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sasL 
Son haberler - İcmal -
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Memlekette Tan. 
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dı? - Sevııcnler, evle· 
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lqtırelim. 
Trakya aayfaıL 
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Yarmm büyükleri. 

Rusya, Fransa 
Çekoslovakya 

Fransa ile Rusya arasında 2 
mayısta Paris'te imzalanan kar
§ılıkb yardım andlaşmasmdan 
~onı·a Çekoslovakya d~ Rusya 
ıle ona benzer bir and ımzaladı. 
Önce Fransa'nın, sonra da Çe
koslovakya'nm Rusya ile imza
ladıkları. bu iki and, A vrupa'nm 
doğusunda banşı pekle§tinnek 
Yolunda atılmış iki önemli a
dımdır. 

Ancak öte yandan şu da doğ
ru lur ki, bu iki andın imzalan
ması, doğuda. içine Almanya 
'Ve L.hiat.an'ı da alacak olan ~e-
~s bir andlaşmanm imzalan
•utu:nı~ -.. un; ~argt-
lli gösterir. Avrupa'nın genelsa
\>at)tan önce olduğu gibi iki k~ 
?neye (zümre) ayrılmasım iste
?biycn devletlerin amacı, böyle 
~apsal (şamil) bir antla.l§rnanın 
11l'ızalanması idi. Ancak Alman
Y.a, sınır komşusu olduğunu ile
tı sürerek, Rusya ile böyle karf •hkh yardım andlaşmaıı irma-
arnaya razı olmadı. Lehistan 
d~ Almanya'ya kar§ı yürür gibi 
~Orünmemek için bu kombine
~ona girişmekten çekindiğin
den, Fransa ile Rusya iki yol
dan birini öneylemek (tercih et
ıtı1 ek) yükümü kartısmda kaldı-
ar: 

1 - Doğuda hiç and imzala
l'tıarnak. 

dı 2 - İki taraflı karşılıklı yar
ın andları imzalamak. 

Görülüyor ki Fransa ile Rus
~a ikinci yol üzerinde yürümek 
~ararım vermişlerdir. Önce 
el Usya Fransa ile böyle bir yar
b~ll'ı andı imzalamış, sonra da 
~ır benzerini Çekoslovakya ile 
aPrnıştır. 

8 Çekoslovakya ile Rusya ara
aındaki bu karsrlıklı yardım 
\> tıdının büyük siyasal önemi 
~rdır. Çekoslovakya küçük an
tı tıt kombinezonunun uzuvla
cı/1d~n biridir. Bu kombinezon 
t\i~·~•Yasa işlerinde birlikte yü· 
tU U~lcrinden, Çekoslovakyanın 
~alttuğu siyasayı, antantın geri 
lll an iki uzvunun benimıeme
içfsi~c imkin yoktur. Bunun 
l>a n.dır ki Çekoslovakya'nın Rus 
clı ıl~ bu karşılıklı yardım an
<letıı 1Inıalaması, küçük antant 
ı~1etıerinin her biri ite imza
ha .ası demektir. Bir Avrupa 
~a~ıtasına bakılacak olursa Rus
'-'altnın .Romanya ve Çekoslo
~ır:: ılc birlikte Lehiıtan'ı ve 
ça8 nya'nın da büyük bir par
~08~1 S.rdıkları görülür. Çe
tan ~akya·yı Fransa'dan ayı
fllet lınan toprağı üç yüz kilo
~lls I'ed~n ibarettir. Doğudan, 
teı/cı ıle kuvvetlendirilen bir 
'a•n Oslo~akya ile batıdan Fran
~l> ~ hır arada saldınşları gü

lınanya'sıru §imal Alman-

BUGÜN 20 SAYFA 

71rtCIDE 
O Z D 1 L 

SAYFASI 

SAYI: 28 - 3331 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
sa.muharriri 

MAHMUD SOYDAN 

ISTANBUL Telefon { 
Müdür: 24318 Yazı işleri: 24319. 
İdare ve nıatbaa : 24310. 

Sofyada 30 Kisi Tutuldu 
( sOFYA MUHABIRIMızıNl 

TELEFONLARINI SON l DAKiKADA OKUYUNUZ 

Öld •• u L8vrens 
Arabistanı 

Savaşta 
Parçalıyan 
Oynadığı 

Casusun 
Roller 

Arap Şeyhi Lavre11s 

niinkü tr.ly.azıları tamnm~ 
ln~iliz caausııa Lavren•in'-0 ü
gunü haber vermektedirler. Ve 
Lavrensi T:.irkiyede tanımayan 
hemen ki1119e yoktur. Büyük sa
vaş zamanında Arabistanda tn
gil tere hesabına çok önemli rol
ler oynamış, ve bu ülkenin par-

Albay Lavrens 

calanmasına yaramıştı. 
.. Lavrena sade İngilterenin de
ğil belki bütiin acunun en ileri 
gelen casuslarından biri idi. Bir 
Arap gibi arapça konuşuyordu. 
Diğer bir çok dilleri biJiyordu. 
Savaş zamanlarında Arap hiçi -

• [Arkası 8 incide] 

SPORCULARIN ATATÜRK GÜNÜ 

SPORCULARIMIZ CUMAYA 
ATATÜRK GÜNÜNÜ HEYE
CANLA KUTLULAYACAKLAR 

Atatürk'ün Samsuna ayak 
bastığı 19 mayıs gününün Ata
türk günü olarak kabul edilme
si Güneş kulübünün teklifi üze
rine Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı merkezince karar altına 
alınmıştır. Haber aldığımıza gö
re 24 mayıs cuma günü sporcu
lar Atatürk günlerini kutlulaya
l.aklardır. Bu. ait mera!llim iki 
kısma ayrılmıştır. Birinci kısım 
cuma sabahı Istanbulda, ikinci 
kısnn ayni gün öğleden sonra 
Fenerbahçe stadında yapılacak
tır. 

Cuma sabahı İstanbul mınta
kasına bağlı spor kulüplerinin 
delegeleri Günes kulübünde bir
leşerek Taksim abidesine gide-

1fi . ''f.1.\1 

cekler ve kulüpleri namına ayrı . 
ayrı, fakat aynı şekilde yapıl- . [Taksimde C~murfyet anıb] 
mış çelenklerini abideye koya - nm yapacakları resmi geçitle 
caklardır. başlanacaktır. Sporcular bu res-

Ö~leden sonra Kadrköy sta - mi geçitten sonra Atatürk hey
dmda merasime devam edilecek keli önünde durarak spor andı
ve Fenerbahce stadına herkes nı içeceklerdir. 
serbestçe girebilecektir. Bundan sonra Fenerbahçe re-

Fenerbahçe stadındaki mera- isi Hak Bakanı Şükrü Saraçoğ-
sime bütijn kulüpler sporcuları- [Arkası 8 incide] 

ya'ıından ayırabilir. 
Bunun içindir ki A1manya 

bugün her vakitten ziyade, çen
ber içine alınmış gibi bir his al
tındadır. Bunu Alman gazetele
rinin son yazılarından öğrendi -
ğimiz gibi, Hitler'in sah günü 
Rayı,tag'da vereceği söylevde 
de anlıyacağız. 

Ancak bu kombinezonlar Al
manyaya karşı saldırış için de
ğil, barışı pekleştirmek amacile 

yapılmaktadır. Soviyet Dış Ba
kam Litvinof'un geçenlerde söy 
lediği gibi, bu andlaşmalara Al
manya'nın da girerek çember 
içine alınmaktan kurtulması her 
vakit mümkündür. Soviyet Rus
ya'nm barış yolundaki siyasası
nı yakından bildiğimiz için biz, 
Rus - Çekoslovak andının im
zasını. barışı pekleştinneye yar
dım eden bir adım sayarız. 

A. Şükrü ESMER 

' 

UYA SABUNA Londradan Toky?ya ~adar 
~~~~m(Q}mtırru 1 a y.y a r e ı I e . • . 

ZAVALLI ÇOCUKLAR! 
Birçok kimselerin tahalına •İt•-_ 

bile her iJÜll biraz daha ue Nnlıı 
zorİa çirltinleıtircliğimiz. bu gü~l 
ı•hrin en büyük derdlenn~en ban, 
bence, çoculılann •ezme.ı, oyna -
mcua derdidir. Haualar ı•ındıkça, 
çocuklara, Fatih ue .Alt.arayın dar, 
b4hk odalanna, Beyoğlunun taı 
apartmanlanna, KcuunpGfG, F e
ner, Halıcıoilu mahallelerinin pi• 
5olıaldan aralanna ilaiılnuı ::&auallı 
çocuklara acıyorum. Tıpkı aiaç gi
bi, çocuk ta, büyüyebilmek, •eliıe
bilmek, güzelleıebilmek irin haua, 
ıfılı, yefillilı uter. 

Diyecek•iniz iti: "Haua ue ıfılı
tan bol ne uar?" ::ı.aten derdin bü· 
tün acılığı orada ki, biz uarlık için
de yok•uluz. Bu yeıillik, günef, •u 
dolu JChirde afaç•ızlıktan, güneı
aizliltten, aunı~ulrtan yanıp yakılı
yoruz. Yeıillilt uardır, laltat ncuıl&a 
eller u::&anamadıiı için dal tepele· 
rincle ltalmııtır. Güneı uarclır, fakat 
Rum kalfalar, trfıya dargınmııız gi
bi, euferimizin yüzlerini defil, art
larını ona çeuirmİflerclir. Şehir öy. 
le yapılmıftrr iri, güneı deni•İn Ü•· 
tünele, yeıillih Yuıa tepeaincle ve 
•u ilti uçta, Kayııdağında ue Bend· 
lerde lıalmıftır. Şehir bu üçünü, 
afacı, •üne~i, nıyu toplayaralı an
calt dördü bir araya ••lince ,.1tir 
olacaltlten, her ne aebept .. n ue laer
laongi yüaden olamamııtır. 

Büyüklerin ıehri, böyle. Her fe· 
"· de çocukların giineıli, ağaçlı, çi· 

eli, havuzlu, küçük ltüçük tehir
' ri Jemelt olan, aemt aemt yaır-lan 

Beklenen Japon Tayyarecı 
· ·Dün Sabah Geldi 

porlılarJon ;.., l.ıanhaltla --~~rJ-~::==~~~ 
yalrfur JnGDAJ-. ,-r "-*"1wL _. 
Ma~fô'Ca• IJClr, bir telı parlt 
yalı f Bir Gülhane parlıı uardır, 
balmnaı2 ve bOftur. Bir Taltaim 
Bahçeai vardır, Kapııına : "Bira 18 
lturuf. Meze aerbeattirf' tabelciaı 
o.,lmıftır. 

O halde çoculrlar nerede ge~e
celt? Nerede haualanacalt? Nerede 
güneff•n•celr? 

En küçült ecnebi tehirlerin; Jola
fınız: ya.a aabahlan, birçolr park· 
lar, arabalar, mürebbiyeler .,. oy· 
nayan, lruılar ıibi ötüp auıldayan 
çoculrlarla doludur. llunların ıörü
•Ü içinde, in.an Nntır iri, hayatın 
açılıp canlanıfını aeyretmelttedir. 
Bi~e iae, lalıir çoculı, 11üneıl•n•in, 
~aa.ıalan•ın diye, entar inden tutu. 
arak yılttlı bir yanlfln duuan üzeri

ne oturtulur; orta halli çoculr, ma.. 
hallede kaydırak oynar; zengin ço
cuğu, baba•ının ıoaede ,iden ot~ • 
mobilini lrarikatüriu etmek iatiyor
muı gibi, bir lngiliz nöra'ünün, Ja. 
clı.sının çelrtiii lôatilt telterleltli ara
ban içinde, - lalrat yaya lıaldınmı 
üzerinde/ • babaaına •f 11ider/ · 

Falrir çocaiu yanlfln cluuarından 
indirmelr, ortahalli çocuğu mahal • 
le araaından lrurtarmalt, aenginin 
zauallı yauruaunu kaldınmclan al • 
malı ue hepaini, taze ciierlerini bol 
ve temiz haı>a ile yılıayıp bealiye
celt 11•nİf, pul porklarda topla • 
malt laııımtlır. 

Çocultlara yal;.12 çorba defil, 
haua ue lfllr a.ıermeii de öirenmeli-
,ü. 

Ali Naci KARACAN 

YOSMA 1. 
Yazan: Etem izzet Benice 

Etem İzzet Benice'nin öz 
türkçe ya.l<lığı bu romanı bu
günden başlryarak 7 inci sayfa
mızda okuyunuz. 

"Yakılacak Kitab" yazıcısı • 
nın en güzel ve en emekli eser
lerinden biridir. 

Ökurlanmız bu eserde güzel 
türkçenin iyi bir örneğini ve ye
ni tekniğin, güzel yazının, öz 
romanın varlığını tadacaklar
dır. 

7 nci sayfada 

[Resimler: 1 - Japon tayyarecı 
uçtuğu yerleri muharrimize anlatıyor 
2 - Tayyareden iniş, 3 - Japon tay· 
yareci vize edilmi§ pasaportunu alı -
yor, 4 - Japon tayyareci kendisini 
karıılayan elçilik erkanı ile beraber] 

Londradan Tokyoya bir spo. 
uçuşu yapan (Katsutaro Ano) 
adında genç bir Japon tayyare
ci dün öğleden sonra şehrimize 
gelmiş ve Yeşilköyde Japon el
çiliği erkanı ile tayyarecilerimü 
taraf mdan karşılanmıştır. Ge. 
len tayyare Klenu markalı, tek 

[Arkası 8 incide] 

-Maksi m G·orki 
Uçağı Dü ş t ü 

1 çin.deki 47- Kişi Öldü 

Maksim Gor çaftı 

[ Yazısmı beşinc i sayfamızda okuyunuz] 
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YAZ 1 
Şuurda belirdiği andan gaze· 

te sayfasrnda görününceye ka -
Qar bir fikrin yaptığı seyahat 
birçok tehlikeler geçirir. Bu var 
talardan birincisi, beyinde ilk 
hızrnı alan düşüncenin müsved
delik kağıt üstüne atlarken 
yaptığı cambazlıkta, kolunun, 
budunun kırılması ihtimaiidir. 
Kalem gibi emniyetli bir para
§Üte tutunduğu halde, zihin gibi 
gözalicı bir yükseklikten kendi
ni aşağıya ve kağıdın sert beyaz 
lığı üstüne salıveren fikirlerin 
cesaretleri hazan bir kahraman
lık derecesine varır. 

LAHNA VE PERHiZ 
Gazetelerde ağırbaşlı yazıl· 

mış öyle bildirimler vardır ki, 
beni bir karikatür al"'r6.Jan daha 
çok güldürür. 

işte size, dün okuduğum bu 
çeşit bir örnek : , 

Galata yolcu salonunda çalı· 
şan yük taşıyıcı ve kayıkçıların 
kılıklarına düzen verilecekmiş. 
Şimdiden sonra yabancı vapur -
!ara girip çıkan yüktaşıyıcı ve 
kayıkçılar bir örnek elbise giye
ceklermiş. Topunun birden gö • 
ğüslerine demirden birer numa

' ralr plaka asılacakmış. Üstüne 
üstlük kayıkçılar kayıklarını bir 
örnek boyayacklar, oturulacak 
yerlere Acem halıları dö§eye • 
ceklermiş. 

Tehlike bitmiş değildir. lçi -
mizde sessiz bir mırıltı halinde 
beliren her dÜ§Ünce, dışarıda 
kendisine ilk maddi hüviyetini 
veren yazı biçimini alırken, 
kuvvetini henüz teşekkül etme
miş olmasına borçlu olduğu bir
çok hale fikirleri §Uurun altında 
bırakmak suretile azçok sakat
lanmaya esasen mahkumdur; 
buna bir de üsliıp ve il ad enin 
ihanetlerini ilave ederseniz var
tanın ölüm tehditlerile dolu ol
masınrn sırrına erersiniz. Ekse
ri ya, müsveddelik kağıt üstüne 
sakatlanarak düşen fikir, ölme· 
mek için, yürekler paralayıcı 
bir can çekişme devresi geçirir. 
~ilikler, haşiyeler, kenardan çık 
malar gibi desteklerle ayağa 
kalkmaya çabalayan zavallı, 
müsveddelik kağıdm §iltesin -
den inerek tam mürettibin par
mağına çıkmak fırsatını bula -
cağı vakit, hazan, bütün hoyrat
/Iğı, titizliğinden alan arkadaş • 
ça bir dikkatin ilişmesine uğrar. 
Oyle ki, yüzüne zaçyağı dökül -
müş bir insanın dqarı hüviyeti
ne musallat olan tüyler ürperti
ci değişiklik onu da tanınmaz 
bir hale getirir. 

f nhisar idaresinin tabit kanyakları piyasaya çıkarılmış va sataşma başlanmıştır. - Son gUnlerde tramvaya 
athyan çocuklar çoğalmıştır. KOltOr mUdUrlUğU önüne geçici tedbirler alacaktır 

Bütün bunlar olunca Galata 
Gümrüğü lüks operet/erdeki ge 
mici kulübelerine dönecek,· bu 
çeşit boyalı sandalları, bir örnek 
kılıktaki yüktaşıyıcılarıyla ls - . 
tanbul limanı bir r<..patya tarla· 
sı gibi şirin/eşecek demektir. 1 Tayyare Cemi- r Ne Ders 

Buna dizgi yanlışlarını ve her 
elyazısının hususi karakterini, 
düzle§tirici bir üniforma içinde 
kaybeden matbaa harflerinin 
son tecaviizünü de ilave ediniz,· 
o zaman, şuurda belirdiği an • 
dan gazete sayfasında görünün
ceye kadar bir fikrin yaptığı se
yahatte, yolunu kesen kaç türlü 
arıza ile dalaşmaya mecbur kal
dığını anlarsınız. 

Peyami SAFA 

Delegeler toplan
tıya çağnllyorlar 

Basın Kurumu Başkanhğm -
dan: 

yeti Genel 
Kurultayı 

Tayyare cemiyetinin iki yıl
da bir defa yapzlan genel kurul
tayı 24 Mayısta Ankarada top
lanacaktır. Bu toplantıda ba
kanlar ile Genel Kurmay Baş • 
kanı ve Asbaşkan, ordu -
nun hava kuvvetlerinden se
çilecek iki zat bulunacaktır. 
Bundan başka kamutaydan se • 
çilecek on saylav ile her vila • 
yetten gelecek ikişer murahhas 
ve basın kurumundan; Halkevi 
teşkilatı namına C. H. Partisi 
Genel idare heyetinden, mual • 
Jimler birliğinden, idman Ce -
miyeti ittifakından, Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme Kurıımundan 
seçilecek delegeler bulunacak • 
tır. 

Bu delegeler.seçilmiş ve .An 
karaya da gitmeğc ba§larnı§lar-
dır. Tayyare Cemiyeti lst{lnbul ı 
şubesi namına da direktör 1 s -
mail Hakkı ile Erzurum Say la
vı Nakiye bulunacaktır. 

lstanbul Basın Kurumundan 
da gazetemiz muharrirlerinden 
(Büyük Gazete) sahibi Zeki Ce
mal seçilmiştir. Toplantı 24 M a 
yıs cuma günü öğleden sonra sa 
at ikide yapılacaktır. Öğrendi
ğimize göre Tayyare Cemiyeti 
Reisi Fuad Cemiyetin iki sene
lik çalışmasını anlatacah, Tay -
yare Cemiyeti nizamnamesin -
de bazı tadiller yapılmasını tek 
lif edecektir. Bu kongrede bil • 

EVKAF 
Bir d0$lumuz bin anlattı: Doğruıu anlayamıyorum... Bana 

öyle geliyor ki; E1Jkal genel hi~ • 
metlere yardım İçin ya belediye 
ile anlQfmalı, ya bütün bütün be· 
tediyeye 11eçmelidir.,, · 

Dostumuzun söylediği ıö~ büı • 
bütün yabana atılacak "laP' de
ğildir. Eıkiılen E.,kal bir hayır 

kurumu idi. imaretleri, medreıe • 
leri, kütüphaneleri, çefmeleri, su· 
leri, mektepleri, kütüphaneleri, 

çepneleri, suları, hastahaneleri 
uardı. Buna karıı da geniı impa • 
ratorluğun her taralından aldığı 
çok geliri vardı .•• 

Gerçi o gelirlerin çoğu elden 

- Anadolu yaka6ında babam • 
dan kalma bir yazlık yerimi~ l}ar
dır. Bu .rene yazı geçirmek için ev-
1Jelki akıam ora)'a geçtik. Dün 
baharın canlılıiını doya doya acy
retmek için bahçeye çıkmqtım. 

Kapı çalındı 1Je elinde bir demet 
makbuz koçanile bir kimse geldi. 
Sordum. E1Jkal tahsildan olduğu
nu anladım. Daha köıkün örüm • 
ceklerini almaya ""kit kalmadan 
Evkaf hakkını aramaya gelmifti. 
Karııdan ayrılırken de oradaki Y• 

rimizin E1Jkala olan (borç) lannr 
temizlemiıtik. Parayı verdik ama 
doğrusu sinirlendim ve öteden be
ri anlamamakta olduğum bu Ev· çıktı ama Hica~ "e Kabe gibi çok 
kal iıini bir kere daha anlama· yüklü mo.8ral kapıları da beraber 
dım. Kuzum fUnu bana anlatabi. kapandı. Son yirmi yıl içinde EIJ-

'

• • • '/ B • (. L ,,_. kalı anlayıı tarzında da çok deği. 
ır mısın • en ıa amım. aHın . • . 

"-la '"' " B ıilılılıler oldu. Camı medreae, ımcı sau nta)la u.ıı.z;uın B•rınem. -t tıa~ .., • l l b 
k . "d L ~ V L 

/ 
ret ıçın kuru muf o an u yer 

ıt namazı comı e 1rıımam. a"ı • 
. tramvay hattı ııletmeye kadar ,,. 

medrese ve ımaretler de kalktı. d 
8 

.. . l l b ·1 
Senede E 1Jkala 11 O lira icarc veri- na ı. ugun aınema sa on arı ı e 

· B b d d l l , yaptırmqtır. Bunları da eskiden 
rım. unu en en ne en a ır ar. 
V c buna karıı bana ne hizmet imaret yaptığı düfünce. IJe ıartlar
ederler? De1Jlct IJergiyi .reruet üa- la )'apmıı olıa gene dıyecek yoh 

...;: ' ~anı L k • • f tünden kazanç üstünden alır. a ".a.ra occı.zanma ıçın yap ı. 
' Bu halıle orası bırraHuu , ...... ,,--

Haklıdır. Beni 1Je malımı korur, l l b' • l t '-urumud•·r " . . . arı o an ır ıf e me " .. . 
yurda duzen verır. Bınle bozuıur· B" l l l b ... . . L lk u: a ııı mıı o an u .,ergının Ha 
sam mahkemede aramı~ bulur. d .. " - F k t d 

maşını Ufunmuyoruz. a a os· 
Yol yapar, köprü yapar. Genel tumuzun da ileri sürdüğü gibi Ev· 
hizmetleri üstüne aldığı için ona kalın artık ıehrin malı olması 
1Jergi veririm. Belediye .sokakları yoluna doğru yürünmeıini de man 
)'apar, ıehri temizlerı haatab.klar• tıka çok uygun buluyoruz. Buna 
la cedelleıir. Ona da veririm. A· 
ma Evkafa neden vergi 1Jeririm'! Siz ne dersiniz? 25 Mayıs 1935 te Ankarada 

Basın kongresi toplanıyor. İs
tanbul dan gidecek delegeler se
çilmiştir • Kongrenin üze:i.nie 
konuşacağı konulan genel ola -
rak önceden gözden geçirmekte 
fayda vardır. Bunu düşünen ida 
re heyetimiz, 21 mayıs 935 salı 
günU saat on üç buçukta basın
la ilgili olanlar arasında bir top 
Jantı yapmaya karar vermiştir. 
Kurumumuz üyelerinin gelme
lerini dileriz. 

hassa(TürkKuşu)teşkilihg6- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

uygun bir apartıman bula.ma -
dım. Geniş, ferahlık olmalı .•• 

Sordum: 
- Neye bir apartıman yaptır· 

mıyorsunuz? 
Parasına ve kuvvetine inan • 

dığnnı gösteren bu soruşuma, 
pek sevindi; soluk gözlerinin içi 
parladı; kalın, etli dudakları ya
yıldı, altın kaplama dişleri gö -
ründü: 

- Aklımdan geçmiyor değil •. 
Yalnız, çok sinirli, titizimdir; 
mimarlara sinirleneceğim, kal -
falara sinirleneceğim, ı:-ençberle
re sinirleneceğim. Tansiyonum 
artacak diye korkuyorum. Arsa. 
yı arayıp bulmak, pazarhğı ke
sişmek bir dert... Apartımanm 
biçimi ayn ibir dert. .. Sonra doğ 
ramacılığı, camcılığı, boyanma -
sı ayrı ayrı dert... Kiralamak, 
l>üsbütün dert ..• Han~i birini sa-

ıüşiilecek ve Türk gençleri ara
sında havacrlığa karşı büyük 
sevgiler uyandırılması için ça· 
lışma §ekli kararlaştırılacaktır. 

Bunlardan sonra Tayyare Ce 
miyetinin ismi değiştirilecek • 
tir. Söylendiğine göre Tayyare 
Cemiyetinin yeni adı (Türk Ha
vacılık Kurumu) olacaktır. 

Toplantı üç gün kadar: süre • 

Bütün bu dertler başını sar -
mış gibi bunalıvermişti, yorgun 
yorgun soluyordu: 

- Bu kadar uğraşmak benim 
işim değil. .. 
Gülmeğe başlamıştı: 
- Yorulmaktan, çalışmaktan 

korkarım, kaçarım zannetme . 
yin •.• lş, beni yıldırmaz. Gel ge
lelim, yaş kırkı geçti; eski genr-
lik dinçliği kalmadı... ' 

Her nedense, yorgun ve ihti
yar görünmek hoşuna gitme -
mişti; kendi sözünü protesto e
den bir tavırla elini salladı: 

- Sıhhatıma bakarım ... Bu -
günkü gençlerden, evelallah, da 
ha gencim, daha dincim ... Yal -
mz eski halime kıyas ederek 
söilüyorum. Vaktile bilek ka -
hnhğındaki demirleri, eğer, bü
kerdim. 

Kuvvetini anlatan, hatırlatan 
bir dikilişle yumruklarım sık • 
mıştı: 

- İlk gençlik kuvveti baş -
ka ... 

Gülümsedim: 

cektir. Atatürk'ün geçen hafta 
(Türk Kuşu) kulübünde vermiş 
olduğu söylev Tayyare Cemi 
yeti tarafından altın levha üze
rine yazdırılmaktadır. Bu lev -
ha genel toplantıdan evvel Tay
yare Cemiyeti (Türk Ku~u) ku
lübü salonuna merasimle asıla • 
caktır. 

Siz, daha gençsiniz, dinçsiniz! 
Heyecanla sordu: 
- Ama doğrusunu söyliye -

ceksiniz, kaç yaşında görünü -
yorum? 

Köle seçen bir esirci gibi yü
züne dikkatle baktım: 

- Ancak otuz beş, otuz altı 
görünüyorsunuz. 

Elini, tepesine götürmüştü: 
- Aman, hanımefendi, ne di

yorsunuz t Bakınız, başnntla saç 
kalmadı. 
Omuzlarımı silktim: 
- Saçları vakitsiz dökülen 

vakitsiz ağaran, bir tek siz mi: 
s!niz? Bu, bir yaradılış ~esele -
sı ... 

Onun en hasta, en zayıf tara
fı.~ı ,_Yakalamışt~. Lop, pıhtı 
yuzu penbeleştı, gözleri bütün 
bütün soldu: 

- Sizin teveccühünüz diye -
ceğim. 

200 polis çıkıyor 
Polis mektebinin imtihanla -

rına haziranın birimle başlana
caktır. İmtihanlar bir av süre
cektir. Mektepten bu yıl 200 po 
lis çıkacaktır. 

önümüzdeki devre temmuz • 
da başlayacak, yeniden 200 tale 
be alınacaktır. 

Bu kaba, hantal adam, ancak 
böyle bir inanışla yıkılabilir~i. 
Sesimi ve bakışlarım' daha cıd
dileştirdim: 

- Hakikaten otuz beşten, o -
tuz altıdan fazla görünmüyor • 
sunuz ... Çok kavi bir bünyeniz 
oldu~u muhakkak ... 

GÖz ucuyla, tezgahta otu:~n 
genç kıza baktım. Neden, nı~ı? 
baktım, bilmiyorum. Yalnız, ıçı
me öyle doğuvermişti. Genç kız 
başını kumaş raflarına çevirmiş, 
toplan düzeltiyor gibiydi. O -
muzlarının hafif hafif sarsıhşın
dan, onun, kahkahalarla gülme
mek için dişlerini dudaklarına 
geçirdiği, mendille ağzım tıka
dığı muhakkaktı. 

Patron, o kadar kendi hayali
ne dalmıştı ki genç kız, kahka -
halarla gülse, gene belki farkın
da olmayacaktı. 

Patron, nasıl kendinden geç
mezdi? Gençliğine, dinçliğine, 
parasına, kuvvetine inanılıyor -
du. Ve bunu, hoşuna giden bir 
kadın söylüyordu. 

Yavaşça sordum: 

I KÜÇUK HABERLER 

* Şeker fabrikalanna verilen imti • 
yaz ve muafiyet hakkındaki 601 nu • 
maralı ve 14 nisan tarihli kanunun se 
kizinci maddesinin kaldırıldığı vilaye 
te bildirilmiştir. 

• Süel ve sivil tekaüt kanununun 
dördüncü maddesinin B ve C fıkrala· 
rında yazılı bulunan müddetler beşer 
sene sonraya tecil edilmiştir. 

* Şarbaylrk sular idaresinin atöl • 
yesi bir aya kadar büyültülecektir. 
Şimdiye kadar dışarıdan alınmakta o
lan bir çok malzeme burada yapılacak 
tır • 

* Taksimdeki aptesane kaldırılacak 
tır. Stadyom taraflarında Sultanah • 
met alanında olduğu gibi, yer altı bir 
apdesthane yapılacaktır. Bundan son· 
ra Taksimdeki apdesthane yıktırıla -
cak, yanındaki su deposu güzel bir 
şekle konacaktır. 

* Kamutay ikinci reisi Hasan dün 
Bükreştcn İstanbula dönmüştür. 

* Tramvay tirkcti hükumete borç
lu olduğu 2,5 milyon lirayı taksitle 
ödemek· üzere bir teşebbüs yapmış • 
tır. Şirket bugünlerde yeni tediyat ya 
pacaktır. 

* Küçük sanatlerin Türklere g~-
mcltt ıııUIUt C\IC't'tl.:i yaa u•Ocau. •-•••- ,;1_ 

neQiler marangotluk ve cilacılık ede· 
miycceklerdir. Ancak, bunlar sahibi 
oldukları dUkklinlar varsa oralarda 
çalışmadan patron vaziyetini alacak • 
lardır. * Darüşşefaka lisesinden yetiıen· 
]er kurumu üyeleri nizamnamede ya
pılacak değişmeler için bugün Hal • 

.._._.. t.a•d- ""t'1&Aa&U"'Ql•1:U.&. Ul.I. • * Kızılayın Alemdar kolu Hazira
nın 14 ünde Yalovaya bir vapur ge· 
zintisi tertib etmiştir. * Ayasofya müzesinde mozayikle
rin temizlenmesine devam ediliyor. 
iç kapı üstünde temizlenmesi biten 
mozayikler yakında açılacaktır. Mih
rabın bulunduğu kubbe etrafında da 
arama yapılacaktır. . * Dişçi ve Eczacı mekteplerile 
Tıp Fakültesi imtihanlarına yarın 
batlanacaktır. * Macar naibi hilkitmeti Amiral 
Horthy TUrkiye Cümhur.iy.eti Ziraat 
Vekaleti müşaviri Dr. Csıkı Fercnc'e 
devlet başmüşaviri Unvanını tevdi et -
miştir. • * tsveç Universitesı ~e~leketimiz 
den kitab almak üzere bır anlatma 
yapmı§tır. Türk ta~ihi ~ra~tı~ma ku· 
rumu İstanbul Unıversıtesının nere· 
terle kitab değiştirdiğini sormu!I ve 
bir liste istemiştir. Liste kuruma gön. 
derilmi~tir. 

man gelecek? 
Hemen başını doğrulttu, kı -

vırcık saçlı çocuğa bağırdı: 
- Hasan, fabrikadan mektup 

geleli kaç gün oluyor? 
Genç çocuk, düşünmeden ce

vap verdi: 
- On gün oluyor ..• Vapur, 

yarın gelir. Gümrükten muame
ı:.si~~ yapıl? çı~arm~k ta üç giin 
sursun, dıyelım. Önümüzdeki 
hafta sonunda, sandıklan aça • 
biliriz. 

Patron, bu cevaptan pek mem 
nun olmuşa benzemiyoı d.u: 

- Çok uzadı bu sefer... · 
Ben, araya girdim: 
- O kadar acelesi yoli .•• 
Patronun kaşlan buruşmuş. 

tu; kalın dudaklarını lıoşnutsuz 
hoşnutsuz büktü: 

yayım?. , 
__..~ .. - Yasınızı ve hastalığınızı, 

gözünüzde büyültüyorsunuz ... 

Fakat bunu, sadece teveccüh 
değil, iltifat değil, içten kana • 
rak inandığı, yüzünün penbele
şişinden, gözlerinin soluşundan 
belliydi. Onu, daha fazla inan -
dırmak lazımci--- - Yeni çeşitleriniz, ne za -

. -:-- Geçi, erkeni değil, işlerin 
ı~tızam.ı~da olmaması, beni si _ 
~ırlendırır~. Falan gün malı tes· 
lım :?ecegı~, filan gün gönde
r.ecegıı:n, denıldi mi, 0 günde te'3 
lım edılmeli, o günde gönderil _ 
meli! Ben, bonolarımda, senet • 
lerimd ... e, dakika, saat geçirmem. 
Alacagımı da, vereceğimi de 

Şimdi ben bir bunu düşünüyo
rum, bir de bu süslü karşılama· 
dan sonra şehri gezecek olan 
yolcuların şaşkınlığ: gözümün 
önüne geliyor. Lahna turşusuY.- , 
la perhiz hikayesi. ' 

Orhan SELiM 

Paralarını alamı
yan Tekaütler! 

Mülga Seyrisefain idaresi <ıe-' 
nizyollan işletmesine geçerken 
bu idareden tekaüt olanların 
933 yılı haziran aylıkları, hazi
ranın sonuna kadar müracaat 
edenlere verilmişti. 

Hazirandan sonra müracaat 
ettikleri için maaşlarını alamı -
yan bazı tekaütler, aradan iki 
sene geçtiği halde hala paraları 
m alamadıklarından şikayet et· 
mişlerdir. Dün bu hususta yap
tığımız tahkikata göre, bu me-
___ .,_ __ •••-ı:,~:r- .... ,..ta..Q""a.a\.: c:( 

meleri lazmı gol""o.t-+ .. .l;,.. c;;"_ 
kü Seyrisefain idaresinin bütün 
he~apları 933 yılı haziranında 
maliyeye teslim edilmiştir. 

Hazirandan sonra teşekkül e
den tasfive "-uısyonu da bir bu 
çuk yıllık çalışmadan sonra işi
ni bitirmiş olduğundan Seyrisc
fain idaresine aid her türlü mu
amele maliyeye ge~miştr, 

Yanlış bir haberı 
Maalkaradan buraya kaçan· 

Şeyh Saidin kardeşi Tabirin E
dirneden sınır dışı edileceği doğ 
ru değildir. Tahir, Edirneden 
Maalkaraya gönderilecektir. 

Takas yolsuzıuau 
Takas yolsuzluğu araştını:ıa 

kağıdı henüz idare heyetine gel 
memiştir. Gelince de bu yolsuz
luk işinde memur olmıyanlann 
kağıtları ayrılarak yalnız me
mur olanların işlerine bakıla..
caktır. 

gününde görüp bitirmeliyim. 
Gülümsüyordum: 
- Siz de, her şeye, pek ça • 

buk sinirleniyorsunuz... Hay~t
ta, biraz da müsamaha etmelı ..• 
Daima rahatsız yaşarsınız. Bu, 
sıhhatiniz için de Iazım ..• 

İçini çekti, yorgun yorguıı 
güldü: 

- Öyle ... Acısını çeken be , 
nim ... İ§te elde değil... 

Onda, daha başka şeyler sö}'" 
temek, daha başka şeylerdeıı 
bahsetmek isteği, sıkıntısı var " 
dı. Bazan söyliyecek, başlaya • 
cak gibi oluyor, göğsünü doğ • 
rultuyor, dudaklarını kımılda • 
tıyor, fakat gözleri genç kıtl• 
genç çocuğa takılıveriyor, o z;a· 
man yutkunuyor, duraktıyord~· 

Patron, bu iki gençten ç.e~in;; 
yor muydu? Neye çekinebılırd 
Patronun karısı, ara sıra diik .... 
kana geliyor olmalıydı. Bu ilet 
gencin boşboğazlığı, patronu e
le verebilirdi t 

O halde, patron kıbbıktJ.•• 
( A rkasr 11•' 1 
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Memurlar Kanununun 
Maddeleri Değiştiriliyor 
K"m utaya yeni ıa.Y-iha verildi 

1: .a - •---.. - " ... o-u'"'o ' M u h a b 1 r im iz B i 1 d 1 r 1 yor ] 
. Memurla.n Ayakmdan .. alaka- maddesi de tadil edilerek şu şek 
dar eden bır layıha bugun Ka- 1i almıştır: 
mutaya gelmiştir. Bu layıha "Devlet, idarei hususiye veya 
Kamutayın bu devresinde kanu belediyeler hesabına memleketi 
ı;ti~et kesbedecektiı:. Kanun pro- mizde tahsil görenlerin tahsil • 
Jesı şudur: lennı bltlnlihlc1i laıilıt.cn nihcı-

1 - Memurin kanununun 13 yet bir sene zarfında müracaat
ünçü maddesi aşağıdaki şekilde la tayin edilmeleri şartile orta 
değiştirilmiştir: tahsil görmüş olanlar beş, yük -

"Taavün sandığına bağh 1 sek tahsil görmüş olanlar sekiz 
numaralı cetvelin A ve B serile- sene meslek ve ihtisaslan dahi
rine dahil ve tayinleri merkeze tinde hizmete mecburdurlar. 
ait bütün memurlann sicilleri Devlet, idarei hususiye veya 
vekalet veya dairenin, tayinleri belediyeler hesabına ecnebi 
vilayete ait memurların sicilleri memleketlerinde tahsil görmüş 
de merkez veya vilayetlerde bu- olanlar avdetlerinden itibaren 
lunur. nihayet bir sene zarfında müra-

A serisine dahil olan memur- caatla tayin edilmek şartile tah
larm sicillerinin sureti başveka- sil müddetlerinin iki misline ka 
lete verilir. Bu memurların sicili dar meslek ve ihtisasları dahi
Vukuatı muntazaman başveka - !inde hizmete mecburdurlar. 
lete bildirilir. Gerek birinci ve gerek ikinci 

Başvekalette sicil işlerile meş fıkrada mevzuu bahis zevat, mu 
~ul olmak üzere umumi bir sicil ayyen müddet hizmet etmedik
ıdaresi teşkil olunur. Ücretle çe istifa edemezler. Aksi tak -
nıüstahdem memurlann da ma- dirde, devlet, idarei hususiye ve 
aşh memurlar gibi sicilleri tutu ya belediyelere sarfedilen meba
lur. V ekaletlerce her sene me - liği faizile beraber ödemeğe 
rnurlann kıdemlerini gösteren mecburdurlar. 
tablolar neşrolunur.,, 
Aynı kanunun 25 inci madde

si de şu şekilde değiştirilmiştir: 
"Memurlara verilen takdirna

ll'ıeler kıdeme ve fili hizmete mü 
cssir değildir. Ancak kıdemleri 
ll'ıüsavi olan memurların terfiin
de takdirname hak bahşeder.,, 

Yine bu kanunla memurin ka 
~~nunun 3 üncü maddesi şu şe
ılde değiştirilmiştir: 
"Her derece ve sınıftaki me

~ur lüzumu sabit olduğu tak -
dırde tayindeki usule göre men
sup oldu~u vekalet emrine ah -
llabilir. Bu takdirde 15 seneden 
b~ağı hizmeti olanlara dörtte 

ır, yirmi seneden fazla hizmeti 
Olanlara yarım maaş verilir. 
h. Vekalet emrine alınanlardan 

1Zinet müddeti 15 seneden af ağı olanlar vekalet emrine a
ındıkları tarihten itibaren en 

{ 0k iki sene zarfında hizmete 
tYi~. olunmazlarsa haklarında 
ekaut kanununa göre muamele 

l'apıhr.,. 

\ Memurin kanununun 64 üncü 

Fakat bir sene zarfında tayin 
olunmıyanlarm mecburiyetleri 
sakıt olur. Bu gibilerden banka, 
imtiyazlı şirketler veya milli 
her hang-i bir müesseseden iş is
tiyenlerin mecburi hizmetlerini 
ifa ettikleri veya muayyen müd
det içinde kendilerine vazife ve
rilmemesinden dolayı mükellefi 
yetlerinin sakıt olduğu vesika 
ile isbat etmeleri lazımdır. Bu 
şekilde vesika gösteremiyenleri 
istihdam eden müesseseler taz
minatı üzerine almış addolunur
lar.,. 

Kamutava verilen bu layıha 
ile memurin kanununun esaslı 
maddelerinin kısmı azamı tadil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Nazilli fabrikası 
Ankara, 19 (.?lususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Mayıs için
de yapılması mükarrer Nazilli 
mensucat fabrikasının temel at
ma resmi haziran 15 e bırakıl -
mıştır. 

istihlak 
Vergisi 

Ankara, 19 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Y ann mec -
liste konuşulacak istihlak vergi
si kanununun bütçe encümenin
den çıkan son şekline göre, kah
venin kilosundan 30 kuruş, çay
dan 60, kakao yağı 120,'kakao -
dan 60, kauççuk ve mamulatın
dan ham ve temizlenmiş kilo -
sundan 100, çeşitli ayakkab~sın
dan 150, ancak bu ayak~bılar 
dışardan gelirse, 16, çeşitlı las
tik ayakkabılardan 50, lastik bo· 
ru, elektrik levazımından 20, ta 
babette kullanılan lastik mamu
lat müstesna olmak üzere diğer 
çeşitlerden 46, pencere camı 4, 
kaat ve mukavva 3, yazı kaatlan 
5, deri mamulatından 10 kuruş
tan 30 kuruşa kadar, pamuk ipli
ği mensucatından 24 ü men -
sucattan sikleti 150 gramdan 
fazlalarından 15, hazır eşya
dan 55, yün yün ipliği, ha -
lattan 35, yün kılı mensucatın -
dan metre murabbaı sikleti 200 
grama kadar 100, 600 grama ka
dar 45, fazlasından 25, şapka 
taslaklarının kilosundan 25 (at, 
keçi ve tiftik kıllan müstesna -
dır.) 

Bundan başka gümrük res -
minden muaf en giren maddeler 
şunlardır: 

Kabulü muvakkatle ithal edi
len ve memleketten tekrar çıka
nlan eşya ile hah iplikleri ipti -
dai maddesi imali memlekette 
olan eşyanın kuvvei muharrikesi 
Üzerlerine bağlarımı' deriler, ba
lık ağı iplikleri, balık ağlan müs 

tesnadır. 

Ancak vergiye tabi maddele -
rin burada istihsali imal edenle
le hariçten getirenler aynca ie -

tihlak vergisini ödemekle mü
kellef tirler. 

Muamele vergisine tabi olma 
yan sınai mü~aaelerdc ayrıca ver 
giden muaftırlar. Vergi eşyanın 
sikleti üzerinden alınır. 

Kilonun kesri tam sayılır. İt
halatta vergiler gümrük resmi 
ilebirlikte alınır. Dahili imalat 
ve istihsalatta muamele vergisi 
kanununa göre vergilenir. 

Matbuat 
Kongresi 
Ankara, 19 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Matbuat 
kongresi 2 5 mayıs cumartesi sa 
at on beşte iç Bakanının bir söy 
levi ile açılacaktır. Kongrenin 
1.os üyesi bulunacağı anlaşılmış· 
tır. 

Matbuat genel direktörlüğü 
kongrede görüşülecek işleri tet
kik etmiş, kongre üyelerine da -
ğıtmak üzere bazı evrak bastır -
mıştır. Bu arada dünya gazete -
ciliği ve Türkiyede gazetecilik 
hakkmd~ bir broşür bastınlnuş
tır. 

Bundan başka üyelere veril -
mek üzere sade ve güzel rozet -
le~ yaptırılmıştır. Kongre bir ko
mısyon seçerek ruznameye da -
hil işler üzerinde çalışacaktır. 
Bu komisyonlar basık odalan, 
kültür ve meslek işierini etüt e
deceklerdir. Basın teşkili mese -
lesi kongrenin üzerinde bilhassa 
duracağı mevzulardan biri ola -
caktır. 

İstanbul ve Ankara hukuk fa 
kültelerinde gazeteciler için kurs 
Iar açılması ve bu kurslara de -
vam mecburiyetinin konması 
kongrede görüşülerek karara 
bağlanacak esaslar arasındadır. 

Kongreye gel.ecek murahhas -
ların tren biletleri yerleriı1e gön
derilmiştir. 

FiKiRLER VE iNSANLAR 

Ten kid •• • 
Uzerıne 

Bu yıl Fransa'da tenkid mü- atin ne istediğini tabiatten da
kafatını kazanan T h i e r r y ha iyi anlarsa münekkid de, mu
Maulnier münekkidin de bir ya- harririn ne demek istediğini öy
ratıcı olduğunu anlatırken: lece muharrirden daha iyi an
''Münekkidin en esaslı vazifesi lar" sözüne gelince ell:fotte ki 
(fonction), muharririn ifade et- büsbütün yanlıştır denemez. 
mediğini ifade etmekti." diyor. Buna benzer sözleri çok söyle
Sonra Paul Valery'nin, sanat- dik ... Ancak bir düşüne~im: Sa
kar ağzından tabiate söylediği: 1 natkar, Paul Valery'nin sanat
"Ben sizin ne istediğinizi sizin karı da kendisinin tabiat yarat· 
bildiğinizden biraz daha doğru tığını ileri süımüyor, tabiate 
olarak bilirim" sözünü anıp: karşı biricik üstünlüğü, anlayı
"!şte, diyoı münekkid de, ese- cı zeka hususunda üstünlüğü 
rini tahlile bağlandığı muhar- olduğunu söylüyor. Münekkid 
rire bunu söyliyebilir." de muharrirdekinden çok anla-

Tenkidin yaratıcı bir sanat, y~c.ı zekası oldu~nu ileri süre
hatta bir sanat olup olmadığı b~~ 1:: -~Elb.~tt~. kı bu d_:ı çok s~ 
şimdiye kadar çok münakaşa goturur, çunk!-1 .sa?atkarla tabı
edilmiştir; bütün zengin, velud a~ ayr_ı .a~rı ıkı cınst~n şeyler
münakaşalar gibi bunlar da hiç d~r: hırı ınsandır, yanı .aklı, ~e
bir sonuca varamamıştır. Mü- kası, şuuru ~ardır; tabıatte ıse 
nekkidlerin çoğuna bakılırsa ~u kuvvetlerın ~ar ?lup olmadı
meslekleri bir sanat, hem de gıı:ı kesenkes bılrı:ıyoruı., ?aha 
yaratıcı bir sanattır. O kadar ki dogrus~ var olduguı:u s:z~yo:
zamanımızın en inee Fransız mü sak .da ınsanda ol~u~u ~ıhı ~o
neklidlerinden Jacques Bou- remıy.~:>r·':lz. Bunu.n _ıçın: Tabıat 
lenger, XVII inci asrın bilmem şun~ ı~tıy~r. ~a ıyıce a.nlıY.amı
hangi şairinin meşhur "La eri- Y?r . dıyebılm~. Uysakı mu~ek
tique est aisee et l'art est diffi- k!d ıle muharrır ~ras.mda böyle 
cile" (Tenkid kolay ama sanat hır fark ~-oktur.; bır ~ıtabı yazan 
zordur) sözüne cevab olarak, a~am ~unekkı.~e: Ha~ır, ben 
tenkid yazılarını topladığı ki- h?Y~~ b_ır. şey soy.~emek. ı~teme
tabm adını~ " ... Mais l'art est d~ d_ıyınce munekkıdın pek 
difficile" koymuştur. Bununla dıyecerı k~lmaz. O zaman an
kendi anladığı manada tenki- Iayıcıdan zıyade u!durucu ze
din kolay bir şey değil, sanat kadan bahsetmek lazımdır.) 
kadar zor, daha doğrusu bir sa- Münekkidin muharrirden, an
nat olduğunu söylemek istiyor- layıcı zeka hususunda daha üs
du. Bu hususta münekkidlerin tün olduğunu kabul edelim; fa. 
çoğu, J acques Boulenger'nin kat sanatın baş vasfı anlayıcı
iddiasmı imzalıyabilirler; ancak lık, hatta anlatıcılık değil, bir 
sanatkarlar buna hiç bir zaman nevi anlatıcıhktır. Böyle olma
razı olmamış, daha doğrusu her sa idi her anlayıp anlatıcıya, fi
sanatkar, kendisini beğenen losof gibi alime de sanatkar de
münekkidi sanatkarlar sofrası- memiz lazımgelirdi. Sanat, mü
na kabul etmişse de ilk itiraz- cerred olan şeyleri de müşah
h, yeren tenkidi okuyunca, haslaştırabilmek, onları elimiz
XVII inci asırh şairin sözünü le tutuyor, gözümüzle görüyo
tekrardan kendini alamamıştit'. ruz gibi hissettirmektir. Mü

Münekkidler kaderlerine bo- nekkid bunu yapamaz mı? El
bette yapabilir; o zaman ona yun eğmelidir; onları kendile -

rinden başka hiç kimse, birer 
sanatkar saymağa alışmıyacak
tır. Ne kadar lıağınrlarsa bağır
sınlar yine halk, en bayağı şiir
a•, 'en 1tötu roman.aa, eır- rnce, 
en dolgun tenkid yazısındakin-
den çok fazla sanat, yaratıcılrk 
görmekten vazgeçrniyecektir. 

Hem etrafın bütün bu itiraz
larına rağmen, mesleklerinin 
güzel sanatle· :en olduğunu 
ileri sünneğe ne lüzum görü
yorlar? Bu kadar ısrar etmeleri 
kendilerinin de tenkidi pek 
yüksek bir şey saymadıklarını, 
ancak onun bir sanat olduğunu 
kabul ettirmek şartile haysiyet
lerini kurtarabileceklerini san
dıklarını göstermez mi? Tenki
di hor görmek insan oğlunun 
içinde öyle yer etmiştir ki o 
histen münekkidler bile kurtu
lamıyor. Bunun içindir ki mes
leklerini sadece adı ile anıp 
"tenkid" diyeceklerine: "Biz de 
birer sanatkarız" diye ortaya 
çıkıyorlar. Onların sanatle uğ
raştıktan, yani işleri güçleri 
başkalarının eserlerini tahlil et
mek olduğu için sanatkar ol
duklarını sanmaları, pervane
nin kendisini ateş sanmasından 
pek farklı değildir. 

Thierry Maulnier'nin iddia
sına, yani "nasıl sanatkar, tabi-

Kam utayd a 
Görüşülecek işler 

sanatkar bir münekkid deriz, 
fakat bu, tenkidin bir sanat ol
duğunu kabul etmek değildir. 

Sanat daima bir terkib (syn
these) ve "stylisation" işidir. 
Tenkidde ise iki safha varcfır: 
birincisi eserin tahlili, yani ter
kibin çözülmesi, "stylise" edil
miş şeyin aslının aranması ve 
ona sanatkarın ne kattığının 

meydana çıkarılması. Asıl ten
kid işte budur. Bundan sonra 
ikinci safha, yani yazma safha
sı gelir; bunda münekkid, tahli
linden aldığı neticeleri bağlıya
caktır. Bu safhada o da bir ter
kib kabiliyeti gösterir, o da 
"stylisation" a ererse sanatkar
dır; ancak bu iki işin biribirine 
kanştırılmaması laznndır. Ef
latun, Schopenhauer, Bergson 
da bu gücü göstermişlerdir; bu
nun için kalkıp da: "Felsefe de 
güzel saııatlerden biridir" diye
bilir miyiz? 

Thierry Maulnier gibi düşü
nen münekkidlerin sözleri çok 
hoşuma gider, çünkü işime ge
lir. Ben de şimdiye kadar hep 
onlar gibi söyledim, yine de öy
le söyliyeceğim. Ancak işime 
pek gelen bu fikrin doğruluğu
na, ne yalan söyliyeyim? pek 
kanamıyorum. 

:•uru ilah AT AÇ 

Bina vergisi 
Kanunu 

Ankara, 19 (Hususi muhabi- Ankara, 19 (Hususi muhabi-
rimiz bildiriyor) - Kamutay ya 
rm saat 15 de toplanacaktır. - rimiz bildiriyor) - Kamu taya 

T o p 1 a n t ı d a ihtiyat za- gelen bir layiha ile bina vergisi 
bitleri ve ihtiyat askerime- kanununun 24 üncü maddesini 
murları hakkındaki kanunun ba şu şekilde değiştirilmektedir: 
zı maddelerini değiştiren kanun "Bu kanun mucibince yeni -
layihası, maarif vekaleti teşkilat den tahrir yapılan yerlerde bina
kanun layihası ve bazı maddeler 
d 1 ların tahrir ve iratlarının tahmi en a macak istihlak vergisi layi 
balarını müzakere edecektir. ni ile istinaf tetkikatmın bittiği 

Kamutaya gelen bir Iayihaya tarihi tasnif eden mali seneler -
göre 2313 sayrlı kanunun 28 in- den itibaren yeni iratlar üzerin
ci maddesine şu şekilde değişti - den vergi tahakkuk ettirilir. Bu 
rilmektedir :. muamelelerin bittiği ayrıca Fi -

"27 inci maddede yazıh suç- nans Bakanlığınca ilan olunacak 
lardan ötürü alınacak para ceza- tır. Bu kanun 934 mali senesi i
lan ilişikli idarelerce 1911 sayılı 
kanunun 56 ıncı maddesi yolile çinde istinaf tetkikatı biten tah-
ahnır. Ve o kanunun 60 ve 61 in ridere de şamil olmak üzere bir 
ci maddelerine göre dağıtılır.,, haziran 1935 ten muteberdir.,, 

K 0 R K ... 
Kürk ve kadrn bir:birlerine o 

kadar ısrndıla. ki; boynunda ne 
olursa olsun bir pösteki bulun -
mıyanlar sanki sokağa çıplak 
çıkmış gibi göze çarpıyor. Eh! 
Bir çift gümüşlü tilkiden karısı
na bir omuzluk vermek, şimdi 
her erkeğin yapabileceğı kaba
dayılık değildir. Halbuki kadın 
kürk İster. Burada endüstrinin 
ileri/emiş olmasrna züğürt koca
lar ne kadar sevinseler yeri
dir. Çünkü bugün nevazil ol -
muş bir kedi postekisini gümüş
lü tilki haline getirmek işten bi
le değildir. Londra mağazaları
nı seyrederken çok ucuz gümüş
lü tilkiler gözüme ilişmişti ..• 
Sonradan anladım ki; bu sudan 
ucuz tilkilerin üstündeki mene
vişi veren beyaz tüyleri birer bi
rer el ile yapıştırır/armış ... 

Kadın kısmı övünmeyi sever. 
Her kadın omuzunda Alaska -
nın en temiz kanlı tilkisi çörek· 
lenmiş sanır, sanmak ister. 
Böyle olsa, dünyadı. gümüşlü 
veya kurşuni tilkinin kökü kazı
nır. 

Dikkat ediyor musunuz? Son 
2amanlarda kedi ne kadar azal· 
dı ... Günün birinde bir sihirbaz 
türese de şu hokkabazların öt
türdüğü şeytan minaresi biçimi 
borusunu ülleyip kadınların 
boynundaki kürkleri diriltse, 
Al/ahım ne gülünç, ne eğlence
li bir seyir olur. Nice bayanların 
omuzlarında kulaklarım dikmiş# 
çömelmiş tavşanlar, kediler, 
sıska sincaplar görü11Ür ... Tilki
lere gelincet onlar çoktan tüy • 
müş bulunurlar. Dönüp dolaşıp · 
gene kürkçü dükkanına gitmek 
üzere. 

B.FELEK 
• 

Keçi ören klObU 
Ankara, 19 (Hususi muhabi· 

rimiz bildiriyor) - Keçiörende 
yapılan binada Keçiören kulübü 
nü tesis etmek maksadile bugün 
bir toplantı yapılmış, muvakkat 
idal'e heyeti seçilmiştir. Bu top· 
lantıda bir çok zevat bulunmuş
tur. Konuşmalar meyanında bil
hassa Ankaranın en iyi sayfiye
si olan Keçiörenin imarı mese -
lesi görüşülmüştür. 

1 
ANKARA ... K-oÇ'üK 
HABERLERi 

---------·-------------=· * Ankara, 19 (Tan) - An
kara vali ve belediye başkanı 
Tandoğan bir ayhk mezuniyet 
almrştır. Mezuniyetini bitirmek 
üzere yakında İstanbula gide -
cektir. 

*Ankara, 19 (Tan) - Pro
tokol umum müdürü Şevket Fu
at dördüncü dereceye terfi et
miştir. Cenev baş konsolosluğu 
na terfien Numan Tahir tayin 
edilmiş ve merkezden dördüncü 
derece ile müdürü umumiliğe 
Cenev baş konsolosu Celal tayin 
edilmiştir. • 

* Ankara, 19 (Tan) - Tapu 
kadastro teşkilatının Hak Ba
kanlığına bağlanması ihtimali 
mevzuu bahistir. 

/Ankara, 19 (Tan) - Ka
mutaya gelen bir kanun layıha
sile İzmir rıhtım şirketinin ida
re muamelatına ait hesaplarının 
tesbiti, ulusun diğer müessese
lerindeki tetkik ve kontrola ta
bi tutulmaktadır. 

* Ankara, 19 (Tan) - Hazi
randa acık bulunan valiliklere 
yeni taYinier dolayısile valiler 
arasında bazı değişiklikler olma 
sı melhuztur. İç Bakanlığıpda 
açık bulunan iki umum müdür
lüğe de kimlerin tayin edileceği 
gelecek ay belli olacaktır. 

* Ankara, !9 {Tan) - Ade
di ikiye çıkarılan Ankara bele -
diye başkan muavinliğine yazı 
işleri .dire~tör~ Tahsin Kayaalp, 
Yf!ZI ıslerı d~rektörlüğüne de 
şırketler komıseri Fuat Yanıker 
tavin edilmislerdir. 

Mide, Barsak ve kara· 
ciğer rahatsazhklarına 

AFYOnKARAHISAR 
MADErtSUYU 

3-'06 
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" TAN " m tefrikası : 28. 
Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Lavrens Bütün Dünyayı Yıldırmışfı. Fakat 
Onu Yıldıran da Vardı: Wasmus 

Fransız istihbarat. farafmdan yapflrılmış rovelver 
şeklinde fotograf makinesi 

"Fr~nke İngilizler için masal- Wasmus, İngilizlerin büyük 
lardaki periler gibi bir şey ol- ve ünü dünyayı tutmuş olan 
muştu. Bunun kim ve nasıl adam Lavrens'in korkunç bir rakibi 
olduğunu harbin sonuna kadar idi. Bunun İngiliz gözü ile nasıl 
anlıyamadılar.. Etrafındaki ka- görüldüğünü anlatmak i ç i n 
ra perde ancak banştan sonra yaptığı işlerin bazılarım kısaca 
yırtılabilmiştir .. ,, alalım: 

Casus Preuser "İngiliz erkanıharbiyesi her 
ayda bir harp sahasının harita-

Preuser için ele şu kısa mali'ı
mata tesadüf ediyoruz: 
. "Preuser, İngilizlerin çok öv
d~kleri Lavrens ayarında ve bel
kı ondan üstündür. Harpten ön
ce belki de bunlar arkadaş idi
ler. İkisi de üniversitede oku
muş, ikisi de etnografi meraklı
sı, ikisi de şark memeketlerinde 
çok dolaşmış idiler. Harp başla
yınca tabii bunlann yollan ay
nldı. Lavrens Kahirede Arabis
tan bürosuna, Preuser de Şarnda 
Fon Kress'in karargahına bağ
landıl~r ve biribiri aleyhine ça
hşm~ga başladılar. Biri Arapla
rı Turk davasına öteki Türkler 
aleyhine yakala~ağa teşvik edi
Y?r?u: Preuser bir çöl bedevisi 
g~~ı gıyindi, derisini boyadı. in-
gılız ceph · · esını geçerek Kahireye 
kadar g~~ ve ehemmiyetli ha-
berler gonderdi. Kahi r· •1. k . .h re, ngı ız 
şar ıstı baratmın me k . ·a· 
P r ezı ı ı. 

reuser Kahirede bir A 1 .b. . . . vrupa ı 
gı ı gıyındı. Oradaki Almanlı1r-
la temasa geldi. İngiliz istihb -

t P ,. a 
ra ı rcuser ın oralarda b 1 _ 
d - b·1a·-· u un ugunu ı ıgı halde bir tiirlü 
yakahyamaclı.,, 

Preuser'den İngilizler de uz 
uzadıya bahsetmektedirler. H:~ 
tırladığıma göre bir eserde şöy
le deniyordu: 

" ... Onu bir gün kıt'alanmız 
arasında dolaşırken gördük. o 
da bizim kendisini tanıdığnnızı 
sezdi. Kaçmağa başladı. Kova
ladık, uzaklarda tenha bir bina
ya girdiğini gördük. Derhal evin 
etrafını çevirdik. İçeriye girdik, 
tavandan kuyunun dibine kadar 
her tarafı aradık. Sırrolmuştu. 
Bir haf ta sonra sağ, salim yine 
Türk cephesine gesmiş olduğu
nu öğrendik. Bu da büyülü, es
rarengiz bir adamdı ... ,, 

Hindistanda Alman - Türk 
propagandasına dair İngiliz ki
taplarında okuduğumuz vak'a
lar arasında adı söylenmiyen 
ibir Alman vardır ki, bunun da, 
her halde sahte bir ad olan 
Preuser olduğunu zannediyo
rum (1). 

Casus Wasmus 
"Wasmus; Preuser kadar 

yüksek ve Franke kadar yılmaz 
değildir; fakat İngilizlere ver
diği zarar bu iki casusunkinden 
büyüktür. 

( ı) Hindistanda propaganda me
eelesini Propa~anda kısmında göre-
,e~ - - . 

sını münferit kıt'alara gönde
rirdi. Bu haritada müttefik kuv
vetlerin bulundukları yerler işa
ret edilmişti. Şark mmtakasına 
ait haritanın üzerinde büyük 
harflerle şu isim yazılı i d i : 
Wasmus !.. Bu ismin harfleri o 
ıkadar ~eniş bir saha gösteriyor
du ki, Ingiltereden büyüktü. Bu 
isim haritaya niçin yazılmıştı? 
Çünkü Wasmus harpten evvel 
oralarda konsolos olarak bulun
muş ve bütün mmtakayı tesir 
ve nüfuzu altına almıştı. Harp 
başlayınca bu genç konsolos o
ralarda saklanıp kalmış, uzun 
müddet halk üzerinde nüfuzunu 
kaybetmemi~~ir. 

"Büyük Haro başladığı za
man Wasmus Acemistanda kon 
solostu ve İran jandarnnasmı 
düzeltmeğe gelmiş olan İsveç 
jandarma heyetini elde etmişti. 

''1914 te İngilizler bir aralık 
bunu yakaladılarsa da ellerin -
den çabuk ıkaçtı ve harp devam 
ettiği müddetçe İngiliz sağ ya
nı için fena bir tehlike teşkil et
ti. Wasmus'u İngilizler tekrar 
yakaladrkları zaman İngiliz ka
rargahına götürülmek üzere bir 
evin üst katına hapsettiler ve 
yanına dört süngülü nöbetçi 
koydular. Wasmus bu kapan
dan kurtulmak için bir plan dü
şündü. Çok sevdiği atının has
ta olduğunu, arasıra gidip gör-
mesine müsaade edilmesini ri
c~ etti. Kabul ettiler. Her ini
~ı~de dört nöbetçi de beraber 
ınıp çıkıyordu. Neferler Was
mus'un kim olduğunu bilmiyor
lardı. Sabaha karşı artık yorul-
muş, uyuklamağa başlamışlar -
dı. Wasmus yalnız başına hay
vanın. yanına inip çıkıyordu. Fa
kat hır defasında artık çık d 
Y 1 d ~· ma ı. a mz atını egıl, 7.000 altn li-
rayı da alıp kaçmıştı. 

!randa bulunduğu müddetçe 
Ingilizlerin zararına pek çok iş
ler görmüştür. Böyle olmakla 
beraber İngilizler bu kudretli 
ajanı daima övere~ anarlar. 
Çünkü Wasmus bütün yaptık
larını kibarca, kurnazca, erkek
çe yapmıştır. W:ısmus nerede, 
ne vaziyette bulunursa bulun
sun, İstanbuldaki Alman mer
kezile muhaberesini kesmemiş
tir. Iraktan HinC:ista~1d kadar 
bütün İngiliz ıkıt'alan ve siya
sal hareketler hakkında malu
mat vermiştir. Birçok İngiliz 
zabitlerinin emir neferleri ve 
hizmetçileri Wasmus'un ajanı 

idiler. 
Muharebe bitince Wasmus

un yerliler arasındaki adamları 
isyan ettiler. Vadedilen parala
rı istiyor ve Wasrnus'a yalancı 
bir casus muamelesi yapmak 
istiyorlardı. Kapısının önüne 
toplanmış olan yüzlerce İranlı, 
"İntikam!" diye bağırıyordu. 
Bu sırada Wasmus'un zekası yi
ne parladı. Wasmu::; elinde 
uzun bir sırrkla dışarı çrktı. Sı
rığın tepesinde telsiz telleri ve 
telefon örgüleri sallanıyordu. 
Yerlilere bağırdı: 

- Susun, dinleyin! 
Ve sırığı yere sapladı. Mu -

habere ediyor gibi bir şeyler 
yaptı. Sonra anlattı: 

- İstanbulda bütün islamla
rın başı ve hakimi olan halife 
ile konuştum. Benim burada 

• iim karşısında kaldığı:rru an -
' -LUID ... 

Acemler hayret ve teredriüt 
içinde dinliyorlardı. Ö devam 
etti: 

- Halife hazretleri C:iyor ki, 
eğer senin bir kılına dokunacak 
olurlarsa onlara asi muamelesi 
y -:pacağım ... Allahm ve islfunın 
laneti onların başına yağsın! ... 

Wasmus lrandan sağ, salim 
çıktı. Şimdi nerede, ne yapıyor, 
bilen yok ..• 

• Casusu öldürmeli midir? 
Bütün kanunlar harp casusu

na ölüm cezasını veriyor. Yu
karda da anlattığını gibi cas:u-

ısun bütün suçu üniformasız ol
masındadır. Yoksa casusun yap 
tığı işler, her vakit, her yerde 
yapılmaktadır. Şüph- ve kıs
kançlıklarda, ticarette, iktisat
ta, hatta mahalle aralarında bu
nun bin bir türlüsünü görmüyor 
muyuz? Bu hareketlere kanun
lar ufak bir tekdir bile vermez
ken, resmi casusluklar mükafat 
görürken ve üniformalılara şe
refli bir esir gibi bakılırken ca
susu öldürmek doğru mudur? 

Büyük Harpten sonra yazı
lan eserlerin hemen yüzde dok
sanı bu cezayı haksız ve ağır 
bulmaktadır. Şu !:adar var ki, 
casusluk ancak, askerlik gibi, 
yurt sevgisile, yurt ' Jrcile, em
niyet kaygusile yapılmış olsun. 

İstihbaratçılar casusları üçe 
ayırıyorlar: 

1 - Yurt sever casuslar. 
2 - Uluslararası casnslar. 
3 - İıki yönlü casuslar. 
Şimdi bunları ayn .ıyn göz

den geçireli.. •. 

Vurdsever casuslar 
Bunlar sil .. n altına alınmış 

asker gibidirler. Para için değil, 
yurdun kazc:.nması için c.:ısusluk 
ederler; savaş alanında silahlı 
bir nefer ne ise, düşman mem
leketinde, düşman ordusu geri
sinde uğra~:.:ı casus . .ı odur. 
Hatta casus neferden daha çok 
tehlike içindedir. Nefer vurulur 
veyahut esir olur. Fakat mutla
ka ölmez. Casus ise yalnız vu
rulur ve ölür. 

Işte hemen l:itün istihbarat 
~l~larının say 0 .. :le andrk.:.u-ı ve 
olumlerine acıc!ı' · .ın casuskr 
b " ·· ~urtseverler" dir. 

. Gızli. kuvvetleri yazan üstat 
dıyor kı. 

"Uh~s~l casusları '· :ı.yağı Jör
memelıdır. ~oğn. göı doğru 
duyan ve dogru düşünen ulus
lar, ilerde kendi casuslarını 
"ulu" l 1 ·· ar sırasııı gorecek \ .; 
yalnız yurt hainlerini çirkin ve 
alçak bularak en ağır cezayı on
lara verecektir." 

.# .(Arkası var). 

DUNYA SIYASASI 

Baltık Konferansı 
Dedikodusuz 
geçen konferans 

Baltık devletlerinin, bir kaç 
gün önce Kaunas'ta yaptıkları 
konferans, dedikodusuz geçti. 
Büyük Avrupa merkezlerinden 
uzaklığı yüzünden, bu konfe -
ransm değeri ve kamusallığı te
bellür etmedi. Umumi harpta, 
Rus Çarlığının inhizamı netice
sinde yeniden doğarak ulusal 
hürriyet ve istiktaie henüz on 
beş yıldanberi kavuşmuş olan 
üç Baltık devleti: 

Lituanya, Lettonya ve Eston
ya. Dış sıyasada biribirine pek 
yakındırlar. Dış bakanları, ara 
sıra toplanarak istişare ederler. 
Birge bir vol takip etmek ister
ler. Malfııı 'ur ki Lituanya: Al
manya, Leh .. tan ve Sovyet Rus 
ya arasmda sıkışık, iki milyon 

Kaunas konferansmda Uç 
Balbk hUkOmetini gösterir 

harita 

nüfuslu küçük bir devlettir. Bu
nun payitahtı Kaunas (eski 
Kovno) şehri, halt devletlerinin 
son toplanışma kucağını açtı. 
Üç dış bakanı yeni durum yö -
nünden alınacak mevkii tesbite 
çalıştı. 

Bunlardan Lettonya cumhu -
riyeti de, Çarlık Rusyadan ko -
panlmış ve 1921 de resmen ta -
nmmış bir devletçiktir. İdare 
merkezi Riga şehridir. Es ton -
ya'nm da kurtuluş tarihi ayni -
<lir. Türklerle ırk ve dil yakınlı
ğı olan Estonya, Baltık denizi -
nin Fiuhmuiya h.Uı fezi k1y.1.lan-

na yayılmış bir milyon nüfuslu 
müstakil bir devlettir. Payıtah
tı Callinn (Reval) dir. Estonya
lılar fin zümresine, yani büyük 
ana Türk köküne bağlıdırlar. 

Kaunas konferan
sın 111 ........... :y-•i 

Uç balt devletinin Kaunas'da 
görüştükleri başlıca mesele: 

Sovyet • Fransız paktı dır. 
Konferans, bir çok zorluklara, 
engellere uğradı. Müzakereler, 
üç devlet arasındaki anlaşama -
mazlıkları açığa vurdu. Kuvve
den kalkıp fiile çıkmayan mahut 
Şark paktı Balt devletlerinin işi-

ne geliyordu. Onun yerine ge -
çen yeni and, küçük balt dev -
Jetlerini çok düşündürdü. Bunu 
kendileri için kafi bir emniyet 
zamanı olarak kabul edemiyor
lar. Bu noktada üç devletin 
menfaat ortaklığı bozuldu. Çün
kü, her üç ülkenin Rusya ile 
hududu vardır; ancak Almanya 
ile sının olan yalnız Lituanya
dır. Öteki halt devletleri için bir 
Alman tehlikesi yoktur. 

Anlaşamamazlıklar 
insanlar gibi, devletleri de 

birleştiren şey menfaat yahut 
tehlike ortaklığıdır. Üç gün ~r 
ren Baltık konferansı, merı 
tarın zıddiyeti yüzünden h .!n 
hemen kısır kalmış gibidir. Ne
ticede, dış sıyasada şimdilik her 
üç devletin serbestisini muhafa
za ettiği anlaşılıyor. Lituanya 
dış bakanlığı kendisini tehdit e
debilecek bir Alman istilasının 
öbür halt uluslarının da mahvı
na yol a~acağmı anlatmak iste
miş ise de komşularını tehyice 
muvaffak olamadı. Vaktile, yer
li Alman baronlarının malika -
nesi olan Lettonya bile, uzak 
tehlikeye karşı kayıtsız kaldı. 
Gene] barışı temin için, devlet
ler arasında yapılması düşünü -
len yeni yeni emniyet ve zaman 
ağlarına karşı halt devletleri 
hele Lettonya ve Estonya seyir
ci kalıyorlar. Karşılıklı emni -
yet zamanlan ile barışın bir kat 
daha berkitleştirilmesi düşün -
cesini doğru bulan balt devlet -
leri, Fransız dış bakanı Laval'in 
Moskova ve Varşova ziyareti -
nin bitmesini bekliyeceklerdir. 
Leh kahramanı Pilsudski'nin ö
lümü, şarki Avrupa işlerindeki 
vuzuhsuzlufru artıracak gibi gö
rünüyor. 

Ne olsa, bu konferanslar ve 
konuşmalar tevali edip duracak 
tır. Küçük büyük her devlet 
kendi hudutlarının eıı---:yetini 
tekeffül edecek çarelerı arıyor. 
Büyük ba~m ağrısı büyük olur, 
darbımeseline rağmen bir iki 
milyon nüfuslu mini mini dev -
Jetlerin \emniyet ve müdafaa iş
tcıi, bUyU evıeı1~1 n bu '.::""'i"-" 
işlerinden daha az önemli değil
dir. Onlarda da, pek haklı ola -
rak aynı endişe ve kaygıyı uyan
dırır. 

Son söz silahın 
Çünkü, bütün muahedelere 

uA c:.i-\71ArP r.:ıam~n ,,1,,°'1 .... - ------
daki hak ve adaletin biricik tem-
yiz mahkemesi, Mussolini'nin 
dediği gibi, muharebe meyda -
mdır. İnsanlar, ulusal davaların 
halli için, henüz bundan başka 
kestirme bir yol bulamamışlar -
dır. Son söz, her zaman, silahın
dır. 

Yusuf Osman BUkillmez 

' ~ . 
K U KAR .~~~~Ç-::A 

DUNVAVI DOLAŞA~ · )l:·~·.·N .~ 
.. ~ ... 
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1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: . 
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak ıç

lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
bu eşkale aykırı vaziyetler görüldüğii takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmındaki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 -·- Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları 
mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp 
üzerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga
lanmakta ve bandrollarm iki ucu şişeye yapıştrrılmakla 
beraber boğazlık bantları da uçların üst kısmına ilsak 
edilmektedir. • 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay
ri müsait vasıfdaki kaatlar kullanılmakta olup Üzerlerin
de İnhisar idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya
zılı içkinin mikdan ve şişeye yapıştırıldığı tarihte ayrıca 
lastik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. ( 2 7 6 8) 

--~--~------------------K EN D i 
KENDiMiZE 
ÇATIYORUZ 

Yol da 
Çalınır mı? 

Ben uydurmuyorum. Gazete
ler yazdı. Af yon tapu müdürü 
İstanbul vilayetine başvurarak 
hatırı sayılır bir yolsuzluğu ha
ber vermiş. Bu habere göre, bir
takım kimseler, Üsküdar yolla
..... -T "ıenimseyip "Buraları bizim-

rlemişler. Ve böylece yol-
~.. .ı..ı. olmuş. Sonunda izler de 

ortadan kalkıp trurt izi, ltorwı • 
izine karışmış. 

Ben bunu okuyunca ilkin şa
şırdım. Sonradan sevindim. 

Şaşırdım: Çünkü, yolların 

yağmaya uğratıldığı şimdiye ka
dar duyulmuş, işitilmiş şey de. 
ğildi. 

Sevindim: Çünkü bu haberle 
Üsküdarda bir zamanlar yol ol
duğunu öğrenmiş oluyordum. 

Bir yola, yahut birkaç yola 
nasıl sahip çıkar? Herkesin 
geçmesi için açılmış bir yol, şu
nun bunun elinde nasıl kalabi
lir? EiiPr hövlr! hir acık l!'Özlülük 
gerçekten yapılmıss:ı. hunu her 
halde karada gezip izini belli 
etrniyenlerden biri veya birkaçı 
yapmış olsa gerek ... Demek, yol
lara da artık emniyet ecleın.iye-
ceğiz. Günün h: .. &ııtle, söz gelişi 
şu bızim Ankara caddesinin or• 
tasma tahta perde çekip "Bura
dan geçilmez!,, işaretli bir lev
ha aGıldığını görürsek: 

- Ya ... diyeceğiz, demek olu
yor ki, buranın da sahibi çıktı 1 
Ve hiç ses çıkarmadan, yolumu· 
zu değiştireceğiz. 

Yol yapmağa, yolları çoğalt
mağa ana programmm başında 
yer veren cümurluk idaresinde 
en küçük bir patika yolunun bi· 
le değeri vardır. 

Onun için tlsküdar yollarmr, 
kendi topraklarının sının içine 
alan açık gözlerden, bunun he. 
sabı sorulacağına şüphe etmiyo-
ruz. 

Sal3haddin GUngör 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim -
liğinden: 

Hüsnünün Cerrahpaşa Etyemez 
Tekke S. 49 sayılr evde Cemile aley
hine açtığı nafakanın kat'ı davasının 
muhakemesinde Cemileye ikametgi • 
hının meçhuliyeti dolayisıle ilanen 
tebligat icrasına karar verildiğinden 

15-6-935 saat 10 da Cemile mahke • 
meye gelmediği takdirde gryabmda 
muhakemeye bakılacağı ilan olunur. 

e (11624) 

İstanbul Asliye mahkemesi üçün • 
cü hukuk dairesinden: 

Mükerrem tarafından kocası diyu• 
nu umumiye motöründe müstahdcrn 
iken 7 senedenberi tegayyüp eden 
Hasan Fehmi aleyhine açtığı saiplik 
sebebile feshi nikah davasının icra 
kılınan muhakemesi neticesinde: Ha· 
sn Fchminin gaipliğine ve araların
daki evlenme aktinin feshine dair 
mahkemeden çıkan 934-1599 No. ve 
24-4-933 tarihli karan havi ilamın 
mumaileyhin ikametgahı meçhul bu
lunmasına mebni ilanen tebliği tensip 
kılınmış olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında Hasan Feh· 
minin temyizi dava edebileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur • . (11626). 
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t:"RANSA-ALMANYA 

La Va 1 Lehistanda 
Göring ile Görüştü 

2.A \1 AL BU KONUŞMALARIN , 
gol( ILGINLI OLDUGUNU, KEN· 

IS/NJN ZATEN DEVLET ADAM 
lAIU ARASINDA DOGRUDAN 
DocRUYA TEMAS TARAFTAR/ 

BULUNDUGUNU SOYLEDJ 

Cracovie, 19 (A.A.) - Laval 
hugün Göring'le yaptığı konuş
t'tıalardan sonra ~:.zetedlere be 
~anatında kanuşmalarınm çok 
•lginli olduğunu ve esasen öte -
<!enberi mesul devlet adamları 
arasında doğrudan doğruya te· 
t'tıas taraftan bulunduğwıu SÖY.-
lerniştir. 1 

Fransız gazeteleri· 
nin yazdıkları 

Paris, 19 (A.A.) - Bu sabah
ki Paris gazeteleri, Laval ile 
Ceoring arasınc1~, Krakovi'de 
"-'aki olan mülakat, Hitlerin ge~ . 
lctek söylevi ve İtalya - Habeş 
anlaşamamazlığı ile uğraşmak~ 1 G8ring 
ta.dırlar • 'h · fara:Kthn 
. R:rak~vi görüşmesini tefsir C· grkiltlc e~ın \·~1~:ı;:nlardan bi-
den Petit J ournal diyor ki: ş arı ınce 1 • Ul , 
''Fransanın müttefiki olan, ri, işi oluru~ bırakıp·· ·· us.ar 

, kurumunu itıbardan duşumıek, ~lınanya ile de müsbet bir uzlaş diğeri de Avrupanın zaif denk -
ttıa akdeden Polonyamn hususi leşmesini sağlamak için ~~1'.'-:lt
dllrunnu, Bek'in diplomasi ha - mı gerekli olan Italyayı gucen
kıtnından işini kolaylatmakta - dirmektir. 
~ır. Herhalde, Polonya Dış iş • Populer, Cenev:e?e, bun1a:ı 
Cri Bakam, Fransız - Alman önce J aponyamn ışıne y~rayan 
bakanlarının buluşmalarına yar sürünceme siyasasının btr kere 
<lırn için en iyi durumdadır. La- daha takib olunmasından kor:m 
"al ile bu türlü geniş bir konuş
ll'lanın birinci derecede önemi 
lıaiz olması için Goering, yete
C:ck; kadar mühim bir şahsiyet· 
tir. 

. Fransız • Sovyet andlaşmasm 
dan ve Alman yada fena telakki 
'-\l4tcn Moskova yolculuğundo.n 
i~a. bu_gö~. j:viv• alamet 
t •r ... ~e ger!;"ınııgın oıraz ge" şiye-
egı umudunu vermektedir. 

h Matin gazetesinin Roma mu-
abiri diyor ki: 

lt ''ltalya noktai nazarına göre, 
l abeş anlaşamamazlığr, Ulas • 
Qar~ ~urumuna taalluk eder bir iş 
lıcgıldir. İtalya, bu meselenin 
lusıar kurumu ruznamesinden 

~1karılmasın ıistemektedir.,, 
Jour gazetesi, Fransa ile İn • 

yor. R' 
Figaro da, D'onnesson, ıt -

lerin bu defaki söylevinin mute
dil olacağını tahmin etmekte -
dir. Diyor ki: . . 

"Reichswehr şeflerı, ış ba~ın
daki Hitlercilerin pek ileri git -
tikleri fikrindedirler. Bunlar, Al 
...ınan siyasasının "nefes almu ve 
İngiliz ve evren efkarı umumi • 
yesini yatıştırmak için birazcık 
durmasını istiyorlar. Alman;'a • 
nrn finansal işleri bozuktur 
Finans Bakam Şaht, imdad ça
nrnı çalmıştır. Makineye torıı is
tan ettirmek lazım geııyor. Hit: 
ler, barış teklifleri yapaca~rrr. 
Kendisi, bir hava andlaşm ısı 
yapmağa ve silahları azaltmağa 
hazır olduğunu söyliyecektir.,, 

ACIKLI BiR KAZA 

Maksim Gorki 
Uçağı Parçalandı 
kazada 
Parça 

47 Kişi 
Olarak 

Param 
Öldü 

~ [Sovyet Rusyada acrkh bir ka 1 kanatlan ve çatısI arasında, 
1

kop 
~-.0Iınuş dünyanın en büyük u- ~.u~ başlar, ~ollar ve baca.t!a.: 
~a.gı olan Maksim Gorgi bir baş s:ırunmektedır. Ölenler 43 kışı 

~Y~~r~~~ayı 30 Kişi Tevkif Edildi ı 
Liyon, 19 A.A. - Radikal J1 jf J 

ı~sı;~~!:,t::~to~~~~~;~i~~: Bulgari~tanda Partilerin !Jirilmesine ıvıeyuan 
şar~~~; s~i~~:~or Verilmiyecek. Cumuriyetçıler Ayak Diriyorlar 

Cracovie, 19 A.A. - Fransız H U S U S i M U H A B 1 R I M l Z B 1 L D 1 R 1 y O R ] 
dış bakaru Laval sabah buradan [ S O F y A k Zara gazetesi. neşrettiği bir ma 
aynlmıştır. Kendisini istasyon: Sofya, 19 giyef, General Zlatef, başba an kalede, cumhuriyetci~eri kahbe 
da dış bakanlığı genel sekreterı Toşef ve bütün bakanların im· likle itham etmektedır. 
selamlamıştır. Bi rasker müfre- Dün gece polis Sofyada zasile yazılar çıktı. Bütün yazı- Eski başbakan Gö~giyef, ~a 
zesi selam durmuştur. bütün umumi yerlerde araş- lar 19 mayıs inkılabı prensiple- zasof ve bunların istınat ~ttık 

Mareşal Petain de bu akşam tırmalar yaptı. Makedonya- rinin tatbik ve muhafaza oluna- leri bazı zabitler cumhurıyetçı• 
hareket edecektir. lılardan şüpheli 3 O kişiyi tev cağına, ordunun yaptığı bu in - lerle beraberdirler. 

d k 3 Vali azledildi bnıa 20 Mayısta kaldırılacaktır. kif etti • kilabın partileri kökün en yı - Sofya, 19 (Hususi muhabi.ri \ 
Hükumet ölenlerin ailelerine Komünistler de umumi tığına ve hiç bir veçhile tekrar 

, öd - k dı" . 1 . mı·z bı.ldiriyor) - Burgaz, Fılı-10,000 ruble ·· emege ve e~ - yerlerde sık sık nümayış er dirilmesine meydan verilmıyece 
lerine aynca ır~r ~Y 1 

• • yapmaktadırlar • ğine dairdir. . 

1 

b
. 1 k bagla be ve Sofya umumi vali.teri ~zdu·· mag-a karar vermıştır. _Maksım !edildiler. Yerlerıne po ıs mu 

d. ·ı · k Cumhuriyetçiler f N d Andreef Gorki ceman 7000 beygır kuvve- Partiler ırı mıyece rü Kolaçe, ay en 
tinde 8 motörlü bir uçaktı. 25 ~ Sof ya, 19 (Hususi muhabi.ri- Sof ya, 19 (Husu si muha.biri- Sof ya kumandanı 1 vanof tayin 
tayfa olmak üzere 75 kişi taşıy~ miz bildiriyor) _ 19 mayıs ın- miz bildiriyor) - Cumhurıyet- olundular. d 

1 bilir ve konaklamadan 2500 kı· çi ve Yugoslavya ile birleşmek Sofya garnizon kuman ant• ıometrelik bir yol giderdi. Prav· kılabı yıldönümü bugün bütün d - g-ına Kralın en sadık adamların-
d 1 t ı istiyen İzveno grupunun agıt- · k da da gazetesinin teşebbüsü ile Bulgaristanda ra yo ar, op an- d K 

1 
B · dan Pilevne garnızon um~n . • 

1 ld 19 tıg-ı beyannameler e ra orıs f . d Jdı halktan Para toplanarak, 1933 tılar, nutuklara yaşatı 1• h"' 
1 

ru general Tanke tayın e ı 
Yılında Yapılmıştı. Ağırlığ .. ı 4. 2 mayıs adile bir gazete çı arı 1• Necme ın k ld aleyhine müthiş ucum ar ya - dd' 

k. b b k Gör pılmaktadır. Buna cevap veren 
ton, bir kanadın ucundan, obur (G~a~z:e~t=el~e:rd~e:,..:e:s:ı~:a~şa::a~n~~:-~:.:.::::::::~~~:.,,:.~..:.,.....,~'::~......,:::::--:~---;-::-;-......, 
kanadın ucuna kadar olan genLŞ .., • • ı k s • • 1 • • 
Iiği63metre,uzunluğuda32bu Dünya rekoru ÇaldartS I OY evini 
çuk metre idi. ) T d • 

Düralümin denilen madde - Etampes, 19 (A.A. - ay- p t 't Ve r 1 
den yapılmıştı. İçerisinde bir yareci Delomette, Deutsch hava a r a $ a 
elektrik santralı, bir fotoğraf la kupasını kazanmı~tır. Delomet-
buratuvan, bir sinema yeri, hem te iki bin kilometreyi saatte 444 
alıcı, hem de verici bir telsiz is- kilometre süratle uçmuştur. Bu 
tasyonu, bir basımyeri, 16 tane suretle yüz kilometrelik dünya 
de telefon vartlı. Bu uçak, ba§lr· rekoru 35 ve bin kilometrelik 
ca propaganda gezmelerinde dünya rekoru da iki kerre kırıl-
kullanılıyordu. mış oluyor. 

Geçenlerde Laval ile Fransız ============ 
gazetecileri bunu gezmişlerdi. 1 C M A L 

Lawrence 
Acıkh kayıp 

Moskova, 19 (A.A.) - Prav
da gazetesi "Acıklı bir kayb" 

başlıkh bir yazısında diyor kı: be~:ri;t!;~;·:~:~::et~f::!0~:: Büyük "Maksim Gorki" hava siklet kazasına uğrayarak başından 
gemisinde herşey sağlamdı. U • yaralanan Lawrence'in öldüğünü 
zun müddet yapılan deneçler bildirmektedir. Lawrence'in ölümi
- tecrübeler - geminin yapılışın~ 1'1e büyüle harbin dikkate ta.Yan <>-
daki kusuruz meziyetleri göster lan caıuılanndv biri ··~ille karıı~~ 

.. yor. ı-~e, Oaınanlı ımpara~o.rmiştir. Sünomal - fevkalade - bu luğundan Arabistanı ayırmak ıçın 
yük ebadına rağmen gemi hay - yaptıklarını "Aklın yedi direği" ad 
ranlıkla takdir edilecek şekilde lı bir eserinde anlatım~tır. Hakika
uçuyor, dümenine kusursuz SU· ten hayret verici işler yapmış, Fa • 
rette baş eğiyor ve ayral bir du· kat Lawrence'in bütün yaptıklarım 

bu eserinde anlntmıf olmasına da rulukla h:endini gösteriyordu. ihtimal verilemez. 
Bu süper dretnotu yöneten • Thornaa Edward Lawrence adını 

ler - idare edenler - çok iyi pilot tafıyan bu İngiliz caauı, 1880 yı • 
lardı. Son gezintisinde balonu lrnda doğmuı ve Okaford Universİ· 
yönetmiş olan Jurof ve Mikef tesinde okumu§tu. Lawrence bun -
Sovyetler Birlig-inin en iyi ta dan sonra lngilterede caauıluk hiz

nın meti görecek olanlara mahsus termış pilotları idi. Felaketin se - biyeyi görmüı ve Entelijenı Servise 
bebi ne uçağın yapılış hesapları, intisab ettikten sonra tarihi arat • 
ne taptaıunasmdaki • tatbikın • tırmalar yapmak bahanesile Suriye 
daki - herhangi bir kusur ve ne ye gitmiıti. Burada Suriyeyi baıtan 
de pilotlardır. Herşey yerinde aıağı yürüyerek dolaımıı ve arap
idi. Felaket Maksim Gork· çayı bir Arap gibi öğrenerek Arap. 

ıye ları da yakından tanımııtı. başka bir uçağın çarpmasından Büyük savaı başlar baılamaz, 
ileri gelmiştir. Bu uçak onun ka Sü Bakam Lord Kitchener kendisini 
nadlarını kırmış ve güdüm im • Mısıra ve Arabiatana yollamıı. Bu. 
kanını kaybeden Maksim Gorki rada Mekke Şerifi ile münasebet 
boşluğa yuvarlanmıştır. Mak peyda ederek kendisini Osmanlı im 

• paratorluğuna karşı isyana teşvik 
sim Gorkinin yapılışında Sov • etmit ve sonra da Şerifin oğln Emir 
yet endüstrisinin !:>üyük sanat Faysal ile elele vererek savaşın so
eseri kendini göstermiştir. Sov- nuna kadar dövüımü~tür. 
yetler Birliğinin birçok uçakla • Savaı bittikten sonra Lawrence 
n ve bunlar arasında kuvvetli Veraay barıı konferansında Arap • 
h lann hukukunu müdafaa eder gi • 

ava diretnotlan vardır. Hava bi görünerek Fransanın Suriyeye 

Husust M u ha b i r i m i z B i 1 d i r i y o r :] 
Patras, ıg 

Başbakan Çaldaris bugün hususi trenle Patrasa gitti. Ben de 
"Tan namına kendisile beraber gittim. Bütün duraklarda halle 
başb;kanı büyük tezahüratla karşıladı. Tren Patrasa alkışlar ara• 
smda girdi. Şehir bayraklarla do~anmıştı. .. .. . 

Çaldaris ilk intihap söylevini bınlerce h~Jk .~mun~<:_ .verdı: Fır
kasrnın iktidar mevkiine geçtiği gündenben gosterdıgı faa.lıyeti, 
Venizelosun vatana yapmış olduğu fenalıkları anlattı. Son ısyan
ôan bahsetti. 

Rejim meselesine dokunan Başbakan. i_!ltihapt~ bunun mevzuu 
bahsolmıyacağını söyledi. Yalnız teşkılatı esası ye ~anu~u~un, 
halkın her vakit iradesini gösterecek surette tadıl edılmesı luzu· 
muna işaret etti. • . . .. . 

Başbakan Çaldaris gece denız yolıle Atınaya donecektır. 

••• 
Patrasta Ha 1 k: " K r a 11 ı k 
istiyoruzl,, Diye Bağırdı 

Patras 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Başbakan Çal
daris söyİevini verirken halk tarafından büyük tezahürat yapıldı. 
Çaldaris söylevinde "Cumuriyet,,. kelime~ini s.öylerk:n halk: 
''Biz krallık istiyoruz. Cumuriyet ıstemeyız !,, dıye bagırdı. Bu-
nun üzerine Çaldaris: . 

- "Plebisit yaparız. Evvela intihap yapalım . ., dedı. 

Parti idare Heyeti Toplandı 
Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Parti yenı 

umumi idare heyeti bu gece saat 21 de ilk toplantısını Rece~ Pe. 
kerin başkanlığında yapmış ve yeni çalışma tarzım tesbıt et
miştir. • 

oee 
İngilizlerle Ticaret Müzakeresi 

Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dış Bakanlık 
umumi katibi Numan Rifat ile Ingiltere murahhasları arasında 
ticaret muahedesi müzakeresine bugün de devam edilmiştir. Mü· 
zakeratm yakında bir ittifakla biteceği anlaşılmaktadır. 

lıiltı Uçağın çarpması sonucunda dır. 
CO arak düşmüştür. Maksim 
Ça_ .. rgi uçağı acunun en büyük u
'tıe gı idi. Ruslar bunu geçen se-

kuvveti bir uçak ile ölçülmez. verilmemesine çalıımıştr. Kendisini 
Şimdiye kadar propaganda için Araptan ziyade Arap taraftarı gös 

Kaza nasıl oldu ? , bir deneme uçağı olarak kulla • tererek daima lngiliz lmparatortu-
Moskova, 19 (A.A.) - Tass nılmış olan Maksim Gorkinin ğuna hizmet etmek isterdi. Barıı -

Aydında 
Üç yeni tevkif 

Trakyaya 
Göçmen akın 

{aPmışlardr. 
'ı~ brfasile beraber 70 kişi ta • 
ıq a. ıliyordu. İçinde bir basın 
\ıe~'!lesi, kıliş_e servisi, alrcı ve 
~ cı telsizleri vardI. Kanatla
,~ın boyu 63 metre idi. Mak • 
bu}'U Gorkinin düşüşü her yerde 

tı: k bir acı uyandırmıştır.] 
~ Oskova, 19 (A.A.) - Koca
q~~~aksim Gorki uçağı yere 
~(f Uştür. Tayfadan 11, yolcu
~~ aıı. da 36 kişi ölmüştür. Ka
Siiıt a Sebeb olan, başka bir kü • 
~ · Uçaktır. Bunun da pilotu öl-§r ~ Ur, 

~ ~0Prnuş başlar, kollar .• 
~ 0skova, 19 (A.A.) - Hava
~()t~l"J?ışır çarpışmaz, Maksim 
i~tc ~nın pilotları plane uçuşla 
~~~ hntr.ek istem::s:cr, fakat u • 
~~avada parçalanmıştır. Par 
i~tl .Sokol köyünün muhtelif 
t~t:rıne d?.ğılmış ve şimdi et -

1 Uçağın kınlan motörleri, 

AJ·ansı bildiriyor Maksim Gor- "k b · S tan iki yıl sonra Çurçil kendisini 
a I etı ovyet tayyareciliğini Müstemlekat nezaretine müşavir o

ki, dün 12 yi 25 geçe pilot Jurov asla baltalamaz. Hele bu felaket Jarak aldı. fakat guya Araplar hak 
ve ikinci pilot Mikeef'in idare- ant 20 tipini hiç bir suretle kıy. kında Jngilterenin takip ettiği sıya. 
sinde ve Aerodinami merkez metten düşürmemiştir. Memle- ıayı beğenmediğinden bir yıl son. 
enstitüsü işçilerinden 36 yolcu ketimiz faydalı gördüğü takd. ra memuriyetini, rütbesini ve nitan 
ile beraber merkez havacılık ala d d ır- larını terkederek vazifeden ayrıldı. 

e az zaman a istediği kadar Hatta bu vesile ile Lawrence adını mnın üzerinde uçmakta idi. Pi- Maksim Gorki gibi uçaklar mey bile değiıtirerek Shaw adını aldı ve 
Iot Blagin'in idaresinde, ensti - dana getirebilir. Bununla bera. nefer olarak askeri tayyareciliğe 
tüye mensup bir antrenman uça her Maksim Gorki felaketinden girdi. Lawrence'in Shaw adiyle ne 
ğr da Gorki ile beraber uçuyor- ötürü hepimiz derin bir acı sak- yaptığı pek malfun değildir. Her • 
du. Gorki havada iken, cambaz· 1 ~ b d halde hazan Arabistanda, bazan Ef 

ıyacagız ve U uyguyu başka ganistanda, Iranda ve Kafkasta lık etmemek hakkındaki kesin 1 keti · b"·t·· · ·1 
mem e erın u un sıvı ıtıe - eararengiz birtakım ifler peşinde ol yasağa rağmen, Blagin, 700 met deni insanları ortaklaşacaklar_ duğu araaıra hab•r verilmekte idi. 

re yüksekte ve Gorkinin yaki • dır. Çünkü Maksim Gorki ev • Kimbilir belki de Lawrence, iıleri
ninde, cambazlıklara başladı. ren kültürüne kıymetli bir hiz- nin en gizJiaini Shaw adı altında ya • 
bir perende atarken, Blagin'in b 1 , pıyordu. 

mette u unmuştur. Belki de birt"knn Araplar Law-uçağı Gorki'nin kanad~.1 ... rarptı 
~ Tayyare cemiyetin:n acıları rence'in ölümünün yasını tutacakfu. ve Gorki, civardaki Sokol kö - Ancak i\r.,.p aleMinin bugünkü da-

yünün üzerine, ... ıarçalanarak Ankara, 19 <A.A.) - Mak- gmık hali ve b dağınık ı.ıemleket-
düştü. sim Gorgi tayyaresinin uğradığı lerden her birinin birer müstemle· 

Tayfalardan 11, Mühendis, kazadan ötürü, Türk Tayyare ke vaziyetinde bulunduğu gözönün 
teknisyen ve işçilerle, bunların cemiyeti tarafından Sovyet Rus de tutulacak olursa, bu halin mey

dana gelmesinde en mühim amil ocoluk ve çocuklarından da 36 ki ya Ankara büyük elçiliğine ve lo.nlardan birinin nasıl yasını tuta-Şi öldü. Blagin de ölmüştür. Ö- Ossoaviyahim'c duyduğu derin bilecekleri aorul,.bilir. 
!enlerin cenazeleri devlet hesa. acılan bildirmiştir. -- ic 

Müftü, bir doktor 
ve dişçi tevkif 

edildiler 
[ Muhabirim z bildiriyor] 

Aydın, 19 

Aydın Memleket hastahanesi 
göz doktoru Şevket, müftü Mus 
tafa ve eski dişçilerden Sökeli 
Emin İsparta müddei umumm. 
ğinin işan üzerine burada tev
kif edilmişlerdir. 

Tevkife sebep, Eskişehire 
gönderilen irtica suç1u!a:ın~?n 
bazıları ve bu arada Saıdı Kur
di ile muhabereye giriştikleri id 
diasıdır. Hacı Emin, sorgusun. 
da Saidi Kürdi tarafından ya • 
zılan risaleleri muntazaman o
kuduğunu, fakat başka çeşit 
bağlantısı olmadığını söylemiş, 

Edirne, ı 9 A.A. - Trakyaya 
göçmen akını yeniden başladı. 
Bu ayın başından bugüne kadar 
Bulgaristamn muhtelif yerlerin 
den Edirne yolile 965 göçmen 
gelmiştir. ,# ~ • 

mektupçunun da kendisi gibi bu 
yazxları daima takip ettiğini ila· 
ve etmiştir. 

Bunun üzerine mektupçunun 
ifadesi alınmıştır. Tahkikat bi -
tirilmek üzeredir. Lüzum görül
düğü takdirde nezaret altına a
lınanlar Eskişehire gönderile • 
ceklerdir. H O. 

Muhakemeler 
yakında başlıyor 

Eskişehir, 19 (Hu~us muha -
birimiz bildiriyor) - Son irtica 
teşebbüsü üzerine muhtelif yer
lerde yakalanarak buraya geti· 
tllen suçlulann duruşmalarına 
bugünlerde başlanacaktır. 
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HAK YERiNDE 

r Kızı Kaçırıyorlardı 
Kızı delikanlının elinden konu komşu 

zor kurtardı 
Jı'atih civarında oturan Zehra 

adında bir kız, dün akşam çeş
me başında su doldururken yıne 
o mahallede oturan Şemsi adın
da bir gencin taarruzuna uğra
mıştır. 

_ Şemsi, ötedenberi göz kovdu
gu Zehrayı, ortalığın tenha bu
lunmasından istifade ederek ka
çırmak istemiştir. 

Zehra, bu taarruz karşısmrla 
ne yapacağını şaşırarak haykır
rnağa başlamıştır. Bu sırada, ko 
nu komşu yetişmişler ve kızı de
likanlının elinden güç kurtar -
mışlardır. Şemsi, Zehrayı mü::la 
faaya gelenlere tehdid için ta
banca da göstermiştir. 

Hadiseye müddei umumi Şe
fik el atmış, tahkikata başlamış
tır. 

* Erkek kıy af etinde gezerek 
Ayşe isminde bir kızla nişanla
nan Melekzadın duruşması dün 
üçüncü cezada yine gizli olarak 
yapılmış ve duruşma 9 hazirana 
kalmıştır. 

Ayşenin son günlerde Melek
zaddan bir kaç tehdit mektubu 
daha aldığı ve bunları müddei 
umumiliğe gönderdiği söylen -
mektedir. 

* Kendilerine memur süsü ve 
rerek Ermenice gazete muhar -
rirlerinden Sahakm evine gire
rek kendi~in~ _Yar~lamaktan suç 
lu Ermenı kılısesı mütevelli he
yetinden Keğam, Ardaş, ve A-

Ucuz Tarife 
Tasdikten ~ıktı 

' İstanbul liman ve rıhtım ge
nel müdürlüğile, İzmir, Mersin, 
Trabzon liman şirketlerinin yük 
leme, boşaltma tarifeleri Eko
nomi bakanlığınca tasdik edil
miş, deniz ticaret müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Bir marttan itibaren tatbiki, 
evvelce kararlaştırılmış olan bu 
tarife bazı sebebler yüzünden 
marta kadar hazırlanamamıstı. 
Yeni tarifenin eylülen itiba~ren 
tatbik edileceği söylenmektedir. 
Eylüle kadar yükleme, boşalt -
rna işleri eski tarife üzerinden 
muamele görecektir. Yeni tari -
fode ucuzluk yapılmış, bilhassa 
kömür işlerinde esaslı indirme 
olmuştur. 

Sanasaryan han ı 
Belediyeye verildi 

. .Kaçak Ermeni mülkü olduğu 
ıçın hususi idarece el konan Sa
n?saryan ham üç senedir davalı 
hır durumda idi. Bu iş hakkında 
n:ahkeme son kararım vermiş -
tır.~ Hanın hususi idareye ait ol
dugu kabul edilmiştir. Davanın 
sonuna kadar güven bir yere bı
rakılmakta olan kira paras 
1 k . . d mı 

a m~ . ıçı? . e şarbaylık teşebbü
se gırışmıştır. 

.. TAN ., m tefrikası : 28. 

~~&nB~~.J] 
Bürhan CAHiD 

Masa başında boğulup kalma • 
nm ne çıkmaz bir yol olduğunu 
bildiği için her köşesi ameli bi
rer ders gösteren bu çalışma yu
vasından mümkün olduğu kadar 
çok istifade etmeğe çalışıyor -
du. 

Burada gece toplantılarında, 
haf ta tatillerinde hep beraber 
geçen eğ"lenceler ona kafi geli -
yordu. Burada kendi kafasında 
spor meraklısı kadınlar ve er -
kekler vardı. Haftanın bir gece-
si dans ve eğlence, her sabah bir 
parti tenis ve Jlcr pazar uzun at 
gezintileri... Zaten çalışma ha -
yatr o kadar çok saatlarım ah -
yordu ki akşamlan erkence yat
maktan başka çare yoktu. 

Kadm arzusu delikanlının i . 
çinde ara sıra esrarlr, anberli bir 
kıhar rüzgan gibi esiyordu. Fa
kat bu rüzgarla havalanacak 

gobun duruşmasına dün birinci 
cezada devam edildi. 

Şahit olarak Kirkor, Siranuş, 
bekçi Necip, Hüseyin dinlenil
diler. Duruşma, başka şahitlerin 
çağınlması için kaldı. 

* Küçük bir borç yüzünden 
Ortaköyde eskici Ahmed oğlu 
Hüseyin ile Yusuf oğlu Hüse -
yin arasında geçimsiz 1 i k 
baş göstermiş ve bunlardan Yu
suf oğlu Hüseyin Ahmed oğlu 
Hüseyini bıçakla, sağ gözü altı 
ve sağ memesi üstünden ağır 
yaralamıştır. Hüseyin, aldığı ya 
raların tesirile biraz sonra has
tahanede ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver mu-. . ,, 
ayenesını yaparak öldürülen 
Hüscyinin gömülmesine izin 
vermiştir. 

Müddei umumi yardımcısı 
Sabri, tahkikata el koymuştur. 

* Gümriikten 700 lira Ttirk 
parası ve 2 altın kaçını:ken ya
kalanan Yorginin duruşması 
dün 8 inci ihtisas Hakyerinde 
bitirildi. Altınlar için 40 lira pa
ra cczasma mahkum oldu. 

* Ford fabrikasındaki kacak
çılık davasile, bazı gümrük ~e
murlarr aleyhine açı!an ihmal 
davası birleştirilmiştir. Perşem
be günü bakılacaktır. 

* Esrar kaçakcılığmdan suc
lu Nuri, Hakkı ve Kazımın d~
ruşmaları 8 inci Hakyerinde bi
tirildi. Beraat ettiler. 

Üsküdarda 
Zehirlenenler 

Üsküdarda sütten zehirlenen 
ve tedavi altına alman on beş ki 
şi, dün Zeynepkamil hastahane
sinden çıkmıslardır. Zehirlenen 
l\!rin hepsi kurtarılmıştır. 

Nezaret altına alman sUtçü 
dün sorguya çekilmiştir. Sattığı 

sütten tahlil için nümune alın -
mıştır. Tahkikat bugün bite -
cektir. 

Ha·riyattan ilk kısmı bitti 

Ayasofya bahçesinde yapılan 
hafriyatın ilk kısmı taır.awlan

mış, tasnife başlanmışttr Çıka

rılan eserler ehemmiyetlerine 
ve kıymetlerine göre ayrılmak
tadır. Tasniften sonra iki arama 
yapılacaktır. Hafriyata gözcü
lük eden doktor Şinayc!er ya
kında İzniğe gidecektir. 

Başmuallimlerin tahsisatl 

Başmuallimlerin makam tah
sisatları işi şimdilik halledilmiş

tir. Muallimler kesilecek maaş
larını sened mukabilinde borç 
olarak muvakkaten alacaklar -
dır. Bütçe Kamutaydan çıkınca 
konulacak tahsisatla borçlarını 
ödeyeceklerdir. 

yer yoktu. 
Basibrin kadınları, sevgileri -

ni kocalarına tattıran sahici ka
dınlardı. Amerikalı mühendis 
Vatson'la ara sıra iki bekar dost 
;:a~enliği. yaptıkları zaman aynı 
fıkırde bırlesirlerdi-

Vatson: • 
. - Burası mukaddes toprak, 

dıyordu. Buranın kadınlarına 
bakmak gün~h. Bir metres getir 
mek, bu temız yuvaya karşı iki 
yüzlü günah ... 

Şahin: 
- Evlenelim! diyordu. Baş _ 

ka çare yok! 
Delikanlı böyle bir fikirde de

ğildi. Bu çöl ortasında gökten 
melaike inmesine imkan mı var
dı? 

O civarda köylülerin ağzında 
bir (Akkız) dedikodusu dolaşı -
yordu. Akkız kimdi? 

Şahin bunu 1
• öylü kadınların 

kendilerinden bir gömlek üstün 
bir kıza bu adı verdiklerini zan
nediyordu. 

Bir gün Gökdere üzerindeki 
Pınarlı köyünden geçerken u -
zakta fıstık ağaçlarının arkasın-

POLiS 

Yeni kapı 
Az kalsın 
Yanıyordu 

Dün sabah saat onda Y enika
pı büyük bir yangın tehlikesi 
geçirdi. Evlerin~n hemen hepcii 
ahşab olan. ve daracık sokaklc1-
ra sıkıştırılan bu civar dtinkti 
yangında baştanbaşa yanau:!ir
di. 

İtfaiyenin gayreti bu tehlike
yi bertaraf etmiştir. 
Yangın Yeni kapıda Karabo

yacrlar sokağında 27 numa'"ah 
evden çıkmıştır. Ev ihtiyar Ef -
timiyamndır. Ve kadının kimse
siyoktur. Aşağı katta da bir ki
racı bulunmaktadır. Fakat ev -
velki gün onlar da Bakırköyiine 
taşınmışlardır.· Evde yalnız ka -
lan Ef timi ya dün sabah kemli 
odasında mangalını yakıp kah
valtısını etmiş, sonra mangalını 
örterek pazar yapmağa çıkmış -
tır. Onun evden ayrıldığından 
yirmi dakika sonra tam onda 
evin üst pencerelerinden alev -
Ier fışkırmağa başlamıştır. Bu -
nu gören mahalleli büyük bir te 
Iaş ve korkuya düşmüştür. He
men itfaiyeye haber verilmiş, 
Fatih grupu yangın yerine gele
rek on beş dakika içinde yangı
nı söndürmüştür. Bu evin kagir 
olması yangının derhal etrafa 
sirayetine mani olmuş, fakat, 
üst kat tamamen, alt kat ta kıs
men yanmıştır. 

Polis ve itfaiyenin yaptığı talı 
kikata göre yangın Eftimiyanın 
mangalından cıkmıştır. Ev si
gortah değildir. 

* Evvelki gece Şişlide Küçük 
bahçe sokağında 11 numaralı 
apartmanın hava gazı borusu 
delinm}ştir. ~uradan çıkan gaz
ların bırdenbıre alev alması üze
rine yangın çıkmışsa da hemen 
yetişilerek söndürülmüştür. A
partmanda hiç bir zarar olma -
mıştır. 

* Evvelki gece Ayvansaray 
vapur iskelesinde Haliç şirketi
nin 9 numaralı gemisi yatmak
ta iken vapur tayfalarından Ali 
arkadaşı Mustafanın pantalonu
nu çalmış ve yakalannıışırr. 

• * Geçen gün Ortaköyde Hel-
vacı Hüseyinin yanında çıraklık 
eden 1 7 yaşındaki Hüseyin, yi
ne Hüseyin adlı bir arkadaşım 
öldürmüştür. Mesele alacak yü
zünden bir kavga çıkması ile 
başlamıştır. Helvacı Hüseyin 
bıçağını çekerek borçlusunun 
karnım deşmiş ve onu öldürmüş 
tür. Hüseyin yakalanmıştır. 

GUmrUk resmi 
a.mmıyaczk mallar 

1499 numaralı gümrük tarife 
si kanununun 7 inci maddesi 
tefsir edilmiştir. Buna göre güm 
rük resminden muaf en memle
kete girmiş olup kullanıldıktan 
sonra veya hiç kullanılmadan 
tekrar yurd dışına çıkarılan ve 
yahud yine yurd dışına çıkarıl -
mak üzere muaf iye ti olmıyan yer 
lere devrolunan eşyadan güm -
rük resmi alınmaz. 

da bir süvarinin yıldırım gibi 
geçtiğini, ve bu ince siluetin bir 
genç kadına ait olduğunu gör -
müştü. 

O taraflarda hemen her kadın 
ata biner, hem de iyi binerdi. 
Fakat bu kadının gölgesi büs 
bütün başkaydı. Başında fötr 
bir şapka da vardı. 

Delikanlı ufuklara doğru akıp 
giden bu kadın siluetini kesf et
meğe uğraşırken köylüler bir a
ğızdan haykırdılar: 

- Ak kız! 
Sordu: 
- Kim bu ak kız ! 
Turgut anlattı: 
- Demir bevin kızı. At;k cift 

liğinin sahibi. Buraları hep 0 • 
nundur. 

Sahin, bP1<:tt, h?ktı. 
Sivah göle;e fıstrkl!'.lrın b:"liT _ 

Iadığı bir sırtın ardında kaybol
du. 

O günden sonra Sahin icin 
Ak kızı yakından görmek arzu
su siddetli bir ihtiyaç oldu. 

Mühendis Turguda sormuş -
tu: 
_ - Atik çiftliği sahibini tanı· 

Avusturyada 
Nazi propagan
dası yapan bir 

doçent 
Viyana, 19 (A.A.) - Graz 

U ni v .;rd tesi d.>çen', erin~· !n İn
giliz Mikor Adams, C:az !~ .. .;yo 
r , l Sosyalist Partisi ile Münih 
merkezi arasında vasıtalrk etti
ği için hiyc.netle ittiham edil -
rniştir. Yakında Graz ağır ceza 
mahkemesinJe sorguya çekile • 
cc~:tir. Geçenleıde · lmanyaya ; 
gibniş olan Adams, Avusturya- l 
ya dönerken, Salzburg'daki 
!:. "mrük memur lan, onun bavul
larından önem mikdarda propa
g-nda evrakı, ve oturduğu va • 
gonda da Nasyonal Sosyalistler 
den gelme mekt• plar ve kitap -
1 bulmuşlardır. 

Polis, onun evinde ayrıca a • 
raştırmalar da yapmış ve Al -
man ve Avusturya Nazilerile a
lıp verdiği mektupları ele geçir
miştir. 

YUNANiST ANDA 

Seçim işleri 
Ve Muhalifler 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Başbakan Çaldaris 
gece gazetecilere beyanatta bu
lunarak, hükumetin muhalifle -
rin seçime girmeleri için yapıl
ması mümkün her şeyi yaptığını 
ve Sofulis ile görüşerek vaziyeti 
bildirdiğini buna karşı muhalif
lerin yine hükumetten cevap 
beklediklerini söylemelerine 
hayret ettiğini söylemiştir. 
Harbiye bakanı ve (Milli Radi
kal) partisi lideri Kondilis par
tisi için başbakandan Arkadiya 
vilayetinde iki saylavlık yeri da 
ha istcmiştir.Kodilis bu iki yer
den birini Metaksas partisinden 
ayrılıp seçimde Kondilis partisi 
ile çalışacak olan eski kültür ba 
ka Turkov;ısiU~e t~h~iç Pr1P. 

cektir . 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Siyasi mahafilde 
muhaliflerin seçime girip gir -
memeleri hakkında yarın bir ka 
r..ar ., ..... ,.~kleri ve bu kararın da 
ha ziyade seçime gırmemeK oıa
cağı söylenmektedir. 

Gece Sofulis ile Kafandaris 
ou mesele etrafında uzun süren 
konuşmalar vapmışlardır. 

VEFAT 
Uzun mtiddcttenberi rahatsız bulu· 

nan hukuk ilimlerinden, temyiz azalı
ğından mütekait, eski İstanbul kadı
larından, doktor OsmanÖnerln babası 
ve İstanbul gümrüğü müdürü Tah -
sin Fazil Önerin amcası ve eczacı Ali 
Rizanın kayın babası Mustafa Riza 
dün akşam vefat etmiştir. Cenazesi bu 
gün Cerrahpaşadaki hanesinden kaldı 
rılarak öğle vakti Aksaray Valde ca
miipde namazı kılınacak ve aile mak
beresi olan Merkezefendiye defnedile
cektir. Cenabıhak geride kalanlara u
zun ömürler versin . 

yor musunuz? 
- Pek iyi tanırım. Çok eski 

bir ailenin son kahramanı. Bü -
yük savaşta bin beş yüz adamla 
düsmana karşı koymuş bir kah
raıiıan ... Buraları ona aittir. 

- Bir <le kızı var galiba. Köy 
lüler Ak kız diyorlar. İyi hay -
vana biniyor. 

- Mükemmel bir kızdır. De
mir bey onu istediği gibi bir de
rebeyi kızı gibi yetiştirdi. İyi 
hayvana biner. İyi avcıdır. Son
ra okumuştur da! Bu taraflara 
gelmez oldular. Bir gün biz gi -
delim. Uyanık bir adamdır. Çift 
liğinde bir şövalye gibi yaşar. 

Bundan sonra hesap, muame
le işlerine daldılar. Bahis ka -

· pandı. Ve Sahin bu kafasında 
bir gölgeden ibaret kalan Ak kız 
için başka bir şey sormadı. 

Turgudun dinlenmek için İs
tanbula gidisi beraber yapacak
ları Atik çiftliği ziyaretini geri 
bırakmıştı. 

İste bu günlerdeydi ki bir te
sadüfle yolu Basibrin'e düşen 
Eq~uvan'ı gazinoda görünce bu 
şık süvarinin Demir beyin kızı 

BiR FEN MUCiZESi 

19 Yıl Kör Kalan bir 
Ressamın Gözleri Açıldı 

Ressam Gözünün Açılmasını 
Taksi Kazasına Borçludur 

KHr ressam Lemordan fablolar1n1n HnUnde 
]ransada meşhur ressam 

Lemordant, büyük savaşta aldı
ğı bir yaradan kör olmuştu. Yir
mi yıldır karanlıklar içinde ya
şıyordu. Sanatkar, savaştan ön
ce yaptığı fresk ve tablolarla 
büyük ve haklı bir şöhret ka • 
zanmıştı. Duvar dekorasyonları 
pek değerli sanat eserleriydi. 
Bütün yaşayış hazım, boyala -
rın temasından alan zavallı sa -
natkar büyük savaşta bir kurşun 
ile iki gözünü kaybettikten son· 
ra bir kenara çekilmiş, kimsesiz, 
münzevi bir hayat sürüyordu. 
Ne çoluk çocuğu, ne de bir yol -
daşı vardı. Faakt ressamın gön
lünde büyük bir ümid yaşıyor -
du: Tekrar görmek ... O, büsbü
tün kör değildi. Çünkü rüyete 

. 
Tayy ro oomiyo~i 

Kurultayı 
Ankara, 19 A.A. - Türk tay 

yare cemiyeti altıncı kurultayı 
24 mayısta başbakan general İs 
met İnönü tarafından açılacak-

tır. T" k AnKara, 1 ":I A.A. - ur tay 
yare cemiyeti genel merkez ku
rumu bugün Cemil (Tekirdağı) 
run başkanlığında toplanmış, 
Kurultayda okunacak raporu 
gözden geçirmiş, murakıpların 
iş raporunu gzden gcçiörmiş, bi· 
lançoyu, 935 bütçesini onayla • 
mış, tüzükte yapılacak değişik
likleri gözden geçirmiştir. 

Divam harplerde 

A tina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Eski saylavlardan 
Kolumvakis İskenderiye gaze -
tcsine ordu aleyhinde yazı yaz
dığından hakkında takibat ya -
pılmaktadır. İsyanın çıkacağını 
bildi.~i halde vaktile hükumete 

olduğundan şüphe etmedi. 
İkinci tesadüfte babası ile de 

tanıştıktan sonra artık Atik 
çiftliğine yalnız başına da git -
mekte bir mahzur görmedi. 

Ve Demir beyle Erguvanın 
Basibrin'i ziyaretlerinden bir 
kaç gün sonra Şahin Vatson'la 
beraber Atik çiftliğine gitti. 

Bu ziyaret akşamdan bir kaç 
saat önce yapılıyordu. Çiftliğin 
üç yanını çerçeveleyen badem 
bahçeleri arasından geçerek ge
niş avluya girdikleri zaman iki 
silahlt onları karşıladı. 

Söz anlar, kıyafeti düzgün bir 
adam sordu: 

- Beye haber verelim. Kim
siniz? 

Söylediler. 
Onlar henüz hayvanlarından 

atlamışlar, siliniyorlardı ki taş 
merdivenle çıkılan geniş mer -
mer balkonda Erg-ltvan görün -
dü. Büyük bir neşr. için•te mıs:ı
firlerini karşılama~~ kocştu. 

Vatson türkçc bilmiyordu. Şa 
hin onu tanıştırdığı zaman e"Cnç 
kız düzgün bir fransızca ile onu 
ağll'ladı. 

yarayan daman kesilmemişti. 
Ressam arasıra: "mucizeler ya• 
pan fen, acaba, benim de gözle
rimi açamaz mı?" diyordu. 

Ressam, doktorlarla görüş • 
mekten geri kalmıyordu. Son 
günlerde bir taksi kazası ressa· 
mı kafasından hafifçe yarala • 
mıştı. Bu vesile ile hastahaneye 
giren Lernordant'a yapılan göz 
ameliyatı muvaffakıyetle bitti. 
Ressamın gözleri açıldı. Bu, ger 
çekten bir fen mucizesidir. Al .. 
nında:'l bir kurşunla yaralana .. 
rak on dokuz yıl kör kalan sanat 
kar, fennin mucizesile tekrar 
dünyaya kavuşmuş, görmek ni • 
metine tekrar enniştir. Bu vesi· 
le ile ressam Lemordant'm res
mini basıyoruz. 

Vu .. tluk vo ~ak ık 
ayhklorı ...... a,.., .. oe-·•·" 

Ankara, 19 (Hususi muh~bi· 
rimiz bildiriyor) - Kamu taya 
gelen bir kanun layihasile, maz• 
but emlak yurtluk ve ocaklık ay· 
ı.ı.ı.u uıa karşılık şimdiye kadar 
emlak ve arazi almamış olanlara 
istihkaklarının tutarının bir mis 
li daha zam olunarak mukabilin 
de 1935 bütçe kanununun llinci 
maddesine tevfikan 7 senede ö .. 
denmek üzere yüzde S faizli ha· 
zine tahvili verilerek alakalar1 
kesilecektir. 

Bu alacaklıların ellerinde bu .. 
lunan vesikalarile beraber 1935 
mali senesi sonuna kadar bulu11 
duldan mahallin malmüdürlük • 
!erine istida ile müracaatları i
cap etmektedir. Bu müddet geç ... 
tikten sonra vaki müracaatla! 
kabul olunmıyacaktır. 

bildinniyen binbaşı Minotakil 
daimi divanı harbe verilmistir. 

Demir bey de görünmüştü. 
Geniş taş merdivenlerden çr· 

karlarken Şahin bey anlauyor· 
du: 

- Ziyaretinize gelmek içiıt 
direktörün dönüşünü bckliye~0 

dik. Vatson bir kaç kere bu cı • 
varda dolaşmış, çiftliği pek rr:e
rak ediyordu. Sizden bahseciıll' 
ce ..• 

Demir bey misafirlerini nıer .. 
mcr kolonlu büyük demir kaP' : 
dan geçirdi. Eski bir kale ha~r1' 
besi üzerine yapılan bu şato 1 

.. 

görenlere korku, heyecan verı 
yordu. 

Şahin bey merakla etrafın' 
bakınıyordu. ·Jc 

tı .. 
Gene taş bir avludan stCC bit 

ten sonra büvük ve sütun~" i
salona girdiler. Burası Atılt a a• 
lesinin bütün mirasını ve .,,ı:r 
lanru taşıyan meclis odasıV 1~ 

Geniş sedirler yırtıcı haY,'~ııı 
postlarıyla döşenmişti. l<~·~i 
taş dıvarda birer mazgal de ~t 
gibi açılan pencerelerin dedıtı"' 
kepenkleri vardı. Az bir aY18tt 
tık içinde bu geniş ve dıvar r) 1 

(Arkası vı · 
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Kendi Dil 
Çevremizdeyiz ! 

Yazan : Salahaddin Günıör 
~ Osmanlı dilinden bucak bucak ka· 
ı?oruz. Her arkada bıraktığımız 
cı:::· gerçek ve özlü dile bizi biraz 

a Yaklaştırıyor. 
,_.Bu Yeni sava-ıı bu yeni koşuyu, il· 
j'(ın g l' !I'. b' . \>a e ıp geçici, sonu gelmez ır ışe, 
d rılrnası güç bir yola benzetenler ol· 
u. 

lik Sonradan, anlaşıldı: Dilde ~gemen· 
• Yurtta egemenlik demektt. 

bi Dili olmayanların, ya da bizim .gi· 
lt ancak yarım dili olan, yarım dılle 

1
• onuşanlarm · ulusal varlıklarından 
2 b'I ' d 1 e kalmadığını, geçmişteki acı 
enemeler göstermedi mi? 

] '! eryüzlinde herkes biliyordu: Dil· 
Crı y d.I . d }' aşamıyan ulusların ken ı erı e 
.A.aşayarnaz. Bunu, en geç biz anladık. 
k nc~k altı yliz şu kadar yıl sonra, 
.endı dil çevremize çekiliyo~· Te~· 
'ıne akan sular gibi, hep geriıın ge?· 
}'e Çağlarnıştık. Bugün kendi yatagı· 
lnızdayız. 

l:)' 'Ye ancak şimdi düşünebiliyoruz: 
•lıni yabancılara kaptıranlar, soysal 

~landa, tek başlarına kalıp en sonun
a dağılmışlardır. 

Ve yine düşünerek anlıyabiliyo· 
tuz: Bir ad taşıyan, ve bir geçmişi 
01an bütün ulusların birer dilleri de 
"ardı. 

Bunlar, günü geldi, tuts:ıklar gibi 
hşadılar. GünU geldi, boyunduruk 
altına girdiler. Günü geldi, varları, 
}'okları ellerinden alındı. Yalnız, do-
kunularnıyan şeyleri dilleri idi. 

b Osmanlılık, birçok ülkeleri kendi 
ayrağınm içine aldıktan sonra, ora· 

1~.rda yaşıyanlann bir taknnlannı müa 
1Uınan yaptı. 

Törelerini, lnantarınt. bilgilerini 
değiştirdi. Değiştiremediği yalnız dil· 
lcri ·d· l ı. 

Müslüman Bosnalılar, yine Sırp 

dilile konuştular, sırp dilile yazdılar. 
Ciritliler, yine Giritli kaldılar. Po
?llaktar yine Bulgarcadan aynlmadı· 
lar. 

ğ· Bugiin adlarını söylemek istcmedi
ı!_m yerlerde, turkçe :Jionu mııyon· 

''-w. - •• ,,.....~..-.,:;;__ 

Bunlar da yabancı bayrak altında 
ltcndi öz dillerinden batka dil konut
ltıazlar. ÇUnk ükonuıturulamazlar. 

bitimizi bize ilk öğretenler, anala· 
tırnızdır. Onlar da bu dili anaların
dan öğrenmişlerdi. BugunUn anGl:ı.rr 
tia, çocuklanna gene bu dili öğretc
tckıerdir. Demek yer yüzünde bir tek 
'l'Urk anası kaldıkça, Osmanlı kafa

;:. istediği kadar kendini zorlasın, 
Urk dili unutulamaz, unutturula

lna.zdı. Nasıl ki unutturulamadı! 

1 
Attı yüz ıu kadar yıl ~üren bir ça

~1.~m ne bot bir emek olduğun~, 

ı lıtıdı osmanlı dilinin ezgisine kendı
Ctj • 

nı kaptıranlar da acı acı anladılar. 
k·Yavan_ çetrefil ve gülünç bir dili, 
~künden kazıyıp yerine bizim kendi 

toz" Urnüz olan dili alıyoruz. , 
... Adnn, adım, ancak her adrmımu• 
"a b" il • •rkaç yıllık yolu birden alarak 
crliyeceğ' 
~ .. ~z. 

\t ugunkU giditle yol çok kısadır. 
'tac adımlarımız geniştir. Yürüdük, 

~cağız, Ba§ladık, bitireceğiz. 
~e. k ~alanlar dertlerine yansınlar!. 

~ sa 
~'IN ROMANI: l 

KLAVUZ l 
iÇiN DERSLER 

-8-
T eher\iz etmek - Belinnek 

Tebarüz ettim.ek - Belirtmek 
T eberüz - Belirgi 
Mütebariz - Belirgen 
Söze batlarken ıunu belirtmek is-

terim ki. 
İşin iç yüzü belirm:ştir. 
Son belirgiler Rus - Türk dostlu

ğunun sağlamlığına, herkesi inandır-

mıştır. k. d·~· • d" k Söyleme ıste ıgınız şey, un o u-
duğum yazınızda, bana anlattığınız 
kadar belirgen değildir. 

• ldare etmek - Yönetmek 
idare - Yönetim 
Müdiranı umur - Yönetmen 
Mecliıi idare, heyeti idare - Yö-

netim kunıtu 
Se.k (T. Kö.) 
SeW ve id..-e - Güdem. güdüm 
Sevk ve idare etmek - Güdemek 
Yalnız teorik bilgilerle devlet yö· 

netilmez. 
Türkiye devletinin yönetim şekli, 

Cumuriyettk. 
Osmanlı imparatorluğu, halk kuv

vetini tarumıyan yönetmenler elinde 
battı. 

İt Banka11ının yönetim kurulu diin 
toplanmıştır. 

Atatürk son söylevinde ekonomi 
sryasamızrn admı koymuıtur ı Gü
dümlü ekonomi 1 

Dostum lstanbuJun en iyi otomo
bil güdenlerinden biridir. 

Son dilşcn uçak en iyi fransız pi
lotlarından birinin güdemi altında 
idi. . 

Güdeminde zorluk çekilen uçaklar. 
_g_ 

Balca - K.Lm 
Baki - 1 • ıeri, geriye, 2 • Kalız 
Baki kalmak - Artamak (ıur· 

vivre) 
Fani- OJez 
Fena - Tüken 
Ezeli - Oncetiz 
Ebedi - Sonraırz 
Eğer bu karşılıklar eski zamanlar· 

da bulunmuş olaydı, küçük din ki
taplarına şöyle başlardık: "Öncesizlik 
,.c; Dvuıcuu.ıoul..,~u Tı.nnv ÖZ:"'Ü• 
diir- _..," • 

Kalız olan Tanndır. 
Bu kalım dünyaaı değil, tüken 

dünyasıdır. 
Gerisi bir al!ri1 yalan r - Baldsi 

güzafı binihayet. 
Geride kalanlara sabır dilemekten 

başka elden ne gelir 1 
Ölezlik duygusunu ıçtnlıden ata • 

rak çalışınız. 
Son batan geminin 30 tayfasından 

25 i bulundu. Artayanlar bitkin bir 
halde limana girdiler. 

• Batın - lçyüz 
Zahir - Dııyüz 
Herhangi bir işin dııyüzüne değil, 

iç yüzüne bakınız. 
Y ahud ıöyle diyebilirsiniz: "Her

hangi bir itin dıt değil, iç yüzüne 
bakınız ... Fakat bu ikinci şekilde "yüz: 
kelimesini ayn yazmak daha doğru 
olur. 

• 
Bedbin - ıc.r.m-r 
Becl>inltk - tcaramsarbk 
Nikbin - Alam181' 
Nicbinlil - Akımsarlık 
Eyicil - Hayırhah 
Eyicillik - Hayırbahlık 

YOSMA! 
Birinci Bölüm 

1 
a· u •r g~ndUz ve ge~ede 

lar. ~ bır koridor. lç ıçe oda· 
lı:ııc . ıyı köşe her bucak dolu. 
§~n ~~d~. ~-i~er numara. ~~~1: 
liine ; suru ınsan. Herbın obü-

....... Bert Yanıyor: 
, ı,.~rsaklanm çalışmıyor. 

1denı bozuk! 
'S .. , 'r~g ciğerimde yara var •• 
, S ıf<>dan kalktmı. 
......._ Ii1.~a tutuyor. 

tl'\1§ t.. 0breğimin birisi taşlaş· 
~alt 

tlı"'l ön~ odasına açılan kapı· 
~Yoru~~e. bir genç kadın otu
lı llll'rıau· ıraz sinirli olacak. 
l'or, ay-an__ Parmaklarını oyna

_aguu salla;:or, arada 

Etem izzet BENiCE 

bir dalıp uzun uzwı düşünüyor. 
Genç kadının karşısrnda otu-

ran iki hasta konuşuyor~8:1'dı:. 
_Ne durgun kız degıl mı? .. 
_Çok ta güzel bir şey .• 
_ Doğnı. lnan yüzüne bak· 

mağa kıyamıyor! 
Yam başlarından bir geçkin 

kadm söze kanştı: 
- Alhh dert verip te der

man aratmasın yavrum. Zor 
şey. Neler çeikyonız, neler? 
Hele ergenlikte doktor doktor 
dolaşmak hıç te kolay değil. 
Görümcemin kızından bilirim . 
Midesi ilaç mbanna J5ndü. 

Genç kadın bunların _l_ıiçbiri· 
sini duymuyor gibi idi. Onların 
konuşması sürüyordu: 

- Zavallının hastalığı kim 
bilir ne? .. 

- Hani bu doktorlara da 

BiR KÖYLÜ ÇOCUGU 

• • • Küçük köyü pırıltılı bir 
bıçak gibi, ortasından ikiye b~ 
len derenin, sağ yamacında, ka
ra talı ta, alçak damlı bir ev var .. 
Bu evde gözünün yaşı kuruma -
yan, taze bir dul yedi yaşındaki 
oğlu ile oturuyor .•. Dört yam a
ğaçlarla sanlı bağlarından, çeşi
di çok tavuklarından ve bir de 
köpeklerinden başka bir nesne· 
leri yok ..• 

... Günün doğmasına daha çok 
var ... Uyuyan ağaçlıkları serin 
bir esin okşayarak uyandırıyor, 
horoz sesleri duman gibi köyün 
üstüne yükseliyordu. Genç ana 
gözlerini açtı. Dirseğinin üstü -
ne dayanarak doğruldu. Pence
reden alabildiğine yeşil ağaçlı 

Kötücül - Bedhah 
Kötücüllük - B~hahldr 
Bencil - Hocftrin 
Bencitlik - Hodbinlic 
Ozkecil - Gayrendiı 
Ozkecilik - Gaynndiflik 
Sen her şeye karamsar bir gözle 

bakmaktan ne zaman kurtulacaksın? 
Ne çabuk karamsarlığa kapılıy<>TW 

sun? 
Alamsarhlı: bellri her uman doğ 

ru değildir; fakat her zaman kuYYet· 
tir. 

Aknnsarlann çok defa, kalpleri de 
ak olur. 

Eyicil ve özkecil ol: Ne baskasmın 
kötülüğünü iste. ne y~lnız kendini 
düşün! 

Kötücül ve bencil olma= Herkesi 
iyiliğini iste, ve ba§kalannı düşün 1 

Bencillik, gurur körlüğünden ge· 
lir. 

• 
Mübadele - Değit .. 
Tadil - Deiifke 
T eb.dül - Deiitki 
Mütebedd:il - Deiiıken 
Çok vakit, böyle biribirine benzer 

kelimeler görünce, zihninizde, bunla
n nasıl ayıraeağmızı dil~ünürsilnüz. 
~a~at arapça "maltun, iğlam, talim. 
ıstilam, talimat, muallim, ilim, llim, 
malumat,, ve daha bir ıürü kelime
nin, karmakarışık anlamları içinde 
nasıl boğulmuş olduğunuzu unutur· 
s~uz. Her dilde bir kökten birçok 
kelıme çıkar. Dikkat edilecek şudur: 
Bu kelimeler cümle içinde, tek baş· 
lanna, canlı ve yerinde midir? 

güven olm~yor. Kimi akciğer .. 
der, kimi karaciğer .. der, kimi 
mideden geliyor .. der. Kimi saf
ra kesesi.. der. Yine sonwıda iş 
olacağına varır. 
. - Ben de öyleyim ya. Neşet 
Öm~r sa~ra kesesi taş yapıyor .. 
dedı. Akıl Muhtar .. m iki par
mak barsağı çıbanı .• diyor. Or
han operasyoIL. istedi. Abdül
kadir Lu:fi röntgenden geç te 
g~I_. .. d~~clı. R~~uklu HJ.kkı hiç
bınsının dedıgı değil kendini 
üzme .. diyor, Tevfik &ıim kör 
barsak ded~ çıktı. Bir de buna 
geldim. Son umut .• bakalım ne 
diyecek? •• 

Hastanın biri konuyu bütün 
bütün değiştirdi: 

- Ama, ne olup olupta bu 
zamanda sayılı doktorlardan 
biri olınalı imiş. Rak.;ana şu 
koskoca odalarda bir tek boş 
sandalye yok. Bunların herbi
rinden üç beş kağıt gelse akşa
ma 250 papel doktorun kesesin
de demektir. Hangi işte bu ka
zanç var? .. 

- Mazhar Osmanın arabı ak
jaPllan efendisinin el saııtaam 

dağlar, ekinleri ürperen ovalar 
görünüyordu. O, bu görü gözle
rile dolaşarak içini çekti... Ya -
nında oğlu uyuyor, uzun kirpik
leri, penbe yanaklan.nı gölgeli -
yor, alnında bir sıra ıpek perçe • 
mi var ... Öyle baktı ki bu yavru
ya, çocuk bakışların yüzünde 
gezişini duymuş gibi kıpırdan -
dı. Kollarını gerdi. Gerindi son
ra kirpikleri aralandı: 

- Anne, sarı tavuğun altın -
daki yumurtalar çatlamıştır de
ğil mi? dedi ... 

Genç kadın elile onun kanşık 
saçlarını düzeltiyor, gözlerinde 
belirsiz bir buğu vardı: 

- Çatlamışlardır oğlum, hay
di kalk bakalım ... 

Çocuk yatağından fırladı. 
Annesi onun çıplak sağlam ya -
pılı gövdesine baktı. Yerli doku
ması bir şalvar giydirdi bacak -
larına. Üstüne de ak pamuk be· 
zi bir mintan ... Göğsüne mor bir 
önlük taktı. Odadan çıkarak 
karşı aşdamına girdiler ... Genç 
kadm ltalayh bakraçtan, bir tas 
soğuk tüt. .aJ.-a. o~ ağ.sma 
dayadı. Çocuk bunu bir solukta 
içti. Elinin üstüyle ağzını sile -
rek: 

- Haydi anne, dedi, ahıra i
nelim. 

Tahta merdivenler ayakları -
nın altında gıcırdıyordu. Son 
basamağa ayaklarını yeni at -
mışlardı "aslan,, kuyruğunu sal
layarak sevinç hırlamalarıyle 
onlara koştu... Hep birden ah:ı
ra girdiler ... Kocaman sarı ta -
vuk tüylerini büyük bir kurum
la kabartmış: 

- Gud, gut, gut! diye gezini
yordu ... Köpeği görünce, büsbü
tün şişerek ona doğru koştu. 
Ana o~l do~ru kuluçkanın yat
tığı sepete baktılar. Bir sürü boş 
yumurta kabuğundan başka bir 
nesne yoktu sepette... Gözleri 
sorgu ile biribirini buldu. Kulak 
kabarttılar. Hiç bir civciv sesi 
yoktu. Araştırdılar. Samanların 
arasından birer birer çıkardılar 

ıkına sıkına güç kapatabiliyor • 
muş. 

- Tevfik Salim günde 200 li· 
raya para .. demiyormuş! 

- Akil Muhtar akşamlan 
hamal sırtında parayı Iş Ban
kasına gönderiyormuş! 

- M. Kemal için günde üç 
operasyon yapsa 1500 kağıt di
yorlar. Kalantur hasta düştü 
mü 2000 i, ZOOO i birden alırmış. 
Emek apartımaru lafla yapıl -
maz? 

içlerinden birisi: 
- Canım bunların hepsi laf. 

Çekemiyenler u y d u r u y o r
lar. Söyledikleri gib' parayı ha
mal sırtında kaldıran kaç heki
mimiz var?. Hem kazansalar bi
le hakları değil ıi? .. On binler 
içinde kaç tane böylesi var. Laf
la peynir gemisi yürümez. Öbür 
yanda da binlerce doktor hasta· 
yı bakım evlerinde can arkasın
dan dürbün1 bekliyorlar. Söy
lenenler hep aç gözlülüğün, çe
kememezliğin dedikodusu. Her 
doktor böyle olsun da kazansın! 

- Hepd iyi ama, bu doktor 
kazandığını ne r.apaca:k? •• Ne 

r 

Hergün 5 söz 

BEŞiNCi LiSTE 
1 - Seciye - lra 

örnek: Biz istiklal mUharebe· 
sinde Türk seciyesinin kuvveti
ne dayandık - Biz erkinlik sa 
vaşmda, Türk ırasının kuvveti· 

ne dayandık. 
2 - Aciz - Eksin 

Acz - Eksinlik 
Acz duymak, aciz kalmak -
Eksinmek. 
Ornekler: lnkıHip, acizlerin işi 
değildir - Devrim, eksinlerin 

işi değildir. 

Devrimciler büyük zorluklar 
karşısında, eksinmek değil, 

ıevklerini artırmalıdırlar. 

3 - Ehemmiyet - Onem, 
Ehemmiyet vermek - önemek 
Mühim - önemli. 
Örnekler: Son yıllarda ekono. 
mik işlere büyük önem vermek· 

teyiz. 
Son yıllarda en çok önediğimiz 
işler, endüstri girişimleridir -
Son günlerde en çok ehemmi • 
yet verdiğimiz işler, sınai te -
şebbüsattır. 

4 - Merasim - Tören 
Örnekler: Dün yeni bir resim 
sergisinin resmi küşadında bu· 
lunduk. - Dün yeni bir resim 
sergisinin açım töreninde bu .. 

lunduk. 
Reisicümhura askeri merasim 
yapılmak usuldendir - Cu -
murbaşkanına sücl tören yapıl

mak usuldendir. 
5 - Müsavi - Eşit 

Müsavat - Eşitlik. 

Örnekler: Türk kanunlan kar
şısında, bütün yurddaşlar eşit· 
tir. 
Türkiyede kadın, erkek eşitliği 

Cümhuriyctin eseridir. 

ölülerinL. Bunlar mini mini bir 
.top Anbra yünü gibi sarı ördek 
yavrularıydı. San tavuk altın -
dan çıkanların kendi çocukları 
olmadığım anlayınca çiğnemiş 
ve hepsini samanların arasına 

. karıştırmıştı... Oğlanın gözleri 
yaşla doldu. Küçük ördek yav
rularım toplayarak mor önlüğü
nün içine doldurdu. İçini çeke 
çeke ahırdan çıktı ... 

• ... Küçük oğlan ortadan kay -
bolmuştu. Ana, deli gibi onu a
rıyordu. Ne bağ, ne dere arama
dık yer kalmamıştı... Yoruldu. 
Söyliyemiyecek, kıpırdanamı -
yacak kadar yoruldu genç ka -
dın. Merdivenin son basamağı
na oturarak ağlamağa başladı. 
Biraz sonra bağ kapısı aralandı. 
Kızarmış gözlerile çocuk arka -
smda içeri girdiler. Çocuk, ana
sının ağlayan gözlerine baktı: 

- Anne, dedi. Onları baba -
mm mezarının yanına gömdüm. 

Cahid Uçuk 

karısı var. Ne çoluk, ne çocuk. 
Tek başına bir adam. Ölse kim
se duymayc.c' :c. 

- Cimri imiş te .• 
- Hem de ne! bh· para har-

camaz diyorlar. 
- Epeyce de yaşlıya benzi

yor. 
- Elli beş vardır. 
- Elli beş de~il ama besbel· 

li kırk sekiz, elli var. 
- Su içinde ellidir! 
- Ölürse bu paralan 1'.im yi-

yecek? 
- Tasası da bize mi düştü? .. 

Ne olsa bir yiyecek bulunur. 
- Ama çok iyi kalpli bir 

adam. Belk servetini Kızıl 
Aya, Çocuk Esirgeme Cemiye
tine, okulalara filan bırakır. 

- Bana da öyle g'!liyor!.. 
- Adam sen de zer.ginin pa-

rası züğürdün ~enesini yorar
mış. Doktorun parasından pu
lundan bize ne? .. 

i BULMACA :----
"TAN" eğlenceli bir oyun ha· 

zırladı. 
Bu oyunlar öz türkçe kelimeler 
veriyor. Bu bulmaca ile okurla
mnız hem eğlenceli vakit geçi-

Bu oyunla öz türkçe ke1imeler 
ler öğrenecekler. Bulmacamızı 
doğru çözenler de armağanları
mızı kazanacaklardır. 
Bulmacalarımızla uğraşınız. 

Ve bize yollayınız. Yedi gün ar
ka arkaya bulmacalarımızın doğ 
rusunu başarabilenlerden: 

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

lo (Mürekkepli kalem) 
4 üncüye "Tan,,ın bir senelik 

&bonesi. 
(5) inciden (10) uncuya ka

dar altı aylık abone. 
10 uncudan 25 inciye kadar 

küçük fakat güzel şeyler verece
ğiz. 

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

1234567891011 

Soldan sa!)a 
1 - Müdür (8) 
2 - Karadeniz sahilinde bir vı1a· 

yetimiz (4) 
3 - Sirkeden daha iyi (5) Yurt 

(2) Uulı: nidaaı (2) 
4 - Yama (2). Kirli (3) 
5 - Yokuş değil (4). Bir içki (4) 

6 - Dem (3) Tan'ın bir yazıcısı 
(5) 

7 - Nota (2). Beygir (2), 
8 - Eııp (2), yemin (3), 
g - Dür (4), atik (4). 
10 - Eski bir oyun (S). Akıl (2)'. 
ıı - Sert (4). Lahim (2), Büyük 

(3). 

Yukardan aşat;ıya 
1 - Sirkat etmek (6), Sersem (4)" 
2 - Ost değil (3). 
3 - Ayı yuvası (2). 
4 - Ağn (5). 
5 - Geyiği meşhur (3). Birinciden 

sonra (6). 
6 -Arkadat (2). İplik (4). 
7 - Bir yaz meyvası (4). Nota 

(2) Köpek (2) 
(8) - Mısırın suyu (3), Nota (2) 

Duvar (3) 
(9) - Büyük kılıç (4) 
10 - Marka gibi (6). Berf (3). 
11 - Abus (4). Büyük teps (4) 

günü gidiyor. 
- Kötü mü? laf atıyoruz ..• 
- Öyle. Artık doktorların 

günlük kazançlarına _kadar lafı 
düşürdük ... 

- Doğru. Hele bizim gibi 
emekliye ayrılanlar filan için 
kahveye çıkmağa lüzum yok. 
Tanış olmak, tanış bulmak için 
hergün bir doktorun bakım evi
ne gidip numara almalı, akşa
ma kadar laf atmalı. 

- Güzel kadınlar da düşmü
yor değil. Baksana Şl' karşıdaki 
iri, kara gözlü tazeye. Şeker 
mi şeker? 

- Taş bebek gibi l 
- Fakat, bu yaşta, bu güzel-

likte bu ı<aduıın ha:) .. aıaıuuası 
da ne kötü. 
. - .. B.~n ne veremliler gördüm 

kı, yuzunden kan aamlaı iki gö
.. ' zum ... 
- Çok yazık! 

[Arkası var] 

* * * f!uyaudaJri yeni, öz kelimeler: 

- Hepsi neyse ne ama bura
da saatlerce beklemek te hiç 
hoşuma gitmiyor. 

- Gerçek öyle, insanın yarım . -
. GuHD - Emniyet, Koau - Mcvza, 

TCımr~. - .Hasis, Emeklire aynlıuılar _ 
ek.aut edilenler, tamı - Ahbab. • 
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Borsada 
Kote edilmiş 

istikrazlar 
Borsada kete edilmiş, Devlet 

lstikrazlarımn bugünkü fiyatla
rı ve bu fiyatlara göre yıllık o/o 
hesabile geilrJeri şunlardır: 

1 - 1918 % 5 faizli istikrazı 
dahili tahvi .. '.tı: İtibari kıymeti 
100 T. L. olan bu tahvilin yıllık 
geliri 5 liradır. Bugünkü fiyatı 
93 lira olduğuna göre yılda o/o 5 
3/8 gelir temin etmektedir. 

2 - 1933 ikramiyeli Ergani 
istikrazı tahvilatı: 1 ti bari kıy
meti 100 T. L. olan bu tahvilin 
yıllık geliri 5 liradır. Bugünkü 
fiyatı 91 lira olduğuna göre yıl
da o/o 5,50 gelir getirmektedir. 
Ayrıca yılda iki defa ikramiyeli 
fteşideleri de vardır. 

3 - Erzurum • Sivas istikra. 
r.ı tahvilatı: İtibari kıymeti 100 
T. L. olan bu tahvilin yıllık ge
liri 7 liradır. Bugünkü fiyatı 95 
lira olduğuna göre yılda % 7.50 
gelir getiriyor, 

4 - 1933 % 7 1/ 2 Türk bor
cu tah":ilatı 1 inci tertip: İtibari 
kıymet1 500 Fransız frangı yani 
41,50 T. L. olan bu tahvilin yıl
lık geliri 37.50 Fransız frangı 
karşılığı 3.10 T. L. dır. 30.475 
lira olan bugünkü fiyatına göre 
yıl~a o/o 10.375 gelir getirmek
tedır. 

5 - 1933 % 7 1/2 Türk bor
cu tahvilatı 2 inci tertip: İtibari 
kıymeti 500 Fransız frangı yani 
41,50 T. L. olan bu tahvilin yıl
lık geliri 37.50 Fransız frangı, 
karşılığı 3.10 T. L .dır. 28.75 li
ra olan bugünkü fiyatına göre 
yılda l 1.375 gelir getirmekte -
dir. 

6 - 1933 % 7 1/ 2 Türk bor
cu tahvilatı üçüncü tertip: İtiba 
ri kıymeti 500 Fransız frangı 
yani 41.50 T. L. olan bu tahvi
lin yıllık geliri 3 7 .50 Fransız 
frangı. karşılığı: 3,10 T. L. dır. 
29.225 T. L. olan bugünkü fiya. 
tına göre yılda % 11.125 gelir 
getirmektedir. 

7 - Anadolu demiryolları 

tahvilatı 1 ve 2 inci tertip: 1 ti
bari kıymeti 250 İsviçre frangı 
yani 102 T. L. olan bu tahvilin 
yıllık geliri 11.25 İsviçre frangı 
karşılığı 4.60 T. L. dır. Bugün
kü fiyatı 43,30 olduğuna göre 
Yılda o/o 10.75 gelir getirmekte
dir. 

' 8 - % 60 tediyeli Anadolu 
Demiryolu hisse senedi: İti bari 
kıymeti 150 İsviçre frangı yani 
6 ı.ıo :-·. L. olan bu hissenin yıl
lık gelırı 6.75 İsviçre frangı kar 
şılığı 2. 70 T L dır B .. k"" · · . ugun u 
fiyatı 24.70 T. L. olduğuna gö-
re ~ılda % 1 ı.so gelir getirmek 
ted1r. 

. Geli:Ierde bug~ne kadar işle
m1ş faız hesap edılıniştir. 

No. 26. 

Ekonomik savaş 

ltalya kendi kendine 
yeter olmaya çalışıyor 

İtalya Finans Bakam Taon 
Di Revel, saylavlar kurultayın
da şunları söylemiştir: 

"Ekonomik savaştan kacm
mış olan Faşist devleti, şitiıdi 
bu savaşı, bütün akibetlerile gö
ze almıştır. 

Amerika buğdayı ile doğu tü
tününd~n kurtulan İtalya, la
zm:ı gelırse, daha başka madde
lerı yabancı ülkelerden almak
tan kurtulacaktır. Bununla be
r~~er ekonomik savaştan vazge
çılırse, o da silahlarım bırakma
ğa hazırdır.,, 

Bakan, ticaret denge1me (mu 
vazene) sinin açığı 1932 de 
1.456 milyondan, 1934 te 2.441 
milyona çıktığını ve buna, gemi 
navlunlarınm ve turizm hareke
ketinin azalmasile, devletin bir 
takım takas uzlaşmalarına mec
bur kalmasının sebep olduğunu 
söylemiştir. · 

Taon Di Revel, yabancı dö -
vizlerin kontrolunu müdafaa et
miş ve ilerde durum uygun olur
sa, bundan da vazgeçileceğini 
bildirmiştir. 

Kavun, karpuz 
Kavun ve karpuzun halde sa

tılacak eşya arasına konmasın
dan dolayı Uzunköprü satıcıları 
biraz telaşa düşmüştür. Geçen 
senelerde Uzunköprü kavun ve 
karpuzları Sirkecide hat boyun-
da satılryordu. . 

Halbuki bu sene hale kadar 
götürmek mecburiyeti vardır. 
Işte Uzunköprülüler bu yüzden 
hem mallarının pahalılaşacağım 
hem de nakledilirken bir cokları 
nın bozularak satılamıyac~k ha
le geleceğini ileri sürüyorlar. 

Belediye Uzunköprü satıcıla· 
rınm bu dileğine, malların mu. 
hakkak hale götürülmesi lazım 
geldiği cevabını vermiştir. Be
lediye mütaleasında nakliye 
masraf mm parça başına 8 para
yı geçmiyeceğini ve zaten Uzun 
köprü mallarının ancak dörtte 
üçünün hat boyunda satıldığım 
bildirmektedir. 

İstanbul ticaret ve endüstri 
odası da bu iş etrafında tetki -
kat yapmaktadır. 

Demir boru karteli 
Almanya ile Fransa arasında 

demir boru satışı için kartel ya
pılmıştır. Sar kısmının Alman -
yaya geçmesi bu kartelin bozul
masına sebep olmuştur. 

Almanlar Sarı aldıktan son
ra kendilerinin daha fazla boru 
yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. 
Netice olarak Fransız ve Alman 
fabrikaları karşılıklı rekabete 
geçerek fiyatlarını fatura üze -
rinden yüzde 80 indirmişlerdir. 
Almanlar ihracatcılarım koru -
mak için içerdeki boru fiyatını 
yükseltmişlerdir . 

Alman boruları, fiyatlar bu 
kadar düşünce dış piyasalarda 

KIRMIZI VE SiYA 
kaya parçaları düşmüştü. Gü
neş şuvağmm sıcaklığı yüzün
den şöyle bir durup dinlenile
miyecek yerlerin bir iki adım 
ötesini birer tatlı, serin gölge
lik ediveren bu kayalar kadar 
büyük akgürgen ağaçlan da 
:vardı. 

Julicn bu koca kayaların göl
gesinde durup bir nefes alıyor, 
sonra yine yoluna düzülüyordu. 
Yalnız çobanların bildiği belli 
belirsiz dar bir keçi yoıundaıı 
yürüdü ve biraz sonra kendini 
dev gibi bir kayanın üzerinde 
buldu; orada dimdik durdu, bü
tün insanlardan ayrılmış oldu
ğuna emindi. Gülümsedi: bu 
kayanın üstündeki vaziyeti, ze
ka ve iktidar hususunda eriş
mek istediği vaziyetin sanki ci
ıimleşmiş bir timsali değil miy
di? Bu dağların saf havası ru
buna sü,k~n, hatta sevine aşıla-

STENDHAL 

?1
: ~erçi V errieres belediye re

·~~ ~ıne onu~ gözünde dünyanın 
b~tun zengınlerinin ve bütün 
kustahl.anmn mümessili idi; fa. 
ka~ Jul~e~ ona karşı içinde duy. 
dugu kının, hareketlerinin bü
tün şiddetine rağmen, hiç de 
şahsi bir .his olmadığını anlıyor
du. M. de Renal'i artık görmi
yecek olsa, sekiz gün geçmez, 
kendisini de, köşkünü de, kö
peklerini de, çocuklarını. da, bü
tün ailesini de unv,~uverır. 

"Ben onu, bilmem nasıl oldu? 
en büyük fedakarlığa razı et
tim. Yılda elli ecud'en fazla pa· 
ra ! bir dakika önce de 4.ı büyük 
tehlikeden kurtulmuştum. Bir 
günde iki galebe çaldım; ikin
cisinin bir değeri yok, çünkü 
sebebini bulmak lazım. Fakat 
bugün öyle zor aramalarla uğ
raşacak vaktim yok, onlar ya-
rına.' ' - - ---

BORSA 

18 MAYIS CUMARTESi 

PARALAR 

Sterlin 608.- 613.-
Dolar 124,- 126,-
20 Fransız Franıı 167,- 169,-
20 Liret 203.- 205,-
20 Belçika Fıanıı 79.- 80.-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 804.- 806.-
20 Leva 22,- 24,-
Florin 83.- 84.-
20 Çek Kuron 96- 98.-
Avusturya tilin 22.- 24.-
Mark 43.- 45.-
Zloti 22.SO 24.-
K ro' 23.- 2-5.-
20 Ley 15.- J6.-
20 Dinar 52.- 54.-
Yen 33.- 34.-
hveç Kuron 32.- 33.-
Altm 932.- 933,-
Mecidiye 47,- 48.-
Banknot 228.-- 230.-

ÇEKLER 

Fransız Franıı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Betea 
Drahmi 
İsviçre Franıı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çerntwets 
İsveç I uronu 

ESHAM 
Iş Bankası Mü-
,, ,, N. 
,. .. H 

Anadolu% 60 
100 % 

Şirk~rlluıyrlye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
A5lan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
Ittiluıt değirmencilik T.A..$. 
Şark Deiirmenleri 
Sark merkez eczanesi 

Kapan11 

12,03,50 
620.-

79.24,93 
9,61,20 
4,68,82 

83,71.SO 
2,45,12.50 

63,55,62 
1,17,08 

19,01,92 
4.23 

S,81,43 
1,96,93 
4,21.-
4.51,40 
78.~4.43 
34,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,12,68 

oo-
9.SO 
t.50 

24,80 
42.
Jll.-
30.25 

9,75 
16,25 
2,35 
9,95 

58.25 
26,50 
13.-
9,SO 
0,90 
4.80 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 30,47,.50 .. " ır 28.65 

" .. III 29,25 
Erıani 91,-
Sivas-Errurum g5,_ 
Istilmızi dahili 93.-

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve lI 

.. 111 
Anadolu mümessil 

10,75 
43,25 
H.-
51,25 

büyük rağbet görmüştür. Mem
leketimizde de bazi boru fahri • 
kalan olduğunu düşünen İstan· 
bul ticaret odası yerli borucula. 
rımızı korumak için gereğen 
şeyleri araştırmaktadırlar. 

ispanyaya ihracat · 
Ankara, 19 A.A. - Türkofıs 

reisliğinden: 

İspanya ile ticaret anlaşması 
müzakereleri neticeleninceye ka 
kar tüccarlarımızın zarardan 
korunmaları için bu memlekete 
mal göndermemeleri tavsiye o
lunur. 

Julien, ıkayanm ü z e r i n -
de ayakta durmuş, ağustos gü
neşinin bir ateş haline koyduğu 
göğe bakıyordu. Kayanın üst 
tarafındaki tarlada ağustos
böcekleri ötüyor, onlar da su
sunca Julien'in her yanını ses
sizlik kaplıyordu. Ayaklarının 
altında belki yirmi fersahbk yer 
yayılıyordu. Başının üstündeki 
kayalardan uçmuş olan bir at· 
maca arasıra gözüküyor ve gök
te geniş daireler çiziyordu. J U· 

~ien'in gözleri bu yırtıcı kuşu, 
ıradesine bağlı olmıyan, için
de? gelen bir hareketle takip 
edıyordu. Önun sakin ve kud
ı etli hareketlerine hayran hay
ran bakıyor, onun kuvvetim~ 
onun yalnızlığına grbta ediyor: 
du. 

N apoleon'un kaderi böyle ol
muştu, acaba bir gün kendi ka. 
deri de böyle olacaık mıydı? 

B ö 1 ü m XI 
BiR AKŞAM 

Veroieres'dc de bir gözük
mek gerekti. PaP.asm evinden 

Lavrens 
ö 1 d Ü 

Lontlradan Sporcuların 
T o k y o y a Atatürk Günü 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
mine girerek ve hatta İslam 
olarak, kabilelere sokulmuş ve 
onlan biribirlerine karşı kışkırt
mıştı. Arabistamn neresinde bir 
azma olsa orada Lavrensin par
mağını görmek kabildi. Vakit 
vakit Londradan gelen bir tel -
graf Lavrensin ortadan kaybol
duğunu bildirir ve bundan son
ra Arabistanın her hangi bir ye
rinde bir azgınlığın . patlak ver
diği anlaşı.lırdL 

La:vrens 1880 de doğmuştu. 
Bu hesapla 55 yaşında demekti. 
Yüksek okumasını Oksford'da 
yapmış, ve sonra İngiliz Enteli· 
cens Servisinde casuslara mah -
sus ayrı bir tahsil görmüştü. Ni
hayet İngiltere casus kurumu 
kendisini Mısıra göndermiş ve 
Lavrens orada İngilizler hesa • 
hına çalışmağa başlamıştır. Lav 
rcns sonradan bütün Arabistan
da, Suriyede uzun bir gezintiye 
çıktı. Arapların adetlerini, dil -
terini ,yaşayışlarını uzun boylu 
gözden geçirdi. Ve ondan sonra 
Arap kıyafetine girerek onların 
içinde yaşamağa başladı. Lav • 
rens bu suretle onların bütün is
teklerini öğrenmişti. Bundan ö
tesi kolaydı. Nihayet harp za • 
mamnda hatta sünnet bile ola
rak hepten İslamlaşmış görün
dü ve değişik Arap adları aldı 
ve herkese kendisini Arap san
dırdı. 

Her tarafı bir Araba benzi -
yordu. Y almz saçları sarı idi. 
Bunları da koyu siyaha boyata
rak ve hatta dalgalandırarak A· 
raptan farksız oldu. 

Mekke şerifi ile dost oldu. 
Kral Faysalla ahbaplık etti. Ve 

. Arabiatanın bir çok yerlerinin 
birbirlerinden ayrılmasına çalış
tı. Ve bu çalışmaları da çok mey 
vah sonuçlar verdi. 

En nihayet Lavrensin artık 
casusluk alanından çekildiği ve 
Londrada oturduğu bildiriliyor
du. Fakat ayrıca bir bisiklet fab 
rikasında çalışan Shav isminde
ki. i_H\nin d• Lo.-•n.at.ft o.y-n lı>ir 

adam olmadığı da duyulmuştu. 
Bir gün Londradan bir telya

mı almd: 
- Shav dün gece bisikletle 

bilinmiyen bir tarafa doğru git-
miştir?. . 

On.""' nereye gittiği belli ol· 
mamıştı. Guya araştmnaıar Ld-

raştirmalar yapıldı. Ve ~nra 
öğrenildi ki Lavrens casusluk 
alanında kafasında kalanları 
yazmak, elindeki kağıtları istife 
koymak için yakında bir eve çe
kilmiş ..• 

Bir aralık Lavrensin ismi u
nutulur gibi oldu. Sonradan ge
ne Londradan alman bir telyazı
sı bu tanınmış casusun bir mo
tosiklet kazası sonucunda kafa
sından yaralandığını bildiriyor
du. Fakat bu duyum doğru mu 
idi? Kimse buna inanmıyordu. 
Çünkü bu sırada İrakta bir az. 
gmhğın patlak verdiği haber ve 
riliyordu? 

Kimbilir belki bu gözü açık 
dalavereci gene Arap topluluk-

[Baş tarafı birinci sayfada] 
motorlu, bir kişilik bir spro tay
yaresidir. Tayyarenin adı ja
ponca "mavi deniz,, manasına 
gelen "SEİKAİ,,dir. 

Japon tayyareci kendisile gö
rüşen muharririmize demiştir 
ki: 

- "Seyahatim sadece spor
dur. Tek hevesim tayyare ile 
gezmektir. Geçen pazar günü 
Londradan uçtum. Viyanaya ka 
dar seyahat çok iyi geçti. Dün 
saat 11 de Viyanadan hareket 
ettim. Hava birden fena halde 
bozuldu. SaatJerce fırtına ile 
mücadele ettim. Ve bu sebeb
ten doğru Sofyaya gelecek iken 
"Niş., te askeri tayyare hanga
rına inmek mecburiyetinde kal
dım. Bugün saat 11 de Sofya • 
dan kaltım, şimdi de buradayım. 
Yarın sabah 9 da buradan kal
kacağım ve mümkün olduğu ka
dar az yerde tevakkuf ederek 
Tokyoya gideceğim. Tayyare • 
me bir sakatlık gelmezse bir haf 
ta sonra Tokyoya varacağımı ü
mid ediyorum. 

Maamafih tayyareme çok gü
venim vardır. Hususi olarak 
4000 İngiliz lirasına Londrada 
yaptırdım. Bir defa aldığı ben
zinle 17 saat havada kalabilir. 
Saatte 275 kilometre sürati var
dır. 

En büyük zevkim uçmaktır. 
Ailem Japonyadadır. Biricik er
kek çocukları ben olduğum için 
evlendirmek istediler. Bu yüz -
den Japonyadan kaçtım. Şimdi 
Londrada oturuyorum. Evlene
cek değilim. Benim için en iyi 
arkadaş tayyaredir.,, 

Tayyareci bu gece Japon el
çiliğinde konuklayacak, yarın 
sabah dokuzda buradan uçacak
tır. 

Krallık 
propagandası 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Eski dahiliye ve tay 
yar• ~ı ...... . ı...p -.::t-:.ı:Ö: ...t-

Jayısile kabineden ayrılmağa 
mecbur kalan ve Metaksas ile 
muhalefete geçen Y. Rallis, 
kral lehindeki tezahüratın me • 
nedilmesi üzerine hükUınet a -
leyhinde gazetelere şiddetli be· 
yanatta bulunmuş ve intihap~ 
ha ... au•.hh'cu ~ ı..c:ır..uırue Kraıı getı 

receklerini söylemiştir. 

lan arasına sokulmuş ve manev 
ralar çevirmeğe başlamıştır. 

Çünkü bu öyle bir. adamdı ki 
ölüsünü görmeden bile öldüğü
ne güven olmazdı. 

Dün bir telyazısı Albay Lav
rense oksijen verildiğini ve du
rumunun çok kötü olduğunu bil
diriyordu. 
Akşama doğru şu ikinci tel -

yazısı geldi: . 
Londra, 19 A.A. - Albay 

Lavrens motosiklet kazası neti
cesi olarak bugün ölmüştür. 

Bakalnn İngiliz gazetecileri 
ölüsünün resmini basacaklar 
mı? 

çıkarken Julien, tesadüfün bir O akşam bahçeye inerken Ju
lutfu olarak M. Valenod'ya ras- lien, o iki güzel kuzinin düşün
geldi ve aylığının artırıldığını celerini can kulağı ile dinlemek 
ona da anlatmak fırsatını kaçır- niyetinde idi. Önlar da Julien'i 
madı. sabırsızlrkla bekliyorlardı. Her 

Vergy'ye dönünce bahçeye. vakitki yerine, madame de Re· 
ancak ortalık tarnarnile karar • nal'in yanma oturdu. Az sonra 
drktan sonra indi. Bütün gün göz gözü görmez oldu. Julien, 
duyduğu o türlü türlü ve biribi- deminden beri yanında gördü
rindcn üstün· heyecanlarla gön- ğü, bir iskemleye dayanmış be
lü yorulmuştlL Kadınların kar- yaz bir eli tutmak istedi. Kadm 
şısına çıkacağı aklına geldikçe: biraz tereddüd etti, fakat en 
"Önlara da ne demeli?" diye son elini, kızgınlrk da gösteren 
düşünüyordu. Ruhunun o sıra- bir hareketle çekiverdi. Julien 
da, kadınların ekseriya alaka bunu ilk ve son ihtar diye kar
ile karşıladıktan küçük hadise- şılamağa hazırdı; tam o sırada 
ler seviyesinde, tam o seviyede M. de Renal'in sesi duyuldu. 
olduğunun farkında değildi. Sabahki kaha sözler daha 
Çoğu zaman Julien'i madame Julien'in kulağında çınlıyordu. 
Derville de, hatta madame de İçinden: "Talihin ı.ek şımarttı
Renal de anlamazdı; o da bu ğı bu herifle en iyi alay, ona en 
kadınların söylediklerini ancak iyi hakaret onun yanın.da karı
yan anlardı. Gözü pek yukarı- sının elini tutmak olmaz mı? 
larda olan bu gencin ruhunu alt- Ben, o kadar hafif siyerek bak -
üst eden ihtiras dalgalarında İŞ· tığı ben, b ... nu yapacağım." 
te böyle bir kuvvet hatta - ta- Karakterinde zaten pek tabii 
bir caizse - böyle, bir azamet olmıyan sakinliği hemen dağıl
~~rdı. Bu garib delikanlının dı; madam<.. de Renei:'in elini 
ıçınde hemen hemen her gün vermeğe razı olmasını ·kalbi 
fırtına eserdi. . çarparak başka bir şeY, düşün-

[Baş tarafı birinci sayfada] 
lu ile Güneş kulübü reisi Bolu 
saylavı Cevat Abbas birer söy· 
lev vereceklerdir. 

Bu söylevJerden sonra muh· 
telif atletizm oyunlan yapılacak 
ve en nihayet Galatasaray, Be
şiktaş, Fenerbahçe, Güneş ta· 
kımları tarafından bir "kardeş· 
ler maçı., oynanacaktır. Bu ma· · 
çın Beşiktaş • Güneş kombine· 
zonu ile Fenerbahçe - GaJatasa· 
ray kombinezonu arasında ya· 
pılması ihtimali kuvvetlidir. Bu 
suretle 24 mayıs gününü spor
culanmız şimdiye kadar mem
leketimizde yapılmadık mera· 
simle kutlulamış olacaklardır. : 

Samsundaki 
Tezahürat 

Samsun, (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor) - Atatürk'ün 
Milli Mücadeleyi hazırlamak ü
zere Samsuna çıkışının yıldönü
mü münasebetile bugün burada 
çoşkun tezahürat yapılmıştır. 
Binlerce halkın iştirak ettiği me 
rasim çok heyecanlı olmuştur. 
Gece de büyük şenlikler ve fe· 
ner alayları yapılmıştır. Beledi
yede gece verilen balo çok güzel 
olmuştur. 19 mayıs, halkın bü· 
yük tezahüratına vesile vermiş· 
tir. 

lzmirda 
İzmir, 19 A.A. - Bugün 19 

mayıs olmak münasebetile Ata· 
türk'ün Samsuna ayak bastık • 
ları ve devrimin ilk başlandığı 
gündür. Bu kutsal günümüz için 
Halkevinde saat 1 7 de bir töre· 
ne yapılmıştır. Erkek öğretmen 
okulu direktörü Refet Tok bir 
söylev verdi. Ve Atatürk'e de .. 
rin saygılar sunuldu. 

Odalar kongresi 
Toplanıyor 

Ankara, 19 (Hususi muhabi· 
rimiz bildiriyor) - Dördüncü ti 
caret ve sanayi odaları kongre .. 
.. ~O& ... ...,.~ •<> aa1• 5UuU DQC:U, VU \Jıı:::Ş 

te yeni Elcorno1u•-' D ... ı--1-ö - L.:...

sında Celal Bayarın bir söylevile 
açılacaktır. Kongre 2 mayıs ak
şamına kadar sürecektir. K!'~ -
greye her vilayet mU?-ta~a~ı ıçı?.
deki ticaret odası evıne ıkişer u
T•cıcu oo Kışı ıştirak edecektir. 
Bunlardan başka Ekonomi Ba -
kanlığının, diğer bakanlarla mi! 
li banka ve müesselerin kongreyı 
takibe memur edecekleri üyeler 
de, rev hak~ıru haiz olmak' üzere 
kongrece t·ulunacaklardır. 

Kongre münasebetile üyeleri 
muhtelif ticari filmler gösterile~ 
cektir. Bunlar süt, yün imalatı 
yumurtacılık, hububat pancar y~ 
şeker ist1hsali, sütçü kooperatıı· 
!erine aıtt ir. 

Kongre iiyeleri şehrin1'.ze gel
meğe IJaş!amışlardır. KonbfC u
mumi katipliğine iç ticaret ıt" 
mum müdürü Hakkı Viral v~ 
mua vınlıg:ne de Türkofisi neşrı 
yat ve prcpaganda şefi Süreyya 
Güz er tayin edilmiştir. 

mesine imkan bıralanıyacak ka .. 
dar kalbi çarparak arzu ediyor' 
du. 

M. de Renal öfkeli öfkeli p0-
litika sözü ediyordu: V erriere.! 
endüstri adamlarından iki iif 
zenginlikte onu geride bır:1 : 
mağa başlamış, belediye seç1l111' 
terinde de ona zorluk çıka~ue 
istiyorlardı. Madame Dervı. e 
bu sözleri dinliyordu. Juli~n 1.~e 
l ;lediye reisinin söylevı 1 .. 

büsbütün kızıp iskemlesini J1'l~. 
dame de Renal'inkine yalda 
tırdı. Karanlık bütün hareket~ 
ri gizliyordu. Julien elini, \:O" 
elbisenin örtemediği güzel t" 
lun yanına götürmeğe cüret ~ .. 
ti. Fikrinin sükunu bozuldu, 1 .. 
tık düşüncesini idare edetneı :1'. 
du, yanağını o güzel kola Jdi!" 
!aştırdı ve dudağını ona deg 
r ek cesaretini gösterdi. . edİ· 

Mada.. ; de Rcnal utr ııe· 
I:ocası şuracrkta idi, kadın ıtıl 
men elini Julien'e verdi ve 001• 
biraz öte itti. M. d~ Renal, sJları 
suz insanlar . _ para kaza ar) 

(Arkası " O 
r-v. ,1;f f>. 
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Diyarıbekir Bu Yıl Sonu 
lrene Kavuşuyor 

iki Büllük Kö!ırü Bitti 
Diyarıbekir 15 

'(Hus "' uh b·n·miz bildiriy.or) - Diyanbekire doğru ilerle-
usı m a ı d ·k· b .. ··k k .. 

ll'lekte olan demiryolunun 26 mcı kı~mın a ı ı uyu taş op-
~nün inşası bitirilmiştir. 435 inci kılomı;:trede kurulan Koma
ık ve K 11 k .. ·· köprüleri de bu hafta tamamlanmıştır. Ko-

1 an oyu . 1 d .k. .. 1 1 
lllaik'ten başlıyan 20 kilometrelik demıryo un 3: ı ı tu~e .aç~ -
nuştıt D geridine kadar olan duraklar da ınşa edılmıştır. 

• eve :ı k d.. 1 · 1 · k 1 
Buralarda arazi düz olduğu için topra u~e. ~~- ış er~ ~ ~!-
hkla yapılab1lmektedir. Yalnız, Deve Geçıdı onundekı huyu~ 
köprünün henüz bazı kısnnları tam3?'1lanamamıştır .. Deve ~eçı
~inden sonra hat aralıksız Diyarrbekıre varacaktır.Dıyanbe~ır~e 
ırili ufaklı 18 durak e•Ji yapılmıştır. Bu evler, Malatya~akılenn 
aynıdır. .. .. 

Diyartbekirin bu yıl sonlarına dogru trene kavuşacagı umu-
luyor. • • • • 

..J 

f ethiye, (Ta~) - Fethi)' ... 
. ~ordonunda Kabaağaç köyü ta
lebe ve mualiimlerine bir çay 
ziyafeti verildi. Küçüklerin sır
tındaki elbiseler, h:ılkın yardı

mile yapıldı. 

Seferihisarda Üç Haydud Yürük Çivril'de Yeti-
Ç a d ı r 1 a r ı n a H ü c u m Etti şen Afyonlar 

r fznıir i6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Seferihisann 
Türkme~ dağı dibindeki yürük çadırları silahlı, yüzleri 111askeli 
üç haydut tarafından basıldı. Yürük lsmail çadıra bağlandı. 
l<:omşu çadırda yalnız bulunan Osmanm karısı; "Para yok,, de
diğinden yedi, sekiz yerinden yaraland.ı .. Zabıta haydutları .Ya
kalamak için tertibat almıştır. Aydında ıkı soygun yaparak Tıre-
ye kaçan 3 hayduttan biri Arnavut Çolak Numan burada yaka-

• landı. , 

••• Köycülük Şubesi Açıhyor 
Diyarıbekir, 14 

,, '(Hususi muhabirimiz bildiriyorY - Halkevi Köycülük Şube· 
fli civar köylerde tetkik gezintileri yapmış ve Diyarıbekire 
dönmüştür. Köycülük Şubesi azaları, Ekim Direktörü Halil'in 
lbaşkanhğında birçok köylere uğramışlardır. Heyetle beraber 
giden sıhhat memuru, elliden fazla çocuğa çiçek aşISı yapmış, 
kinin dağtmıştır. Ekim direktörü de, cins tavuk yumurtaları ile 
tohum dağıtmıştır. 

••• Kzı~a kurşunu bir :arlıada$ı öldürdü. 
Yozgat, 18 

. ~ay~ işleri için köylerde bulumn Sorgun Huemt İdare Ki· 
tı~ı Kazmı, taban~lle" .o~ken kaza neticesinde arkadatı 
Koy Yaroım Sandıgı Katıbı Muhittin ömurıu vuımuıtur. Adli
Y~ derhal meseleye el koymuş, Kizrm yakalanarak kanwıi ts.
!kıbata başlannn;ttr. 

Çivril, (Seyyar muhabirimiz 
bildiriyor) - Bu kaza, uzun za
man iki vilayet arasında müna .. 
kaşalı bir vaziyet doğurmuştur. 
Af yon, elimden kaçırırun kor
kusile benimsememiş, Denizli 
kendine yeni ilhak edilmiş ol
duğu için üzerinde çahşama
mıştır. 

25 bin nüfusu, 2 nahiyesi, 64 
köyü vardır. En çok buğday ve 
af yon ekilen kazada bu yıl 400 
kilo af yon yetişmiştir. Ziraat 
Bankası Çivrilden bir buçuk' mil 
yon kiloya yakın buğday satın 
almıştır. 

Yeni belediye bütçesi 12 bin 
lira olarak tesbit edilmiştir. 
Mezun bulunan Kaymakam Eş
ref Turgud buraya gelerek va
zifesine başlamıştır. Çivril • 
sandıklı ve Çivril - Uşak yolla
rının tesviyei tUrP,.b.iyesi bitmiş, 
uç <iQ.şe,nmesine .. J>aşlannustır:. 
Bu yollar eylfil sonunda tamam 
lanmış olacaktll". 

Bu kaza, bataklıklar kenarın
da kurulduğu için 13 köy sıtma
dan bat kaldıramıyacak halde
dir. Doktorsuzluk. en büyük 
dertlerinden biridir. Yelm.ı bir 

..:. liükfunet ddktoru kasabanın 
_..____,.._, sağlık işlerime ba~aktadır. İh

Çorumda imar işleri 
~rurn, (Tan)_ Çorum Hususi Idar~ıi nafı~ya aynlan ~.ıo 
b~ lirahk ra ile bir yıl içinde 18 .kil_ol!1etrelık ıos~, 1.?<J .• k~~ 
ı-u Yaptırmi;tır. Yeni açıldığını bi_ldırd~ği~ Ay~aç koprusu ıçın 

1 merasime ait resımlen gondenyon.xn. 
~yapıan 

, ilk mahsul Yozgad'da lmtl-
tn~ırn~, .16 (Hususi muhabiri- hanlara başlandı 
lg bıldıriyor) - tık mahsul Yozgat, (Huauei muhabiri
ho Çuval arpa Menemenden miz bildiriyor) - Uç ımrflı köy 
ı-u raaya geldi. Kilosu beş ku· mektepleri tatil edildi, imtihan-
~tan •atıldı. lara başlandı. Tam teşkilatlı 

· "a Urdurda açdan kanal köy mekteplerile kaza ve vila-
hah Urd~r,. (Tan, - Bağ ve yet mektepleri 31 Mayısta tatil 
çCl;> Çelen sulamak üzere Esen 
1ııı:.~na kanallar açılmasına baş- olacaklardır. Haziran 1 de imt.i-
~"llı§tır. - han1a1'. baılııacaktır, 

tiyacı kar,ılayacak doktora lü
zum vardır. Çivrilin eczahane
siz oluşu de. çok defa birçok güç 
Iükler doğuruyor. Belediye ve 
Hususi Muhasebenin yardımile 
açılan ecza dolabı kafi gelmi
yor. 

~bad~ yeniden beş mek
tep ınşa edılmektedir. 

Bir muallim 
Su~an kurtuldu 
Kandıra, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Kayacrk Köy 
Muallimi Abdurrahman,ın uzun 
zamandanberi devam eden mu
hakemesi bitti. Abdurrahman 
Kayacık !köylülerinden Musta: 
fanm o~a çağındaki oğlu 
Mehmed'ı.n. devamsızlığına gÖz 
~mak ıçın kuzusile beraber 
bır koyunu rüşvet olarak al
maktan suçlu idi. Netic;ode bun
ların para ile almdıgı belli ol
m~ •. Abdurrahman beraat et
mıştır. 

Sürek avı 
G~encik, (Tan) _ Ger

m~ncık Avcılar Kulübü ile I~
~ır ~vcılar Derneği müşterek 
bı~ ~urek avı tertip ettiler. lz. 
mırlı avcılar, donanmış bir mo
tokarla .Tekin harabeleri civarı
na geldıler. Kafilede Avni Mus 
t~fa, ~imil Niflizade, V ;hdet
tın, Rıf~t, Mehmet, Mustafa lr
f~, A.lı, İsmail, Hakkı, Hüse
yın, Nıhat, Nuri, Ali Fuat ve 
d~ha birçok usta avcıİar vardı. 
~urek .avı çok tatlı ve eğlence
Jı geçtı. Avdan sonra Morah is
t~ yonuna gidildi. Arta kalan 
egle~c~ler t~mamlandıktan son 
ra buyuk bır ziyafetle son .ve
rildi. ~-- . - -

_K_u_· _ç_u_·_-K_T_E __ L_G_R_A_FI 

HABERLERi 
, ,.,,,,._.. 

~· Kandıra, (Tan) - Kaza 
Baytarı Nail Feluni'nin beledi
ye ile beraber çalışması n.etice
sintle bir hayvan kesim evinin 
açılması kararlaşmıştn. Ev, 
Kefken yolu kuyusu başında ya 
pılacaktır. 

,,. Kandıra, (Tan) -llk mek
tep talebeleri yıllü gezintileri
ni yaptılar. 360 yavru Çift Pı
narlarda güzel bir gün geçirdi
ler. Yukarıki resim, bu gezinti
den bir intibadır. 

• Sıvas, (Tan) - Atlı spor 
kulübü bütün üyelerile çalışma
larına devam ediyor. 

• Sıvas, (Tan) - Şarınuz 
mektepleri 5 mayıs bayramım 
neş'eli geçirdiler. Kız orta mek
ebi Nümune Çiftliğinde, Er

kek Muallim ve Liseliler Paşa 
fabrikasında eğlendiler . 

• Sıvas, (Tan) - Matbuat 
Kongresine, buradan Ahmet 
Eskici gidecektir. 

• Aydın, (Tan) - ŞaPbaylı
ğm müteahhide verdiği elektrik 
tesisatı için batı m::mleketler
den getirtilecek motör ve diğer 
malzemenin gümrüksüz geçiril
mesi kararlaşmıştır. Böylelikle 
6 bin liralrk bir tasarruf yapıla
caktır. 

· • Aydın, (Tan) - 7 Eylill 
İlk Mektebi talebelerinden 70 
kişilik bir grup muallirnlerile 
beraber bir otokarla Germencik 
ve Sökeye gitmişlerdir. 

"' Çorum, (Tan) - Belediye
nin 935 bütçesi 84612 liradır. 
Belediye bu az geliri ile şehrin 
ihtiyaçlarına cevap vermeğe ça
lışacaktır. İlk o1aral.. en büyük 
ve en işlek caddenin tamirine 
başlanmıştır. Belediyenin fazla 
göze çarpan dilencilikle de 
esaslı şekilde mücadekye gi
rişmesi temenni ediliyor. 
•Uşak, (Tan) - Kamal Ata

türk tık Ökulu talebeleri Halk
evi salonunda müsamere verdi
ler. Müsamere iyi l.caırlaıumş
tı ve muvaffak oldu. 

:11- Kandıra, (Tan) - İzmit 
Merkez Aygır Deposundan ka
zamıza getirilen iki aygırla 

itlerine devam ediliyor. 
~11ma. Kandır.a Bavtarı Na

il l'",dlimi nezaret ediyor. 
• Kandıra, (Tan) - Kaza 

Tahrirat Katib: Fehmi Atay, 
Hususi Muhasebe Müdürü Ali 
Rıza Ercan ve hükfunet heki
minden derlenen heyet kaza 
içinde beş yılda bir yapılan 
Tugra harmanları kontroluna 
çıkmışlardır. 

~Kandıra, (Tan) - Mezun 
bulunan Müddeiumumi Nezihi 
gelerek vazifesine başladı. 

• Kandıra, (Tan) - Civarda 1 

bazı kuduz vak'aları görüldüğü 
için sokak köpeklerine karşı 
esaslı bir mücadele açılmıştır. 

,,. Germencik, (Tan) - Avcı
lar Kulübünün yıllık toplantısı 
yapıldr. Çalışma raporunda ku
lübe 204 üye kaydedildiği, 345 
yaban domuzu, 10 kurt, 1 kap
lan öldürüldüğü yazılmıştı. Ye
ni heyete Nuri Germen, Ali, 
Mehmet, Mustafa, Kerim, Re
fik seçildiler. 

•Adana, (Tan) - Adana 
mektepleri bu yıl bayramlarmı 
güzel bir havada kutluladılar. 
Seçilen yeşil sahada bütün 
mektepler toplandı. Gençler 
kendi aralarında güreşler, boks 
müsabakaları, atletik koşular 
yaptılar. 

11- Çankırı, (Tan) - Bütün ilk 
ve orta mektepler hafta içinde 
yıllık gezintilerini yaptılar. Ha
vann~ güzel olması, çocukları 
oldugu kadar büyükleri de neş'e 
içinde bıraktı. 

•Çorum, (Tan) - Cemal 
Sahir tiyatrosu bir aydanberi 
şehrimizde bulunuyor. (Bir Ka
vuk Devrildi), (Faust) (Kayı
s~r~ Gülleri~, (Aynaroz' Kadısı) 
gıbı eserlerı temsil ediyorlar. 
B_uradan Samsuna gidecekler
dır. 

• El" . . azız, (Tan) - Ergani 
madenınde Hilaliahmer men -
faatine büyük bir balo verildi. 
Y olçatı • Diyarbekir demiryolu 
müteahhitleri, m ü h e n d i s
ler, bakır madeni şirketi amil
leri, Eliziz vilayeti ileri gelen· 
Jeri bulundular. Balo çok sami
mi ve eğlenceli geçti. 

Torbalıya 
Bu İsmi Niçin 
Vermişler? 
Çiftlik nazınnın 
deve torbalan 

Torbalı, (Hususi muhabiri
miz yazıyor) - Torbalı, vakti
le Torbalı Abdülhamid'in çift
liklerinden biri imiş, çiftlik na
zırı kendi mahkemesinde kendi 
kanunlarile hüküm verir, astığı
m asar, kestiğini kes~rmiş. Ö 
zaman oturduğu bina şimdiki 
kaymakamlık dairesidir. 1927 
zelzelesinde yıkılmış, sonra tek 
rar yapılmıştır. 

Niçin Torbalı demişler? Ô· 
nun da bir hikayesi var: Çiftlik 
nazırı meraklı bir adammış. Bu
rasını ağaçlandumış, bir de gü· 
zel kor..ı yetiştirmiş .. Fakat, de
veler ağaçlara ilişmesin diye 
bütün devecilere hayvanların 

ağzına torba geçirmelerini em
retmiş .. Bu adet bugün bile gö· 
ze çarpıyor. 

926 yılma kadar bir nahiye 
olan Torbalı, bugün (Tepeköy) 
ve (Ertuğrul) ile birlikte üç 
mahalleli bir kaza mer.kezidir. 
Demiryollarının bağlantı nok
tası olması, İzmir - Aydın şose
sinin kaza merkezinder geçme
si ehemmiyetini arttırmıştır. 
Sıtma mücadelesi yapıldığm
danberi kazanın sağlık vaziyeti 
de değişmiştir. Cellat Gölü ku
rutulduktan sonra hastalrk kö
künden kaldırılabilecektir. Tor
balının 37 köyü var. Köy Kanu· 
nuna uyularak yeni mali sene 
başında (Çapak), (Arslanlar), 
(Karakuyu), (Dağkızılca) köy
lerinde birer andaç taşı dikile
cektir. 

Bütün kazanın nüfmu 16 bin, 
merkezin 1800 dür. Yıllık gelir 
60 bin liradır. Torbalı, bağları 
ile meşhurdur. Bundan başka 
zeytin, susam, arpa, buğday ye
tiştirir. 

Kazanın maarif işleri çok iler 
Jemiıtir. Kizun Paşa llk Mek
tebi ağaçlıklar içinde çok güzel 
bir binadadır. Zelzeleden sonra 
bilhassa bu son iki yılda yeni~ 
den birçok binalar yapılmı§tır. 
Belediye dairesi ile asri ceza 
evi bu aradadır. Ceza evi, hazi
randa yeni teşkilatla açılacak
tır. - E. Hamdi U stel. 

iç Bakanın 
Tetkikleri 
Eğridir, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - lç İşleri Ba
kam Şükrü Kaya buradaki tet• 
kikleri sırasında eski eserleri de 
gözden geçinniştir. Şükrü Ka
ya, Coşkun Spor Geııç:er Kulü
bünün daveti üzerine hazırla
nan sandallarla Canadasrna ve 
Büyükadaya geçmiştir. Bakan 
Eğridirden çok memnun ayrıl~ 
mıştır. 

Bol uda 
Öldürülen 
Çoban 

Katil 15 sene ha 
se mahkum oıc 

Bolu, 14 (Hususi muhabiri 
mizden) - Bolu, Anadolumu 
zun en güzel viiayetlerinden b · 
ridir. Tabiat buraya etrafında 
yüksek dağlar ve zengin onna 
larla, iyi menba suları ile bütü 
güzelliğini vermiştir. Bolunu 
içi bugünlerde oldukça sıcak o 
duğu halde civar dağlarda kar 
lar henüz erimemiştir. Bu üze 
beyaz örtülü dağların manzara 
sı Boluya ayrıca bir güzelli 
vermektedir. 

Son zamanlard:- yağan yağ 

murlar ekime çok faydalı olmu 
bundan dolayı çiftçinin yüz· 
gülmüştür. Bu sene mahsulü 
her senekinden daha bereketlıı 
olacağı ümit edilmektedir. Di 
ğer taraftan şirin Botumuz vali 
nin krımetli çalışmalarıyl 
günden güne refaha ve bayın 
dırlığa kavusmaktadır. Yeni 
den bir çok yollar yapılmakta 

ve eskileri tamir edilmektedir. 
Bolunun asayişi de mükem 

meldir. Gerek polis ve gere 
jandarmanın çalışmalarını bu 
rada memnuniyetle anmayt bi 
vazife bilirim. Evvelce İstanb 
<- .:ccz:ısmda reı· :-:aleti 
büyük bir dirayetle ifa eden v 
bundan dört ay evvel Bolu ağı 
ceza mahkemesi riyasetine ta 
yin edilen reis Nusretin karar 
larındaki sür'at ve muhakemed 
gösterdiği ehliyet te ayrıca vi 
l§yette asayişin daha çol: tees 
süs etmesine hizmet etmektedi 
Bir çok suçlular, mahkemede r 
isin inceden inceye sorduğu s 
aller karşısında kaçamak yol 
bulamayıp meseleyi etrafile it 
rafa mecbur olmaktadırlar. 

Geçenlerde burada bir çoba 
katledilmişti. Tetkikat, tahki 
kat yapıldı. Ve nihayet katil o 
makla zan altına alınan biri 
tevkif edildi. Ortada ne şahi 
ne delil ve ne de emmare vard 
Y almz bir çocuk hadiseyi uza 
tan görmüştü. Reis Nusret ke 
disine öyle sualler sordu ki nih 
yet suçlu şahidin bu derme çat 
ma şehadeti karşısında bile ev 
velce tamamen inkar ettiği suç 
itirafa mecbur kaldı. Ve on be 
sene hapis cezasına mahkum ol 
du. 

Bir ay sonra 
Elektrik 

Eiridir, (Hususi muhabiri 
miz bildiriy.or) - Kasabanı 
elektrik işi şim<liyo kadar u 
fabrikasından alınan cereyanı 
idare ediliyordu. Fakaı, ihtiya 
cı karşılamadığı iç:n son def 
belediye, mevcut tesisata yen 
makineler ilave ettirmiştir. Ka 
saba en çok bir aya kadar ay 
dınlığa kavuşmuş olacaktır. 

• •• •• 
ınonu Abidesinde 

~er sene olduğu gibi b? yıl da ~nönü abidesinde büyük mera
sıın yapıl~ı~tı.r. Merasıme on bıne yakın köylü iştirak etmiş, 
~~nç~~r Bır.lığı v~ Kızıl />;-Y Başkanları ile daha birçok hatipler 
soz soylemışle~~:· Şehıtlerimizin hatıraları anılırken, Türk 
ordusuna ve Bu~ük Önder~ saygılar sunulmuştur. Yukardaki 

fotograf mcrasunden bir intibaı gösteriyor. 
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Ölanlara Hiç Benze ı Seven Bir Kadının Fedakarlıg 1 

m em •11 Bazı kadınların sevdiklerine kar olabilir mi? .. ,, 
zaman hazır ve nazır olmağa ve 
her iki kztadaki ihtiyaçlara der
hal cevap vermeğe mecburuz. 
Babam merhumun padişahlığı 
zamanında Macarların Türk ül
kelerine yaptıklan hücum ve ta
arruz üzerine Anadoludaki or -
dumuzu Rumeliye geçireceği -
miz zaman yabancı gemilerin 
denizlerimizde dolaşmasından 
ne sıkıntılar çektiğimizi hatır -
larsınız. Binaenaleyh ben karar 
vermiş bulunuyorum ki bizim 
sevkiyatımıza hiç kimsenin en -
gel olmasına müsaade etmiye -
ceğiz. Zira denizlerine ve ülke -
lerine sahip olamayan hüküm -
darın hissesine büyük utanclar 
düştüğünü bilenlerdeniz. Ben 
şikayet ettiğiniz bu hisarı yap -
makta devam edeceğim. Bu hi
sar kurulacaktır Çelebiler! 

Ve bu sözlerin, murahhasları, 
yıldırımla çarpılmışa döndür -
düklerini görünce sesini bir per
de daha yükselterek: 

- Yer, zaten bizimdir! - diye 
haykırd.ı - Ötedenberi Asyadan 
A vrupaya hep bu yerden geçmi
.şiz. Eğer aramızdaki sulhun 
devamını istiyorsanız, bu mese
leye karışmaktan vazgeçmeniz, 
ikide bir bana bu işten bahsa 
kalkışmamanız lazımdır. Şayet 
maksadınız, bizi buralardaki ge
çit hakkımızdan mahrum etmek 
ise o zaman mesele değişir. Ama 
siz ve imparatorunuz haddinizi 
bilmekte devam ettikçe tarafım
dan bir zarar görmiyeceğinize 

emin olabilirsiniz. Tekrar odi -
yorum: Haddinizin dairei nde 
kaldığınız müddetçe, bizim işle
rimize hic karısmamanrz ve ha
diseler çrkarmağa kalkışmama -
mz şartile ne sulhu ihlal edece
ğim, ne de sulhu bozmağı düşü
necegım. Fakat aksi takdirde, 
menfaa tlanmı korumağa mec -
bur olduğumu zannediyorum.,, 

Bunun üzerine murahhasla -
rın Kostantiniyeye dönmelerine 
müsaade etmi!}ti. Tabii, şehre 
döner dönmez onların da ilk iş -
leri, gördüklerini, bildiklerini 
ve isittiklerini imparatora, ku -
mandanlara, imparatorun en 
fazla emniyet ettiği adamlarına 
a:ıl_a~mak olmuştu ve sözlerim 
bıtırır ?itinnez bir ağrzdan ila
ve etmışlerdi ki: 

"- R<:Iirnenin yeni sultanı 
Mehmedı yalnız söz söyliyerek 
y~ptıklanndan menetmek im . 
kansızdır. Onu Anadoluhisarı -
nm karşısındaki kıyılardan yal
vararak uzaklaştırmağa çalış _ 
~a~ gülünç oluyor. Eğer elde 
kaf ı derece kuvvetli bir ordu ol
saydı sizden ricamız şu olacak _ 
tr: "!mparatorum harbet ! Bu a
dama haddini ancak krlrçla bil
direbilirsin !,, 

Tabii asrl gülünç olan da bu -
rasıydr. Ne yapabilirdi bu impa
rator? İkinci· Mehmedin karşı
sına hangi kuvvetle ~kabilirdi? 

Maamafih imparator daha ilk 
anda düsmanın ne yapmak iste
diğini anlamış bulunuyordu ( 1). 
Anadolu hisarına geldiği gün 
ilk isi bir kuvvet hazırlamayı dü 
sünmek olmuştu. Fakat yaptığı 
bütün hesaplar, kendisini, ken -
clisinin de güldüğü neticelere u
laştırmıştı. Elinde o kadar az 
gemi ve hele o kadar az asker 
vardı ki... Ve bunları harekete 
getirmek öyle zordu ki. 

Bir kere on Bizans kadırga -
srndan ancak iki tanesi şöyle 
böyle işe yarar gözüküyordu. 
Askerlere gelince; bunlar ku -
marla kadından baş kaldıramı -
yan bir takım sarhoş serseriler
den baska bir şey değildiler. 
İşte bunun için Kostantin, düş
manınm en korkunç hareketleri 
karsısında elleri kollan bağlı bir 
ıeyirci gibi davranmağa mecbur 
olmuştu.Değil askerlerini, Türk 

hükümdarının kazma, kürek ta- karşı sonsuz fedakarlıkları dil- Kadında rr.erhamet, şefkat 
şıyan hamallarını bile Avrupa lere destan olmuş, romanlara ve sevgi hep bir arada yürür. 
kıyılarından kovabilecek kuvvet geçmiştir. Fakat umumiyetle Şüphesiz kadınların daha bir-
toplayamamıştı. kadınlar sevdiler mi, fedakar çok hisleri de vardır. Fakat bü-

• olurlar. tün hisler ancak aşktan sonra 
Bunu yalnız 't zmirde Hasan doğar. Bunun böyle olduğuna 

sokağında A. Canip imzasile iman ediniz ve bi~iniz ki, seven 
mektup yazan zat pek anlama- bir kadın her türlü fedakarlığa 
mış görünüyor ve diyor ki: hazırdır. Seven bir kadının ya

Bizans tarihine bir başka ba
kımdan renk ve hareket vermiş 
olan müverrih Dukas, ikinci 
Mehmedin Kostantiniyeden ge
len sefirlerle konuşurken çok 
hakaretli bir lisan kullandığın -
dan bahsetmektedir. (2) 

Güya ikinci Mehmet kaşlarım 
çatmış ... ve: 
"- Eğ-er bir daha buraya gel

mek ve manasrz gevezeliklerle 
beni tacize kalkışmak cüretini 
gösterecek olursanız, derileri -
nizi, diri diri yüzdüreceğim. 

Demiş ve "Kostantin Dıraga
zes" e şu cevabı göndermiştir: 

"- İmparatorluğun İstanbul 
surları dışında kalan bütün top
rakları benimdir; benim emrim
le idare olunan yerlerdir. Bura
larda her istediğimi yapmaktan 
menedilemem. Babam Macar 
harbmdan sonra siz, Şarki Ro
malılar onun Boğazdan geçme
ııine mani olmak hainliğini tec
rübe etmiştiniz. İşte Rumeli ya
kasında bugün yapmak istedi -
ğim hisarın esası o gün tasar -
lanmıştı. Babamın yapmak iste
yip yapamadığı şeyi yapmak 
ben oğluna düşen büyük bir va
zife değil midir? Babamın hatı
rasına hürmetten beni kim me
nedebilir? Size söyliyeyim ki, 
benim önümde durulamaz, zira 
ben, benden evvel gelmiş olan -
lardan hiç birine benzemem. 

• 
Tabii murahhaslarını dinle -

dikten sonra imP.arator kendi 
topraklarında, harıl harıl çalı -
şan ve her gün bir başka düş -
manlık yapan Türk hükümdarı
na karşı hiç bir harekette bulu
namamı~tı. Ama böyle bir hare
kete kalkışmağa nasıl muktedir 
olabilirdi? 

Bununla beraber, Kostantini
yedekilerin büsbütün boş otur -
dukların1 sanmak ta bir hayli 
hatalı olur. Bizanstan derhal u-
çurulan sefirler Venediğe, Papa 
ya, Moraya, Ege adalarma dağr
lıp haberler salmışlar ve bütün 
Hıristiyan aleminin kapılarını 

birer birer çalmağa başlamışlar
dı. 

İkinci Mehmet bunun da far
kındaydı. Edirne sarayı uyumu
yordu. Her Bizans sefirinin ar -
kasma bir veya iki tane de Türk 
gizli memuru takılmıştı. Bunlar 
gittikleri yerlerde bol para sar
federek ahvali öğreniyorlar ve 
muhtelif hıristiyan memleketle
rinin Bizansa karşı olan düşün -
celerini Türk hükümdarına bi -
rer birer bildiriyorlardı. 

İkinci Mehmet, bu işi de ka
YU:pederi Zagnos paşa vasıtasi
le ıdare ettiriyordu. 

Sözü gene "Krritovolos" a 
verelim: 

.. "~~kbahar yaklaştığı zaman 
hukumdarnn otuz harp . . 
.1 b. h . gemısı 

"Hizmetçisi, uşağı ,köşkleri, pabileceği fedakarlığı biz er
her türlü Jiiksü ile zengin bir kekler düşünemeyiz bile ... Bize 
kız tasavvur ediniz. ônun kar- yalnız: "Bir kadın bu kadar fe
şısrnda ben, orta halli bile de - dakar olabilir mi?" diye soran 
nemiyecek kadar mütevazı ya- İzmirli okuyucumuzun sualine 
şayan orta yaşlr bir adamım. cevabımız budur. 
Şimdiye kadar evlenmt.miştim; • 
ona bir m 'Cliste rastgeldim. Et- Karı koca ihtilaflarının bin 
rafında benden çok genç, ben- bir nev'i arasında bir de çocuk 
den çok zengin birkaç kişi per- meselesi vardır. Çocuk terıbiye
vc:ne gibi dönüyordu. Ahbap si ve çocuk sahibi olup olma 
olduk. Galiba biraz resim yap- maık meselesi... Çocuk terbiye
tığım için, biraz keman çaldı- sindeki ihtilaflar da pek yaba
ğım için benimle alakadar ol- na atılmamak lazımdır. Birisi 
du. Uzatmıyalrm, seviştik. yüz verir, öteki son derece ağır 
Onunla eı lenmek aklımdan hareket eder. Birisi bir mesleği, 
geçmediği gibi böyle bir şeyi öteki başka bir tahsil şubesini 
onun da dü~ünmediğini, bahsi- ister. Fakat bu çocuk olduktan 
ni etmemesinden anlıyordum. sonraki ihtilaf... Ya olmadan 
Bir gün işimden çıkarıldım, evvel, yani doğrudan doğruya 
büsbütün parasız kaldığım za- çocuğun hayatına ait olan ihti
man bu kız bana hatırı sayılrr laf .. Bir taraf çocuık sahibi ol
bir yardımda bulundu. Aylarca mağa can atarken, öteki bunun 
işsiz kaldım, bu sırada onun ra- tam~mile düşmanıdır. lşte bu 
bıtasrnda en küçücük bir gev- ihtilafın önüne geçmek ~lay 
şeklik şöyle dursun, daha çok değil. 
kuvvet gördüm. Derken ayda Behiye imzalı mektubun sa-
bana ancak 65 lira getiren baş- hibi şunları yazıyor: 
ka bir iş buldum ve bu para bir "Üç senedir evliyiz. Ben bel
tek lira artmaksızrn iki sene ki çocukluğumdanbe.-i bir ço
geçti. Bu iiı.. sene içinde onu cuk ·ahibi olmağı kurdum. He
lzmirin yüksek mevki sahibi le yalnız evlat sahibi olmak 
iki zengini istedi. Hele birisi için evlendim, dersem yalan 
zengin, genç, güzel, Avrupa söylemiş olmam. Ne yapayım? 
görmüş ... Fakat o bunları bana Bu bir kabahat -ı.i? Fakat ko
söylerken: "Ben evlenmiyece - cam için bu, akıldan geçmiye
ğim ki ... Ne diye beni istiyorlar cek bir deliliktir. Hem de en 
bilmem" diyerek benı derhal büyük delıliktir. "Bunun için kaç 
teselli ediyor, fakat bir taraftan kere ağladım, sızladım. Kaç ke
da kırryordu. Evlenmiyecek, re hayatım tehlikeye girdi ve 
demek ki, benimle evlenmeği onunla beraber katil oldum. Bu 
de aklında11 geçirmiyor. Bunda gün yine aynı vaziyetteyim. Ev
ne kadar haklı olduğunu yaz- lat sahibi olmak için can atıyo
mağa lüzum yok. Fakat insan rum. ô buna maddi imkan ol
bu hakikati kolay kolay kabul madıgmı baiıano • .ı .... ,,,,.ı, vin.ı> 
etmiyor. beni cinayete sürüklemek isti

Size asıl yazmak istediğim yor. Ne yapabilirim? Bu defa 
şudur: da muvaffak olamazsam ayrı/-

Geçenlerde bir gün sabahle- mağı bile düşünüyorum." 
yin erkenden buluştuk. Gece Zavallı kadın ... Onun emsali 
uyuyamadığ'tm, bana bir şey ne kadar çok. Anlaşılıyor ki, 
söylemek istediğini söyledi. Bir kocası biraz da çocuğun yükün· 
mahallebicide oturduk. ilk sö- den, masrafından, bütçelerine 
zü: "Sen benimle evlenmek is- açacağı rahneden çekinerek her 
temez misin?" demek oldu. Bir- şeyi göze alıyor. FaLat belki 
den şaşırdım, sıkıldım, heye- bazı adamlarda oldu~ gibi, on
candan bunalır gibi oldum ve da da çocuk sevgisizliği vardır. 
yine bu şaşkınlıkla: "Hayır, de- Bunun birincisi büyük mahzur
dim; yaşlarrmız ve hallerimiz dur. Kadın hazan bu mahzuru 
biribirinden çok uzak .. .'' Bir sa- hiç kale almaz. "Allah onun da 
niye durdu. Gözlerimin ıçıne rızkını verir!" der. Bunu derken 
baktı: kocasına çocuk aşkını yumuşa!:

- Yaş meselesi seni değil, Irkla aşılasa ve sonra onu yeni 
beni alakadar eder. Sen ona ka- bir hayat için peşinden tasarru
rışma. Benim servetime gelin- fa hazırlasa muıhaıkkak ki, mu
ce, eğer bu seni rahatsız ediyor- vaffak olur. 
sa babamdan on para almıyaca- Fakat Behiye'nin vaziyetin-
ğım; senin aylrğrnla yaşarız. de ayrılmağı düşünmek abestir. 

Heyecandan gözlerim doldu, Yeni kanun, böyle sebepler~e 
ellerini öptüm ve daha sakin ayrılmağı ~deta imkansız hır 
bir günde karar vermek üzere hale getirmiştir. Bir tek çare, 
ayrıldık. tatlı söz ve yumuşaklıkla koca

Aradan on gün geçti. Onu ya çocuk sevgisini aşılamaktan 
avutuyorum. Çünkü inanamıyo- ve bazı emri vakiler hazırla
rum. Bir kadın, bu kadar feda- rr.aktan ibarettir . 

ı e . ır aylı yük taşıyan gemiyi 
Gelıboludaı;ı ~~aziçine doğru 
hareket ettırmıştı. Bu gemilerin 
her birinde taş, horasan ve de _ 
mirden başka, bu gemileri her 
ihtimale karşı, korumak için bir 
çok babayiğit asker de vardı. 
Kendisi karadan kah atını ıiört 
nala kaldırarak, kah bir nokta
da durup etrafı uzun uzun tetkik 
ederek tam yedi günde Gelibolu
dan lloğaziçine, Boğaziçindeki 
o Bizansı korkutan mevkie ulaş
mrştı.,, 

man bu yer ile Anadolu hisarı
nın arasında denizin ancak vedi 
"stadyon,, ( 3) uzunluğunda ol
duğunu biliyordu. Bundan son
ra etraftaki tepelere çıkarak hi
sann yapıldığı anda bu tepelere 
ne derece hakim olabileceğim u
zun uzadıya kafa ve göz yorarak 
hesaplamıştı. 

Bundan sonra surların uzun
luğunu, ne tarzda yapılacakları 
nı, kulelerin ne yükseklikte ola
caklarını hep kendisi birer bicer 
tarif etmiş ve adamlarının fikir
lerini dinledikten sonra kat'i ka
rarını vererek temelleri attır -
mrştı. 

işin bir an evvel bitmesiydi. Bu
nun için, bu işi bir çok parçalara 
ayırarak, her parçasını: yüksek 
rütbeli adamlanndan birine ver
meyi doğru bulmuştu. "Sadra -
zam" ma "kaympederine" ve 
kendisine de bu işbölümünden 
büyük birer yük düşmüştü. 

(Arkası var) 

( 1) Françesin hatıratından - tarihi 
vak'alar, sayıfa 234. 

(2) Bu adam kulak asmamalıdır. 
Fakat hadiselerin aleyhimizde nasıl 
değiştirilerek istismar edildiğini an· 
latmak için bu parçayı yazdrk. 

İkinci Mehmedin ilk işi boğa
zı ölçtürmek olmuştu, ki Rume· 
li hisarını kurdurmak için, Aya· 
mihailon kilisesinin enkazına 
son tekmeleri vurdurduğu za - Genç hükümdarın maksadı bu 

(3) Bir stadyon ki eski Yunanh
larm ölçüsüdür. 189 metrelik bir 
uzunluğu ifade eder. 7 stadyonn 
"1323,, metre eder. 

Musiki köşesi - Resimde görülen eski marka arkalı piyanoya 
çok münasip bir köşe uydurmak lazımdır. Piyanonun cilası oda
nın rengine uymaık için silinebilir. Yukarda görülen musiki kö
şesinin, duvar lan pembe kağıtlı; eşyanın tahta kısmının rengi 

ıkakao, halı kayısı renginde ve perdeler bejdir. 

Modern Bir Ev 

Güzel Yatak Odası 
• 

Sade ve Güzel Möbleler 



== 20. s - 935 ======================================TAN:-:.::::====================:::;;==========::.:;======= 11 

• 
TRAKYA-EDiRNE SAYFASI 

----------------------------:-------~------

' pulru yalnız Şeker yapan bir fabrika deGlldlr. Hayır! Onun manası bUyUkdUr. 
Bu Tarakyada göçebel tl• nihayet vermeOi ifade eden azmimizin sembolUdUr. 

Göçebelik Bittil Krar Verdik ki Artık 
Trakya'ya Adamakllh Yerleşeceğiz 1 

Trakyah TUrk ı Emniyet içinde otur l Yerin, yurdun senindir, seni daha ziyade 
canlandırmak bugUnUn idealidir! 

Biz artık Trakyada oturma
~a. yerleşmeğe ve hiç bir zaman 
Oradan kımddamamağa karar 
\'ermiş bulunuyoruz. Bu cihet 
~~Ylece herkesin malumu ola! 
.. ılrneli ve inanmalıdır ki yirmi 
Uç senedenberi devam edip ge
len tereddüd, likaydi, endişe 
Ve alakasızlık devresi artık 
~rakyalı Türk i-:,·n bir daha ge
tiye dönemiyecek olan mazi ol
tnuştur. 

Edime saylavı Şeref Aykut 
bir gün söz dü§ttlüştü de bana 
şu rnüAJı~csini aıilatmıştı: 
"- Ediriıeyi..•lnlu iQin • di

Yorduk. Tanıdıklanmdp IWı
daracalı Mehıned ala ile yolda 
karşıla,um. Bana ne de.e befe
llirainiz? (Şeref bey! Şeref bey! 
"diye bağırdı - ben ektim, Bul
tar biçti, Bulgar ekti ben biç-

-.. Meriç ,, in UstDndekl fU k8prUye bakınız.. Bunları yapan-
lar orayı nasll gözden ve gönülden Irak edebilirler braaal 

gitme devresinde, bu toprakla
rın birbirini kovalayan sevinci 
kısa ve matemi daima uzun gün 
lerini bütün acılığile yaşamış 
olan nesil bugün ayaktadır. İş
te bu neslin - ki çok uzun ömür
lü olmasını temenni etmek li
zundır - gayretidir ki Trakya 
pek yakında liyık olduğu refa
ha, dayanıklılığa ulaşacaktır. 

Ne diyorsunuz? Trakya yol 
larmm bozuk olduklarım mı söy 
lüyorsunuz? 

Trakyaya yol yapılacaktır. 
Rumeli 'imendiferlerinden 

halkın pek güçlükle istifade 
~d~bildiklerini mi işaret etmek 
ıstıyorsunuz? 

Sabırlı olunuz, Trakyada bir 
Türk demiryolu işletmesinin 
kolaylıklarından ve intizamın
dan istifade edeceğiniz günler 
uzak olmıyacaktır. 

Fabrikal.ar bir~irlerini t ıp 
edeceklerdır . Koyler birer sıh
hat yuvası haline gelecekler ve 
elektriksiz köy evi, köy ahırı 
kalmıyacaktır. 

Alpulluda bir şeker fabrikası 
y~pı.lm~sı .r~.lnız .bir ticaret işi
nın ılerı yurumesı manasına gel 

. . . tunun her han-
gı bır yerın 

Alpulluda bir şeker fabrikası ku 
olmaımm minau pek 

oranın hi bir teb-

Trakyanın 

Bir belası! 
"Türl~iye hudutları dahilin

de vagon/an en külüstür, en 
eski, biletleri en pahalı ve hal
ka /ayda verici olan kıymetini 
en asgari haddine indirmi~ 
olan tren işletmesi hangisi- 1 
dit?" dediniz mi... Böyle bir 
suale bütün Türk A vrupasın
dan alacağınız cevap ancak şu 
olacaktır. 

- Şark Demiryolları. 
Bu demiryolları Mericin su· 

ıadığı toprakların, Çnrlu ova· 
smm ve Trakyanın o bin bir 
bereketli tar/alarmın mahsul
lerini lstanbula gönderilemez 
bir hale sokmuştur. 

Bu demiryolu üzerinde Sir
keciden Karaağaca kadar bir ı 
seyahat yaptıktan sonra sinir. 
eri bozulmamı" tek yolcuya 
·astgelmek imkan:;ızlaşmıştır. 

Ne garip talihdir ki, bu hat· 
a çalışan yataklı vagonlarda 

bile ekseriya düzen bozukluk
ları görülür. Ya su bulunmaz, 
yahut su bulunur da temiz bir 
havlu bulmak için ıslak yüzle 
en azdan yirmi dakika bekle
me.k icap eder. 

Edirne, Çorlu ve Çatalcaya 
gidip gelenlerin otobüslere 
binmeği bile göze aldırdıklaTI· 
m gördüğü halde - ki bu Tür· 
kiye gibi medeni bir memle
ket vatandaşı için cidden bü
yük bir fedakarlıktır - bu 
muhterem demiryolu idaresi 
adeta protestoyu andıran bu 
harekete gözlerini yumar, gör
memezlikten gelir ve bula bu
la şöyle bir çareye baş vurur: 

- Şu otobüsleri menettire
mez miyim? 

A gözümün nuru! Sen hal
km kesesini ve halkın istiraha
tini bir parça düşünmüş olsan 
ferah bir katar arabasında ra· 
hat rahat yolouluk etmtflı var
k•n kitti b/11t1r. lılm lltll•t #Nl•r 
otobS.l~r~? .. 

Hangi sigorta Trakya yol
larında otobüsle seyahate çı
kan bir vatandaşın barsaklau
nr sigorta edebilir? 

Fakat bu iş böyle gitmiye • 
cektir. Yarın, öbürgün şoseler, 
"üstünde yumurta teker/esen 
kıt1lmaz" denilen neviden şo -
seler yapılıp tamamlandı mı, 
mesele kalmıyacaktır. Bugün 
sakat olmalı bile göze alarak 
kötü yollarda otobüsle gidip 
gelenler, tabii o zaman yine 
hem rahat, hem ucuz. hem sa
ratli bir vasıta olan otobasa 
tercih edeceklerdir. 
Şark Şimendiferleri idare

sinin bugünkü halile. h a 1 k ı 
trene binmekten nefret ettir· 
mek istiyormuş gibi bir KÖrü
nQşü var. 

Acaba son günleri yaklaştı
ğı için mi? 

eae 
Resim 

Sergisi 
Ed"rnede Halkevinin ~ 

açılan Edirneli reısamlar 11ergiıini bi~ 
büyük bir heyecanla kartıladık. 

Izmirde, Ankarada, 1ıtanbulda her 
hangi bir sanat tezahürü fÜphesiz bizi 
memnun .eder, fakat Edimede, ,u Bal 

arbındenberi her gün ıokakl 

Tekirdağ Üzümleri Neden 
Yüksek Fiyat Bulamıyor ? 
Maksat nedir? Kumba§larının mahvo • 
ması, Teklrda§ın ba§sız kalması n ? 

.. A • • • y e n g Uz e 1 ı ş ı O ı n ı M a r m a r a n ı n bu 
0 TekirdaO ,,cıl)ma serper,, 

Tekirdağı bağcılarmı üzüm 
satışı geçen sene hiç memnun 
etmemişti. O Tekirdağı kı Mar
mara'nrn kıyısında ve İstanbul 
gibi büyük ve kalabhk hır dün -
ya şehrinin burnu dibin.-te bulu
nan bir üzüm mmtakasıdır. Yal
nız üzüm yetiştirmesi bile, rahat 
yaşayabilmesini temine kafi ol
ması lazııngelirken acaba bu 
Tekirdağı nasıl oluyor da üzüm 
yetiştirdiğine de yetiştireceği -
ne de bin kere pişman olmuş gi
bi görünüyor? 

Buna hayret etmemek için 
kendimizi çok zorluyoruz. 

İstanbul, bir defa çok üzüm 
istihlak eden bir pazardır. Ve 
Tekirdağının yapıncağı belki 
lüks '"!,, değildir ama hiç te fe
na bir üzüm değildir. Bilakis ha
zan küfeler içinde öyle gözalıcı 
duran salkımları vardır ki insan 
çavuşu da, rezakıyı da, parmak 
üzümünü de unutuveriyor. 
"Vana yokA yaıpıncakf" de -
yenleriıni% as mıdır? 

Bir zamanlar deniliyordu ki : 
"- Tekirdağında bir fabrika 

açılsa bu iş düzelir. Biz üzümle
rimizin bir kısmını Meyvehoş 
esnaflarına su pahasına veriyo -
ruz (*) bir kısmını da kendimiz 
yiyoruz; yahut bulama filin ya
pıyoruz. Ama geriye kalanı şira 
bile yapamıyoruz. Çürüyorlar. 
Uzüm satışındaki ucuzuluk ta 
bundan ileri geliyor. İstihsal bol 
olduğu için mü,teri müstahsil -
leri rekabete düşürüp mallarım 
ucuza kapattırıyor. 

Eh.... günün birinde Tekir -
dağlılar istedikleri fabrikaya ka 
vuşuverdiler. Fakat netice hiç 
te umdukları gibi çıkmadı. iBla
~is geçen sene olduğu gibi ilzüm 
fıyatlan yüz para ile bir kuruş 
hatti yirmi para arasında dola-

Şarab fabrikası 

şıp durdu. 
Üzüm dünyanın hiç bir yerin· 

de bu kadar aşağılaşmamıştır. 
Ve şarap Türkiyede hiç te ucu
za satılmıyor. O halde ne olu • 
yor? Şarap yapenlar hem ipti • 
dar maddeyi aJırkeq toprak müa 
tahsilinin zararına olarak yüzde 
beş yüz kazanıyorlar, hem de 
satarken alıcıyı adamakıllı ben
zetiyorlar. 

Binaenaleyh bu işi bir nizama 
sokmak gerektir. Şarap fabrika
ları·bu sene ya üzümlerin fiyatı· 
nı düşürmekten menedilmelidir, 
yahut maliyet fiyatı bu kadar U• 

cuz olan bir şeyin İstanbul pi • 
yasasındaki o müthiş pahahhğı
na bir narh koymalıdır. Biz bi -
rinciıini daha dofru buluyoruz. 
Zira bu gidişle Tekirdağda bağ 
kalmıvacak. 

( l) Bunu tabii lafın gelişi diye 
söylüyoruz. Yoksa lstanbulda su, 
Tekirdağında satılan üzümden bet 
kat pahalıdır. Üzümlerini su pahası· 
na satabilmiş ol tar ne mutlu olurdu • 
T ' JttaR. 
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Yeni başlıyanlar için: 28 

Arkadatı tutmak 

J\rkadaşmm oı:.:!darasyonunu 
tutmak (yani ona yaraım ecıe -
bileceğini anlatmak) için şun!ar 
lazımdır: 

1 - Arkadaşın söylediği renk 
ten kuvvet. 

< 2 - Kağıt kesmek ihtimalleri 
1 3 - Kozdan başka renklerde 
onörler 

• • 
4 - Uzun renkler. 

Arkadatm rengi 

J\rkadaşın söylediği rengi tut 
mak için, onun bu rengi dört ka
ğıtla söyliyebileceğini düşün -
meli ve bunun için ancak o renk 
ten dam ve iki ufak, yahut ta 
dört ufak varsa tutmalırlır. Rua 
ve bir ufak, yahut as ve bir ufak 
ile, ancak renk değiştirmek im
kanı olmadığı zamanlar arkı-:Ja
şı tutmalı ve hiç bir zaroan bir 
löveden fazla arttırmamalıdır. 

Dam ve bir ufak, yahut üç u
fak ile arkadaşın rengini tut -
mak doiru değildir. Eğer ar -
kadaş ikinci turda söylediği ren
gi bir daha arttırırsa o zaman 
dam ve bir ufak, yahut üç ufak 
ile onun rengini tutmak olabilir. 

Arkadaşın söylediği renkten 
elde mevcut kağıtlara şu kI}'met 
leri vermek lazımdır: 

Dört koz yarım löve 
Beş koz bir löve 
Altı koz bir buçuk löve 
As ile rua birer löve, dam ya-

rım !öve sayılmalıdtr. 
Şu halde mesela: 

Dört ufak yanm löve 
Dam ve üç ufak bir löve 
As ve üç ufak bir buçuk föve 

As, dam ve iki ufak i!i•. löve 
aemektir. 

Kesmek ibtima,leri 

r l\rkadaşa yardnn bahsında, 
eğer elde dört koz vars3: 
Bir renkten şikan 2,5 löve 
Bir renkten tek kağıt 2 löve 
Bir renkten iki kağıt 1 löve 

mıyılına,ıdır. 

Eğer elde üç koz varsa bu kıy 
metleri yarıya indirmelidir. Şa
yet iki kısa renk varsa, kesmek 
ihtimallerini en müsait olanı; i -
çin hesap etmelidir. 

Öteki renkler 

'.Arkadaşa yardım hususu ııda, 
kozdan başka renkteki onörlere 
bir başlangıç deklarasyonunda
ki kıymetler verilir. Mesela rua 
ve bir ufak yarım löve; rua, dam 
ve bir ~fak bir löve; rua, dam, 
onlu bır buruk löve · as dam 

;'il ' ' ' vale iki löve sayılır. 
Uzun ren leler 

Gene arkadaşa yardım hah -
sında, uzun bir renkte üçten faz
la her kağıdı yarnn löve sayma
lıdır. Ancak bu renk bir hasım 
tarafından deklare edilmiş ol -
mamalıdır. 

\ Bir misal: 
f Arkadaş bir kör deklare ettik
ten sonra: 
Kör: rua, 8, 7, 4 {bir buçuk löve 
Karo: As, 10, 7, 5, 2 (iki löve) 
Trefl: 8, 4 (bir löve), pik: As, 4 
'(bir löve) şeklindeki bir eli yu
karıdaki kaidelere göre beş bu
çuk löve saymak icap eder. 
Bilenler için 

'1R9 
+AY98f 
+ 5 4 2 ~ 
+ R 10 7 

10 8 6 D .. 5 3 2 + 10 7 + D 5 2 
+ V 10 9 8 3 O E + R 6 

+Asa ~ +Y..942 
" o v 7 ' + R 6 3 
+AD 1 
• o 8 il 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) bir, {N) iki, (S) üç san

zatu söylemiştir. 
(O) oyuna trefl valesite baş -

lamış, (E) trefl ruasmı koymuş
tur. 

(S) trefl ruasmı as ile alma
malıdır. Çünkü karoY-U sağlam. 

. ço~J5iltt 
Nevyork'u Nasıl Buldum 
Avrupanın en meşhur kadın roman
cılarından Princesse Marthe Bibesco 
bu yazısında Nevyork intibalannı 

şöyle anlatıyor 

Nevyorı<un havası kaaınlan 
kamçılıyor ve onları dik yürü
meğe sevkediyor. Göklere eriş
mek istiyen binaları insana, ba
şını yüksek tutması için müte
madi bir ihtar gibi geliyor. Ba
~ını yüksek tutan; küçük yüzlü 
ince belli kadınlık alemi ki,dün
y~nın hiçbir yerindekine benze· 
mıyor. .. 11 ~ 

Buraya büsbütün başka aleme 

lamak için {E) ye doğru empas 
yapmak mecburiyetindedir. Bu 
empasta muvaffak olamadığı 
takdirde, {E) eğer başka bir 
trefli varsa onu oynayacaktır. 
Bu suretle bu renk, {O) da sağ
lamlaşmış olacak ve {O) el tu
tunca treflleri yapacaktır. Bu -
nun için (S) nin gayesi, karo -
dan (E) ye el vermeden evvel 
ondaki treflteri bitirmek olma -
hdır; eğer (E) de yalnız iki 
trefl varsa ve (S) ancak ikinci 
trefli alırsa bu gayeye varmış o
lur. O zaman {0) nun treflleri 
sağlamlaştırabilmesi için pik ve 
kör asları ile iki defa el tutabil
mesi Iazımdır. Halbuki kör ası
nın {E) de olması bertaraf, {S) 
diğer üç renkten ikişer defa el 
tutabileceği için, birinci trefli 
almamak şartile, (0) nun renk 
değiştirmesinden hiç bir korku
su olmaz. 

Prensip: Sanzatuda taahhüdü 
yapan oyuncu, eğer ilk oynanan 
rengin ilk iki lövesini alabilecek 
vaziyetteyse ve diğer üç rengi 
de ikişer defa tutabiliyorsa, ilk 
oynanan kağıdı almamalıdır. Bu 
suretle ilk oynanan rengi öteki 
hasımda bitirmiş olabilir ki, o 
da bir daha arkadaşına bu rengi 
gelemez, 

' ) 

Av r u p ada gUzeı 
kadın, gUzelllCin-
den daima şUphe 
eder. GUzellığin· 
den adeta utamr 
A m e r i k a d a ise •. 

geliyorum <liye geldim. Kanaa
timde aldanmadığıma o kadar 
memnunum ki! N evyorkun zen
gin salonlarında, muhteşem ev
lerindeki kadınlar tıpkı mayısta 
Pariste, haziranda Londrada ey
lillde Niste, kanunlarda Cannes
da gördüğümüz tiplerdir. Bu iti· 
barla onları farklı bulmuyorum. 
Asıl orijinal tipler Amerika ka· 
dınınm yüzde doksanını teşkil 
eden heyecanlı; yerinde duramı
yan, fıkır fıkır kayruyan, küçük 
çenesini havaya kaldırarak, gü
zel çoraplı iskarpinlerini sinirli 
jestlerle yere vuran; burun de
likleri gayritabii denecek kadar 
iri tiplerdir ki, işte insan bunları 
görüp de: 
"- Bu ne heyecan, ne asabi

yet? görünmiyen bir düşman mı 
var ki bu kadar hızlı bir yaşayış 
tarzı tercih olunuyor? Acaba bu 
düşman erkek mi?,, 

Diye sormaktan kendini ala -
mıyor. 

Şehrin Down - Town dedikle
ri iş adamlarının toplandığı kıs· 
mı. adeta bir "selamlık,, tır. Er
kekler bu kısımda geceye kadar. 
çalışır, didinir, uğraşırlar. Öğle 
yemeklerini de orada yerler. Ka
dınlar da şehrin yukarı kısmın· 
da şık, şen; öğle yemeklerini, 
çaylarım kadın arkadaşlarıyle 
yer, içerler. Çok hızlı yürüyen, 
kaybedilecek bir dakikası yok
muş gibi adeta koşan, bu şık ka
dın kütlesi seyrine doyulmaz bir 
tablodur. Hepsi de sıhhatli, hep
si de memnun bakışlı, hepsi de 
şendir. 

Nevyorkta birinci gün, ken
dim gibi üç yabancı ile bir lo
kantada yemek yiyordum. Lo. 
kantadaki bütün kadınlar da 

DÜNYA KARiKATÜRLERi 

- Doktor, g U n d e beş ki 1 o metre 
yUrUyeceksin dedi. 

- Erkek mi, kız mı? 
Ortadoki erkek 

Affedersiniz Belediyenin emrile saa 1 
7 de kapamak mecburiyetindeyim. 

- Ellerin benimkinden kirli 
- Gayet tabiT, çUnkU ben senden iki 

yaş bUyUOUm 

üçer dörder olarak biri birlerine ı ların sesleri çok fena olduğunu ı insam yumuşak bir yastık için
öğle ziyafeti çekiyorlardı. da duyduğum için, çok dikkat de havaya çıkaran hissini vererı 

Avrupada, güzel kadın, güzel- ettim; fakat hakikatte bunun hiçbir nakil vasıtasına binmel< 
liğinden daima şüphe eder. Gü- tamamiyle aksi olduğuna kana· nasip olmadı. 
zelliğinden adeta utanır; sıkılır at getirdim. Nevyorkta en hoşuma giderl 
gibi bir hali vardır. Mütebessim Nevyorkun her tarafı son de- şey elektrikle açılır, kapanıt 
çehresiyle, şarmant etvariyle si- rece şıktır. Parklar, otefier so- otomatik kapılar oldu. KapIY3 

zi sa.rhoş eden güzelle~n ~~~~n- k~klar, her şey, her yer ayn ayn yaklaştığıruz vakit aliimisctl'l8 

da bırçok da melankohk, huzun: guz~l ! Mesela oturduğum oda gibi bir ışık gözünüze çarpar"• 
1ü kadın tipleri vardır ... Hal?uki otelın otuzuncu katında olduğu Bu hattı geçtiniz mi peri ma~l: 
Nevyorkta, güzeller, guzellı.~le- h_alde kendimi sanki evimde imi- larmda olduğu gibi kapının ı1'1 
rine son derece mağrur ve guzel şım gibi hissediyorum. Odam- kanadı birden açılır ve siz geÇ' 
oldukları için bahtiyardırlar. da hususi bir ocak, vazolarla her tikten sonra gene sehhar, görUıt .. 
Burada her yeni se~e ~adına Y_e- gün tazelenen çiçek demetleri miyen bir el kapıyı yavaşça ~~
ni bir gençlik, yenı bır neşedır. ve bana bakan hizmetçi kadın o pamıştır. Eğer bu usul bütUı1 
Bu seneki Nevyorklu kadın mu- kadar nazik ki buradan ayrıl- dünyaya yayılırsa artık erkek" 
hakkak sur.ette geçen. ~eneden mak bile istemiyorum. ler, biz kadınlara kapı açnıak: 
daha gençtır. Bu gençlık, ne ka- Her sabah kahvaltı tepsimin biz de onlara miltemadiyen te 
dar sih!rli, ne~adar kendin~.~- üzerinde açılmış bir gül getiri- şekkür etmek külfetinden kurttl .. 
venir hır şeydır. O kadar kı olu- yorlar. Bu Amerilıoalılarm en lacağız. 
me kadar devam eder. Burada sevdikleri bir adettir. Bu gülü B d k" t 1 f k zlart11 
insan Yugoslavya kraliçesinin kadınlar takar, akşam soluncaya ura. a 1 e e onc~ ,.. 1 dif• 
kızını hatırlıyor. Annesine "ku- kadar taşır ve sonra atarlar nezaketı bambaşka bır aleı11. 
zum a~neciğim, beni . bırak da Çünkü ertesi sabah, daha güze~ Sizden numarayı "rica ederifl1'~ 
günde hır saat olsun süslenme- tini daha tazesini gene ttJpsini- demeden kat'iyyen istemez: ~\le 
den şöyle.~~r~~ çi~kin dolaşa- zin 'üzerinde bulacaksınız. Bu- marayı söylediğiniz vakit 61~, 
yım,, dedıgını ıster ıstemez ak- lutlann içindeki 46 katlı bu ote- muhakkak surette "teşel<~ ~ 
lı~a get}riyo~." .. Çün~ü kendini tin içinde tıpkı BabiJ kulesinde ederim,, der. Yanlışlık otur~ 
boyle hır duşuncenın tesirine imiş gibi insan o kadar rahat Avrupada olduğu gibi insı.f 
kaptıran kad~n mu~akkak suret- uyuyor ki dışarda gürültüden terslemek yerine sizden bir1 11~ • 
te nevrastenıye ugradığına ina- hiç haberi bile olmuyor. özür diler. Amerikalılar AVflll'ıs 
narak. doktor koşar. Avrupalılar Otelde esasen hiçbir patırtı dan memleketlerine dönerkerı f' 
Amerık?lıları nezaketsizlikle, ka duymazsınız. Her taraf iki üç vanta şapka ve elbiselerle dörıe fi 
balıkl~ ıt~am ederler. Halbuki parmak kalınlığında halı ile dö- ler. Avrupalılar da Ameriklld~ 
ben bıl~kıs Nevyork halkını lü- şeli, bütün kapılar hiç gıcırtı düzünelerle çorapla! Hatbt1 ıt 
zumundan f~zla nazik buldum. yapmıyacak şekilde açılır, kapa- ben buradan ayrılırken ha}'ôe 
Sonra Amerıkalıların çok çirkin mr. Hele asansörü sormayın! bir alemin canlı hatıraları 
konuştuklarım, bilhassa kadın- Amerikanın asansörleri kadar dönüyorum. 
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Gtsııeri örten şapkalarsn 
en son örr.eOi 
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Benlş kenarh şapka· 
lar yana eOllen dar 

kenarhlar. 

Bir birine hiç benzemiyen 
iki giyiniş. 

Amerikan gemicilerini 
anehran fapkaıarı 

hepsi bir araya gelerek son yllan 

Bu yaz şapka mo· 
daları dlabildiGine 
deOi•iktir. Beni f 
kenarla fapkalar, 
arkaya ve öne 
do ar u giyilenler, 
modaaı olmuttur11 

KADINLARIN 
ALBENi-Si 
KADININ 
SES i 
EN BÜYÜK 
SiLAHIDIR 

Psikoloji mütehassısları, şah
siyet sahibi olabilmek için sekiz 
vasıf sayıyorlar. Güzel sesli ol
mak bir insanı doğrudan doğru
ya şahsiyet sahibi yapamıyor. 
Bununla bera:ber, ahenksiz, tat
sız sesli insanlann da hiçbir va
kit şahsiyet sahibi c:amıyacak
lan iddia olunuyor. Hatta sade
ce güzel yüzlü olmak ta şahsi
yet sahibi olmağa kifayet etıni
yor. 
Diğer taraftan ahenkli, tatlı 

ve derin sesli bir kadının şahsi
yet sahibi olmaınasma imkan 
göremiyorlar. Maamafih bir ka
dının sesi muhakkak surette 
ahenkli olur, diye bir kaide ko
namaz. Fakat hepimizin sesimi
zi şahsiyetimize gö:-e akort et
memizin imkan dahilinde oldu
ğunu iddia edebiliriz. 

Shakespeare, güzel sesin, 
ahenkli bir ş: ıenip bir kadında 
en aranılan vasıflardan biri ol· 
duğunu söylemiş~:r. Sesinde 
ahenk olmıyan bir kadında cin
si cazibe çok sönük kalır. Buna 
sebep sade ve basittir. Şahsiyet 
noksanlığı! Şahsiyeti noksan, 
tekemmül etmemiş bir kadında 
cinsi cazibenin de olgun bir ha
le gclemiyeceği muhakkaktır. 

İyi ve tatlı konuşabilmek için 
mutlak güzel sesli olmağa ihti
yaç yoktur. Bunu .CSylerken gB
.zel sesle; ahenkli '\. temiz ses 
arasındaki farkı düşünmenizi 
rica edeceğiz. Bu ahen:.:i ve te
miz ses öyle bir şeydir ki, ka
dındaki kuvvetli şaıhsiyeti mey
dana çrkarı.. Bu sesi dı._. ..ınca, 
kederli bile olsan:ı.: neş'cl~.irsi
niz. Hiç unutrr am, soğuk bir 
kış günü Tünelden çık.ırY.en kö
şe başında tiril tiril fr. :yen ga
zeteci çocuktan güzel bir kadm 
gazete aldı. Çocuğun haline 
acıyan bayan: "U ;üyorsun ga
liba; oğlum" dedi. Çocuğun 
yüzü birdenbire gülümsedi. Za
vallı oğlanın verdiği cevap bu
günkü gibi hafızamdadır: 

"Siz soruncıya kadar üşüyor
dwn, fakat timdi ısmdr:m." 

İşte ahenkli, temiz, tatlı bir 
sesin yaratmağa muktedir oldu
ğu mucize! 

İyi konuşabilmek için ahenk
li bir teUffuz da şarttır. Birçok
larımız kelimeleri ağzmnzda 
çiğneriz. Bazılamnız da kısal
tır;. yahut lüzumsuz bir şekilde 
uzatırız. Bı. .. larm da sebepleri 
çok basittir. Ağızdan saf bir se
da çrkarabilmek için dudaklar, 

,_,,~----------------------·----·--....... --------~--k--~~ Deri kemerden garnitörlU açık mavi sabahhk 

çene ve dili oynatmal:, bunlan 
kullanma::: lazımdır. Konuşur -
ken bütün ağız oynar. Söyliye
ceğini% sözlerin ehemmiyetine 
göre zahmete katlanmak değil; 
her sözün ehemmiyetli olduğu
na inanarak konuşmak lazım
dır. 

Kelimeleri kısaltmak çok çir· 
kindir. 

Arm kelimesini arzo gibi, ge
liyorum'u geliyurum gibi, Sa
mime gibi güzel bir ismiSarn
me diye kısaltmak konuşmada 
affolwuna.z kusurlardır. 

Kelimeleri kısaltmak kadar 
o 

uzatmak L.& fenadır. onuşına
nın düzeltmekle, teliffuzunuza 
tam ahenk vermekle ve kelime
leri çiğnemiyerek, tam olarali 
ağızdan çıkarmakla büyük şey· 
ler kazanacağınıza emtn olun. 
Tatlı sesli, tatlı şiveli, ahenkli 
ve mımtazam konuşan bir ka -
dm bulutlu, yağmurlu, sisli bir 
günde bile aramıza gelse, bir 
an içinde böyle bir günü gün· 
lük, güneşlik yapabilir. Bunun 
için de mutlak böyle doğmu' 
olmak lazmı değildir. Biraz gaY, 
ret, biraz itina ve sesinizin, ko
nuşuşunuzun ne çabuk değişti
ğine siz de hayret edersiniz. 
Her kadmn. mümkür~ olduğu 
kadar cazibeli görünmek istedi· 
ğine göre, cinsi cazibesini en 
inanılmayacak şekilde arttrra -
cak olan sesine çok itina etme· 
si lazım değil midir? 

Uzun kollar ve kısa kolla r 
aynı derecede bu yıhn 

modasıdır 
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o 
Brahe 

1546 -1601 

'J'YCIIO BRAHE 

En iptidai insanlar bile gökte
ki yıldızlara bakarak onlardan 
bir şeyler anlamak, bir şeyler 
çıkarmak istemişlerdir. Gök ve 
gökteki milyonlarca yıldızlar 

hakkında bize geniş bilgiler bı
rakan, bıkmadan usanmadan 
yıllarca bütün gece yıldızlan 
tetkik edenlere beşeriyet ne ka
daı teşekkür etse azdır. Bu uzak 
alemlerden (Uzak diyoruz, çün
kü bazı yıldızların aydmlrğı bi
zim dünyamıza gelinceye kadar 
18.000 sene geçiyor) Bize haber 
verenler arasında Danimarkalı 
Brahe çok enteresan bir şahsi
yettir. Asilzade sınıfına mensup 
olan bu atim; rasathane olarak 
Copenhag'ın on iki kilometre 
ilersinde İsveç ve Danimarka 
sahillerine kuş gibi yüksekten 
hakan bir tepeyi seçmiş ve bu
rada hayatının sonuna kadar 
se~a?'ı t~tkik etmiştir. Rasatha
n.~sının b1raz ilersinde, şimdi bü
tun seyyahların ziyaretgahı olan 
şatosu emsalsiz denecek kadar 
kadar muhteşem, peri masalla
rındaki kadar güzel ve son dere
ce ince bir zevk ile döşenmiş, 
dayanmıştır. 

Yıldızları tetkik etmek, için 
şimdi kullanılan 1 O, 15 metre u
zunluğund 1.ki çok hassas teles
koplar Brahe'nin zamanında he
nüz keşfolunmamıştı. Bunun 
için bütün tetkikler tavandaki 
küçük bir delikten sabaha ka
dar gözle yıldızlara bakarak ya
pılırdı. 

Bugün fennin ve aletlerin bu 
kadar ilerlemiş olmasına rağ
men yıldızları ve semayı tetkik 
işinde en modem usul gene on
ları uzun seneler durmadan, din
lenmeden tetkik etmekten ve 
en ince hesaplara vurmaktan 
ibaret kalıyor. Bu usulü ilk ke
şif ve tatbik eden adam Tycho 
Brahe olmuştur. 

Lehistanlı Copcmik'in bizim 
Clünyamızın, güneşin etrafında 
döndüğünü keşfeden ilk alim ol· 
duğunu hepimiz biliriz. Bu adam 
Brahe doğmadan üç sene evvel 
ölmüştü. Meşhur İtalyalı mü
neccim Galile 1564 te doğmuş, 
78 yaşına kadar yıldızlarla uğ
raşmış ve iptidai bir teleskop da 
keşfetmişti. O da Copemik'in 
ııazariyesini teyit etmiş, fakat 
bundan dolayı kilisenin gazabı
na uğramıştı. Brahe'in muasır-

!arından Kepler 'de son aerece 
alaka uyandıran bir müııeccim
di. 

1546 yılında Cloğan Brahe on 
kardeşin en büyüğüdür. Daha 
on dört yaşında h.enüz mektep
te iken bir gün güneş tutulma
sından son derece mütehayyir 
kalmış, bundan sonra hay~tmın 
yegane atakası gökleri tetk1k et
mek olmuştur. 

Babası ve velisinin bütün gay
retlerine rağmen Brahe Copen
hag üniversitesinde hukuk dok
torasını verememiş, bunun yeri
ne gizli gizli geceJeri sabahlara 
kadar yıldızları tetkik etmiştir. 

Bu esnada velisinin ölümü 
Brahe'ye üniversiteyi bırakma
sı için bir behane olmuş, bir da
ha hukuk tahsiline dönmemiş, 
doğruca Almanyaya giderek 
Wittenburg üniversitesinde ken
di bildiği gibi okumuş bitirmiş
tir. 

1570 te babasının öli~ü üze
rine tekrar Copenhag J dönmüş, 
senelerce keşfettiiF bir yıldız 
hakkında Iatince bir eser yaz
mıştır. 

Su asilzadelik daiyesi ne ka
da; tuhaf ve boş bir şey olmalı
dır ki, o zamanlar bir asilzade
nin kitap neşrederek kendini kü
çültmemesi lazımdır diye bir na
zariye ortaya atılarak bu kita
bın intişarı senelerce teahhura 
uğramıştır. 

Brahe İtalya, Alman}la ve A
vusturyadaki alim müneccimler
le yaşamış, tetkikatını onların
ki ile mukayese etmiş, birlikte 
ilerletmiştir. 

Bu sıralarda Brahe'in şöhreti 
yayılmıştı. ·Danimarka kralı 
ikinci Frederik kendisine evvel
ce bahsetiğimtiz şatoyu yapması 
için bol para vermiş, bütün 
dünyadan gelen alimlerle birlik
te temel taşı latılmış, bol bol 
içilmiş ve zevkedilmişti. 15 7 6 
yılında ikmal olunan şato ve ~a
sathanesinde Tycho Brahc yır
mi sene müddetle hiçbir yere 
ayrılmadan çalışmış ve ne gör
düyse yazmış çizmiştir. Bu za
man zarfında Brahe'yi ziyaret 
için dünyanın her yerinden en 
yüksek insanlar, papaslar, prens 
ler, krallar gelip gitmiştir. Bra
he konuşmayı çok sever, mağrur 
bir insandı. Fakat hiçbir vakit 
olduğundan fazla görüıuneği iti-
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BU g on k ü :to Süreyya: (La Dam Oka- lar şunlardır: . 
Bandırı:ıadan: (Saadet), Mersın • 

program elya). . w • den: (Çanakkale), Mudanyadan: (Ke m 
:toŞarkta: (Kım oldugunu bı/· mal), lzmitten: (Ayten), Karade • 

1 S TAN BUL ek istemiyorum) ve (Morg nizden: (Cümhuriyet), lzmirden: m 
18 Franıtzca ders. 18,30 Bitmemiş ıen· kağı cinayeti) (Sakarya) . 

foni Şübert ve Fa.vs operası, 19,30 Ha- so 
berler, 19,40 Siter solo, 20 Eğe caz, 20,30 * Asri: (Vals Rüyası) ve (Si 
Gavin kardeşler ve mandolinan orkestrası, ah Kartal) 
20,40 Bayan Nimet Vahit ıan piyano re- y 
fakatiyle, 21,20 Son haberler. borsalar, * Şrk: (Tarzan) ve (Kadrn-21,30 Radyo, caz ve tango orkestrası ve 

Bugün limanımızdan şu vapurlar 
gidecektir: 

Bandırmaya: (Gülnihal), Mudan
yaya: (Asya). Bayan Bedriye Tilzün. rm sevgilisi). 

BÜK RE Ş .\; Alkazar: (Bosna Sevdala- • 823 Khz. 364 m. 

la 
itfaiye 
Tele fon la rı 

13-15 Gündüz plak yayımı, 18 Popüler 
orkestra konseri. 19 Duyumlar, 19,15 
Kuartet oda musikisi, 20 Üniversite dersi, 
20 20 Plak, 21 Verdi'nin yaşayışı ve cser
le~i (konferans), 21,lS Verdi'nin eserle· 
rinden parçalar ,22,SO Duyumlar, 23,15 
Yeni hafif musiki. 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m 

18.30: Kızıl ordu için konferanı ve or· 
kestra konseri. 19.30: Kolkhozlar için mu· 
siki bahisleri ve konser. 21: Senfonik 
komer. 22: Almanca yayım. 23.05: İngiliz· 
ce. 24.0S: Macarca. 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m 

11.35: Çingene musikisi, ders. 20: Kon· 
ferans. 20.30: Opera musikisi. 22: Kon!e
rana. 23.10: Duyumlar. 23.30: Cuband 
24.ZO: Pllk. l.05: Duyumlar. 

ROMA 
713 Khz. 421 m 

20: Der ı 20.15:: Pl!k. Rumca yaymı 
21.30: Duyumlar. 21.40: Konferans. 21.<iO 
Campariden: Arzuya göre konser. 22.50 
Sözler. 23: Varyete. 24: Duyumlc1r. 

: 
; 

BELG RAD 
686 Khz. 437 m ------

: 20: ReJdimlar. 20.15: Duyumlar. 20.30 
Ulusal yayım. 21: Belgrad opt>ra~ından 
nakil. (btirahatlerde duyumlar). 

STOKHOLM 
704 Khz. 426 m 

21: Koro konseri. 21.30: Radyo tiyatro 
su. 23: Hafif musiki ve dans havaları . 

. 

PRAG 
638 Kbz. 470 1n 

20.05: Almanca duyumlar. 20.lS: Pla 
20.30: Radyo kabaresi. 21.30: Sözler. 21. 
Şarkılar. 22: Duyumlar. 22.05: Victor H 
go yayımı 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 

k. 
45 
U· 

VARŞOVA 

224 Khz. 1339 m. 

g-19.45: Pl!k, sözler. 20.35: Asker pro 
ramı. 21.55: Sözler. 22: Musiki bahisle 
22.10: Oda musikiııl. 2l: Rckllm13r. 2l.1 
Salon orkestrasL 24: Sözler. 24.05: Dc1 

ri. 
S: 
ns 

plaklarL 
PARI S 

182 Khz 1648 m. 

. 21: Opera parçalarL 21.30: Gazete ha 
berleri. konserin devamı. 22.15: Habcrl 
23.30: Hava raporu. 23.35: Danı musik 

er 
ısi. 

• Sinem ala 
Tiyatro la 

r 
r 

* Saray: (Şopen) ve (Kary O· 
ka) 

ıl-*Sümer: (Harp) ve (En ç 
gın gecesi. 

* İpek: (Fedailer Alayı) 
(Öldüren aşk) 

ve 

e-* Türk: (Petresburg gece! 
ri) ve (Sokaklarda altrn) 

* Melek: (Bar şarkıcısı) 
(Kadrnlar ne isterler) 

:to Tan: (Gönül Tuzağı). 
* Elhamra: (Macar marşı) 

(Vals muharebesi) 

ve 

ve 

yat edenlerle hoş geçinemiyecek 
kadar dürüst ve samimi idi. 

Brahe yalnız bir müneccim 
değil, ayni zamanda son derece 
hassas aletler, cihazlar yapmağa 
muktedir bir hesapçı idi. Şiir de 
yazardı. 

Yıldızlar vasıtasiyle insanla
rın taliini söyler, kayıptan haber 
verirdi. Fakat bunları bir sihir
baz gibi değil, birtakım ince he
saplara uydurmak ister; fakat 
kendisinin de itimadı olmadığı
nı ilave ederdi. 15 66 yılındaki 
güneş tutulmasında o zamanki 
Türk padişahının öleceğini ha
ber vermişti. Bu haber aksine 
olarak Türk sultanının daha 
evvel ölümü ile neticelenince 
herkes Brahe'e gülmüştü. Bun
dan sonra kayıptan haber verişi 
doğru çıktı. 

15~7 de şimalde doğacak bir 
prensın Almanyayı baştan aşağı 
kılıçtan geçireceğini ve 1632 se
nesinde de bu prensin öleceğini 
söylemişti. Filhakika İsveç kra
lı Gustav Adolph Finlandiyada 
doğarak Almanyayı istila etmiş 
ve Brahe'in dediği gibi 1632 yı
lında ölmüştü. 

Brahe çok geçinilmez yaradt
lışta olduğu için kendi smıfına 
mensup bir kadınla evlenmedi. 
Güzelliğine dayanılmaz fakir 

Il ) ve (Büyük Şehirler Uyur
k en). 

CI 

* Milli: (Çılgın Kan) ve (Ci
Berber) 
* Hilal: (Sefiller) 
* Alemdar: (Altın) ve (Ce

n eral Yenin zehirli çayı) 
~ Yıldız: (Evlendirelim mi?) 

v e (Cebi Delikler). 

fstanbuJ itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Oıküdar itfaiyesi 60625 

Yetilköy, Bakırköy. Büyükdere, 
Patabahce, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntakaları için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

"" Üsküdar Halede: 
ç içeği) 

(Sokak e Hastane adresleri 
ve Telefonları • Y. S. T. ..... 

Halide ve arkadaşlan 

s 
Bu akşam Üsküdar Hale Tiyatro -

unda yarın ve yarın akşam Şehzade
aşında Turan tiyatrosunda. b 
Bir Avuç Ateş (3 Perde) Çeviren: 

H. Kemal. 

Nöbetç; 
Ecza r1e1 er 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar
ır: Eminönünde (Hüsnü Haydar), d 

d 
ş 

r 

Ankara caddesinde (Eşref), Beyazıd
a (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi), 
ehremininde (A. Hamdi). Karagüm
ükte (F u a t) Büyükadada (M eh

m et), Heybelide (Ta na §), Bakır
öy (İ a t e f a n T e r z i y a n), 

Fenerde (Hüsameddin), Ka • 
dıköy iskele caddesi (Büyük), Yel-

k 

değirmeninde (Üçler), Beşiktaşta 
'Receb), Taksimde (Kanzuk), Pan-' galtıda (Güne§), Taksimde Karakiıl 
Kürkçüyan, Galatada (Hidayet), Kur 
tuluşta (Necdet Ekrem), Eyüpte 
(Hikmet) eczaneleri. 

• Yolcu, müracaat 
yerleri 

Deniz Yollan acenteli Te
lefon 
Akay ( Kadrköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryotlan müra
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• Liman 
hareketler 

Dün limanımıza §U vapurlar gel • 
miştir: 

lmrozdan : (Kocaeli), lzmitten: 
(Güzel Bandırma), Kara denizden: 
(Rejel Karol). 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Karadenize: (Aksu), lzmite: (Ay. 
ten), Mudanyaya: (Kemal), Mersi • 
ne: (Gereze). 

Bugün limanımıza gelecek vapur • 

bir köylü kızı ile evlenerek onun
la daha z_iyade asude bir metres 
hayatı yaşamıştır. 

Hayatının sonlarına doğru 
yaşadığı bu münzevi hayat neti
cesi büsbütün sinirli olmuş ve 
herkesi gücendirmiştir. Bunun 
için 1599 da Praga kaçarak ora
da Awsturya kralı tarafından 
kendisine tahsis olunan rasat
hanede çahşmıya başlamıştır. 

Tycho Brahe 1601 yılında kı
sa bir hastalıktan sonra dünya
ya gözlerini kapamıştır. Keşif
leri ve tetkikleri fennin ilerleme
sine rağmen çok az farklarla 
hala modem ilim esaslanna te
mel vazifesini görmektedir. tlni
versitelerde yıldızları tetkik ilmi 
Brahe'den sonra hız almıştır. 
Her yol gösteren gibi onun da 
ismi en meşhur insanlar arasın
da biraz karanlıkta kalmıştır. 

Brache şu itibarla birçok ka
şiflerden, alimlerden ve büyük 
insanlardan farklıdır. Memleke
tinin en asil bir ailesine mensup 
ve zenginlik içinde yüzdüğü 
halde, hayatını boş zevklerle ge
çirmemiş, bilakis ilim uğrunda 
feda etmiştir. Büyük adamlar 
arasında Brahe gibi yüksek ve 
zengin aileden geldiği halde, ha
yatını ilim ve tctebbüe hasret
miş olanlar hakikaten azdır. 

Cerı-ahpaşa hastanesi. Cer· 
rabpaıa 
Zeynep .Kamil hastanesi. 
Oıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haaeki kadınlar haatanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükür hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Rep· 
diye kışlası 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 E tfal hastanesi. Şişli 

Haydarpaşa Nümune has
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 
yardım teşkilata • 

imdat oto-Bu numaradan 
mobili istenilir. 44998 

Davetler 

Sarıyer Askerlik şubesinden: 
Kayıtlı ihtiyat zabitanının yokla -

malan haziranın 1 inden 30 una ka· 
dar devam edeceğinden alakadarların 
bu müddet içinde §ubeye müracaatla· 
n. 

KÖPRÜ· HAYDARPAŞA. KADIKÖY 
15 Mayıs 935 tarih.nden itibaren 

(Her ıün) 

Köprüden 
Kalkış 

H Paıa· Kadıköyü
dan K. ne Varş 

630 x ı 6 48 6 53 
7 00 x 7 18 7 2.S 
7 30 D 7 50 
7 35 x 7 53 
7 35 X E 7 53 7 58 
8 OJ 8 20 
820 x 8 40 
830 D 8 50 
8 40 t: 8 ss 8 40 lJ 9 00 
9 05 Toros 9 23 9 28 
9 45 X Adana 10 03 10 08 

10 20 10 40 
11 O.ı X ll 18 1123 
1150 x 12 08 12 13 
12 30 12 50 
1315 x 13 33 13 ..>S 
14 00 X Ankara muhtelitl4 18 1423 
14 30 14 48 14 53 
ı5 ıo x 15 28 15 33 
ıs 50 x 16 os 16 13 
16 25 ltı 40 
16 45 x 17 05 
17 00 11 ıs 
17 25 Adapazarı 17 43 17 48 
17 50 x ıs 10 
18 00 18 15 
ıs 30 Ankara ıür'at 18 48 1853 
ıs :ıs x 19 ıs 
1910 19 25 
1945 x 20 03 20 08 
2030 x 20 48 20 S3 
21 10 x 21 30 2135 
22 30 x c. 22 50 22 55 
23 45 X A. 24 05 2410 

A. lşuetlı seferın treni cuma, pazartcsı 
gunleri ışler. 

B. ışare •lı sc:Icrin treni perşembe ve p:ı
zar guuleri ıliler. 

X tşarctlı seferkrin Banlıyo trenlerile 
iltisakı vardır. 

• 
KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 

15 Mayb 9.ı5 tar,hınJen itibaren 
(Her ııun) 

Kadıkö- H. Paşa
yunoen K. dan 1\:. 

6 25 63S x 
7 00 
7 30 7 38 x 
SOOD 

805 XD 
SOSE 810 x 
8 30 

845 x 
900D 

9 ıs Ankara sür'at 
905E 915 
9 40 948 x 

10 20 102!1 x 
10 so 10 58 Adapazarı 
1140 1148 x 

Köprüye 
Varı~ 

6 50 
7 20 
7 53 
8 20 
8 i5 
8 25 
8 50 
9 05 
9 20 
9 35 
9 35 

10 03 
1043 
1113 
12 03 

12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 !>5 
1315 x 13 05 13 30 

13 45 13 55 x 14 10 
14 35 14 55 
15 IJO 15 08 x ıs 23 
15 40 16 00 
16 20 1628 x 16 43 
ı.; 50 17 10 

ı1 ıs x 17 35 
17 25 17 45 
17 55 18 15 

ı815 x 18 35 18 30 18 40 Adana 18 55 
19 00 19 08 x 19 23 

19 35 x 19 55 
19 45 19 53 Toros 20 08 
20 20 2028 x 2043 

--- -..., 
SAGLIK 

ÖGÜTLERİ 
Alaturka hamam 

Alaturka musikiden hoşlan
maz da alafranga musikiyi ona 
tercih ederseniz size hak veren
ler çok buJunur ... Alaturka ye -
meRlerin "de pek yağlı oldukları
nı söyliyerek alafranganın dai
ma değişik ve yağlı olmadan 
lezzetli yemeklerini yemek ister 
iseniz onda da haksızsınız deni
lemez. 

Fakat alaturka hamamdan 
vazgeçip te alafrangada temiz -
lenmeğe çalışanlara hak vermek 
kabil değildir. Vaktile bizim ül
kemizde uzun uzun çalışmış o -
lan ünlü mareşal Moltke'nin ha
tıralarını okudunuzsa, orada 
mareşalin "alaturka hamamda 
yıkanmış olmayan bir adam öm 
ründe kendisini temizlenmiş say 
mamalıdır.,, dediğini de gör -
müşsünüzdür. 

Mareşalin sözünü Avrupahla
nn sağlık kiptaları da haklı bu
lurlar. Avrupalı halk vücutla
rını temizlemeğe alışamamış ol
duklarından sikayet eder durur
lar. Avrupalılar evlerini, sokak
larını yıkamasını bilirler ama, 
vücutlarını yıkamak işinde biz
den geridirler. Zaten onlarm 
banyoya girmeğe başlamaları 
da daha yüz yıllık bir iştir. On
dan önce, hele orta çağlarda Av 
rupada yıkanmak lüzumsuz bir 
iş sayılırdı. Onun için A vrupah
lar salgın hastalıklardan kınlır
lardı. 

Eski Romalıların bizimkilere 
pek benzeyen o güzel hamamla
rım Avrupalılar unutmuşlardı. 

Daha yüz yıl önce kullanmağa 
başladıkları banyo ile de insan 
- banyonun suyunu kaç defa 
değiştirse - bizim alaturka 
hamamdaki gibi temizlenemez. 

Sadece su israf eder. 

İnsan banyoya girince, ban • 

yonun suyu 32 - 34 dereceden a· 
şağı ise vücut kendi sıcaklığını 

suya verir, su o dereceden yuka
n ise vücut suyun sıcaklığını a
lır. Bunlar da insanın vücudu 
üzerine tesirsiz kalmaz. Banyo 

bir hastalık tedavisi - meseli 
sinirleri yatıştırmak - için la -

zım olabilir. Fakat yalnız temiz
lik için banyoya girmek vücudu 

zararlı olabilecek bir tesire kar· 
şı bırakmaktır. 

Bizim alaturka hamamlarda 
keselenmek ve bol bol sabunlan• 
mak ile yaptığımız temizliği 
banyo temin edemez. Operatör· 
lerin ameliyat yapmak için elle
rine lastikten ve mikroplan yok 
edilmiş eldivenler giymek usu

lünü bulmazdan önce, ellerini 

fırçayla, sabunla nasıl temizle -
diklerini görmüş olanlar bu 

"fenni,, usulün bizim alaturka 
hamamda temizlenmemize ne 
kadar benzediğini bilirler. 

Zaten Avrupalıların kendileri 
de banyo ile insanın temizlene• 
miyeceğini anladıklarından on
lar da gittikçe daha çok alatur• 
ka hamam yaptırıyorlar. Yalnız 
bizim bazı hamamlarda bulunan 
şafii havuzunu her hamamda bu 
lunması lazımgelen bir şey sa• 
narak onu da taklit ederler. 

Biz de onların banyolannı te
mizlik için en iyi bir şey sanarak 
yeni yapılan apartımanlarda. 
alaturka kumalı küçük hamam• 
lar yaptırmak varken, banyo da· 
ireleri yaptırarak onlan taklit 
ediyoruz. Halbuki alaturka ha
mamlann Avrupada gittikçe ço-
ğaldığını düşünerek, alaturka 
hamamları Avrupa medeniyeti• 
ne aykırı saymamalıyız. 

21 10 
21 55 
23 05 

Lokman Hekim 

2120 x 
22 os x c. 
2315 X B. 

21 35 
22 20 
23 30 

C. İşaretli seferlerin treni 1 Haziranda• 
31 Birinci Teşrine kadar işler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapılmaJo 
E . İşaretli seferler cuma günleri yapılır. 

Sisli tipili ve ıiddetli fırtınalı havalardl 
vapurlar bulundukları mahallerden harektl 
etmiyecekler . • barınmak mümkttn ot""' 
yan iskel~leri tutmıyacak, yahut daha e 
vel terkedebilecekt .. rıfü· 
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Apollon 3 -
Takımın ilk Devredeki Yanlış Şekli 

Bu Mağlubiyeti 
bun, .. f 

Doğurdu 
tasa !tU utıbol maçında Gala -
€it/ay bir talisizliğe kurıban 
tııa 1

• Takımın, fena yapılmış ol 
~ı talisizliğine ... 

ta Pollon sırf bu yüzden Gala
da~~~ı ~ - O yendi; oyun tarzın
oı 1 1P~ıdailikle hiç te hakkı 
fa~dıgı halde maçı böyle bir 

la kazandı. 
~~~~r Apollon takımı futbolü 
tu 

1 
ıyı oynayan, mükemmel vu

ttı!ı ar Yapan, pek güzel paslaş
ta ar gösteren bir takım ol -
g1f~ı, bu mağlfibiyete, canımız 
ti 1 sa bile "eh, ne yapalım, biz
ıı.(1 Usta futbolcüler ... Bilgileri
~en hakkı olarak kazandılar" 

t, avunurduk. 

da lialbuki, Beşiktaş maçından 
, son~a yazdığımız gibi, sa~ 
~ıklarıle kalecileri istisna edil
~ı ef Şartile1 sadece çok koşan, 
trıp ayan, fakat fazla oyun bil • 
ıa{en Apollon futbolcüleri, Ga
tif asaraym bir gafletinden is -
g- a?e ederek akıllarından bile 
a;dÇır.miyecekleri bir galibiyet 

ılar. 

I:>erd yanmayı uzatmıyarak 
~YUna geçelim : 
d İki bine yakın seyirci önün • 
a e Beykoz - Vefa kulüplerinin 
~alarmda yaptrklan hususi bir 
s açtan sonra evvela Apollon, 
~onra Galatasaray takımları sa-
aya çıktılar. 

~ Bilinen merasimden sonra ta,. 
t:n1lar Saminin hakemliği al -
ttı llda sahada yer aldıkları za • 
ı an Galatasray taknnının şöy -
Q~e~ekkül etmiş olduğunu g-ör . 

Avni 
LUtfi TevfilC 

b lhrahim Ekrem Kadri 
anyal, Caponi, Gündüz, Mii -

nevver, NecJet 
t Galatasarayda Fahir ve son -
~. liayrullah gibi tecrübe edil
t ~ tnerkez muavinler varken 
~k lln11?- en mühim bir yerinde 
~ reınıı oynatmak büyük bir 
l:11lıştı. Bunun kadar olmamak 
lr ~beraber buna yaklaşan yan
Q § ar da: Uzun zamandır takını r: Yer almamış Tevfiği mürfa -
~a, .g~nc Galatasaray muh«
tı clerının hiç alışık olmadıkla
ttı aponi'yi sol içe koymak ol
Jll ltştu, Eğer Galatasaray taki -
• tnı dün sahaya: · 

, Avni t Osman Lutfi 
b~rahim Hayrullah Kadri 

Yal, Fazıl, Gündüz, Münev-
Ş ver Nec::let 

e'klindo çikannI§ olsaydı 

beyhude yere düştüğü vaziyete 
hiç bir suretle düşmezdi. 

İlk hücumu Yunanlılar yap -
tılar. Daha bu hücumda merkez 
muavin Ekremin aksayacağı an 
!aşıldı. Bu ilk hücum tatsız bir 
hücumdu ama az kaldı şakacık
tan bir gel olacaktı. Neyse Yu
nanlıların topu avuta atmalari
le bu tehlikeyi atlattık. 

Galatasray mukabil bir hü -
cum yaptı, fakat Yunanlılar tek 
rar kaleye indiler. Merkez mu
avin hiç muvaffak olamayınca 
Galatasaray müdafaası bir dü -
züye aksayor, müdafaa ile hü -
cum hatları arasında bir bağlı
lrk kalmıycrdu. 

Bir takımda bir oyuncu eni
lir, eksilebilir, bir dereceye k.l-

• unan mUdaf'leri (Munev
ver.) marke ediyorlar 

dar bu eksilkiliği doldurmak ka 
bildir'.. Fakat gözönüne bir ta -
knn getiriniz ki merıkez mu ı ıi
ni yoktur. Ortası böyle boş bir 
takımda ne aylarca oynamamış 
bir müdafi, ne yan muavinler, 
ne de öndeki muhacimler birş~y 
yapamazlar. İşte Galatasar.ıy 
dün bu vaziyette idi. 
Koşmaktan ve habire topa 

vurmaktan başka bir incelik gös 
teremiyen Apollon futbolcüleri, 
böyle bir boşluğun sarsttğı bir 
müdafaa ile karşılaşınca kostu
lar, zıpladılar, sıçradılar ve Ga
latasaraym oyununu bozdular. 
Bu, onlar için mühim bir nmvaf 
fakıyetti. Çünkü kendi oyunla -
rının bozulacak tarafı yoktu. 

Koştukça, zıpladrkça topu na 
sıl olu~a olsun kaptıklarını gö
rerek cesaretlendiler, cesaret -
lendikçe atıldılar. 

Yegane iyi oyunculan sağ a -
çııkları Haci Savarım yaptığı gü-

Balatısaraya son gol 

zel bir ortalayışı müdafiler güç 
lükle kestiler. Arkasından Ga -
latasarayın yarım kalan bir hu • 
cumundan sonra bu sefer sol a
çıklarile akın yaptılar. Tevfik 
yetişemedi ve açrklan topu or • 
taladı. Bu tehlikeyi de karışık 
bir vaziyette atlattrk. 

Galatasray nihayet hücuma 
geçti. Epeyce ve ümid veren bfr 
çalışma ile Yunan kalesini teh
likeye düşürdü, Yunan kalecisi
nin atılganlrğı sayesinde Yu -
nanlılar da bu tehlikeyi atlattı
lar. 

Yunanlılar süratli oyunlarile 
bu hücuma mukabele ettikleri 
zaman Galatasaray kalesinin ö
nü gene karıştı. Çünkü merkez 
·"'luavin ne yapacağını bılme • 

çn ortada dolaşıyor, T evflkle 
LO.tfi anlaşamıyor, yan muavin
ler ortadaki boşluğu kapama ~a 
çalışarak biribirlerine giriver -
lardı. · 
. Derken Yunanlılar ani bir hü 

cum daha yaptılar, sağ açıkları 
havadan bir pas aldı, Avni lü • 
zumu yokken ileri atıldı, Yunan 
lı bir kafa vurarak Avniyi atlat
tı, top zıplaya zıplaya Galatasa
ray kalesine girdi. 

Bu gol, kısa bir zaman icin 
G.al~t~s~ra~~ıları harekete getir 
dı; ıyı bır hucumla Yunan kale
sine indiler. Ne yazık ki muhak 
kak bir sayı üste üste ve acele 
vuruşmalar arasında kaçtı. 

Galatasaray bir türlü oyunu 
düzeltemedi, Yunanlılar da hiç 
iyi bir oyun oynamadıkları hal
de, haksız yere, muvaffak olu • 
yor görünüyorlardı. Üstelik cep 
lerinc bir gol atmış olmaları da, 
hazan sert oynayarak Galatasa
rayın oyununu büsbütün boz -
mak hususunda kendilerine faz 
la bir cesaret veriyordu. 

Bir müddet ortalarda rastge
le v.uru~lardan ve Galatasarayın 
netıcesız kalan birkaç hücumun. 
dan sonra Yunanlılar tekrar Ga 
latasaray kalesine indiler. 
Takıma zararından başka hiç 

bir faydası dokunmayan ve bü • 
tün müdafaayı aksatan merkez 
muavin, ceza çizgisinin bira:.: 
dışında lüzwnsuz, acemice v~ 
sürekli bir favl yaptı. Frikiki A
p~llonun merkez muavini, kale
nın sağ köşesine çekti. Avni 
plonjon yaptı. Top parmakları. 
nın ucuna değerek ikinci defa 
kaleye girdi. 

İki daıkik~ sonra ilk devre A
pollonun 2 - O galibiyetile bitti 

İkinci devrede, Galatasıara~ 
takımını defi§tinniı, Caponi. 

Necdetin kaçırdıOı fırsatlardan biri 
nin yerine Suavi'yi, Ekremin 
yerine Hayrullahı, Tevfiğin ye
rine Osmam koymuştu. 

Takımın bu şekli, derhal oyu
nun şeklini değiştirdi. Artık Yu 
nanlı futbolcüler :..irinci devre -
deki gibi kolay vuramıyorlar ve 
Galatasaray üst üste Yunan ka
lesini sıkıştırıyorlardı. Ne çare 
ki iki gollük bir farkın verdiği 
cesaret durmadan koşan, durma 
dan vuran ve sıkıştığı zaman 
sertliğin her türlüsünü yapan 
bir takıma, kalecisi de biraz iyi 
olursa gol çrkarmak kolay de -
ğildir. 

Galatasaray bu şekildeki ta -
kımını iki gol yemeden, oyuncu
lar asabiyete kapılmadan ve nıd. 
nevi kuvvetleri bozulmadan ilk 
devrede çıkaracaklardı. O za -
man işin rengi büsbütiin başka 
türlü olacaktı. Netekim Yunan
lılar, asabi oyuncular karşısında 
yirmi dakika süren sallapati vu
ruşlarla Galatasarayın gol yap
masına imkan vermediler ve yo
rulmamaları sayesinde oyunda 
gene bir tevazün yapabildiler. 

Bu sırada, Galatasaray aley -
hine olan bir kornerde Avninin 
yanlış bir hareketile topu üçün
cü defa kalesine alması artık ta
kınıda maneviyat namına birşey 
bırakmadı. 

Yunanlılar, fazla gol çıkara. 
mamakla beraber, Galatasaray 
da artık misafirler için en ufak 
bir tehlike olabilmetıken çıkmış
tı. Nihayet oyun 3 - O Apollo -
nun galibiyetile bitti. 

Şunu söyliyelim ki takımın 
yanlış yapılışı içinde eğer mü • 
da fi Lut fi tek başına birçok f e
na vaziyetlerin önüne geçmesey 
di, Galatasarayın mağlUbiyeti 

daha ağır olabilirdi. Avni de 
dün fena bir gününde idi. iki 
gole fırsat venniyecek oyunla -
rım çok gördük. Bununla bera • 
ber, müdafaa bozukluğunun ka
le ·inin oyununa tesir edeceğini 
de unutmamak lazımdır. 

Dünkü beyhude yere mağlllbi 
yetin Galatasaraya ilerisi için 
bir ders olmasını, daha muvaf • 
fak olabilen oyuncular varken 
yerlerine idmansız oyuncular 
koymamasını dileriz. 

S. B. Savcı 

Büyük bisiklet 
Yarışları 

• 

Ankara, 19 (A.A.) _ 24 ma
yısta İstanbulda Topkapı _ Ca
talca arasında büyük bir bisik
l~t y~n.şı yapılacaktır. Bu yanş 
ş~dıye kadar yapılan büyük bi 
sı~~et . ?.a~ışlarımn ikincisidir. 
~ılın?ı.gı uzere 11 O kilometrelik 
ılk b!rınci büyük bisiklet yarışı 
26 nısanda Ankarada yapılmış
tı. 

İstan~~l Topkapı yarışına An
k~ra bısıkletcilerinden sekiz, İz 
mıt bisikletcilerinden de üç 
sporcu girecektir. Ankara bisik
letcileri ak§am İstanbula ~it-

Galatasaraym Yunan kalecisi elinde kalan bir şutu 

mektedirler. 
Bu suretle İstanbul - Topka

pı yarışına girecek sporcuların 
sayısı otuzu bulacaktır. Bu sa -
yıda bisikletcilerin girdiği böyle 
büyük bir bisiklet yarışı mem -
Jeketimizde ilk defa yapılmak
tadır. 

Öğrendiğimize göre, bisiklet 
federasyonu temmuz sonların -
da Ankara - İstanbul arasında 
gidip gelme bin kilometrelik bir 

yarış hazırlamaktadır. 
Federasyon bundan sonra bi· 

siklet yarışlarım uzun mesafeli 
olmak üzere bölgeler arasın • 
da yapmayı kararlaştırmıştır. 
Federasyon bisiklet sporunun 
canlandınlmasma ve memleket 
içinde yayılmasma çalışacakur. 

İstanbulda bu defa yapılacak 
olan ikinci büyük bisiklet yanş
lan sporcular arasında büyük 
bir ilgi uyandırmıştır. 

Yukarda gördü~ünüz resim, dünya teniscileri ara· 
sında parlama'1a başlayan Çinli bir kızdır. lngiltere 
de yapılan turnuvalarda en kuvvetli teniscilerden 
bir ço~unu yenen bu genç Çinli kız. çok çevik ha
reketleri ve Bekhenlerdeki maharetile dikkate çarp
maktadır. Tanınmış spor münekkitleri, uzak şark
tan düny~. tenis sahasına do~an bu yıldızın, pek 
yakında dunya kadınları arasında birinci derecede 

bir tenisci olacaaını temin etmektedirler. 
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ISTANBUL 
Bakkal 
Dükkanlarını 
Dolaştım 
Bizim matb2,1nın alt yanın

daki bakkalı biraz düşünceli 
bulduk. Belki de züğürtlemiş, 
eski defterleri karıştırıyordu. 
Beni yanımda fotoğrafçı ile gö
riınce ürktü: 

- Hayırdır inşallah ... Böyle 
zabah zabah ne var? 

- Seninle konuşmağa gel-
dik, dedim. 

Şüpheli gözlerle beni süzdü: 
- Ne konuşacağun? 
- Bakkalla ne konuşulur .• 

Pastırmadan, peynirden yao-. 
dan, pirinçten.. ' b 

Fotoğrafçıyı gösterdi: 
- Ya, bu (efendi) ne idecek? 
- Dükkanın resmini alacak .• 
İlk işi, defterini kapamak ol

du: 
- Tükenin iresmini çekip te 

ne olacak? 

BAKKALLIGI NE HALDE? 
girdiğim zaman, fakir bir kadın 
da, ardım sıra, 250 gram un al
mağa gelmişti. 

Bakkal unu terazide tartıp 
verdikten sonra, gülümsiyerek: 

- İşimiz gücümüz un sat
mak, dedi. Başka şey istiyen 
yok ki ... Un satışı da olmasa ha
limiz neye vaor bilmem ..• 

Sordum: 
-Şeker filan satmıyor musu

nuz? 
"Alay mı ediyorsun" der gibi 

yüzüme baktı: 
- Bizim buralarda şekeri, 

sütten başka şey içemiyen has
talar için alırlar. Unla fasulye .. 
bir de arasıra nohut ... Şeker gi· 
bi; konserve gibi şeyleri, çeşit 
olsun diye bulundururuz. Arada 
bir, o da ay başlan, birkaç kilo 
şeker sarf ettiğimiz vardır. Geri 
kalan günlerde varsa un, yoksa 
un ... 

Bir kaşar peyniri tekerleğini 
bıçakla keserken, yaşlı bir ka
dın başı ucunda bekliyordu. 
Güldü: 

Bugün peşin 
Yarın veresi 1 
Bakkallarm ço§u, niçin 

krediyi kestiler ? 
Baktkallrkta müşteri tutmak 

için en be·1.iıbaşh çare, veresi· 
ye mal vermekti. V utile İs· 
tanbulda müşterisine göre, 
ayda 100 - 150 liraya kadar 
kredi açan bakkallar vardL 
Bu yüzden, büyilk bakkaliye 
eşyasının alım ve satımı ma· 
halle bakkallarına inhisar et -
miş gibi idi Sadeyeığ, zeytin· 
yağı, pirinç, şeker, fasulye, 
nuhuttan, süpürge ve keten 
tohumuna kadaT, evir. yiy~ek 
ve kullanacak bütün eşyası 
mahalle bakkallarından te • 
darik edilirdi. 

Son senelerde, mahalle bak· 
kallan, kredilerinin yüzde 90 
nım kestiler. pek sağlam müş· 
terilerine, o da muayyen bir 
miktan aşmamak şartile kredi 
açabiliyorlar. 

- Gazeteye basacağız .• 
Sinek ıkoğar gibi etini salla

dı: 

Bakkal, yazıcımıza dileklerini anlatıyor. 

- Peyniri bu bayan alacak 
zannetmeyin. Karşıki konaktan 
istettiler. iki yüz elli gram tar
tıp oraya göndereceğim. 

Bwıun da sebebi; halkın 
mühim bir kısmmın, gündelik 
geçim muvazenesini temin 
edememeleridir. - Sizin işiniz yog mu Alla-

hını seversen ..• 
- İşimiz bu ... dedim. 
Kaşlarını çattı: 
- Geç beni sen, geç ... 
Sonra; arkamızdan seslendi: 
- Aşağı tükene .. aşağı tüke-

ne! .. 
Sirkecide, tramvay yolu Üs· 

tünde 49 numaralı bakkal dük
kanının sahibi Niko Angel oğ. 
lu, daha naz~k çıktı. Fak.at o da, 
öteki gibi resminin almmasım 
istemiyordu: 

- Bizde gılrh yoh, gıyafet 
yoh... Sa:kal disen bi garış ol
muş .. 

- Korkma, resimde sakal 
belli olmaz! dedim ama dinle
temeyince fotoğrafçıya küçük 
bir işaret çaktım. Bay Nikola, 
~am lbu sırada defterinin üstüne 
eğilmişti. Hilmi, şıp diye res
mini çekti. 

Salahaddin BUngör 

• 
Karamanlı 
Bakkal Tipleri 
Kalmadı 

Bakkal denilince hatıra ilk 
önce, şişman bir Karamanlı ti
pi gelir. Yağlı bir enr ·1rlak 
bir göbek, simsiyah, p yrk
lar .. Elinde uçurtma L. .,ıdm
dan yapılmış bir yelpaze, dur
madan sinek koğan bir adam. 

Eski Karamanlı bakkallar, 
İstanbul mahallelerinin başlıca 
şahsiyetleri idi. İmamdan, muh· 
tardan sonra mahalle bakkalı 
gelirdi. 

Bugün, hangi bakkala gir -
seniz, dükkanın en göze çar· 
pacak yerinde: 

"Veresiye veriltrez r• 
Yahut: 
"Bugün peşin, yann veresi· 

ye!'' Sözleri yazılan birtakll11 
. levhalar görürsünüz. Bu yazı· 
lar, daha ziyade, yabancı müş· 
teriler için oraya konulmuştur· 
Yoksa, her dükkanın borcunu 
gününde öctiyen sağlam bir· 
kaç müşterisi vardır ve b~· 
kallar, böylelerine, dediğimız 
gibi, az çok veresiye mal sa· 
tarlar. 

Yalmz o eski hudutsuz kr~ 
diler kalmamı~tır. Bakkalla!· 
krediyi kestiklerinden me111· 
nun değillerdir. Konuştuğu· 
muz bir bakkal bize dedi ki: 

Bakkal N1ko, bakkalların ço
ğu gibi, belli ki hesabını gayet 
iyi bilen bir adamdı. Müşteri 
yüz paralık biber alsa, herr 
defterine geçiriyordu. Bakkal dUkkanı iç'ncla ne ararsan bulursun! 

Bunlar, mahallenin içini, dı
şını bilir, olanı biteni herkesten 
evvel haber alırlardı. Mahalle
de biri mi aranacak, birisi hak
kında malftmat mı alınacak, ilk 
çalınacak kapı, mahalle bakka
lının kapısı idi. Karamanlı baık
kallar. mahallede oturanlarm 

- Krediyi kesmenin bal<· 
kallara çok ziyanı dokundu; 
Eski ahş verişin dörtte biriftt 
tutamıyoruz. M ü ş • e r i 1 t' 
rimiz, turaya buraya dağıldı· 
laı. Evin~ toptan yiy~ek alSS' 
evlerin hiçbiri bakıkaldan alJJ 
veriş etmiyorlar. 

Peyniri bu kadm alacak sanma! Onu karşıkı 
konaktan istetdilerl 

Bir aralık birisi seslendi: 
- Domates peltesini unuttun 

Usta Niko! .. 
Bakkal başını kaldırdı. Bizi 

gösterecek gibi oldu, sonra yine 
vazgeçti, fakat dudakları ara
sından hafifçe mırıldandı: 

- Adama irahatça aksata et· 
tiriyorlar mı? 

Ben aldırmıyarak işi pişkin
liğe vurdum: 

- E .. anlat bakalım, Bay Ni
ko .. Bakkallrktan memnun mu
sun? 

- Tam üç yüz elli gram etti. 
Üç tene de kutu balığı saracak
sın 1 unutma, lokantaya şarap 
gvndereceğiz. 

Neden sonra bana döndü: 
- Bi şey mi dedindi '? 
- Bakkallıktan memnun mu-

sun, dedim. 
- Memnun olunmaz mı? Bi

zim zanaatımız bu ... Liranın üs
tünü verdin ya ... Haydi bereket 

• 1 
'\'ersın ... 

- !yi sirkeniz var mı?. 

- Var, hem de aylası ... Kilo
luk mu isti yon? 

Tekrar bana döndü: 
- Biz bakkallığa, küçük yaş

tan başladrk. Senin a O-nayaca
ğın çekirdekten yetişdllk. Bak
kalrk deyip geçme! Saatçilik. 
ten daha ince zanaattır. Müşte
nin nabzına göre şerbet vere
ceksin. Bir adam, istersen mil
yonlan lirası olsun, çekirdek
ten yetişmedikçe bakkal ola
maz. Sermayeyi çabuk kediye 
yükletir. 

.;_ En çok neleri satıyorsun 
dükkanında? 

- Bizim burada; !iarap daha 
çok gider. Peynirdi, k~t~ balı
ğı idi, sucuk, pastırma ıdı onlar 
da şöyle böyle gider ... Az bu.ç~k 
yağ, tuzlu balrk, makarna fılan 
da satarız. 

- Veresiye mal satıyor mu· 
sun? 

Cevap verecek yerde, duvara 
asılı tabelayı gösterdi: 

- Aha, şunu oku ... 

Ökudum: "Vere~i yoktur!" 
diye yazıyordu. 

Dedi ki: 
- Müşterinin hatırı kırılma

sın. Biz son sözümüzü önceden 
söyleriz. Dünya değişti. Herkes 
alacağına şahin, vereceğine kar 
ga... Elinle verirsin, ayağınla 
ararsın!... 

Bakkalın bizimle daha fazla 
meşgul olacak vakti yoktu. O 
defterinin başına geçti. Biz de 
yola düztildük. 

Gaitada, 187 numaralı dük
kan sahibi Talat Mutuk anlatı
yor: 

- Bakkaliye eşyasmda'1 olan 
şarabın eski sarfiyatı ' ·;;lmadı. 
İnhisar İdaresi kilo L ~ına beş 
ıkuruş inhisar resmi aııyor. Ki
loda kırk para da müdafaa ver
gisi veriyoruz. Toptan 17 kuru
şa sattığımız şarabın hakiki sa
tış ıbedeli 11 kuruşa iniyor. 

11 kuruşa şarap .. hani bunun 
cibresi, hani dükkan masrafı, 
hani şişesi... Kazanç, hemen de 
yok gibi bir şey .. 

İnhisar, şaraptan aldığı res
mi indirmelidir. Satılamıyan 
şarapları, somaya tahvil ederek 
inhisara veririz. Inhisc:r, bunla
rın yüz derecelik iıti kilosunu 
18 kuruşa alır. Bu para, soma
nın bize mal olduğu fiat bile de
ğildir. 

Hasılı şarapçılıkta iş kalma
dı. Bunun neticesi tabii bağcı
lara dokunuyor. Şaraplık üzüm 
yetiştirenler, masraflarını zor 
çıkarıyorlar. 

Galatada, 119 numarada tü
tüncü ve bakkal M ehmt:t: 

- İnhisar İdaresi, satıs üze
rinden bize cok az kazanç. bıra
kıyor. Tütiinden yüzde üç bu
çuk, rakıdan yüzde altı - sekiz. 
Sonra muhitimizde cıgara ve 
rakı satanlar gitgide çoğalıyor. 
Elli metrelik ~erde tamam ~edi 

Şehrin kalabalık yerlerinde 
büyük kooperatifler açıldı. BU 
kooperatifler, müşt~rilerintl • 
zin çoğunu aldılar. Şimdi bize 
kala kala, on beş günde bir Yl: 
kayacağı çamaşır için e 1 1 ı 
gram sa:bun almağa gelen ya
van ve tatsız müşteriler kaldL 
Bunların da varlığı ile yoklU· 
ğu bir ..• 

Bir de şehir içinde çok bak· 
kal var. Bunlar, zaten gitgide 
azalan müşterilerin büsıbütün 

\,,,dağılmaoma sebep oluyorl":J 

tar veya eksilebilirdi. 

Bakkal, kafasım defterin içine gUmmOşdD. 

Eski mahalle bakkalları h•" 
yırlı işlere de ön ayak olurla~
dı. Ma1hallede evlenecek deh" 
kanlı, verilecek kız varsa, butl
lan başgö.ı etmeğe ça 1ışaı:~ 
çöpçatanlık vazifesini de göriW 
lerdi. Bakkalın yerden seliın al
dığı, önünden geçerken yol ver
diği adam, muhakkak ki, ~·
hallenin en itibub adamı idi. 

tane tütüncü var. 
- En çok hangi cıgara sürü· 

lüyor? 
- Sekiz kuruşluk üçüncü ne

vi cıgaralar.. Ondan sonra, on 
bir buçuk kuruşluk birinci nevi
ler geliyor. Yenice cıgarası tek 
tük .. Lüks crgaraların yüzüne 
bile bakan yok ... 

Ö sırada bir müşteri geldi; 
cam tezgahın üstüne hovardah
ğa çıkmış bir mirasyedi tavrile 
iki nikel kırklrk fırlattı: 

- Cıgara ver! 
Tütüncü, sekiz kuruşluk pa

ketten üç cigara çıkararak ver
di. 

Sonra bana bakarak: 
- Gördünüz ya, dedi, müşte• 

rilerimizin çoğu şimdi sekiz ku
ruşluk cıgarayı bile tane ile alı.
yorlar. 

Galata, ne de olsa geçit yeri 
sayılır. Acaba şehrin kenar ma
hallelerindeki bakkallar ne 
alemde idi? 

Şehremininde Halk Bakkali
yesi sahibi Emin'in dükkamna 

hepsini ayrı ayrı süzgeçten ge
çirir, hepsi hakkında, inceden 
inceye maltimat toplar ve neti
cede hepsi için ayn ayn not ve
rirdi. 

Bu notla, o adamın itibarı ar· 
Son senelerde, bu esıki J(arl" ı 

manh bMkal tipleri kalmaP' 

Şarabcı hem tarab oolduruyor, hem ae derd yanıyot'' 
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ının şiş E 

KISA HiKAYE 

rıasan 
•• 

Dayu-::n Oküzleri 

Bu H'k3yeyl AkgUn okurken ;~ardeşler Songurla 
Tekin böyl merakla dinleyorlardı 

~ 

d liasan dayı gençliğinde hiç 
Urtrıadan çalıştığı için, epey 

Para kazanmış ve servet sahibi 
?ltnuştu. Oğullan ve torunları 
lle birlikte mes'ut bir ömür sü
l'iiyordu. Fakat bir gün oğulla
rının anlaşılmaz bir endişe için
de bulunduklarını sezdi. Artık 
~n~an sonra oğullarının her söz-
erıne, her hareketlerine dikkat 
~diyordu. En nihayet onları bu 
b~~~ düşünceye düşüren sebe
.. 1 ogrendi. Oğulları babaları 
Oldükten sonra, bırakacağı ser
".~ti nasıl pay edeceklerini dü
Şunüyorlardı. 

liiç farkında değilmiş gibi 
h~reket ederek, bir gün hepsi-

dnın bir arada bulunduğu sırada, 
edi ki: 

- Çocuklarım, gençliğimde 
~orulmada nçahştığım için, çok 
Şükür, bugün mes'ut ve rahat 
Yaşıyoruz. Fakat inanınız ki, 
~er yüzünün bütün mallarına 
değişmiyeceğim şey, kavgasız, 
~Ürültüsüz geçinmektir. Onun 
1Çin sakın böyle bir hazineyi el
den kaçırmamanızı sizden rica 
edeceğim. Ben öldükten sonra 
g~ne böyle beraber kalınız. 
~ıkkat ederseniz, görürsünüz 
k.ı. aileleri dağıtan, yuvaları pe
~1Şan eden sebeplerin yüzde 

0ksam mal kavgasıdır. 
İhtiyarın bu sözleri üzerine 

() ... 
guııarı daima beraber kalacak-

larma dair babalarına söz ver· 
diler. 

Bir gün babalan öldü, ölür öl
mez de oğulları hemen mirası 
paylaşmıya kalktılar. Paylaştı
lar ve bu suretle toplanmış bir 
servet parçalandı. 

Geriye daha altı öküz kalmış
tı. Oğulların hepsi de bu öküz· 
tere sahip olmak istiyorlardı. 
İçlerinden birisi dedi ki: 

- Eğer beni dinlerseniz, 
öküzleri otlağa çıkaralm1, bizim 
herbirimizin odağımız var. Tam 
öğle vakti altı öküz kimin otla
ğında bulunuyorsa, öküzler o
nun olsun. 

Hepsi de bu teklifi kabul etti
ler. Öküzleri de otlağa çıkardı
lar. Tam öğle vakti hep birden 
tekrar otlağa vardılar. Bir de 
ne görsünler? Her taraf batak
lığa dönmüş. Öküzler boğul
muş, çamurun içinde ancak boy-
nuzları görünüyor. 

Mirasçılar sessiz ve mahzun 
evlerine dönmüşler ve artık bu 
sefer evvelki gibi bir arada yaşa
rnağa karar verdiler. Çok geç
meden de birliğin kuvvet oldu
ğunu, beraber çalışınca daha 
çok para kazanıldığını gördüler. 

Şimdi bataklık taraf mdan fır
tına gürültüsü duyulunca köy
lüler diyorlar ki: 

- İşte öküzler bağırıyor. 
Gene bir miras taksimi var ga-
liba .. Birisi ölecek. 

c ___ ~_e_l_z_l_M ___ K_A_R~iK~A_T_O~R_L_E~R~~---' 
MASAN iN AL TINDAKi ÖLÜLER 

Anne - " Çocuöum arkadaşların nerede? ,, 
'eCocuk _ u Ok savaşından sonra benden başka kim· 
~dı. Topu birden öldüler sanırım. 

I Alinin evi 
l ~i..:n • 

'- • 
4 cı Alı'dı'r.'' ttin . Çocuk: "Bu 

Qiı-ı• c~. ç.~Uk: "Bu Alinin evi-
~arJe U~uncij çocuk: "Alinin üç 
~liye şı ."a.r", dördüncü çocuk ta 
'deceıtaıt ıstC<liği bir şeyi ilave 
~atılddc bu Cümleler ona kadar 
, Itrarıı tan sonra; biri bunları 
~ biıe:acaktır. Bunları yanlış· 

kazanacaktır. ,__... 

ı Demirli maddeler 
Kansızlann gıdalarına demir

li maddeler karıştırmak iyidir. 
Fakat acaba hangi maddelerde 
daha ziyade demir vardır. Çelik 
at etinde on gramda takriben 
ı,s miligram vardır. Yumurta 
sarısı, ıspanak, elma, dana ciğe
ri bol demiri ihtiva etmektedir. 

İşte size onda dokuz muvaf
fak olacağınız marifetli bir 
oyun! 

Bir kese kağıdı alınız, uzun
luğuna birkaç defa bükünüz. 
Bu suretle sıkıştırılmış olan ke
se kağıdını bir şişenin ağzın
dan sokunuz. 

Bir arkadaşınıza bu kese ka
ğıdının üstünden tutarak şişe
yi de beraber kaldırmasını söy
leyiniz. Onun için kese kağıdı 
şişenin ağzına çok sıkışık ol
mamalı, gevşek durmalıdır. 

Arkadaşınız kağıdı kaldırın
ca, pek tabii olarak şişe kalk
maz, kağıt gevşek olduğundan 
şişenin ağzından çıkar. Artık 
bin türlü çarelere baş vurarak, 
şişeyi kağıtla kaldırmağa çalı· 
şırsa da muvaffak olamaz. 

Halbuki bunun çok kolay 
bir çaresi vardır ama1 çok kim
selerin aklına gelmez. Kese ka
ğıdının içine üflemek.. Bittabi 
içi hava dolunca, kese kağıdı 
şişer ve bu suretle şişeyi kolay
ca kaldırmak mümkün olur. 

-UNLARI 

~u~.uş-~YDINIZ? 

Kuyruklu yalan 
Bir ihtiyar sokaktan geçer

ken, bir kedinin etrafını a 'rr.-ş 
olan çocuklara yaklaşarak S"-· 
du: 

- Çocuklar, böyle ne oynu
yorsunuz? 

- Efendim, içimizden hangi
miz daha kuyruklu yalan söy
lerse kedi onun olacak. 

İhtiyar dedi ki: 
- Bunu beğenmedim. Ben 

sizin yaşınızda iken hiç yalan 
söylemezdim. 

Çocuklardan biri hemen atıl
dı: 

- Kediyi ona verelim. Bun
dan daha kuyruklu yalan ol-
maz. 

• 
Buyuk adamların huyları 
Bütün insanlar gibi, tanınmış 

büyük adamların da kendilerine 
mahsus huyları, tabiatleri, ma
nileri vardır. Mesela heyetşinas 
Lalande tabakasında kurumuş 
örümcek taşır ve kibar bir yere 
davet edildiği zaman. herkesin 
önünde bu örümceği yerdi. Söy
lediğine göre örümcekte fındık 
lezzeti varmış. 

Meşhur kimyager Berthol
let yağh ve kanlı bir adamdı. 
Sıcaktan o kadar yılardı ki, ge
celeri yatağında çırçıplak uyur
du. Sebebini soran dostlarınd~ !" 
birisine, demiş ki: 

- Öyle ama, hava soğuk ol
duğu Zc:\.nan da mendilimi aya
ğımın üzerine seriyorum. 

Talleyrand ölüm kelimesini 
işitince sapsarı olurmuş. Bu se
bepten hizmetçileri ölüm haberi 
getiren bir mektubu kendisine 
vermekten çekinirlermiş. 
Alman musikişinası Beethoven 
sık sık ev değiştirirmiş. Bir eve 
yerleşti mi, çok geçmeden evin 
bir kusurunu bulur ve oradan 
da çıkar, başka yere gidermiş. 
Yirmi sene içinde elli defadan 
fazla ev değiştirmiştir. 

Sc~ol?e!lhauer kırmızı saçlı 
oldugu ıçın, kırmızı saçlılara hiç 
tahammül edemezmiş. 

Maruf komediyen Fredrick 
Lemaitre yolda bir cenaze ala -
yına rasgelirse, hemen evine dö. 
ner ve artık akşama kadar bir 

1 
yere çıkmazmış. 

Emile Zola ise 7 rakamından 
hoşlanmazmış. 

"' 
ARMAGANLI 

YAZI YARIŞIMIZ 
Çocuklar, sizin aranızda bü

yük bir yarış yapacağu. Şu yan
daki resme bakın, salıncakta bir 
çocuk sallanıyor. Bu resme ba
karak öz türkçe ile on beş satırı 
geçmemek iizere bir yazı yaza
caksınız, İyi dinleyin, öz türkçe 
ile olacak yazınız. 

Bu salıncakta sallana •. ~ 

için en iyi yazı yazanlanmzdan: 

Birinciy.e güzel bir ovmacılık 
takımı, 

• 
İkinciye bir Mekano, 

• U çüncüye büyük bir lastik 
top, 

• 
Dördüncüden onuncuya ka-

dar birer eğlenceli ve faydalı 
çocuk kitabı vereceğiz. 

• 
Y anş önümüzdeki pazar gü-

nü bitiyor. O güne kadar yazılar 
TAN çocuk sayfası servisine 
gönderilmelidir. Adresini yaz
mağ"ı unutmayın. 

r KÜÇÜK 

-..-........... '"'.' 

.. 

-.1iNEMA YILDIZLARI 

Holivuaun bUtUn tanmmış çucuk yıldızları bir arade1 

Sinemanm bu meşhur iki komiöini tanırsınız. Bakın bu yumurcak takma 
bıyıkla onlardan bir sine ne kadar benzemış 

' 
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Denizyolları iş lef mesi 

KOOPERATiFi 
Tophane - Telefon: 44893 
Temiz ve karışıksız Erzak almak isteyenlerin 

emniyetle müracaat edecekleri yerdir. Topluca 
ahf, veri edenlerin eşyası evlerine kadar gön· 
derlllr. 2457 3468 

Tıb Fakültesi Dekanlığından: 
Üçüncü Dahili hastalıklar seriryatı Ordinariyüsü 

Prof. Dr. E. Frank 21-5-935 salı günü saat 12 de 
"Şeker hastalığı sahasında büyük ve kat'i keşifler,, e 

dair ve kulak, buğaz, burun, hastalıkları seririyatı ordi
nariyüsü Pr. Dr. E. Ruttin 22-5-935 çarşamba günü 
saat 17 de: 

"Gürültülerin işitme uzvuna yaptığı zar.arlar,, a dair 
,Üniversite binasındaki tıb fakültesi birinci dershanesin
de açış derslerini vereceklerinden arzu edenlerin gelme-
leri. (2740) ~ 

lstanbul Sular idaresinden: 
·ı - İdarenin Feriköy ambarında bulunan hurda pi

rinç tozu, pirinç parçaları ve hurda bakır aksamı kapalı 
zarfla arttırmaya konmuştur. 

2 - Arttırmaya girmek isteyenler satış şartnamesini 
sular idaresi levazım şefinden alabilirler. 

3 - Şartname ahkamı dairesinde hazırlanacak ka _ 
palı zarflar 29 mayıs 935 çarşamba günü saat 15 e kadar 
;Taksim Sıraservilerdeki müdürlüğe verilmelidir. 

Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edil -
mez. (2773). 

• • 

KARAKOY 
ECZANESi 

HÜSEYİN HÜSN 
Galata, Karaköy Caddesi No. 5 J 

'Sirketi Hayriye 
1 Haziran 1935 tarihinden muteber vapurlarm nakliye ücretine mahsus tarifedir. 

Köprü ve iskeleler arasında 
Köprüden iıkelelere 
n .İ•kelelerden Köp· 

rüye tek bilet 

Köprüden iskelelere 
Azimet ve avdetli 

bilet 

iskelelerden Köprüye 
Azimet ve avdetli 

bilet 

Ml"TAKALAR 
2 inci mevki l inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 
Maa rusum Maa rusum Maa rusum Man rusum Maa rusum Maa ruıum 
bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli 

kuruı kurut kuruş kurut kuruş kurut 

Birinci mıntaka 1 inci kısım 11 14 17 50 22 17 50 22 
., " 

2 inci ., 13 16 17 50 22 17 50 22 
3 üncü ,, 13 16 20 25 18 50 23 

" 
,, 

' İkinci 1 inci u 15 18 27 50 32 50 25 30 
" 2 inci 17 20 30 35 27 50 32 50 

" " " 3 üncü ,, 17 20 32 50 3750 30 35 
" " 4 üncü ., 20 23 32 50 37 50 30 35 .. " 

İskeleler arasında Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Ku· 
ruçeşme, ArnavutköyU ve Be· 
bek iskeleleri ile köprü arasm-

Tek bilet Azimet ve avdetli bilet 
2 inci 
mevki 

linci 
mevki 

2 inci 
mevki 

1 inci 
mevki 

Maa ruaum 
Mıntakala1" bilet bedeli 

Maa ru•um 
bilet bedeli 

Maa rusum Maa ruıum 
bilet bedeli bilet bedeli 

da mutekabilen cari tarife 
Tek bilet Azimet ve avdctli bilet kurut 

Sıra iki iskele 1 O 
Betiktq· O.kadar 

1 Yedi iskele 
Har iskele 

1 1 
13 
17 

kurut 

13 
14 
16 
20 

kuru' kuruş 

15 20 
17 50 22 
17 50 22 
27 50 32 50 

2 inci 1 inci 2 inci 1 inci 
mevki mevki mevki mevki 
Maa ·Maa Maa Maa 
ruaum 
kuruş 

5 

ruaum 
kuruş 

7 50 

rusum 
kuruş 

10 

nııum 

kurut 

15 
ikinci mmtakayı teşkil eden iskeleler 

Birinci kmm Emirgi.n, Kandilli A. Hisan 
Birinci mmtakayı teşkil eden iskeleler 
Birinci kıaımı Sirkeci, Kabataş, Beşiktaı, Harem, İkinci kısım lstinye, Kanlıca, Çubuklu 

Salacak, O.küdar. · Üçüncü kısım: Yeniköy, Paşabahçesi, beykoz 
Dördüncü kı•ım: Tarabya, Kireçburnu, Biiyükdert ikinci kısam: Ortak8y, kuru~ıme, Arnavutk<Sy, 

Bebek R. HiHn, Ku1:gııncuk. 
Sanyer Yenimahalle, Rumelika· 
vatı, Albnkum, A. Kavafı, Süt
lüce. OçGıicü kınmı Beylerbeyi, Çenrelköyü, VaniköyG. ' ~ ~- - -

ısta n bu 1 Liman iş 1 e r.i Umum 
Müdürlüğünden: 

Eski Rıhtım Şirketi tarafından çıkarılmış olan tahvil
lerin mayıs 935 itfa muamelesinin 28~5-935 tarihincie 
1stanbu1da Liman Hanında İdarei merkeziyemizde No
ter huzurunda icra edileceği ve kur'ası çıkan tahvilat ile 
58 No. faiz kupon bedellerinin istikraz şartlan dairesin
de haziran 9 3 5 zarfında İş Bankası vasrtasile ödenilece
ği tahvilat hamillerine ilan olunur. ( 2699) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin Tutan Birinci Açık eksilt-
Fiatı pey ak- mesi gün 

çesi ve saati 
Çah 
Ayşe kadın 
Barbunya 
Bamya 
Bakla 
Sırık domates 
Kır domates 
Semizotu -: 
Kabak 
Patlıcan 
Limon 
Lahana 
İspanak 
Pırasa 
Yaprak kereviz 
Havuç 
Engina. 
Salça 
Yaprak kereviz 
Maydanoz 
Dereotu 
Hiyar 
Taze soğan 
Salata 
Sirke 
Tuz 
Bakla "Adana,, 

''1 . zmır,, 

2000 
1200 
2000 

600 
2000 
2000 
2000 
1000 
2000 

20000 
14000 

3000 
4000 
3000 

500 
500 

3000 
300 
200 

4000 
1000 
3000 
2000 
7000 

700 
3000 
1000 

1 r 220 
12,50 150 
·ı o 200 
30 180 

7 140 
7 140 
5 100 
5 50 
5 100 
2,50 500 
2 280 
4 120 
7,50 300 
5 150 
4 20 
6 30 
6 180 

25 75 
20 40 

1 40 
1 10 
2 60 
1,50 230 
1,25 . 77,50 

15 105 
9 270 

15 150 

300 4/6/935 14 

Karabiber 20 ·90 1.8 
Kimyon 5 70 . 3,50 · 
Yenibahar 20 90 18 
Karnıbahar 700 12 84 

Mektebin 936 mayıs sonuna kadar seb~e · ihtiyacını 
gösteren yukarıdaki cetvelde bu ihtiyacatın ne suretle 
eksiltmeye konulduğu, hangi gün ve saatte eksiltmenin 
yapılacağı ve birinci pey akçesiyle miktarı gösterilmiştir. 
İsteklilerin vaktinden-evvel teminatlarını mektep vezne-

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ G1D1S • GELİŞ 
PROGRAMI 

19 3 5 yılının 1 Mayisdan sonra 
lnı: Soıt 

No. S ı n ı r KALKIŞ Ara Kalk11 Varr1 --
5.40 23.40 
6.00 24.00 

10 Şitli • Tünel ( Sifliden - Tünele S' 6' 
( Tünelden - Sifliye Si' 

uo 23.30 
7.02 24.11 

( Şiıliden - Beyazit& 12' 
( Beyuittan - Siıliye 215' 

11 Şifli • Be)azit 

6.30 24.oO 
5.46 23.211 

( Harbiyeden • Fatihe 5' 7' 
( Fatihten • Harbiyeye 9' 

6.40 23.30 
15.00 22.SO 

( Harbiyeden • Ak.araya 14' 1 r 
( Aba.raydan • Harbiyeye 26' 

12 A Harbiye. Aksaray 

ıs Taksim. Sirkeci '( Takıimden • Sirkeciye s• 1.15 19.ıo 
• ( Sirkeciden • Taksime 

16 Maçka • Beyazit ( Maçkadao • Beyuita 
( Beyazittao • Maçkaya 

( Siıliden - Eminönüne 
16 A Maçka • Eminönü ( Maçbdan • Eminönüne 

17 Şitli • Sirkeci 

17 A MeciJiy~köy-E.önü 

19 Kurtuluı • Beyazit 

( Eminönünden • Maçbya 

( Şif)iden - Sirkeciye 
( Sirkeciden • Sitliye 

( Mecidiyeköy • Eminönline 
( Eminönünden·Mecidiyek. 
( Mecldiyclı:öyünden.-Eminö. 

( Eminönünden-Mecidiyek. 

( Kurtııluıtan - Beyazita 
( Beyuttan • Kurtulup 

7.35 19.30 

5' 1' 6.15 23.20 
17' 6.55 24.oO 

,. 
14 

,. 
12' 

21' 

15' Si' 
17' 

6.10 _,_ 
7.10 20.ZO 
6.40 20.45 

6.25 20.00 
15.55 20.30 

6.45 
7.17 

14.28 
15.00 

IS.00 
6.45 

9,40 
l0.12 
ıs.4S 
19.lS 

23.10 
23.SS 

6.05 _,--
7.05 20.10 19 A Kurtuluı·Eminönü 

( Şişliden • Eminönüııc 7' 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaköy • Ak1aray 

34 Be§iktaı • Fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Y cdikule • Sirkeci 

37 Edimckapı • Sirkeci 

( Kurtuluıtıın·Eminönüne 15' 
( Eminönilnden - Kurtuluşa 

( Bctiktaotan • Bebeie 
( Beşiktaştan - Eminönüne 

( 
' 

Bebekten.-Eminönüne 
Eminönlinden-Bebeie 
Bebekten - Beıilı:taıa 

( Ortaköyden·Akaaraya 
( Aksarayda.n-Ortaköye 

( Beşiktaıtan-Fatilıe 
( Fatihten.-Beşiktaıa 

• ( Abarayda.ıı-Topkapıyı 

( Topkapıdan·Sirkeciye 
( Sirkeciden-Topkapıya 

( Topkapıdan-Aklaraya 

( Aksa raydan· Yedikuleye 
( Yedikulcden-Sirkeciyc 
( Sirkeciden· Y cdikulcye 
( Yedikulcden-Aksaraya 

( Aklaraydan·Edlmekapıya 
( Edimekapıdan.Sirkcciye 

( Sirlı:edden-Edimebpıya 

, ( Edimekapıdan-AJı:aaraya 

15' 

ıo· 

ZO' 

I' 
ıs• 

7' 
14' 

5' 
8' 
16' 

6' 
10' 

115' 

5• 
10' 
15' 

6.35 20.40 

5.25 
5.35 

5.45 
S.55 

-.-
5.50 
IS.35 

15.30 
7.10 

6.12 --
5.30 
.i.45 
6.17 
-.-

----------zs.40 
24JO 
1.00 

20.SO 
2ıJO 

20.40 
21JO 

sine yatırmaları ve arttırma ve eksiltme kanununda ya"' 
zılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saatte ve şartlarıı1' 
görmek ve almak için de Ticaret odası vesikaları ile be~ 
gün komisyona müracaatları ilan olunur. ( 2 7 71 ), 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zam~n 
köylüyü, değirmenciyi, _fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedirt 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara. sevkPdilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir' kuvvet teşkil · 
eder. Bu ku~ yalnız sahiblııe değil, fakat sayı!HZ 

insanlara saade~ getir L 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d.~ıar 

iz de iş Bankasınd~J1 . Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş e·ankası 

da .Cumhuriyetin eseridir! · 

' 
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Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

FAYDA 
Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve 
bütün haşaratı kökünden keser yuvalarına ve efyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duyarların kenarlarına, arala
rına bolca, fAVDA serpiniz, ve tahta kuru yunlarını FAYD• ile 
tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak n rahat 
edeceksiniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erı.aklar ınızı telvis eden hamam böcekleri
ni , apteaanelerde, hamamlarda bulunan kü-
çük böcekleri, tırtıllan kümes hayvanatında 

1 
~~~ 

köpeklerde bulunan pireleri, hayvan- •.11~ 
l:ırda bulunan geneleri, bitleri, nebatat ,. lllf:.,._~_, 
ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behe- ~1~1i 
mehal FAYDA ile imha ediniz. Kutu- ~( '// ı 
su 30, büyük 50 kuru,tur. Bır kilo- ~illi· jjV.~111" 
luk kutu 80 kuruftur. FAZLA .. ARA Vl!R· 

MEYiNiZ tesiri daha az olduğu halde ecnebf malı diye fada para 
koparmak isti yenlerden sakınınız. I' AVDA emasline nazaran daha 
kuvvetli ve daha ucuzdur. 

Taklitlerinden sakınınız. 
Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Akhisar Belediyesinden: 
T-ahmin edilen bedeli Altı Bin Beşyüz elli dört olan 

altmış üç bin litre motorin ve iki bin altmış litrt makina 
yağları elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 
30-5-935 perşembe günü saat on dörtte kapalı zarf usu
lile ihale edileckdeir. İsteyenlerin iğreti tutan olan 
492 liralık banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle Akhi~ar Be
lediyesine müracaatları. İsteyenlere şartname gön~cri
lir. ( 2609) 3638 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır-

Müjde 
Görülmemiş 
bir müzayede 

yapıhyor 
Uzun zamanlardan beri şehri

mizde emsaline tesadüf edilmi
yen büyük bir eşya müzayedesi 
olacaktır. Eski ve zevk sahibi, 
merakh bir ailenin üç batından 
beri büyük bir itina ile biriktir
diği nadide kıymettar eşya mü
zayede ile satılacaktır. 

Bu müstesna müzayedede 
merhum Çürüksulu Mahmud 
Paşa ailesine ait «;şya satılacak
tır. 

Satış, Kabataşta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak 
tır. 

Fazla izahat için, Salih ve 
Sason mobilye mağazasına mü
racaat. Tel. ( 43249) 3734 

1 LAN 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Geni~liği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
Sf ONEY NOWfLL ve şerikJ .. rhır 
müracaat. (3091) 3229 

Terbiyede ahlak 
prensipleri 

Yazan: JOHrt Dl!WEQ 
TUrkçeye çeviren: 

BELKIS HALIM 
Flatı 25 kuruttur. 

Satı, yeri: 

YENi Kitabcı 
Ankara caddesi no. 85 

[ ~ ] 

Bir so~utma dolabı almadan evvel 

HELiOS 
Müesseselerinde teşhir edilen 

SERVEL 
Elektrik otomatik soğu ma 

dolablarını görünüz. 
SERVEL: En ciddi D"arkadır. 
SERVEL: Amerikan hükümetinin yegane müteah 

hididı r. 

SERVEL: Muhtelif cins soğutma dolabı yapmaz bu 
cins yani en ıyisını yapar. 

SERVt: L: Fabrikasının, dünyanın her tarafında sa t 
tıtı milyonlarca aotutma do ahları !lııhib 
)erini azami derecede memnun etmıştir. 

Dondurma· ve şerbet~ller, lokanta Vf 

pastahaneler i~ln her tUrlü so
§utma tesisat. 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
MUkellefln ismi Ticaret adresi ' 

Anadolu garajı mUateclri Rıza Yölml zade 53.55 
Remzi Hamid TUtUn şirketi 
T-hlnat alhhl ve fenni tesisat 

Arslan han 

Vergi miktarı 
L. K. 
40 52 
15 00 

Cezası Vergi 
L. K. senesi 
8 10 931 
o 00 931 

llmlted ,ırketl. Bahtiyar han 600 00 120 00 931 
Otelci Hallt o§lu Seyfettin Bereket zade Y. K. 85 24 04 930 

Yukarda adı ve sanı yazılı mükellefler gösterdikleri adreslerde bulunma• 
dıkları zabtile tesblt edildl§lnden ihbarnameleri tebll§ edllememlttir. Hukuk 
usulU muhakemeleri kanunun tebll~atana dair hUkUmlerl dairesinde tebliğ 

makamına kaim olmak Uzere illn olunur. (2775) 

• 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma Eksiltme ko-
misyonundan: 
Erzakın Azı Çoğu Tahmin 

cinsi edilen Tutarı 

Muvakkat 
teminat Tarih Sa atı 

Koyun eti 13000 

Ekmek 40000 

16000 

50000 

6000 
2000 
6000 

fiat 
50 

o 

8000 

4500 

5100 
760 

600 

339 

383 
57 
171 

27-5-935 

28 " ,, 

28 " " 
28 " ,, 
28 " ,, 

15 

14 

14.30 
15 
15,30 
16 

Kapah ek· 
si!tme 
Açık ek· 
siltme 

" " 
" " ,, ,, 

" " 

Sade yağ 5500 
Zeytin yağı 1500 
Şeker 5500 
Kaşar peynir O 
Beyaz peynir 1200 

3769 Zeytin 800 

500 
1800 
1000 
200 

40000 
6000 
600 

4000 
200 

2500 

85 
38 
38 
70 
45 
35 
25 

2800 
350 
810 
350 

27 
61 
27 

28 " " 
28 " ,, 
28 ,, " 

16 
16.30 
16.30 
14 
14.15 
14,30 
14,45 
15 
15,30 
15.45 
16 
16.15 
16.30 
16,45 

,, ,, 
,, ,, 

----------- Şehriye 100 
• ~~~----ıım;;;;;;~~!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!i' • Yumurta 3 5 O O O 

Bristol Oteli Pirinç 5500 
latanbul, BeyoOlu Te
peba,ı Beledlye bah-

Cje•I kartıaındadır. 
Asansörü, kaloriferi, milzeyyen 
1alonları, odalar içinde banyo
lan ve akar ıoj'uk n sıcak 

suları vardır. Biricik temiz, ne-
zih Türk aile otelidir. ! 

Fiatler 150 kuruştan ba,lar. ! 

MUsteclrl Ömer LOtfl 
·~!!!!!!!!!~~~~~~~~ll!lilii"• 

Makarna 400 
Un 3500 
Pirinç unu 15 O 
Sabun 2000 
İrmik 250 
Kuru fasulya 2500 
Soğan 5500 
Patates 7000 
Nohut 100 
Kırmızı Mer-

300 
3000 
6000 
8000 

200 

1,75 
27 
25 

9,50 
22 
28 
20 
15 

6 
7.50 

18 

50 
700 

1620 
150 
380 

4-4 
700 
60 

450 
360 
600 

36 

4 
53 

122 
12 
29 

4 
53 

5 
34 
27 
45 

4 

28 " " 
29 " " 
29 " " 
29 " " 
29 " ,, 
29 " ,, 
29 ,, ,, 

29 " " 
29 ,, ,, 

29 " " 
29 " " 
29 " ,, 

" " 
" " ,, 

" ,, 
" ,, ,, 

" 
,, 

,, 
" ,, ,, 

" " 
" " ,, 

" ,, 
" 

ma Ve Eksiltme Komisyonundan: 3793 cimek 500 700 18 126 10 29 ,, ,, 17 ,, ,, 
Sarmısak 200 300 25 7 5 5 29 ,, ,, 17 ,. .. 

Cinsi Mık tarı Tahmini Mecmuu Pey ak- Tarihi Saati 

Akhisar Belediyesinden 
Tahmin dilen bedeli Altı yüz yetmiş iki lira olan bin 

beş yüz tane 2 5 vatlık yüz yirmi beş tane 100 vatlık 
ampul ile on tane elektrik sayıcısı elektrik fabrikası bir 
senelik ihtiyacı olarak 30-5-935 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarf usulile ihale edilecekdir. İsteyenlerin 
eğreti tutarı olan elli liralık banka mektubu ve 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belge
lerle Akhisar Belediyesine müracaatları. İsteyenlere 
şartname gönderilir. (2610) 3639 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, l 00.- Basıldığı y_er : TAN matbaası. 

İstanbul Tapu müdürlüğünden: 
Balatta Hamami Muhittin mahal • 

lesinde Bostan sokağında 19-13 numa 
rolu evin üçte bir hissesi Mihal Ata
n~ş verese~cri Mağdelini Oraniya, A -
tına ve Elısavete intikali için müraca-

atta bulunulmuş ise de tasarruf kay
dı bulunmamasından dolayı senedsi:.: 
tasarruf muamelesine tab'an tasarru • 
fun tahkikatı mahalliye icrası suretile 

tesbiti için mahalline memur gönderi 
leceğind "!n bu ev hissesine başkaca ta 

sarruf iddia denler varsa vesaiki ta • 
sarrufiyelerile birlikte on beş gün 

müddetle İstanbul Tapu idaresine mü 
racaatlan ilan olunur. ( 11633) 

Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacını gösteren yukard~ki 
cetvelde bu ihtiyaçların n~ suretıecksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi 

5ün ve saatte yapılacağı ve muvakl <-'t teminatları ve mikdarı yanlarında 
gösterilmişdir. İsteklilerin vaktnıdan evvel teminatlarını mekteb veznesine 
yatırmaları ve arttırma ve eksi1tme kanunrla yazılr vesikalar ile birlikde belli glin 
ve saatta ve şartnamelerini görmek için her gün Komisyona müracaatları ilan olu
nur. (2509) 3552 

----~ --------·---
~ 1111111111111111111111111111 m I~ tı 111111~I~lll111111111111111111111111111111 fi 
;a . Buyuk i 

1 Tayyare Piyangosu 1 
i Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. 1 
5 2 el keşide 11 - Haziran - 935 dedir. ı-

1 Büyük ikramiye 
i 30 000 L. d Berber Esnafına: 
~ • 1 ra 1 r 5i Berberlerin senelik kongresi 21 ma E !i yıs 935 salı günü saat 13 te Beyoğlurı 
_ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 llrahk lkrami· - da Şişhane yokuşunda Lünapark sa-
5 yelerle ( 20.000) lirahk bir mUklfat vardır... § l~nuı:ıda toplanacağından gelmenisi 

;illllllll Hlllllllllllflllllllll lllllllltllll lllflllllHlll llll lllllllllllllll lllfra dilerız. İstanbul Berberler cemiyeti 


