakasaya konulmuşdur. 

2 - Şartnameleri İstanbul Levazım Amirliği v 
Tekirdağ Askeri Satınalma Ko lannda her gün görü 
le bilir. 

3 - Alınacak gazlar kapalı zarf ve üzümler açı 

4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasında kayıdh 
olduklarına ve ehliyeti ticari - yerlerini gösterir ihale! 
tarihinden bir hafta evvel Ticaret Odasından aldıkları 
vesikayı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini birlikde 
Şirket namına girecekler de Sirgülleri Komisyona gös
termeğe mecburdur. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatından bir saat evvel 
Komisyon Reisliğine verilecekdir. ( 2 2 9 5 ) 

Cinsi Teslim Mikdan Alınma B.H.KL.Tah- Muwk~at ihale g\in 

yeri kilo fekli min Bedeli teminatı 

Gaz yafı (Te- 20000 KP. ZRF 
kirdağ) 

Gaz yağı ( MaJ 14000 KP. ZRF 
kara) 

Renki (Te- 11000 Açık eksi 
üzüm kirdağ) 

Rezaki (Te- 7000 Açık eksi. 
müın kirdağ) 

Kunaı San. 

25 00 

%5 75 

19 00 

19 75 

L . K. 

375 00 19-5-93 
Pazar Sa. 1! 

270 37 19-5-93! 
Pazar Sa. 15 

156 75 21-5-935 
Salı Sa. ıs 

103 68 21 -5-935 
Salı Sa.l 

••• 
Vize kıt'atı arpa müteahhi
di teahhüdünü yapmadığın 
dan hesabına 2217 liralık 
arpa açık eksiltmeye konul· 
muştur. İlk pey 165 liradır. 
İhalesi 16 Mayıs 935 per· 
şembe günü saat 16 dadır. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(2292) 
••• 

Kapalı zarf usuliyle 
28044 kilo sığır eti 15-5-
935 çarşamba günü saat 

Asliye Mahkemeleri Yenileme BU· 

rosundan: lıtanbul Evkaf Müdiriycti 

ile dava olunan Bahçekaprda Ahmed 

Çelebi mahıllesınde vapur iakeleai ao 

kağında 2 No. da Yorgi ve latavri a· 
raaındaki davanın yenilenme muame· 
lesi aıraımda halen ikametgihlan meç 

bul bulunan müddeialeybler hıkkındı

bir ay müddetle illnen tebligat icrası 

rwı karar verilmit bulunduğundan tet· 

kikatın yapılacafı 3-6·935 pazartesi 

aaat 1 O da bilroc:b hazır bulunma tan 

lüzumu teblif mabmma kaim olmak 

\bere ilin olunur. .(11030) 

16 da alınacaktır. İlk 
parası 526 liradır. 
mesını İstanbul Levazı 
Amirliği Satmalma Komi 
yonunda ve Çorludaki K 
misyonda her gün okuyab 
lirler. Eksiltmeye girece~ 
terin kanuna uygun tekli 
mektupları ve muvakkat t 
minat makbuzlarını ve la 
zımgelen vesaikle berabe 
olduğu halde zarflann açıl 
ma saatinden bir önce Ço 
ludaki Saı..malma komi 
yonuna vermeleri. ( 2293) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme B 

rosundan : Evk'llf idareaile dava olu 

nan Kadıköyünde Osmanağa maha 

lesinde Haydarpaşa caddesinde sahi' . 
hanede Madam Oktav Hoken arasır 
daki davanın yennenmc muameleıı 1 

rasmdı : halen ikametgibı meçul bt 

lunan Madam Oktav Hoken hakktr 

da bir ay müddetle illnen tebligat i< 
raıma karar verilmit olduğundan tet 

kikatın yapılacafı '-6·935 Cumartet 

saat 10 da Büroda hanı butunma11 1 
zumu teblif makamına kaiın olmak f! 

zere illn olunur, (11030 





1 • 5 • 935 =========================================T A N============================.:================== 
Maarif Vekaletinden: 

r ... 1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih -
cografya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca al
manca, İngilizce muallim muavini olmak isteyenler 'için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazartesi günü İstan
bul Üniversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olma

maları, 

.. C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet 
ve cunha nevinden mahkumiyetleri olmadıö-ı hakkında 
~ahalli vilayet veya kaza idare heyetinden °bir mazbata 
ıbraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
k?yıddan müstesna olub mensub oldukları Daire amiri
nın vereceği vesika kafidir.) 

... . D ~ Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
manı vucud arızalarından salim olduklarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

lVluallim nıektebinden mezun olanların en az iki 
ders senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

.4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları 
takdırde 1 702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 
. . 5 .- Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir 
ıstıda ıle Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya, 
şu vesikalar bağ·Janacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asrl veya tasdikli sureti 
. B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya ~e-
sıkalarmm asıl veyahud suretleri. 

C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfi

kan tasdikli sıhhat raporu, 
E) l'.1ahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve f o

toğraflı fiş, 

F) Altı aded 4x6,S biiyüklüği.inde kartonsuz 
fotoğraflar, 

Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Ve
kalete gönderilmiş olması lazımdır.,, Bu tarihten sonra 
~~kfüe~e ~elmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan 
gonderılmış bulunan istidalar hakkmda muamele yapıl-
mıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. ( 195 7) 3241 

Askeri fabrikalar satınalma ko
misyonundan: 

Askeri Fabrikaları için iki çift fayton kosum Bey~i 
pazarlıkla mübayaa edileceğinden komisyonda mahfuz 
şartnameyi görüp pazarlığa girmek iizere taliplerin 2 
ıv;ayı~ 935 perşem~e günü saat 14 de Bakırköy Barut 
Fabrıkasında komısyona müracaatları. (2200) 3257 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
PROGRAMI 

1 9 3 5 yılının 1 Mayısdan sonra 
No. S r n r r 

10 Şişli - Tünel 

11 Şişli - Beyaz.it 

12 Harbiye· Fatih 

12 A Harbiye • Aksaray 

15 Taksim • Sirkeci 

16 Maçka • Beyazit 

16 A Maçka • Eminönü 

1 7 Şişli • S.is-ıkeci 

17 A Mecidjyeköy-E.önü 

19 Kurtuluş - Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

22 Bebek· Eminönü 

23 Ortaköy • Aksaray 

34 Beşiktaş • Fatih 

32 T opkapı • Sirkeci 

33 Y edikule • Sirkeci 

37 Edirnekapı • Sirkeci 

İlk Son 
KALKIŞ Ara Kalkış Van} 

( Şişliden • Tünele 3' 6' 5.40 
( Tünelden • Şişliye 9' 6.00 

( Şişliden - Beyazita 12' 6.20 
( Beyazittaı • Şişliye 26' 7.02 

( Harbiyeden • Fatihe S' 7' 6.30 
( Fatihten - Harbiyeye 9' 5.46 

( Harbiyeden - Aksaraya 14' 17' 6.40 
( Aksaraydan - Harbiyeye 28' 6.00 

( Taksimden - Sirkeciye 5' 7.15 
( Sirkeciden • Taksime 7.35 

( Maçkadan - Beyazita 5' 8' 6.!5 
( Beyaziltan - Maçkaya 17' 6.55 

( Şişliden - Eminönünc 7' 6.10 
( Maçkadan • Eminonünc 14 7.10 

( Eminonünden - Maçkaya 6.40 

( Şişliden • Sirkeciye 8' 625 
( Sirkeciden - Şişliye 12' 6.55 

( Mecidiyeköy - Eminönünc 6.45 
( Eminönünden-Mecidiyek. 21' 7.17 
( Mecıdiyekoyünden-Eminö. 14.28 
( Eminonünden.Mecidıyek. 15.00 

( Kurtuluştan • Bcyazita 6' 9' 6.00 
( Bcyazttan - Kurtuluşa 17' 6.45 

( Şişliden - Eminönünc 7' 6.05 
( Kurtuluştan-Eminônüne 15' 7.05 
( Eminönünden • Kurtuluşa 6.35 

( Beşiktaştan - Bebeğe 5.25 
( Beşiktaştan - Eminönüne 6' 5.35 

( Bebekten-Eminönüne 10' 5.45 
( Eminönündcn·Bcbeğc 20' 5.55 
( Bebekten - Beşiktaşa -.-

( Ortaköyden-Aksaraya 8' 5.50 
( Aksaraydan-Ortakoyo 15' 6.35 

( Bcşiktaştan-Fatihe 7' 6.30 
( Fatihten-Beşıktaşa 14' 7.10 

( Aksaraydan-Topkapıya S' 5.25 
( Topkapıdan-Sirkeciye 8' 5.40 
( Sirkeciden-Topkapıya 16' 6.12 
( Topkaprdan-Aksaraya -.-

( Aksaraydan-Yedi kuleye 6' 5.30 
( Ycdikuleden-Sirkeciye 10' 5.45 
( Sirkeciden-Yedi kuleye 16' 6.17 
( Yedikuleden-Aksaraya -.-

( Aksaraydan-Edirnckapıya S' 5.25 
( Eclirnekapıdan-Sirkeciye 10' 5.45 
( Sirkeciden-Edirnekapıya U' 6.14 
,_( Edirnekapıdan-Aksaraya ----. -.-

23.40 
24.00 

23.30 
24.12 

24.00 
23.2ll 

23.30 
22.50 

19.10 
19.30 

23.20 
24.00 

-.-
20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
10.12 
18.45 
19.15 

23.10 
23.55 

-.-
20.10 
20.40 

-.-
-.-
23.40 
24.20 

1.00 

20.50 
21.30 

20.4C 
21.20 

-.-
23.30 
24.00 
24.35 

-.-
23.35 
24.05 
24.40 

23.25 
23.55 
24.25 

Z ON G U L D AK ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıE 

Kömür Havzası ~ E V E T D O G R U D U R ! ~ 
AMELE § § 

eiRLı<littDEtt: ~ B U Z ' Verdiğiniz parayı bize § 
gufdağmE~~~=;~: ı:~~~s\ş:E~=: S verirseniz, bir § 
lık mevkiinde inşa olunacak su ve e- - = 
lektrik tertibatını haiz altmış yıataklı = = 
hastane binasıdır. ::: == 

2 - Eksiltme müddeti: 1 Mayıs 
935 tarihinden itibaren yirmi bir gün
dür. 

3 - Eksiltme 22 Mayıs 935 Çar
şamba günü saat onbeşte Zongul • 
dakta amele birliği binasında Birlik 
hastanesi ihale heyeti tarafından ya. 
pılacaktrr. 

4 - Bu işe aid evrak şunlıardırı 
A - Eksiltme şartnamesi -
B - Mukavele projesi =: --= C - İnşaat tarifnamesi, inşaat iş· = 

leri şartnamesi, sıcak ve soğuk su = 
ve kirli su boruları şartnamesi, elek- = 
tri~. dahili telefon, elektrikli sinyal S 
tesısatı şartnamesi. = 

Soğutma dolabına sahip olursunuz~ 
--

D - Mesaha cetveli nümunesi =: ---(Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve u- E: 
mum fiyatlar haneleri müteahhit ta- = 
rafından doldurulaooktır.) E: 

E - Projeler ve planlar. ;: 

e Senenin en mütekam~I 
soğutma dolabı, 

---------5 - Talipler bu evrakı 25 lira be- -
del mukabilinde Zonguldakta Amele = 
Birliğinden, İstanbul, Türkiye Iş Ban E: 
k"sı İstanbul şubesinden alabilirler. -

ft Tamamile otomatik, --
6 - Eksiltme kapalı zarf usulile- =: 

dir. Teklifler ihale saatinden bir saat = 
<:vvel birliğe bir makbuz mukabilin • =: 
de tevdi edilmiş olacaktır. = 

e istenilen soğuk dereceyi -. 
--daima muhafaza eder. -------7 - Hastahane ihale heyeti en ma = 

kul ve muvafık fiyat veren talibe in- ::::3 
şaatı ihale edecektir. = -8.-:- Eksil_tmeye girebilmek için is- = 
t~lrlı~~n teklıf edeceği inşaat bedeli . 5 
n~ıı yuzde yedi buçuğu nisbetinde na- = 
kıt .. muteb~r banka mektubu veya Er- :E 
ganı ve Sıvas Erzurum istikraz tah· = 
vilatr olarctk muvakkat teminat ver. E: 
mesi, ~undan başka aşağıdaki vesika- S 

• Elektrik sarfiyatı üzer~ nede 

o/o 75 tenzHat. 

------------------------ -Jarı haız olup göstermesi Iazrmdrr. 
A :-: ~u gibi işleri yaptığına veya 

l•u gıbı ınşaatta çıalrştığına dair ev

- --§ Nureddin ve şeriki, Ankara § 
~Satış yerleri: A. Vetter, lzmir :: rak, 

_ B - Ticaret Odasına kayıtlı oldu
guna ~e ~u işin icabettireceği mali 
kudretı haız bulunduğuna dair vesaik. 

§ Sahibinin Sesi Merkezi, Beyoğlu, Ga a asaray § 
c. - Kanuni ikametgah gösteril _ 

mesı. 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll~ 

9 - lhale kesbi kat'iyet ettiği za • 
ır;an t:°'.inat yüzde onbeşe çıkarıla • 
c.ak, bırlıkte mukabil banka teminatı 
verecektir. 

· ·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ a Süt veren annelere ~ 

r-D-e-niz---~FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI~ 
yolları : Kullanm12. Sütünüzü arttırır. Cocuklaı m kemiklerini kuvvetlendirir. 2574 ::_: 

1 S. L F. T M F S ı Iİ111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111umm111mım111mım11111111111111111mımı • 
ı.a--=.-.c:--eente1err-: '"'i:-rrttıSy ~prfibaşı 

.T .. el.~:~~6~:.si~:ı~i2~:4~~::_ 
1

1 Öksürenlere: KATRAN HAi Ki EKREM 
TRABZON YOLU ı 

2446 

VATAN vapuru 2 Mayıs PER
ŞEMBE gunu saat 20 de 

'ı Hopa'ya kadar (2281) 

IMROZ YOLU 

ı••ııııı ııı• ıııı• ı ıı ı• ıııı•ıııı•ııı ı• ıııı• ı ııı•ı ıı ı•ı ıı ı •1 ııı •111 n11mı..: 

! Çaresi varken ıstırab ! 
~ çekmek ... ne acınacak hal! ı 

-1 1 
KOCA ELİ vapnru 2 Mayıs 1 
PERŞt]\18E günü saat 16 da I ~ 
1 rtırn7R brfar ('J2R2) • 

1 
:..! 11111 1111111111111111111111111111111111~ = 
§Kabızlık § ~ 
~Hazımsızlık ~ i 

D 

1 

1 § MiDE EKŞiLiK VE ~ i ~, 
YANMALARINA 2 ~ ~~~~=~ ............... -· -

karşı iyi ve zararsız çare E • ---- •GRIPIN: • GRIPIN: ~ § MAZON MEYVA TUZU ~ ~ 
~ dur. Mide ve barıakları alıştır- E i En şiddetli bas ve dis a "g. üs. Utmekten miitevellit ~-
- maz ve zarar vermer. MAZON - - • • 
~ isim ve m~rkaıına dikkat. ~ i r ı I ar 1 n ı, r o matiz m a biitiin ıstırablar1, adale, ~ 
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İstanbul İkinci lnas Memurluğun
dan: Müflis Tantavi zade ölü Halide 
ait dosya evvelce de ilan edildiği üze· 
re Adliye yangınında yanmıştır. Bu 
dosya ile alakadar bulunan alacakWa. 
rm ve vekillerin yenileme işini ikmal 
etmek ve yapılacak işler hakkında bir 
karar vermek üzere ellerindeki vesi • 
ka ve vekaletnamelerin asıl veya tas

dikli suretlerini alarak 8-5-935 Çar • 
şamba günü saat 15 de daimemize 
gelmeleri ilan olunur, __ L(11022) 
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Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T! A! Şirketi, İstanbul Ankara caddesi, 100. 

ve ADE ».l IKT DARI 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 
Adres Galata posta kutusu 1255 

3236 

İstanbul Beşinci icra Dairesinden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer dişçi Liter sandalyesi 4-5-935 ta• 

rihine müsadif Cumartesi günü saat 

12 den itibaren Sirkeci Muradiye cad· 

desi 28 No. da satılacaktır. Taliple· 

rin gelmesi ilan olunur. (11036) 

İstanbul İkinci lflas Memurluğun· 

dan: Müflis Nişan Terzi yana ait ve 

lstanbulda Bahçekapıda Sadıkiye ha

nında 30 numarada mevcut ayakkabı 

vesaire alacakh)arın verdikleri karar 

üzerine pazarlıkla satışına devam edil 

mişse de lazım gelen istekli buluna· 

matlığından açık arttırma ile satılına· 

sına idare heyetince karar verilmiştir. 

İsteyenlerin 2 Mayıs 935 Perşembe 

günü saat 14 de mezkfir handa hazır 

bulunmaları ilan olunur. ,(11032), 


