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Her siD bıraa daha ıen e
telim - 01nıduJdanmu, d117 

chakJar'ınm. Dil 
Yannm büyülderi - e 
ıelen orman 
Faydalı bllpler. 

TGrk Demokrasisi 
ve 

Ekonomsal sistemi 
Yazan: 

Mahmud Esad BOZKURD 
Bir " Aa.tirk decli ki: 

.... • •..&!-"l>emakrui, elM ib1-tile .,..ıaar. 
l:kODOlnllıl dejilclir. (Bartelmi) bunu 
İri ıönniit, iı'i ...ı-,.,, 

Ben, bu luıkati önce A~ten 
Öj, ........ 

Sonn, .......... t..m tıltmda ... 
IDcıılcraliJi bir dalı .. bir ...... okuclum: 

H-ci kitabs açtmua, Şefin söri· 
tü, ~ teenüd etti. 

• C. H. P...Willia i,..leri Wlir._, ki 
denimi ~ Bürilc PM'linia altı 
prensilbi nnhr. Oçü mevzuumuzu Ja· 

........ ~ Dewh4s•; 
Cümhuri1etçiliktir. 

Birik Pllrtimin. DinliMI ...... 
tayımn 1ııirbt sün ÖDce tepi -- • .,... Pltbiı ~ ......... &,.. 
lerinkartıamclaYeW.tmdıa .. ..... 
•ip duru,.ordu: 

E.-emenlik uluıundur. 
Buna Hkiden hikimiJet milletin • 

ilr; deni1ordu. 
Şimdi bir ııraya koyduiumuz, üç 

~'~ mütalea edebiliriz: 
~ -a.dıinna .-öre: 1 -
Atatürk, Demobui ..... itibarile 

einaidir, demeWe buna ekoncımeal 
._teml•le bnıtlnnmnak liznn de • 
.._ istedi. Daha açıkçuı, -...... 
... h ........ lilr demokTalİllİD, millet hi
lıinai1elinin prb dejildir, dedi. 

....... .ne.tçilik ..,......, 
,.... demokrui varcbr. Zira, ikbwli 
~ danalaaııima tartı de .. 
iildir. 

a..w... anladığwm ıöre: 2 -
Pllltinin mevzıuumun aliıbclar e

~üç Pl'enaibi, bunlan biraz önce 
... Nettim· 
• ~konom~ iMr•tin. demokra· 
~ fU'b olmadıimı ıöıterir. Çün • 

Et., Tı:-ı- .. • demulowt hir .. •• - NJlllll, 
- delil• P...tinin halkçı olması 
~ -.. •~1 a .... -ı iula edece
.-z? ı 
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UYA.SABUNA 
~~~~m~~~~ 

"CHOPIN., VE BiLETÇi 
Olü Wr .~ içinde ~ )'Ofa

yabilmelı için clün alıfGlll ..,..,,...,_ 
6ittim. .ı.::....:~-

Bülıreffenberi pefİne a-r--·· 
laalde IJir ..,.edir bir türlü •öreme· 
dilim bir /ilmi, ni~~t Beyoi~!"' 
IJir anemcuancla, IJilm•m lıGf bmm· 
ci oiaiyonanda 7fllıala7flr'Glı, ~ 
6irdim: Bilmemif Nnloıtil 

Genİf, lraranlılr IJir .alona doldu· 
ron •)'UI• lıolhılılarda. •7dı, ni
/tayet bet on •7İrcİ oarclı. 

Salonun 6otlufuntlon ,...,,.,. .... , 
6ir tanıla, fÖyle, ralaatpı oturclum. 

Varsay 

Filmde, ilıi __,,.,. lulıı "Clto
pin,,i tlinlellim. "G..,.... Santl,.,.. 
"lndian..,..,.ı laatırWun. Kimini o 
,.Airde, lıimini bu ,.Airde İfİttİIİm 
,,. IHıarlonnı 1ıtıtt• •c1aopin,,in ol· 

andlatmasının Almanyası dulılaruu 6ibMcl.,. dinledifim ,.._ 
Ofllan, tuoaletlerini perrne .. 

SNOVDEN 
Londra, 20 (A.A.) - Lort 

Snovden, Deyli Herald gazete -
sinde neşretmiş olduğu bir ma
kalede Almanyaya ihliskirane 
muamele yapılmasmı istemekte 
dir 

Elki Finans Bakam, Avrupa· 

Jtin yeniden kendisini harp cere l'•l•n lratlınlarla lı a ti ı n la r ı n ı 
yanma kaptırmış olduğunu be - gö.ıerm•i• relen mıoltinli erlıelt
van etmektedir. Mumaileyhe gö ı~r dolu bir Avrupa konur lcdonu
re, tes.Lınata, Olr.leŞilleJ.t:U: i:,CUııl nun ~mıC. ,,..anttdarıle lıGJnGfmG• 

verilmekten bir an pri ar.tınan. Jan, '-- U...... el uiana 

:~.:.ı::•ı••~·•~ w~::ııa 
.atandan acaaa lftzarure ma • 6ir ~· ilttl. 
Hlllh anlapmamailığa götü - Sinemanın ,,.,,..,.,,on, •ir ri,a· 
ren imillerdir. Uluılarm savaşı J.,. ayana 6i1Ji dlfGn plıtun. 
bir siyasa aleti olarak kabul et· Dalaa ıec.nin on bir llapıiuntla, 
mekten vaz geçmiş olduklarını bütün canı içine çelıilmif ölii bir 
natık olan Kelloğ misakı adeta caddetlen ••çerelr, alama lıaılar 
unutulmuştur. Silahları bırak - dolu lramoaycla, iJıitle bir çan ipi 

ne -ıaralı aralHıyı durduran, yol. 
ma konferansı, ür senelik mesa· --*--- u· --.L --•!- -.:ı=... ı 

:1 CIUllnl ın ,......., ,,.,-.. ı-... •nrınl ,, 
isi ile ulusların silfilılan azalt - di~ 6alıran, paralann ii.,ünii oer-
mağa hiç te niyetleri olmadığı- mi~elı biletlerin arlıcuına çelı ~
nı çubat etmiştir. Savaşta yeni- bi iıruuılar edan bil«çinin bir 
Jenlere zorla bir sürü intikam tnuu antlantilt lıaptanıntla bile aor 
muahedeleri kabul ettirilmiştir. bulunur .,.;. ciloelerini •yrede 

ede, bilmem ne iratlar MınGntla, 
Bu muahedeler, daha aktedilir Sirhci~ ,..w;,,.. 
edilmez, yeni savaş yangmlan - Denia ı.,..n pi, ainui,,.Ja bir 
run tohumlan addedilmişlerdir. Glem orta.ntla telı IHıp... lıafınıt 
Yenenler, kendi eserlerinden 6iriciJı flilı,,,,. lfliının, lıolıuu "•· 
k kına b farl7G ourma iflıembecinin önün. or ğa aşlamışlardır. Çün - den •eçtim ,,. direhi~u Allaluı 
kü yenilenlerin haksızlığa kat - .,,...,.., etlerelı taltalerinin İfİll• 
lanmıyacaklanm pekala biliyor •rilip lebrloyon plörleri, fGPlıanu 
lar. çılıanp aylıulanıula •lômloyaralt. 

Müttefikler Versay antlaşma mcı11Hıa,.. ••lflim. 
smm haksızbklarmı düzelterek Sinemacl,.. """" 6ir .,.,.Of wi6i 

sıi""flrm. . (Arkası 6 mcıda J 

MUHABIRIMiZıN TELEFONLARI 

McdlHıa)W .. lince;,. lıador, bi
letçi, İfİmd• hlan aon "Claopin,,i 
de .,rtlıılattlon yaltalayıp yerlere 
Nnli, iflNmbeci 6arnuma 6ir ,.,_ 
lam ,,... ..,.pti ,,. tlifleriai ..., .. Bulgar Gazeteleri Gene 

Atıp tutmağa Başladılar 
[ Sofya Husust Muhabirimiz Bildiriyor] 

Sof:ya, 20 
Haftalık Roma gazetem.., bir makalesinde, Türkleri, 50 sene ev

vel Bulgarlan kesmek, Bulgar kız ve çocuklarmı satmak, Bul • 
garlığı imha etmekle ittiham etmektedir. Tarihe kanşan bazı hi
diseleri büyülterek Türkler aleyhine propaganda yapmakta olan 
bazı Bulgar gazetelerinin neşriyatı Bulgarlarda kin uyandırmak. 
ta, bunun zararını da Bulgaristan Türkü çekmektedir. 

T o ş e f Ç e k İ·I i y o r m u ? 
Sofya, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ay sonunda 

Te>tef kabinesinin istifa edeceği söylenmektedir. 
- Batl>akan Totefin iki sene evvel Yugoslavya aleyhine yazdığı 
bir kitırbı elden ele dolaşmaktadır. T~ef, kitabında, Makedonya 
meselesi düzeltilmedikçe Yugoslavya ıle dostluk yapılanuyacağı
m daha o vakit yazmıştır. 

GHring Sofyaya Gidiyor 
Sofya, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Göring'in hazi- . 

ran baflangıcmda Sofyaya geleceğini, burada ııyasal cöıiiptıeler 

1apacağuu Alman sefiri gazetecilere söyledi. M. Necmelldin 

rip laalime ..,.., ... lruau 6oılannı "• 
•öıilılce, alttım 6opma .. w;, ..,,.,._ 
dan. 

AH Naci KARACAN 

Blbes·kunun 
Tayyaresi 
Konyadan u~ı11 
CHUSUSI MUHABİ-
RİMİZ BİLDlRt YORJ 

Konya, 20 
"Bir kaza neticesi düşerek ya 

• alan prens Bibeakunun tay -
yareai tamir edilmiştir. Tayyare 
bu sabah 7 ,20 de Eskişehire uç
muştur.,, 

•
0

Eskişehir, 20 <Tan)-Prena 
~ıbeskun.un tayyaresi içinde bir 
pılot ve bır makinist oldufu hal
de buraya geldi. 11,10 da İstan 
tfıla hareket etti.,, 

Bu telgriftarda balisettilea 
tayyare dün•t 14,5 tal.mı. 
bul üzerin&}a ~ fie Bükre
~ gitmiftir. ~ 

l Polon yanın Gidin ya limanında ve Pirede Erol gem~si~~e . tayfa 
1syan çıkannı.ştı. Bu hidiselerin önüne geçilmiş gemı dun lımam· 
mu:a gelmiıtir. Geminin baş çarhçısı ile telsiz memuru azıyanlan 
kışkırttrklan için Pirede tevkif edilmişler, onlar da Yunan zabıta
sı tarafından buraya gönderilmi§lerdir. Bu meraklı ve heyecanlı 
hidiaenin tafsilituu bugün 6 mcı sayfada okuyacaksınız. Resim
lerde göı'ülenler geminin sahibi Mahmut, Erol, azıyan tayfa, hi -
dileyi anlatşl) birinci kap~dır.] 

GÜnEŞ KLÜBILE 
ISTANBU.LSPOR 
DÜn BIRLESTILER 

Cuma ıünU yapılacak .. AtatUrk Spor 
ıünü.. merasimini bir .ayl~ ap
cak olan Bolu aaylavı ve GUnet ku· 

lübönihrRW 

CEVAT ABBAS 
Sevinçte öfrendijimize cöre 

tıtanbulun iki pçlil spor kulü
bü dün bir ad altmda idmana 
gençlerini birlettinnİ§lerdir. Bir 
serıedenberi spor alanında bü
yük gelipne gösteren "Güneş" 
ku)Ubile senelerdenberi Türk 
sponına candan emek veren ls
taoıbul spor kulübü, Atatürk'ün 

[Arkau 6 mcıda) 

1 Laval-Göring 
Konuşmasının 
Büyük önemi 

Dünkü telyazılan, Lavalin 
Berlinden ve Romadan geçtiği· 
ni bildiriyor, fakat diğer taraf· 
tan F11U1Sız dıt işleri bakanı ile 
general Göring arasmda Kra • 
kovi'de yapılan görüşmeler hak 
kında acun gazetelerinin çok 
müsait göründüğünü kaydedi· 
yorlardı. 

Telyazılanna göre bu görüş -
meler, Bitlerin bugün Rayıştag 
da Almanyanm dlf siyasasına 
dair söyliyeceği söylev üzerinde 
tesir yapacaktır. 

LOndra gazeteleri ise, Lava· 
lin yalan~ Berlinı ziyaret et
mesinin muhtemel olduğunu 

bildirmektedir. 
Krakovi milllkatmda Gö • 

ring evvelce Hitler - Sin .. n E
den konuşntalanndan sonra be
tinniı olan Alman siyasasını an 
latmışttr. Laval ise hiÇ bir kim
se için tehdit mahiyetinde ol
mayan Fransız genel emniyet 
politikasmı söylemiştir. Laval 
ayrıca Fransanın bu politikayı 
kabul edecek her ulusla konuş· 
maya hazıı olduğunu hatırlat
mıştır. Bu mesele etrafında faz. 
la tafsilat beıinci sayfamızda
dır. 

• 
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BlJ Ot~ 
BENDEN 
CANI CEHENNEME! 

Ölüleri saygıyla snallm, diye 
bir söz vardır. Bence yanlı§tır 
bu söz. Öyle ölüler vardır ki, ne 
saygıyla anilır, ııe de arkaların
dan küfür edilir. Bu çeşitler, ya
şarken de keçi bilmem nesi gibi 
ne kokmuş ne bulaşmış olmala
rıdır. 

Öyle ölüler vardır ki, saygıy
la anr1ır. Ya§arken, saygıya de
ğer İ§ler yapmı§lardrr da ondan. 
. Nasıl bu iki çeşit ölü yaşa
dıkları günlere göre anrlırsa, 
tıpkı öylesine öyle geberik/er 
vardır ki, onların her anrmı bir 
küfürün ba~l11ngıcıdır. Onlar öl
dükten sonra ds kötülüklerinde, 
arkalarında bıraktıklarr iıin yü
rüyüşüyle yümp giderler san
ki ... 

Lavrens bu üçüncü çe§itten • 
dir benim için. Ben cam cehen
neme diyorum İ§te, cehenneme 
inandığım için değil, küfür et
mek için. 

o 
ıavrens öldü diyorlar. lnan

mıyorum. Oldü gösterdiler onu 
gibi geliyor bana. Yine bana öy
le geliyor ki bu sivri çeneli, yr· 
lan gözlü adam günün birinde 
yeryüzünün bir bucağında bir 
yangm kızıltısıyla bir kan kır
mızıllğrnı gözlerinde tutuştura· 
rak hortlayıverecek! 

Orhan SELiM 

Amerikalı 
Bir gazeteci 
Grupu geliyor 

BugUn Bükr~şten 1ıtanbula 
şimal ve çe,rıubt Amerika gaze -
tecilerinden mürekkep bir grup 
gelecektir. 

Dün, Amerikada çok tanın • 
mış bir gazete trüstü olan Hc
arst trüstilne mensup gazeteler 
muharriri Arthur de Grandon 
şehrimize gelmiştir. Bu meslek
taş Avrupada bir tetkik seyaha 
ti yapmakta olduğunu söylüyor. , 
Fransa, İtalya, Yunanistana uğ 
radıktan sonra İstanbula gelmiş 
ve Yunan hükiımet adamlarile 
bazı mülakatlar yapmıştır. Art
hur de Grandon Türkiyede hü
kumet adamlarile de mülakat 
yapmak istediğini söyliyerek 
diyor ki: 

- 1\merikada Tilrkiyeye kar 
şı büyUk bir alaka gösteriliyor. 
~u sebeple grup grup gazete 
cıler gclıyor. Yeni Türkiye hak· 
ikmda tetkikl;r yapacağım, aynı 
zamanda İslam ve Bizantı eser
lerini tetkik edeceğim . ., 

.. Amerikalı mesle~ta§ bir kaç 
~ne kadar Ankaraya ~idecek· 
tır. 

!! 
" TAN " m tefr{kaın : 29. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

~rtık, buna, hiç şüphem kalma
mıştı. Patronun kar!sının geldi
ği gtinleri bilsem, hıç kaçırmaz, 
uğrardım. 

Öyley~e, dükkana sık srk uğ-
ramalı. 

Patron, kendi sesinin ahengi
ne kulaklarını kaptırmış, tekrar 
söylemeğe başlamıştı. Onu, din
lemiyordum. Dinler göründüm 
ve bu sefer, daha o davraıuna .. 
dan ben elimi uzattım. 

o, elimi, okşar gibi manalı 
manalı sıktı; ben de manalı ma

. nah gülümsedim ... 
İşte böyle çocuğum, o gün, 

"patron,, um, sevincinden yer .. 
lerde değil, göklerde uçuyordu. 

Ona, hep "patron,, um, deyi -
şime, hiç şaşmıyor musun? A -
radan yıllar geçti, hala ben de 
şaşarım. Neden mi? "Patron" 
umun ismini ben de bilmem! 

' Kendisine iiOrabilirdim, fakat 

DUn D11ruş,afııkahlar Halkev·nde bir topfantı yaptılar - Avukat LOtfi Fikrinin vasiyetnamesinden çıkan dava bit\ 

Ankara Huku
kuna Geçen 
Talebe 

Ankara hukuk fakültesi imti
han talimatnamesini daha uy • 
gun bularak 1 stanbul hukukun
dan oraya nakletmek istiyen 60 
kadar talebeden bir kısmı dün 
gitmi§lerdir. Dekanlrk bu talt>· 
beye tasdikname vermiştir. Gi· 
don talebelerden 25 i erkek, 30 u 
kızdır. Bir kısım talebe de bu -
gün gidecektir. Ancak burada 
Roma hukuku \'C istatistik deıs
lerinden imtihana girmiş buiu
nanlara tasdikname veri/mele -
tedir. Ankara hukuk fakültesi 
de mayısrn 22 sindeıı sonra mık· 
/edecek talebeleri kabul edemi
yeceğini bildirmiştir. Yarmdaıı 

sonra, lstanbul hukuk fakülte • 
lesinden tasdikname alacak ta· 
/ebeler, Ankaraya da gidemiyl'
cekleri i~in büsbütün açıkta ka
lacaklardır. 

Üniversite talebesi için bir 
yurt yapıhyor 

Üniversite rektörlüğü,yüksek 
tahsil talebesi için yeni bir yurd 
yaptırmağa karar vermiştir. Bu 
nun için de üniversite yakınla -
rında bir arsa almmıştrr. Yurt 
yazın yapılacak ve gelecek ders 
senesi batına yetiştirilecektir. 
Burada ücretli kısım da olacak 
ve Anadoludan gelen gençler, 
gayet ucuz şartlarla burada ya
unlacak ve yedirilecektir. _ 

Yalovaya elektrik 
Yalova ıehrinin güzel bir §C

kilde elektrikle aydınlatılması 
için çalışılmaktadır. Yalovada 
bulunan elektrik tesisatı büyü -
tülmek için yeni bir motör alın 
.mak üzeredir. Bu işe bakmak i
çin Yalova kaymakamı Şefik 
Istanbula gelmiş ve vali vekili 
nin başkanlığında bir komisyon 
kurulmuştur. 

ıormadım.Çünkü ona, p~tronluk 
o kadar yaraşıyordu ki başka 
her hangi bir isim, lakap, mana
aıı düşecekti. 

Ellerini pantalonunun ceple -
rine ıokup ta, sırtım deve hör .. 
gücü gibi çıkararak, sinsi, hile -
k~r .~dın:Iarla bir dolaşışı vardı, 
gorulmege değerdi. 

Onun, •iş ~apakh soluk göz
lerini ileriye dikerek topuklan
~a s~s çıkartmadan yürüyüşü, 
tizerıne atılıp parçalayacağı avı, 
Urkiltmemek, kaçınnamak için, 
sinsi sinsi ~mekleyen yırtıcı hay 
vanların sürünü§üne benziyor -
du. • 
Sağ elinin baş ve orta par -

makları ile bıyık gölgesini J<a
şırken, lop burnu ho§nutsuz ho§ 
nutsuz somurturdu. 

Niçin gülüyorsun, çocuğum? 
Onun, her hali, kendine mahsus 
idi, herkesten başkaydr. 

Evet, onun yüzü değil, burnu 
somurturdu. 

Acaba, havada ne kokluyor -
du? Hava zerrelerinde, meçhUl 
hilelerin kokusupu mu alrvor -
du?, , 

Vapaarculuk sosye
tesinin işi düzgün 
Gitmiyor mu? 

Bir müddettenberi vapurcu -
luk sosyetesi hakkında bazı ya -
zılar yazılmakta ve bu arada bu 
günkü idare şeklinin değiştiril • 
mesi için idare meclisine bir tak 
rir verildiği de ilave edilmekte
dir. 

Dün bu yazılar hakkında sos 
yetenin direktör vekili Rıza ile 
göriiştük. Bize dedi .ki: 

" - İdare meclisine verilen 
takrir, hasta bulunan müdürün 
vazifesinden çıkarılmak isten -
mesinden ibarettir. Uzun zaman 
dan beri vazife gören müdürün 
hasta olduğu için işten çıkanı -
ması hiç kimse tarafından doğ -
ru görülmedi ve takrir müzake 
re bile edilmedi. 

Aleyhimize neşriyat yapılma 
ğa sebep olanları araştırıyoruz. 
Bunlardan bazılarını bulduk ve 
mahkemeye müracaat etmeğe 
de karar verdik. Aleyhimizdeki 
bütün dedikodular asılsızdır.Sos 
yctcmi2( her aenc kar eden bir 
müessesedir. Binaenaleyh ne 
tasfiyeye doğru gider, ne de ida 
resinin şekli değişir.,, 

işlerini bırakan 
kUçUk san'atkarıar 

KüçUk sanatlar kanununun tat 
bikau bugün bitmiştir. Ecnebi 
tabaasından küçük sanat sahibi 
olanlarının işlerini bırakmaları 

yedi bölüme ayrJlmı§ ve her bö
lüm için ikişer aylık müddet ve
rilerek kanun tatbik edilmiştir. 

Son müddet 21 mart 935 te 
başlamıştır. Bu müddet içinde 
simsarlık, in aat, ahşap sanayi 
işçileri gibi sanat sahipleri işleri 
ni bırakmışlardır. 

Bu suretle htitün küçük sanat 
lar Türk tabaasmın eline geç • 
miş bulunmaktadır. Kanuna gö 
re işlerini bırakanların sayısı ls
tanbulda 3 bin kadardır. Bunlar 
dan çoğu kendi memle"ketlerine 
gitmişlerdir. 

Bütün cahil, görgüsüz insan
lar gibi, o da, her şeyden kuşku
lanıyordu ve her §eye karşı kuş
kudaydı. Parayı alırken öyle 
dikkatle bakıyordu ki elindeki 
maden veya kağıdı manyatize e
diyor sanılırdı. 

Onun, bu bakı§ında: 
- Aman şekerim, sen beni 

aldatma! 
Diyen bir yalvarış ta vardı. 
Kendisine hile edeceklere ~ar 

şı koyabilirdi; aldatanlardan ö
cünü alabilirdi. Fakat Allahı, 
vicdanı olan paraya karşı ne ya
pabilirdi? Onu gücendirebilir 
miydi? Hem de parada yanıl -
mak, aldanmak, aldatılmak, o -
na, sevgilisi tarafından aldatıl -
mak gibi onulmaz bir iç yarası 
olurdu. 

Para verişi ... 
Aman çocuğum, dur biraz gü

leyim .. , Herifin hali, gözlerimin 
önünden gitmiyor ki ... 

Of, çok g üldüm, gözlerimden 
yaş geldi. 

Para verişi. .. Fakat sana, bu
nu, nasıl anlatayım? O havanın 
kokusunu almadan, tamamile 

Darpaneden 
kaçan çocuk ya
kalandı, yine kaçtı 

Darphanenin damga dairesin 
de, 25 Okuruş gündelikle çalışan 
işçllerinden Ihsan isminde biri, 
bundan on gün evvel, birdenbire 
ortadan kaybolmuştur. 

İhsanın başında bulunduğu 
makne pul basmakta devam etti 
ği için kendisinin bu aralık dışa 
rı çıktığı sanılmışsa da yapılan 
bütün araştırmalar hoşa çıkmış, 
İhsan makinesinin başına dön -
memiştir. İhsanın bir kazaya 
kurban olması ihtimalleri araş -
tırıhrken damga matbaası mu • 
temetlcrinden biri, İhsanı, Sul
tanahmette gördüğünü söyle -
miştir. Fakat aranan yerlerde 
kendisini bulmak kabil olama -
mıştır. 

Nihayet, fotoğrafisi her tara 
fa dağıtılan işçi İhsan Izmitte 
yakayı ele vermiş ve geçen cuma 
günü İzmitten sorguya çekil • 
mek ü ere İstanbula getirilmiş
tir. İhsan, refakatine memur edi 
len jandarma ile birlikte Beyoğ 
lu caddesinden geçerken jandar 
m~.ı: nasılsa aldatırıaı?a muvaf
tak oıarak tekrar kaçmışt'lr. Şım 
djye kadar yapılan araştırmalar 
bir netice vermemiştir. Fakat 
İhsanın bugün yarın ele geçece 
ji muhakkakt1r. 

Suçlunun zimba dairesinden 
30 ve 50 kuruşluk pullardan 
(300) lira kıymetinde bir pul to 
mannı çaldığı söylenmektedir. 

Vergi borçlan 
Yeni mali yılbaşı yaklaştığın 

dan bütün dairelerde hesap işle
rinin tanzimine başlanmıştır .Bu 
yıla ait tahsisatın yerine sarfı 
için dairelerde büyük bir çalış -
ma vardır, 

Bazı vergilerde bu ay sonu -
na kadar tahakkuk ettirilmezse 
geçmiş zamana uğrayacağın -
dan bunların tahakkukuna çalı • 
§ılmaktadır. Geriye kalmış ver
gilerde vardır ki, bunlarda ay 
sonuna kadar alınacaktır. 931 yı 
lrndanberi geriye kalmış 7 bin 
kadar vergi borcu tahakkuk et
tirilmektedir. 

anlayamazsın ki ... 
Evvela, çekmeceyi çeker, pa

ralan, gözlerile mıknatıslar gibi 
bakar; elini sokmağa korkuyor
muş gibi durur ve çekmeyi ka -
par. Karşısında duran, bekleyen 
kimse, gözlerini ona diker, du -
rur. Çekmeyi tekrar açar ve eli
ni uzatır, paralara okşar gibi do
kunur ve bu dokunuş onun si -
nirlerini bozar, yüzü solar; elini 
geri çeker, çekmeyi kapatır. 

Yüzü kararır, durgun durgun 
önüne bakar. Karşısındaki hala 
bekliyordur. Bir kaç saniye, bı
yığını kaşır ve karar vermiş bir 
tavırla çekmeyi tekrar açar, eli
ni uzatır, paraları bir müddet sa 
yar. 

Gene içi ezilmiş, yorulmuştur 
çekmeyi tekrar kapatır, yorgun 
yorgun nefes alır. 

Bir kaç saniye dinlenir, cek -
meyi tekrar açar ve paraları a
lır, karşısındakine bakar. Bu ba
kışında derin bir tiksiniş vardır. 

Bu bakışla, sanki: 
- Ciğerimi alıyorsun, alçak! 
Diyen, bir kin alevi parlar. 
Soluk gözler.inin manalandı -

[ KU<_;UK . : HABERLER] 

:f. Maliye vekiileti müşaviri Al
phand dün Ankaradan h.t~nbula gel· 
miştir. 

Bursaya gitmiş olan iktisat veka -
leti müşavirlerinden Von Der Parten. 
le Ankaraya giden Amerikanın Mos
kova sefiri Wiley diln lstanbula dön
müşlerdir. , 

~ Trakyacla göçmenlere yapılacak 
evlere llizumu olan cam, çivi eibi 
madelerin çoğu alınmıştır. Kiremitler 
de ısmarlanmıştır. 

:t- Londradan Tokyoya gitmek üze. 
re lstanbula uğrayan Japon tayyareci 
Katsutaro Ano dün sabah seyahatine 
devam için Y eşilköyden uçmuş ve Es 
ki~ehirde biraz durduktan sonra Kon
ya ve Adanaya gitmiştir. 

:t- 6ovyet sefiri Karahan yaz tatili
ni geçirmek ü.ı;ere dün sabah Anhra· 
dan şehrimize gclmi§ ve Büyükdere
deki yazlık scf aret konağına gitmiş
tir. 

:f. Muamele vergisi mütehassıshğı
na tayin edilen Milli RepsÜranı §ir
keti muhasebecişi Osm~n Fikret eski 
vazifesinde kalmayı tercih etmiştir. 

~ Universite yabancı diller mekte
binde B kurslarından C kurslarına 
geçecek olanların yazılı imtihanlan 
26 mayısta yapılacaktır. Sözlü imti -
hanlar da 29 mayısta olacaktır. 

:t- Tıp fakültesine bağlı P. C. N. 
M-•'\ •Ömttha"19rı: hi .. _rJ.05lr•-.f• ı.....ı_ yacaK ve :ı 1. nazıranaa ııeceıctır. 

:f. Üniversite bahçesinde yapılmak
ta olan hayvanat ve nebatat enstitüsü 
nün inşaatı haziran on beııte bitecek· 
tir. EnstitU için lhım olan aletler Av
rupaya sipariş edilmiıtlr. Yeni ders 
yılı başında enstitü çalışmağa baJla • 
yacaktır. 

:f. Darüşşaf akalılar kurumu dün ak· 
~ilm Halkevinde bir toplantı yaptdar. 
Anakradaki DarUndakalılarm, orada 
bir şube açılmnsı hakkındaki müraca
atları kabul edildi. Ancak, bu İ§ için, 
nizamnamede yapılacak dcği§iklik tet 
kik olunacaktır. 

:f. llk tedrisat bat muallimleri ve 
müfettişlerinin makam maaglannın 
verilmesi i!jin dün yeni emir gelmiı· 
tir. Ancak, bütçede tahsisat olmadı • 
ğından makam tahsisatları haziran so 
nunda ve ücret fasıllarından verile
cektir. Bundan sonra da her ay işle
dikçe alınacaktır. Bı.ı yeni karar ilk 
tedrisa tcıJarı çok sevindirmi§tir. 

il- Son bir ay içinde mezbahada 
52680 lıayv(\n kesilmiştir. Bu yıl Is
tıı.nbula çok fazla kuzu gelmiştir. Bir 
ayda lstanbulda sarfcdilen kuzu adedi 
40 bindir, 1950 ıuğır ketiilmi§tir, 
miştir. 

H- Son bir ay içinde belediye sınır· 
lan içinde 74 ev, 10 apartman, 5 dük 

ğı, yalnız bu anlardır. 
Para alırken ne kadar dikkat 

ederse, verirken de öyle titreye 
titreye dikkat eder. Arada kü .. 
çük bir fark vardır. O da, hep 
iyisini, temizini almak ister ve 
alırsa, nerede pisi, kirlisi, yağlı
sı, kopuğu, yırtığı, siliği, kalpı 
varsa, hep onları verir. 

Bu adamın en kuvvetli tara
fı, neresiydi, biliyor musun, yav 
rum? Görgüsü yoktu, zekası ba
sitti. Bütün görgüsüz ve sonra
dan görme insanlar gibi her şey
den kuşkulanması tabii idi. Dört 
bir yanında, bir tehlike cenberi 
gördüğü için, daima pusuda 
durması da pek tabii idi. 

J3ütün pintiler gibi tutumlu 
olması, bir kıymet, meziyet sa
yllmazdt. Muntazam insan olu
~u da, vakitten, eşyalardan zi -
yan etmemek içindi. 

En kuvvetli tarafı, tehlikeyi 
havadan koklamak, kapmaktay~ 
dı. 

Dükkana giren para mı ala -
cak, para mı verecek, bunu, he
men duyuverirdi. 

Nasıl duY.ardı, nasıl bilirdi? 

r Ne Dersiniz? 

Tortulu su
Duru sut 

(Canıs Lavrens) diye anılar. 
çak tanınmıf lngiliz albayının öl· 
düğünü gazeteler haber veriyor. 
Gerçi bundan önce de bir kaç ke· 
re bu adamın öldüğü aöylenmi~ 

2ma bu seferki için gerçektir di· 
yorlar. 

Bu adam Ve)'a ölmüş V•ya öl· 
memiş, bizim içirı pek taşg değil ... 
Y alnı.ı; bu ıırada bi:.ıim gazetele· 
rin bir takımında bu adam için 
ya:.ıılon ya~ılcırda anlayamadığı 

ruz; bir boya var·-
Oldüiü söylenen bu /ngili:z al 

ba)'ına sürülen bu boyalar kapka· 
radır. Seb~b; de bu adamın genel 
·auaş aıralarında Arııpları bizim 
leyhimize kışkırtmıt olmasıdır. 

1Lavrens) bir Türk olşa idi, bu i
~i yaptığı için bi::ı ve herkes ona 
lanet okurdu. /nşanlık içinde yü · 
zünü örtmeden yafayamaıı ve heı 
Qdımdtı bir suratına gelen mene. 

r.Jİi tükrüklerden kf>runmak için 
yere kapanırdı. Ama it bö;yle de· 
ğildir. 

( Lavrena) bir lngilizdi. Mem 
Feketi hesabına Arapları kqkırttı 
ve kııltırtacak karakterleri k•ı· 
/etti. Biz bundan aarar ettik. Bir 
savaı kgybettik. Liikin İnsafla dü. 
~ünelim: Bir lngiliz hele döğüşür 
ken bize :.ıarar vermemesini mi 
düıünecekti? Kaç yüz yıllarca 

bir bayrak altma büyümüf, Tiirk 
ler,İn yiğitlerine kimi güvenmif. 
kimi ~ığınmıı olan Arapların en 

kritik bir kertede aleyhimize a· 
yaklanarak bi:.ıi arkamısdan var· 
mcılan söz götürür bir hiyan•t 
midir?. 

Bugün Türklerin yerini almıg 
'Jlcınlarcı hattô biribirlerine kcırş 
kılıç çektiğini görmüyor muyuz?. 

Su tortulu ise en ufak bir çal. 
kantı ile bulanır ... Neden (Lav· 
rens) Anadolu çocuklannı kandı· 
ramadı?. Duru suyu kasırgalar 
bulandıramaz. Biz böyle düşünü· 
yoru:ıı. 

Siz ne dersiniz? 

kan yapılmııtır. 21 binaya da ilave 
yapılmı§tır. 

"'Bir ay evvel seyyah tercümanları 
imtihan edilmi~. bir kısmı muvaffak 
olamamıştı. Muvaffak olamıyan ter • 
cümanlar haziranda tekrar imtihan 
edilecek ve bunlara diploma verile· 
cektir, 

JA Belediye, Bilylikada Tur yolunu' 
bu yıl tamir ettirmeğe Jtarar vermi~· 
tir. Bu yol için 16 bin lira sarfedilc" 
cektir. 

• 93S yılı yol parası hazirandan i• 
tibaren toplanmağa ba;lanacaktır. JJıı 
yıl, yol paralarııun bakaya kalmasına 
meydan verilmiyecektir. Ypl parasını 
vermlyenlcr, 8 gün yol yapılarında 
salıştırdacakltrdır. 

:f. Belediye, Kadıköy tarafı için yt.• 
ni bir cenaze otomobili almıstır. Şe· 
hirde bu suretle be§ cenaze O'tomobl· 
li faaliyete başlamıştır. 

lf Belecliye bUtçeliİ anctık ha?.ir~n 
sonunda tasdik edilip gelebilecekt;;; 
Bunun için bir aylık bir muvakkat 
bütçe: tatbik edilecektir. Şehir m.u· 
vakkat halinde de, bütçe dolayısıle 
yeni teıkilat kadrosu tatbik cdilemi· 
yeı:ektir. -Gözlerinle görmeden, buna 
inanamazsın, çocuğum! Hayı~, 
inanamazsın; sana, masal gehf· 

13en, gözlerimle gördüğilrtl• 
kulaklarımla duyduğum halde, 
gene inanamıyorum. 

Havadan kokuyu alır, kapar· 
dı. Nasıl mı? Bilmiyorum. DUY' 
duğu muhakkaktı. 

Alaçaldı adam, daha kapıd~ıı 
girerken, onun yüzü değişiverır' 
dj. Lop, pıhtı dudakları; toPı 
pıhtı yanakları sarkar, gözl~rJ 
dalar, için için homQ.rdanmaga 
başlardı. 

Para verecek insanın kokU•ll'" 
nu aldı mı, güneşe dönen ayçi ' 
çeği gibi yüzü parlardı. 

Biriyle öteden beriden konll ' 
şurken, bir de piyasanın dU_t' 
gunluğundan, kesattan, işsizi~' 
ten, parasızlıktan bahsetrne!; , 
başlayıverir. Karşısındaki, b~Jıı 
sm değismesinden §aşırır; fa~ .. 
o, hiç istifini bozmaz, ciddi cı 
di devam eder. _.ı, 

Çok geçmez, dükkSna biri ~·, 
rer; o, görmemezliğe gelir, ttS 
linden şikayet eder. t1 

(Arkası.,-
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Bir 
Encümene 

K a n u n P r o j e s i istasyonları 
G • v ' I d • Ankara, 20 (Hususi muhabi-8 r 1 e r 1 1 rimiz bildiriyor) - Türk kuşu 

Ankara 20 (Hususi muhabi- gibi kanuni ve vekalet istılah -
' tann' ın mazbut bir şekle konu • rirniz bildiriyor) - Ka~utay .. 

bugün Nurinin başkanlıgmda tuncaya kadar layihaların ma -
toplandı. Barut ve mevadı infila nasını kaybedecek 'şekle konma 
kiye ve av sarması inhisarları • sının doğru olmadığını söyledi. 

:r Bakan Abidin Özmen layiha-
~ın 1931 yılı beş aylık bilanços;ı da hükdmetin teklif ettiği şek -
ıl~ 1932 yılı bilançosunun tatbı- l'ın de mevcut oldug~ unu, eğer 
kıne dair encümenler mazbatası 
okundu. İnhisarlar bakanı Ra· Öz türkçe ıstılahların tesbiti 

beklenirse kamutaydan bir tek 
na izahat verdi. kanun layihasının çıkmasına im 

Bundan sonra yedek sübay - kan olmadığım bildirdi. Ve la-
lan ve yedek süel memurları yihanm müzakeresini istedi. 
hakkındaki kanun encümene ge Fakat Refik İncenin takriri ü-
ri verildi. zerine layiha kültür encümeni • 

Kültür Bakanlığı merkez te§: ne geri verildi. 
kilatı ve vazifeleri hakkındakı Bazı maddelerden alrnacak is
kan una ek kanun layihası görü- tihlak vergisi kanun layihası da 
şüliirken Refik Şevket söz ala - üyelere dağıtılmasından 48 saat 
rak, kanunda. encümence öz dili geçmediği için dahilt nizamna • 
ınize çevireceğiz diye, manasını me mucibinı:e geri bırakıldı. 
kaçıracak değişiklikler yapıldı- Kamutayın çarşambadan iti
ğını, esas teklifin daha iyi oldu- haren ~aat 14 de toplanması. k~· 
ğunu, askeri ıstı::lahlarda olduğu bul edılerek celseye son verıldı. 

••• 
19 Mayıs Her Yerde Büyük 

Bayram Olmuştur 
1\nkara 20 (A.A.) - Atatürkün Samsuna ilk çrkı§ının 16 mcı 

yıldönümUnden ötürü dün memleketin her yönünde şenlikler ya· 
pılmıştır. Türk ulusunun kurtuluş ve büyük devrim başlangıcı 
olan bu günün büyük önemi Halkevlerinde verilen söylevlerle 
halka anlatılmış, bugünü canlandıran temsiller verihnistir~ 

J9 mayıs her yerde büyük bayram olmuştur. 

••• 
Tatil Günleri Kanunu 
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me!1ı ~ugü~ Te~irdağı saylavı Cemilin başkanlığında toplanarak 
tatıl gunlerıne aıt layihayı kabul etmiştir. 

••• 
Odalar Kongresi Açılıyor 

Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ticaret odala
rı kongre murahhasları şehrimize gelmişlerdir. Kongre yann 
Ekonomi Bakanı Celalin b1r söylevile açılacaktır. Bu toplantıda 
ruznarnede mevcut maddeleri tetkik etmek üzere dört encümen 
teşkil edilecektir. 

MÜNiHTE 

Katoliklerle 
Nazilerin 
Kavgası 

Berlin, 20 A.A. - Havas mu
habirinden: 

Katoliklerin para toplanala· 
rı yüzünden Münihte çıkan ka· 
rışı:khklar devam etmektedir. 

Naziler, btoliklerden, para 
Verdikleri göğüslerindeki ali • 
metlerden belli olan bazı kim· 
Belere saldırmışlardır. 
l>olis, bir çok kimseleri yakala -
illlıştır. Kardinal, Faulhaber ki· 
lise kürsüsünde, mühim hadise 
lerine karşı bir protesto yazısı 
Okutmuştur. 

katolikler kiliseden çıkarken 
töıteriş yapmak suretile açnk • 
~an açığa para yardımında bu· 
Untnuştardır. 

Cenevrede 
Cenevre, 20 (A.A.) - Eden 

~e Litvinof, bugün Litvinofun 
ı:ıkanbğı altında açılacak ulus 

r kunıınu konseyi toplantısın 
:a bulunmak üzere, dün akşam 
"""'llraya gelmişlerdir. 
ı ~~n, bugün Yug.:.os-la_vy_a~d-e-
~ges~ Fotiç ile, bu delegenin 
t arsılya suikasdinin siyasal so-
r:"~~a (ınesuliyetlere) dair ve
Jtı~e§~~ rapor hakkında görüş -

Ur, 

Sekiz Kişi 
Yaralandı 

.Aydın, 21 

(Hususi muhabirimiz bildiri· 
yor) - Koçarhdan Aydına ge -
len ŞOför Abdurrahmanın idare
sindeki 65 sayılı kamyon, arka· 
dan gelerek öne geçmek isteyen 
91 sayılı tenezziih otomobilile 
çarpqm!f ve devrilmiıtir. 

Kamyonda bulunan yolcular
dan sekiz kiti ağır ve hafif yara 
lanmışlarQır. Yaralılar Aydın 
memleket hastahanesine getiril 
mişler, her iki şoför nezaret al
tma almmıılardır. Kaza, Koçar 
lıdan bir kilometre ilerde ve ü
çüncü köprü başında olmu§tur. 

Bulg•rlstanda 
Glzll beyannameler 

Sofya, 20 (Hus4si muhabiri -
miz bildiriyor) - Kralın karde
şi prens Kirli aleyhine gizli da~ 
ğılan beyannamelerde prensin 
bankerlerden para aldığı yazıl -
maktadır. 

Bulgarlstanda 
Eklnler mahvoldu 

Sofya, 20 (Husus[ muhabiri -
miz bildiriyor) - Dün ve bu -
gün şimali Bulgaristana çok do 
ıu dü,müştür. Turnuva sanca -
ğmda meyva ağaçlan, ekinler 
mahvolmuştur. Ahali hükumet· 
ten yardım istemektedir. 

NECM!DDIN 

faaliyetlerine devam ediyor. 
Şimdiye kadar kursa iki yüz ta
lebe kaydolunmuştur. Burada 
nazari derslerden maada, ameli 
derslere de başlanmış ve talebe
ler tecrübe u~şlan yapmağa 
başlamışlardır. Uç aya kadar bi
rinci kurs bitecektir. 

Bundan başka İstanbul ve İz
mirde de birer Türk kuşu kursu 
açılacaktır. 

Bundan başka memleketin 
muhtelif yerlerinde paraşut is • 
tasyonlan kurulacaktır. Bunun 
için şimdiden Rusyaya sipariş -
ler yapılmı§tır. İki aya kadar 
Ankarada şehrin muhtelif yer -
terinde paraşüt istasyonlan açı
lacaktır. İstanbulda da istasyon 
lar açılacaktır. İstasyonlarda 
üçyüz metre yüksekliğinde ku
leler yapılacak ve dilekliler bu 
kulelerden kendilerini paraşutla 
atacaklardır. 

Metr Salem ve 
Leon Faraci 

Ankara, 20 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Rüşvet ver
diklerinden dolayı mahkum edi
len lletr Satem ve Leon Fara. 
cinin mahkumiyetleri temyiz 
mahkemesi tarafından tasdik e
dilmiştir. 

Hava seferleri 
Ankara, 20 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Bayındır -
tık Bakanlığı hazirandan itiba -
ren İstanbul - Ankara ve mem -
l~ketin bir çok yerlerinde düzen 
lı hava seterıcrı yaptırmak içın 
şimdiden tedbirler almağa baş • 
laml§trr. 

iş kanunu 
Ankara, 20 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İş kanunu 
layihasını tetkik edecek olan en 
cümen bugün ilk toplantısını 
yaptı, ve maddelerin tetkikine 
başladı. 

. Devi at demi ryolları 
Ankara, 20 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Bütçe encü
meni bugün toplandı. Bayındır
lık Bakanı Çetin Kaya ve devlet 
demiryolları genel müdürü Ke
mal toplantıda bulundular. Dev 

dl~~ demiryollan bütçesi görüşül 
u. 

,-----------------------· ANKARA KÜÇÜK 
HABERLERi 

* Ank~ra, 20 (Tan). - Çu -
buk baraJmdan şehire getirile -
cek su için demir boruların fer
şine başlanmıştır. 

*Ankara, 20 (Tan) - İkin
c~ ı~~f .~~re milfettişliğine ter
f~an ~çuncu sınıf adliye müf et _ 
t~şlennden Faik tayin edilmiş _ 
tir. 

*Ankara, 20 (Tan) - Ar -
tınna, eksiltme ve ihale kanu _ 
n~nun altmışıncı maddesi ınuci
bınce Osmanlı Bankasının dev _ 
Jet ?airelerine hitaben vereceği 
te!llın m~ktupları yekunu bir 
mılyon hra daha artırıldı. 

*Ankara, 20 (Tan) - Mali
ye müfettiş muavini Nedim 
Ö~er! ~~rdüncü smıf maliye 
mufettiılıcine tayin edilmiştir. 

Par iste 
Dlklşçller grevi 

Parla, 20 (A.A.) _ Dikişçi. 
ler grevi genişlemektedir. Pari· 
sin en büyük yedi dikiş kurumu 
nun işçi~eri grev yapmışlardır. 

Grevcıler ~i~ alay yaparak 
Rue de la Paıx ye kadar gelmiş
ler çalışan arkadaşlarını zorla 
kendi taraflarına çekmek iste • 
mişlerse de polis tarıf ından da 
iJtılımılardır. 

Savaş Sonu 
Devlet Usulleri 

-2-
Birinci mekalemizde medeni 

uluslarda kurulan devletçilik u
sulünün 'beş örneğini kaydettik. 

Şimdi bunları ayrı ayrı müta 
lea edeceğiz: : 

Devletçilik tam olarak yalnız 
Rusya'da tatbik olunma~<:tadır. 
Buradaki devletçilik her hangi 
bir zaruretin veyahut hadisenin 
doğurduö-u bir usfıl değildir. 
Hayır! Ötedenberi kuruhnu~ bil· 
nazariyenin, batmlarca bec;len -
miş bir ülkünün, yolunda uzun 
müddet çalışılmış, fedaktrlıklar 
yapılmış ve uygun bir z::tmaııda 
ınkırapla tahakkuk ettirilmiş bir 
emeller yığınının mahsulüdür! 
Nazariye, şahsi mülkiyet esası .. 
nı ret, bütün istihsal vasıtaları
nın bütün camiaya aidiy'!•ini id
dia ve yaşamak için h~.rkesin 
camiaya faydalı ve kabiliyet:ne 
göre işlemesi Iaz1mgeld:ği fikri
ni ileri siirüyor. Ve bu emelleri 
tahakkuk ettirebilmek için, ta
mamen tersine temeller üzerine 
kurulmus olan bugünkü içt'mai, 
iktisadi, siyasi teşekkülleri yık
mak, amele sınıf mm egemenliği 
ni temineylemek ve bu sınıfı tem 
sil eden devletin elinric bütijn 
istihsal vasıtalarını; toplamak 
lazımdır. Şöyle ki; devlet istih
sal vasıtalarına malik olduğu 
gibi, mahsu!lerin paylaşrıası 
(tevzii), hariçle yapılacak mü .. 
badele muameleleri de ona ait 
olacaktır. Bu suretle Rus usu -
lünde fert tamamen siliniyor, 
devletin elinde yalnız diğer va
srtalar gibi bir istihsal vasıtası 
derekesine indiriliyor. Camia es
ki zihniyetten ayrılarak yeni z;h 
niyete alışıncaya kadar, amele 
sınıfı namına hareket eden ön
derlerden kurulma mutlak bir 
diktatörlük nizamı kurulur ve 
bu nizam içinde ötekilerin ne te
şebbüslerine, ne söz, ne yazı, ve 
ne de hareket serbestilerine mü
SŞ.arle olunur n i;si;nPn. ~r.:>.!7:ı.n, 
soyleye? ve hareket eden, yal • 
nız, dılttatörlüktür. Veyahut 
diktatörJüfiJn kurduğu çerçeve
ye uygun olanlardır. 

Bu usul sosyalizm gayesine 
varmış ve amele lehine kurul -
muş mutlak bir diktatörlüktür. 
l?teki devl~tçilikler ise sosya • 
lızm aleyhıne ve eski esasları az 
çok muhafazaya doğru yürüyen 
hareketlerdir. 

Bunlardan da bazıları - me
sela Almanya ve ltalya'da -
diktatörlük şeklini aldılar. Fa -
k~t bu diktatörlükler her hangi 
hır sınıfın egemenliğini temine 
doğru yürümüyor. Orada dikta
törlük namına hareket edenler 
ne eski içtimai kurumları yık'. 
mak ve ne de mülkiyet ve şahsi 
teşebbüs esaslarını kaldırmak 
fikrindedirler. Buradaki dikta • 
törltiklerin birinci eme!leri, bir 
yandan kalem ve kelam hürri • 
yetleri namına teklerin veyahut 
grupların ta~kınlıklarma mey _ 
dan veren usulü ve öteki yandan 
da muhtelif siyasi gruplann ku
rulmasına, onların çarpışmalan
na ve ezcümle bundan istifade 
eden sosyalizmin ilerlemesine 
müsait olan parlmanterizm esa
sını kaldı~aktı. Görüyorsu _ 
nuz: Eskı lıberal sistemini ve o 
sistemin icabatmdan olan ka _ 
lem ve kelam hürriyetleri ile 
parlmanterizm usulünü yıkmak 
hususunda, komünist diktatör
lüğü ile, öteki diktatörlükler a
rasında bir iştirak ve birlik var
dır. Fakat bunlar gayede ayrıh
y~~la~. . Komünizmin gayesi, 
mulkıyetı ve .şahsi teşebbüsü 
kaldırarak, yerme bütün istihsal 
vasıtalarını ve teşebbüslen· d 
l . 

1
. ev. 

etın e ınde biriktirmek olduğu 
h.~1~~· A~~an ve İtalyan dikta • 
torluklen~ın .gayeleri, hürriyeti 
ve sosyalızmı söndürmektir. 
~akat sosyalizm yalnız hürri

yetı ve parlmanterizm usulünü 
ka~dırmakla bitmez. Sosyalizmi 
d?guran asıl sebep bunlar değil
dır: Vakıa bunlar, sosyalizmin 
dogmasını kolaylaştıran amil • 
lerdir, fakat onun asıl kaynağı 
başka yerdedir. Bu kaynak; ser
mayenin suiistimali, amele me
saisinin istisman ve başıboş bı
rakılmış sermayeci istihsal ve 

tevziinin zaman zaman doğur • 
duğu buhranlardır. Rus dikta -
törlüğü buna karşı çare olarak 
mülkiyeti yani sermayeyi kal -
dırdı bütün istihsal vasıtalarını 

t • • • 

eline aldı ve tevzi amelıyesını 
kendisi yapıyor. 

Mülkiyeti ve sermayeyi kal -
dırmak istemeyen öteki dikta • 
törlükler bu hususta başka çare
lere başvurdular. Bunlar bir 
yandan ameleyi sermayeye kar
şı korumağa ve öteki yandan da 
istihsal ve tevzi ameliyelerini ni
zam altına olmayı düşündüler. 
Bunlar, tabiri mahsusu ile, eko
nomi dirije usulünü kabul etti -
ler. 

Ameleyi patrona ve sayi ser
mayeye karşı korumak yoluna 
Avrupa devletleri esasen çok -
tanberi girmişlerdi. Sanayi iler
ledikçe ve açıldıkça, iki taraf a
rasındaki ihtilaflar da artıyor, 
gittikçe şiddet kesbediyor ve ni
hayet öyle bir hal alıyor ki ar
tık umumun huzur ve rahatını 
bozmağa başlıyor. Grevler, 
lokavt biribirini arkalıyor, 
çarpışmalar sokaklara dökülü -
yor ve umumun huzurunu temin 
ile mükellef olan hükumetler işe 
karışmak mecburiyetinde kah -
yorlar. Bir sıra tedbirler alını -
yor, bir çok kanunlar ile amele 
ile patron arasındaki münase -
betler tanzim edilmek isteniyor. 
Bu yolda bilhassa Almanya, 
Bismark zamanında, ileri gidi -
yor. Fakat "az çalışıp çok al -
mak", "çok çalıştırıp az ver -
mek" gibi iki biribirine tama • 
men zıt emeller peşinde koşan 
amele ile patronun arasını bul -
mak pek güç oluyor. Mücadele 
devam ediyor. Her iki taraf ta 
- parlmanterizmin ve liberal 
usulün verdiği müsaadeye daya
narak - kuvvetlerini artırmağa 
teşekküller yapmağa koyulu -
yorlar. Bu suretledir ki Avrupa
nm her t:ırafında muazzam A
mele Birlikleri vücut buldu. Yal
nız İqili.c Trade Union kdrti -
mu yedi miJyolıfütc Dlr ame e 
güruhunu içine alrnrştrr. Çocuk
ları ile beraber bu güruh tahmi
nen otuz milyonluk muazzam 
bir kitleyi temsil ediyor. Fran
sada, Almanyada, İtalyada ise 
bir çok sendikalar kuruldu. Bu
gün mesela Fransada mua!lim
lerden ve memurlardan başlayıp 
bütün erbabı mesaiyi içine almış 
muhtelif sendikalar vardır. Öte
ki taraf tan parlmanterizmin ve 
liberal usulün temin ettiği ka -
lem kelam, ictima serbestilerin
den istifade ~den bu muazzam 
kitleler kendi arzu ve taleplerini 
açıktan formüle etmekte ve üze
rinde ısrar ederek karşı tarafın 
suiistimallerini sayıp dökmkte 
hiç bir mani görmemektt idi.Bu 
suretle yapılmış kanunlara raö--

• • "" b 
men ıçtımaı teşevvüşler devam 
etmektedir. 

Şimdi kurulmuş olan dikta -
törlüklcr bu teşevvüşe bir yan
dan yeni kurumlar kurmakla 
ikinci yandan da serbestileri 
kaldırarak yerine devlet otorite
sinin müdahalesini koymakla 
nihayet vermek emelindedirler. 

Fakat bu hususta dahi bunlar 
arasında ittifak yoktur. Her 
memleket başka başka yollar -
dan yürümektedirler. 

ltalyada mesela evvela Mus
solini sendikalizm yolunu tuttu. 
He~~es m~.nsup olduğu sayinin 
nev ıne gore teşekkül edecek 
sendikanın bir uzvu olacaktır. 
~esela muallim muallimler s~n
dıkasına, terzi terziler sendika
sına, demirci demirciler sendi -
kasma mensup olacaklardır. 
Her sendika kendi arasından 
muayyen miktarda mümessi.ler 
intihap edecek, bu mümessme -
rin mecmuu bir Meslekler naec
lisi kuracak ve her mesieğ'e ait 
meseleler bu mecliste müzake· 
re edilecek; meseleler müzakere 
ve halledilirken, memleketir u
mumi menfaatları nazara alma
cak ve verilecek karara devletin 
otoriter nezareti altında her 
meslek bakacaktır. Mussolini bu 
suretle amele ile patron ar:ı.sın
daki imtizaçsızlıklan, iht.tatları 
kavgasız halletmek ümidini bes-

GÜNÜN GÜNÜNE UYMAZf 
Otedenberi bana çıkışırlar: 
- Yahu.' Senin de günün gü

nüne uymaz ... Dün ne neşeli, ne 
şakraktm. Bugün suratından 
düşen bin parça oluyor ... Nedir 
bu hal?. 
Doğru söz. 1 nsamn günü gil 

nüne uymaz ... işi yolunda gider, 
rahat uyur. lştihail yer ... O gün 
güneşli bir günüdür. Birindeki 
alacağını alamaz. Umduğu bir 
işi başaramaz. Uykusu kaçar 
uyuyamaz. Ertesi gün aksiliği 

üstündedir. 
Biz biribirimize böyle çatar • 

ken şu mevsime, havaya bir 
baksak asıl onun günü gününe 
uymadığım görürüz. iki gün ev
vel 25 derece sıcakllk vardı. Bir 
gün sonra 20 dereceye indi. Dün 
de 17 derece idi. Bugün kaçtır? 
Orasmı siz bakın ve anlayın. 

Üç günde bu kadar oynayan 
bir mevsimde yaşayanların ha
vaya uyarak günü gününe uy
maması kadar tabiiğ ne olabilir 
ki? 

B. FELEK 

Türk Demokrasisi 
ve 

Ekonomsal sistemi 
(Baş tarafı birinci sayfada] 
Buna, ilim baknnmdan olwn, dev· 

rirnimizin prensiplew-i baknnmdan ol· 
sun, inanmıyoruz ... 

Bütün bunları, bu görüıleri, son 
bir esasla da isbat edebiliriz: 

Dördüncü Kurultayın bafmda taı•· 
dığı prensı'ble : 

Hakimiyet milletindir: 
Egemenlik ulusundur. 

• 
Sayın, zeki tenkit?niz Peyami 

Sala: 
"Mahmud Esad, iktııadi se..Mıtçi 

değil, sadece demokrat okluğumuzu 
söylüyor. Mahmud Eeadm valctile iz· 
mir gazetelerinde, yazdığı makaleler· 
den başka Türle inkılabı tarihine ait 
hiç bir resmi vesika gösterilemez ki 
demokrasi ve libenlizmin mütendif 
kelimeler olduldaruu apk veya kap.
• Wr lanımüf .... Ndcletmi oleua. 
eli f -yor. 

"Türk deYı iminde iktıtadi ....._.. 
çtliği, demokrasinin tartı oı.- b -
bul etmiyen veıika var mı, yok mu?!,, 

Y azıcrmızm bu ıorguıuna artık 
ben karııhk vermiyeceiim. Çümai : 

Türk devriminin biricik telinin yu. 
kanya naklettiğim fikrierinden ve on 
dan mülhem eıaılardan ıonra bana 
söz düımez. Zira: 

Resmi vesikalar ıerb.t iık.tıtadçı· 
hğm demokrasinin prb olmadıiııu 
göıteriyor. 

Ben, derslerimde sadece ilmi, aon· 
ra Türk dnriminin vetikalara elaya• 
nan icababnı anlattım. 

Bununla beraber: 
Şunu da iliıik olarak ıöylemeJiyim 

ki: 
Bir profesör, yalnız kli.aik bilırileri 

değil, bunlan anlattıktan sonra keadi 
şahıi dütüncelerini de ortaya koymak 
hakk;nı haizdir. 

Bu hak profesörlere tanmmadıiı 
gün ilim yerinde Hyar ... 

• (Tan) m ıayın yazıcmm bir nok· 
ta hakkında çok yanıldığnu söyleme
den geçemiyeceğim ı 

Bana; phıi fikirlerin, Onivenite 
künülerinde değil, (salon köteleri) 
İnde münakap mevzuu oltııbileceiini 
hatırlatmak lutfunda bulunuyor. 

T etekkür ederim. 
Fakat şunu hatırlayabiliriz ki, ben 

salon köıelerin!e yetiımiı, onlarla 
ülfet etmi, insanlardan deiilim. 

Ben bir Türk çiftçisi9in oilurum. 
Söyliyeceklerimi ya •ilerda, ya • 

hud kürsülerde söylerim. 
Peyami Safa da öyle. 
Son nefesini ıürsünlerde, hürriyet 

yolunda vermit yüksek bir uılticlin oi 
ludur. 

Brrablnn ... 
Salonlarda! .. 
Oraların köıeleriode alıfbnlar ko

nuııunlar!. 
Bu sibi yerlerde konutmllk, eeaaen 

iktııadcla liberal, demokratların hu • 
yudur! .. 

Mahmud Esad BOZKURT 
Ankara: 19-5-935 

[Not - Gelecek yazımızda: Tilrk 
rejimi ve Diktatörltik.) M. E. B. 

liyordu. Tabii aynı zamanda 
da her nevi grev ve lokavt me
nedildi. Bilahare Mussolini sen
dik_alizm usuliıne b:r de Corpo
ratıo.n usulünü karıştırdı. 

Hıtler ise böyle yapmıyor. 

Ahmed A6AOGLU 
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" TAN • m tefrllcaa : 29. 
Yazan: Aziz HDdayt Akdemir 

Taze badem 
Her yıl bu mevsimde manav 

dükkanlarında taze bademi ilk 

21 - 5. 935 

KENDi KENDiMiZE 
ÇATIYORtJZ -------

Kitapçıltk Neden Çöküyor? 

Büyük Harp Patlayınca Alman Casusları Londra 

defa gördüğümüz vakit ona yer· Nizameddin Nazif'in "TAN,, 
den selam vererek derin saygı - da çıkan bir yazısında okudum: 
larnnızı sunarsak ona karşı bor- Vaktile İstanbulda 17 5, Anado
cumuzu öclemeğe çabşnuı olu - lu'da 600 kitapçı varken bugün 
ruz. Çünkü ilk atalanmız, me - bütün kitapçıların sayısı İstan • 
deniyet devrine girerek yiyecek· bul'da (40) a, Anadoluda (60) a 
lerini kendileri ekip biçmeyi da- düşmüş. 

çıkanrdık. Bundan dolayı öteki 
kitapları da, basmağı bir feda -
kirhk olarak kabul eder, birinin 
sat1'[ ile ötekiAin satışsızlığmı 
biribirine denk getirir, geçinip 
giderdik. 

P<?lisi Tarafından _Çarçabuk Avlanıverdiler 
ha öğrenmeden önce, kendileri- Bu müsbet rakamlar karşısm
ni beslemek için en ziyade ha - da şaşırmamak elimden gelme
demle fındık ve ceviz yerlerdi. di. 

Eski kitapçtlann memleketin 
dört köşesinde, yüzlerce satıcısı 
vardı. Her yeni çıkan kitabı, sa
tıcılarımıza gönderirdik. Harf 
inkılibmdan önce, sermayele • 
rinden büyük bir kısmını mek -
tep kitapçıhğma yatıran kitap -
çdar, harflerin değişmesinden 
az çok zarar gördüler. 

• smdan müteessirdiler. Her hal
de bu boşluğu doldurmak la· 
mnch. Ondan dolayı olacak ki Yusuf Harf inkılabından sonra, oku

Peygamber Mısırda Firawn'un yanlar çoğalacak diye düşünü • 
başbakanı iken babası Yakup on _ 
dan kabilesi için buğday diledi -. · 
ği zaman karşılık hediye olarak 
bol bol badem göndermişti. 

Bademin tarihte kazandığı bu 
ünden sonra, eski zaman hekim· 
leri onda türlü türlü fayda gös
termişlerdi. Meseli çocuğu ol -
mayan erkekler badem ye.-lerse 
çocuklan olur, gebe kadmJar da 
badem yerlerse çoculdan kuv
vetlenirdi. Acı bademin de inaa· 
na çok içki içirmek için faydası 
görülürdü. Boğazlarmı seven -
terin en ünlü piri olan Fransız 
Brillat - Savarin İngilizlerle, sar 
hoş olmadan içki içmek yarışma 
girdiği vakit, acı badem yiyerek 
Ingilizlerden üstün çıktığuu 
tatlı tatlı anlatır. 

Buna mukabil, harf inkılibın
dan daha az zarar gören yahut 
hiç görmeyen büyük sermayeli 
kitapçılar, derhal aralarında bir 
anlaıpna yaptılar. Ve mektep ki· 
taplarnu yalnız kendileri baı. 
mağa başladılar. Bu yüzden, 
mektep kitapçıları arasmdakl 
rekabet ortadan kalktı. 

Elkiden kitapçılar, butıklsarı 
kitaı>lan, biribirlerinden daha 
ucuza maletmeğe, daha ucm fi
yatla satmağa çahtırlardı. 

Şifreli mendil [ Belçlkall bf r amatör casus 
kachndan ahnmıttır ] 

lngiltere harbe yeni girmiş, 
bütün lngilterede casus şüphesi 
zihinleri bürümüş, herkesten 
şüphe ediliyor, her şüpheli tu
tuluyor, meşhur "Londra kule
si,. (Tour de Londres) kurşuna 
dizilenlerin feryatları ve kanla
riyle dolduğu bir sırada idi ki 
deniz zabitliğinden tekaüde çık
lllIŞ bir alınan zabiti, Kari Hans 
Loyl Alman istihbaratının mü· 
racaatına cevap veriyor ve yal
mz yurtseverlik aşkiyle (2) in
giltereye geçiyor. Elinde Char
les A. lnglis adına bir Ameri
kan pasaportu vardır ve görü
nüş i~ de lngiJtereye gelecek 
Amerıkan seyyahlarına tercü
manlık ve kılavuzluk# etmektir. 
İngiliz gizli polisi bu Amerika
lıda füphe edecek hiçbir emma
re bulamamıştır. Yalnız bir ara
lık latokholm'de Adolph Bur
chard adresine bir telgraf gön
dermesi muhabere sansörünün 
dikka!;ni celbetmiştir. Çünkü bu 
adres intellicens Servisce şüphe
li idi. Mektuplamu kontrol et
tiler. Ne şifre, ne de danışıklı 
bir dil (Langage convenu) kul
lanmıyor, ap açık, ingilterenin 
sahil istihkamlarını, harp gemi
lerinin silahlarını ve daha başka 
gizli şeylerini anlatıyordu. 

Şimdi acı bademin hekimlikte 
yeri ancak tatlı bademle birleş
tirilerek yapılan beyaz look için
dedir. Fakat tatlr badem çocuk 
yetiştirmek yahut çocuktan doğ 
madan önce kuvvetlendirmek 
için faydalr tutulmasa da, onun 
gerek çocuklukta, gerek daha 
sonra insanlan beslemek için 

yorduk. Nitekim, bu ümitleri • 
mizde yanılmadığmıızı. aradan 
geçen zaman, bize gösterdi. O
kuyanlar, çoğaldı. "Elif,, i gör
se mertek sananlar, alfabeye 
boş bir çöl ortasında tutunw.ıla • 
cak yeşil bir dal gibi sarıldılar. 

Rekabet kalkınca, mektep ki· 
taplarmm fiyatı da yükseldi. A· 
ralarmda tröst kuran kitapçıiar, 
satıcılara pek az kazanç bırakı • 
yorlardı. Eskiden mektep kitap.. 
lan 'Yc40 - 50 iskonto ile satıhr 
ve bu iskontonun bir kısmı taıe
beye bırakılırdı. Şirket bu iskon 
toyu yüzde beşe indirdi. Yüzde 
beş ve nihayet yüzde on, satıc, • 
lan kandıracak ve hevese getire
cek bir kazanç değildi. 

Son çıkan eserler ise caaualu
gun başL.t hizmetler gibi mq
rulaştınlmasını iatemektedir • 
it . vkuduğumuza göre 1888 de 
Fransız Hariciye Bak;..nı M. 
Emile Flourens uluslar arasm
da böyle bir kanun ~ .ıpılmasma 
ç. •ışmıştır. Flourens'ı bu i§e 
seV'keden ıey şudur: 

Franaız iatiıhmratında çalı
şan M. Foucault: de Mondion 
esrarengiz bir surette öldi!rill
müştü. Flourens cenazeye git
tiği zaman din merasimi yapıl
madığını hayretle g5rdü ve se
bebini ıordu: "Cuualara din 
merasimi yapılmaz I" cevabmı 
aldı. 

Winston Churohill bir kita
ba yazdığı baılaıı~ıçta töyle 
diyor: 
"Meşru müdafaa ve emniyet 

kaygusile devletler her kunında 
harp casuslarına ölüm cezası 
vermişlerdir._ 

"Bununla beraber bir kazanç 
gütmeksizin, ancak yurt sevgi
sile iş göreıı, başı koltuğunun 
altında dUşmanlar içinde dola • 
ş~n bir ~i~li .aervia ajanı, dü
şurunekıızuı dıyebiliriz ki, yurt
daşlannm tükenmez eaıgı ve 
ö~~lerine hak kazanmıştır. 

A1anın hizmeti baıka hiz
metlerden üstün değil midir? 
Bazan onun bir kUçük haberi 
bir ıavaşm talimi detiıtirir ve 
hatta harbin kazamlmasllll bi
zim tarafa çevirebilir ... " 

Montesquieu'nün de bir IÖ.zii 
var: 

"Casusluk mmualu adamlar 
tarafından yapılaaydı, diyor, 
611Çlulanna göz ~ müm • 
kündü, fakat i§in içine bayatı
lrklar girince asusluğu alçak 
bir iş kertes · indiriyor." 

Baron de Mortem yazıyor: 
"Bir ülke kendisini batka bir 

devletin korku veya tehlikeei 
altında görünce bu korku ve 
tehlikenin kuvvetini anlamak 
ve kendini korumak için yaıban
cı devletin itlerini bo.zmağa, ora 
da adam elde etmeğe - Cor
ruption - çalıfır." 

Büyük harbin doğnı bir "İs
tihbarat tarihi,, yazıldığı zaman 
uslan şa'ırtacak ne bilyük işler 
görüldüğünü, nice binlerin ölüm 
den kurtanldığmı, uluılan ban-
şa erdirmekte ne ince i'ler ya
pılchğını görüp beğeneceğiz. 

Büyük harpte yurt sevgisiyle 
dirimini veren, ün alan, adlfnna 
anıklar dikilen veyahut adlan 
altm harflerle altın kitaplara 
)'azdan birkaç kişi tanıyoruz. 
~urada İngilizlerin, çok ün al-

Almanlarm Kari Hans'IIU ana
cağız. Birincisinin hikiyesini 
yukarda gördük. Kari Hana ise 
İngilizlerce yurt ajanlarmm en 
kutlu bir örneği olarak gösteril
mekte, Kerbela düşmanlan gibi 
onlar da onu kurşılJıa dizdikle
rini içleri yanarak anmaktaclır-

K6t6l•mare4• ellr olduktan IODl'a 

TGrki1ecle la,ws canalupaa 
idareecleapaeral 

Tawnahend 

tar. Yurt için kendinden geçme
nin bir misali olarak onu da kı
aaca alalnn: 

Kari Hanı 
Harpten evvel her devlet harp 

casusluğunu hazırlamış bulunu
yordu. Bunlann bir kısmı o 
memleketin polis ve emniyet 
hizmetlerince bilindiği halde 
bihnemezlikten geliniyordu. Se
ferberlik ilin edilince bazı mem
leketler kendilerince maltlm ca
ıus veya tüpheli adanılan tutup 
ayn bir yerde göz hapsine aldı
lar. tngilizlk- bu suretle 22 Al-
man casusu tuttular. tngiltere
nin denizle çevribnit olmam o
raya tekrar casus sokmak ve ba
rındırmak m~elesini çetinlqtir
mişti. Halbuki bu, pek lizımdı. 
Yüzde doksan tutulmak veya 
muvaffak olamamak tehlikesine 
rağmen Almanlar lngilterede 
mutlaka bir casus ağı kurmak 
zarureti karşısında idiler. Bu 
tehlikeyi göze aldıracak iki kuv
vet vardı: Yurt aşkı ve para. iki 
kuvvet de harekete geldi. İngi
lizler Büyük Britanya adaların
da Alman casusu kalmadığı ve
yahut kalanlar kendi kontrolleri 
altında bulunduğu zannında idi
ler. (1) 

ı llUI kadın ajanı Miaı Cavell ile 
öbür taraftan Almanlar da 

bu 22 kitinin ele geçmif olma-

İngiliz gizli polisi nihayet 
Jiendisini yakaladı. Cebinde son 
aldığı malUınat ve haberler ya-

=-~~W-* 
türdüler. Divan harp idamına 
hüküm verdi. Kendisini muha
keme eden reise dedi ki: 

- Hakkımda vereceğiniz her 
hükmü kabul ediyorum. Sizi 
doğru ve haktan ayrılmaz bir 
adam olarak tanıyorum. 
Kurşuna dizilmeden biraz ön

ce ailesine ve arkadaşlanna şu 
mektuplan yazdı: 

Londrada kurşuna dizilen, 
Kari Hans'ın mektuplan: 

"Ben her zaman tannya gü
vendim. Tanmn bana hayatın 
birçok tehlikelerini gösterdi ve 
.kurtardı. Bu sebeple şikiyetim 
yok. Fakat artık son saatim ça· 
lıyor. Başıma geleceği değiştir· 
meğe imkln yok. Harp meY-da
nında bir kahramanın ölümü 
pek güzeldir. Fakat benimki de 
gereği kadar şereflidir. Burada, 
düşman memleketinde sessiz ve 
bitik ölüyorum. Yurt uğrunda 
ve yurt hizmetinde öhnek bana 
ölümü kolaylqtınyor. Ben düş
manlarmıdan af dilenmedim. 
Tannya ısmarladık. Tanışınız 
Hana'ı gönülden çıkarmayınız. 
Yarın kurşuna dizileceğim. Ba
na casus muamelesi yapdmama-
sı benim için bir tesellidir. Ha
kimler doğrulukla hareket etti· 
ler. Ben casus olarak değil, bir 
zabit olarak öleceğim. Tann 
sizleri kayırsın.,. 
Başka bir mektubu: 

çok faydası vardır. 
Vakıa badem taze iken onun 

yüzde seksen sekizi sudur, geri 
kafan kısnndan 5,67 si azotlu ve 
2,19 u yağlı maddelerdir. Fakat 
badem kuruyunca içindeki ıu 
yüzde 4,40 a iner, buna mukabil 
azotlu kısmı 18,10 a, yağlı kwm . ~ 

badem t'lfta k&~ak 
kızarmış ekmekle yenilir, üzeri
ne de biraz meyve katılırsa, et 
yemeklerinden kaçmanlar için, 
güzel bir yemek olur. Kuru ba
demin yüz gramı insana 606 ka· 
lori getirir. 

Bademde tekerin hiç bulun -
maması, şeker yapabilecek mad
denin de pek az olması onu ıe -
ker hastalığı olanlar için kıy • 
metli bir gıda yapmıştır. Bun -
dan dolayı bademden şeker has
talıklılar için mahsus ekmek ya
pılır. 

Şu kadar ki, bademin hamu 
kolay olmadığmdan midesi kuv· 
vetli olmayanlar ondan daima 
çekinirler. Badem kavrulduğu 

vakit bu mahzur da kaybolur. 
Hele frenklerin klasik olan des
serlerinde yapıldığı gibi, badem 
kuru incir, fmdık ve kuru üzüm. 
le kan§Ik olarak yeniline pek 
lezzetli ve besleyici bir çerez o-
lur. 

Bademin bir de nlataaı var • 
dır ki, meraldılan pek severler: 
İki elma dilim dilim kesilir, yir
mi kadar kırmızı turp ta dilim
lere aynlır, bir dal kereviz serçe 
parmağın yarısı kadar küçük 
parçalar halinde doiranır, bir a
wç badem de aoyulduktan son
ra hepsi birden iyi bir mayonez 
içeriaine kanştmlır. 

Ayağı çankh köylülerin, yü
kü sırtında hamalların ve daha 
böyle okuma yazma işinde cim 
karnında bir nokta olanların, 
beklenmedik bir çabukluk ve 
kavrayışla yeni harfleri belleye-
vbı4ı; gÖrüy«duk:. 

Fakat bu sevincimiz sürekli 
olmadı. 

Herkes okuyordu ama, herke· 
sin okuduğu kitabı satanlar aza
lıyordu. 

Benim çocukluğumda lstan -
buldaki kitapçı dükkanlarının 
ımın Beyazıttan bqlar ve köp
rü başında biterdi. Şimdi ise An· 
kara caddesinin iki dıvarı arası
na sıkışıp kalan bir kaç kitapçı -
dan başka ayakta tutunabilenle
ri göremez olduk. 

Geçen gün, bir kitapçı ile ko
nuşuyordum. Bana dedi ki: 

- Bizim aatqmuzm temelini 
kuran mektep kitaplanydı. Ders 
zamanlan sattığımız mektep ki
taplarıyla masrafnnızm yansmı 

Bunun neticesi olarak, mek • 
tep kitaptan uğruna öteki kitap 
1ann da aatışı düştü. 

Kitapçılar, birer birer mesle
ği terkederek çekildiler. Fakir 
talebe, pahalı olması yüzünd~n 
mektep kitaplanru edinemez ol· 

d°Kitapçı ortadan çekilip, kitap 
satışı böyle bir kaç ele inhiuı e
dince, ne mektep kitaplanndan, 
ne de öteki kitaplardan ha~ ır 
kalmadı. Bu tröst ortadan kalk· 
aa, kitapçdığı tehdit eden büyük 
tehlikeden de eser kalmıyacak
tır.,, 

Kitapçmm söylediklerini, k~n 
dimden bir şey katmadan yazı
yorum. Şimdi nrası gehni,ken, 
ben de sorayım: 

- Kitapçmm açığa wrduğu 
şeyler doğru mudur? Gerçekten 
bir kitapçılık tröatü var mıdır? 
Ve mektep kitaplarmm baaılışr, 
dağılışı denildiği gibi bir 1caç 
yüksek sermayeli kitapçmm e • 
tinde midir? 

Sallheddln GDngBr 

KUKARAÇA 
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ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait pniti havidir. 

Merlıai İdlll'aİ ı G°""-"" Vnyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon : 4.4887. 3221 
"Yurdum bana it verdi. ilen 

de kabul ettim. Şimdi almmm 
y&ZI1ma dopu gidiyonmı. Uztit 
meyiniz ve beni unutmayınız. 

Aşure pişirildiği vakit te ba- ·~~~~l!!!l!!!!!!!![iii!!!!ii!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l-!!!!!!!!!!!11-!!!l!lt• 

Hana'm pek tcrefli öldUğilne 
inanınız.,, 

Hapishanede kendisini gör
meğe gelen tngiliz zabitine eli
ni uzatırken demişti ki: 

- Zannedersem bir Alman 
casusunun elini sıkmaktan mü
teeuir olmaz1111IZ. 

(Arkası var) 

( 1) Kontreapiyonaj buldutu cuuı 
veya caıuı ağını yakalar mı? Ne sa
man 1akatar ve yakalamaz) Bunun 
fayda ve mahzuru ayn bir bahis teı· 
kil edecektir. 

(2) Bu tabir birkaç incili% kitabm
du aynen ıckrar cdilmiftir. 

dem onun üzerinde en güzel ve 
en bealeyici süslerinden biri. o -
tur. a 

Lokman Hekim 

U.~umt talep Uzertne 
SUMER Sineması 
Y armki matinelerdea itibaren 

BiTMEMiŞ 
SENFONi 

fllmlal ~ 
Fiatlar. 20 • 25 • 30 kanlf 

Nı9anıanma 1 Dr Hafız Cemal 
Bahriye yüzba§ıhğından mütekaid • 

tımamn kın 35 inci mekteb muam- Dahiliye mütehassısı 
mi Bayan Mediha ile Karadeniz va· 
puru Mllllzlm 1raptan1anndan Mitha- Cumadan bqka gtinlerde ... t 
tın nişanlanmalan geçen cuma Dd ta• (2,30 dan 6 ya) kadar ıetanJ>lll 
rafın dostları arasında kutlulanmıı • Divanyolu No. ı 18. 

tırİki tarafm C1a taadetini dileris. Muayenehane ve ev telefa11o: 
22398. Yazlık telefonu Kındilll 
38. Beylerbeyi 48. 32ZO 

·--Göz hekimi!!!!!!•------.....-.. 

1 
Dr. S. Şükrü Ertanl 

Birlnd IDuf müteba
(B.ibıali) Ankara ca..deaı No. 60. 
-- - -~-- • . 3219 

ZAYi - Yenik8y a1kerlUr tu.,..w' 
den aldıpm terhis teskerem De nOfd' 
kiiıdmu kaybettim. YeaiJerini ala 
cağımdan diğerlerinin hilkmll yo 
326 dolumlu §afi otlu Vah.mi 
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YUNANiSTANDA REJiM 

Göring'le Konuştuktan Sonra 

Laval'in Berline 
Gitmesi Muhtemel 
Hitler Bugün Bir Söylevle 
Dış Siyasayı .Anlatacak 

LAV AL 
• :Sertin, 20 A.A. - Karakovi 
den gelen Laval Berlinden geç· 
il'lliştir. İstasyonda dış işleri ba
atanlığı batı bölümü başkam Pin 
tclen ile Fransa büyük elçisi 
Ponse taraflarından selfunlan • 
il'llıştır. 

Bir çok gazeteci ve meraklı
lar istasyonu doldurmuşlardı. 
Bunlar da Lavali selamlamış -
lardır. ö da elile karşılık ver • 
nıiştir. 

Neler konuştular? 
Paris, 20 A.A. - Lavalin et

:rafındaki kimselerin söyledikle
rine göre, Krakovideki Laval -
Göring konuşması, tarnamile 
şahsi ve yarı resmi bir çerçeve 
siya ~ı pi sondaj olmaktan baş 
ka, bır sonuca (neticeye) vara
maz. 

Göring, Pilsudskinin cenazesi 
nıünasebetile Krakovideki Frnn 
sa otelinde verilecek yemekte 
Laval ile görüşmek arzusunu 
bildirmiştir. 

Yabancı gazetelerin ortaya 
~oydukları ihtimallerin tersine 
0 Iarak, Lavalin Berline gitmesi 
tnevzuu bahis değildir. 
. Laval - Göring konuşması, 
~Öringe tercümanlık yapan bir 
~lrnan işyarı (memur) ve La
'Valin kabine şefi Roşa önünde 
Yapılmıştır. 

Göring, evvelce, Hitler - Si
tl'ıon - Eden konuşma! ırından 
60nra belirmis olan Alınan siya-sa :ı: 

sııu anlatmıştır. 
<l' Laval, hiç kimse için bir teh-

~t olmıyan Fransız ge:1el em-
111~t politikasını söylemiştir. 
~ aval, Fransanın bu politika· 

21
1 kabul edecek her ulu31a ko· 

1 Uşrnaya hazır olduğunu hatır • atmıştır. 
\ı k.rakovideki Laval - Göring 
8t c Varşovadaki Bek - Göriııg 
11~nRşrnalannm, Hitlerin sah gü 
le~ .. eis~htag'da verec~ği sö>:' : 
(t ~z.erınde ne gibi bır ctkısı 
ı~sırı) olacağı şimdiden oran-

.;rn.az. (Tahmin edilemez). 
ta arıs, 20 A.A. - Gazeteler, 
lii va1 : Göring konuşması ,.e 
da tlerın yarınki söylevi hakkın 
tazı yazmaktadırlar. 

etit Parisien diyor ki 
~c 'l, Sa.~ı günü vereceği söylev
ıa; Ugunün belli başlı sorum • 
lii~na .karşı durum alacak olan 
~itı e~~n. işini kolaylaştırmak i
C>ra ?orıngin alam yokladığını 

hn arnak rn.. k"' dür ou .. um un • 
\ıc d 80Ylev, Hitlerin Fransa 
()ldu ?8tian ile çalışmağa hanr 
lrıtıa gunu Yahut, anlaşaınamaz
liğin ~dan istifade ederek özgen
\>c d 

1 (s~rbestliğini) korumak 
llıeıt ~h~ ıyi bir durumu bekle -
c~ ıçın ın d . \.l.Cce.... . anevralanna eva.n 

b gını .. . 
J '-lİtl gosterecektır. 
Cltı sö e~ tarafından verilecek o

\>c }len~ ~vin uzlaştırıcı olacağı 
~ağ1 i~ 0nuşmalara yol bıraka 

Ct ltonançtanmaktadır. Fakat, 
U§tnada silahları azalt· 

HITLER 
ma işinin nasıl olsa ortaya çıka 
cağı muhakkaktır. 

Hitler ve Göring, bu sorumu 
(meseleyi) incelemeğe (tetkik 
etmeğe) hazır olduklarını söy -
!eseler bile, acaba arsıulusal bir 
kontrolu onaylayacaklar mıdır? 

Bu kontrolu kabul etmezler • 
se, Versay andlaşmasına yaptık 
ları gibi, bu yeni andlaşmayı 
bozmıyacakları hakkında bize 
nasıl inan vereceklerdir? 

Bu sorumun halli, göründüğü 
kadar sade değildir.,, 

İntransigeant gazetesinin hu 
susi muhabiri diyor ki: 

"Fransız dışarı işleri bakanı
nın tebessümü, her sözden ziya· 
ne G()rin2' ile yaotığ"ı görüşme
cıerı:1ru0 cm hı va11L.1 gv .. ~ .... u~·"'"" -
t~?i:. Filvaki bu görüşme, iki 
hukumet adamı arasında bir 
noktai nazar taatisinden fazla 
bir şey idi. Denilebilir ki bu gö
rüşme, bir aydanberi bahsedil -
mekte olan Laval - Hitler ko • 
nuşmasının birinci adımını teş
kil etmiştir. 

Övre gazetesi, müzakerata 
tekrar başlanaca~ını ve bir müd 
det sonra da Berlin seyahatinin 
icra edileceğ·ini ilave eylemek • 
tedir. 

Mamafih haJi hazırda Fran
sa, Rusya ve Almanya arasında 
bir anlaşma vücuda getirilme -
sinin mümkün olmadığı kanaa
ti vardır. Fransa, Lehistanın Al 
manyadan yüz çevireceğini um
muşsa da bu umud boşa çrkmış
tır. 

İyi malumat almakta olan ma 
hafilde Laval ile Göring ara -
larındaki görüşmeye dair hiçbir 
şey neşretmemek hususunda 
mutabık kaldıklarına inan ve • 
rilmektedir. 

Londra gazeteleri 

Londra, 20 A.A. - Pazar ga
zeteleri Laval ile Göring ara -
smda yapılmış olan görüşmeye 
büyük bir önem atfetmektedir. 
Bu gazeteler Lavalin yakında 
Berlini ziyaret etmesi muhte -
mel olduğunu kabul etmektedir 
ler. 

Hicaz veliahtı 
italyaya geldi 

Napoli, 20 (A.A.) - Hicaz 
veliahtı Suud hin Abdül, dün 
Viktorya vapuru ile buraya gel 
miştir. Yanında Hicaz dış işleri 
müsteşarı Fuat Hamza vardır. 

Veliaht, A vrupaya batı me -
deniyetini incelemek (tetkik) 
için geldiğini söylemiştir. 

Bugün ltalya veliahtiyle bir -
likte öğle yemeğini yedikten 
sonra, Romaya gidecek ve ora
da dört gün kalacaktır. 

Kral ile Mussolini tarafından 
kabul edilecek olan veliaht, son 
ra Paris, Lahaye ve Londraya 
gidecektir • 

Leh-Alman 
Dostluğu 
G ö r i n g' i n b i r 

bildiriği 
Varşova, 20 A.A. - Göring 

dün akşam, iki buçuk saat Bek 
ile görüşmüştür. Alman bakam 
bu görüşmenin pek candan ol • 
duğunu ve dönen bazı şayialara 
rağmen Polonya ile Almanya 
arasındaki dostçasına ilgilerin 
(münasebetlerin) sıklaşmakta 
devam eylediğinin andlaşması
na yardım ettiğini söylemiştir. 

Göring, geçen şubatta, bera -
ber tilki avına gittiği ordu mü
fettişi general Sasnkovski ve 
Fabriçi ile birlikte, Almanya bü 
yük elçiliğinde yemek yedikten 
sonra saat 22 de Berline hare -
ket etmiştir. 

Varşova, 20 A.A. - General 
Göring ve yanındakiler dün ak
şam saat 22 yi 12 gece Varşova
dan ayrılmışlardır. 

Göring'in bildiriOi 
Paris, 20 A.A. - Matin gaze

tesinin Varşova muhabiri Gö -
ringin Varşovadan ayrılmazdan 
evvel aşağrki bildiriği neşı:et -
miş olduğunu bildiriyor: 

"Almanya ile Polonya arasın 
daki ilgilerin, Mareşal Pilsuds
kinin sağlığında olduğu gibi ay
nı dostluk havası icinde devam 
edeceği kanaati ile -Varşovadan 
ayrılıyorum. Almanya ile Po -
lonyayı ilgiltmdiren ortak so • 
romlar (müşterek meseleler) 
hakkında iki ülkeyi de memnun 
edecek şekilde görüştüm.,, 

Maksim Gorki 
Uçağı Yerine 
Y~niden üc ucak 

yapı llyor 
Moskova: 20 (A.A.) - Halk 

komiserleri meclisi ile Sovyet 
ı Rusya Komünist Partisi merke
zi komitesi, parçalanmış olan 
Maksim Gorki tayyaresi yerine 
aynı tipte ve aynı hacimde üç 
büyük tayyare yapılmasına ka -
rar vermişlerdir. Bu tayyareler· 
den birincisinin adı Vladimir Le 
nine, ikincisininki Y ossif Staline 
ve üçüncüsününki de Maksim 
Gorki olacaktır. 

TUrkiyenin taziyeti 
Moskova, 20 (A.A.) - Tür -

kiye büyük elçisi Vasıf Çınar 
Maksim Gorki tayyaresinin uğ
ramış olduğu felaketten dolayı 
Dışarı işleri komiserliğine tazi -
yette bulunmuştur. 

Moskova, 20 (A.A.) - Mak
sim Gorki tayyaresi kurbanları
nın naşı belediyenin ölüleri yak
mağa mahsus olan binasında ta 
butlara konulmuştur. Dünyanın 
her tarafından taziyet telgrafla
rı gelmektedir. Alman elçisi de 
aralarında olduğu halde bütün 
elçiler Dışarı işleri komiserliği
ne taziyetlerini beyan etmişler-· 
dir. Pravda gazetesi, bazı Sov -
yet tayyarecilerinin disiplinsiz
liklerine ve külhan beycesine 
hareketlerine şiddetle hücum et
mektedir. V oroşilofun bir emir
namesine göre akrobasi yapan 
tayyareler tayyare meydanların
dan bir kilometreden fazla bir 
n;ıesaf~de bulunmak mecburiye
tındedırler. Bu mecburiyete si • 
vil tayyareler de riayet edecek
lerdir. 

Sivil tayyarecilik şefi, kaza _ 
ya sebebiyet vermiş olan tayya
reci Blaguine'in bu hareketinin 
ci~a~ete yakın olduğunu söyle -
mıştır. 

I CM AL 

Uluslar Derneği 
Konseyi 
Toplandı 

Rejime Dair Kayıtlar 
Şimdilik Kaldırılmıyor 

B~şbakan Bunun Seçimden 
Sonra Düşünüleceğini Söyledi 

Uluslar Derneğinin konseyi dün 
Cenevrede Soviyet Rusya Dış Ba
kanı Litvinof'un batkanhğı altında 
toplandı. Soviyet Rusya Uluslar 
Derneğine gireli ilk defadır ki kon· 
sey, bu devletin demekteki mümes
silinin batkanlığı altında toplan
maktadır. Konsey toplanmalarına 

münavebe ile ve alfabe ıırasile bu 
kurumda aza olan devlet mümes • 
silleri batkanlık yapar. Dünkü top
lantıya kadar batkanlık Türkiye 
mümessili Araa'ta idi. T harfinden 
sonra Soviyet Rusyanın resmi adı 
olan "USSR,, yani Sosyalist Cum • 
huriyetler Birliği &Özlerinin ilk 
harfi olan U harfi geldiğinden dün
den itibaren batlayan devre İçin 

Litvinof reis olacaktır. 

Aras'ın başkanlık yaptığı devre
de Uluslar Derneği çok önemli me
seleler karşıaında kalmı§h: Once 
Sar meselesi halledildi. Sonra ita
ya - Habet davası görüldü. Alman
ya'nın barıf andına rağmen silah
lanması takbih edildi. Aras bu na
zik mesele müzakere edilirken, 
başkanlık vazifesini iyi yaptı. -

Dündenberi açılan devre, aonuna 
varıncaya kadar dünyada neler o
lup biteceği malUın değildir. Ancak 
ruzname&ine bakılacak olursa, bu 
defaki toplantıda pek o kadar ö-
1'emJi işler görüşülmiyecektir. En 
önemli mesele ltalya • Habeş dava
&ıdrr ki bu mesele bir kaç defadır 
konseyin önüne geliyor. Bundan 
önce her geldiği vakit te konsey işi 
ele almadan, üçüncü bir devlet çı
kar ve ltalya ile Habeşistanın bu 
meseleyi kendi aralarında görüşüp 
halledeceklerini i l e r i sürerek 
konıey tarafından müzakeresine 
)'er verilmezdi. Bu meselenin bu 
defa nasıl bir muamele göreceği 
malum değildir. 

Konseyin ruznamesindeki diğer 
meselelere gelince; bunlar arasın -
da Uluslar Derneğinin demirbaf 
meselelerinden biri olan Asuri mül 
tecileri meselesi, Macar - Yugos
lav anlaıamamazlığı, Irak - lran 
hududu ve Dançig'e ait bir kaç me· 
ıele vardır. 

Asurileri erlestirmeii Uluslar 
Uemeğı uz~rıne almı§hr. Bunlann 
lngili:ı imparatorluiunun bir yerin
de yerleıtir.ilmeleri dütilnülmüt i
de Y•faDlalanna elveritli bir yer 
bulunmadığı ileri sürülerek Suriye. 
de iaki.n edilmelerine karar v~ril
miştir. Hatırlardadır ki bu karar 
verildiği vakit, Araa, bunların 11-

nırlarnnızdan uzak yerlere yerleş
tirilmelerini talep etmiş ve Frnnsa 
da bunu kabul etmişti. 

Irak - Iran ıınırı meselesi, Şattül
arap nehri meselesidir. Smrr Iranın 
iddia ettiği gibi, nehrin Talveg de
nilen hattın ortasından mı, yoksa 
lrak'rn iddia ettiği gibi doğu sahi
linden mi geçecek? 

Iran, nehirler aınrr olduğu za
man iki ülkeyi ayıran hattın 
ortadan geçtiğini iddia ediyor. Irak 
ise, bu ıınırın Oamanlr İmparatorlu
ğu zamanında doğu .ahilinden geç
mek üzere çizildiğini iddia ediyor 
ve bunun kati olduğunu bildiriyor. 
Irak meseleyi Lahey mahkemesin• 
havale etmek taraftarıdır. 

Cenevrede hafta sonunda toola
nacak olan önemli bir içtimad,; 17 
nisanda teşkil edilen komisyondur. 
Versailles andının silaharzlaruna 
hakkındaki hükümlerini bozduğu 
için Almanyayı takbih ettikten son
ra konsey, bundan böyle and bozan 
devletler hakkında tatbik edilecek 
sankıiyonları tayin etmek için bir 
komisyon tetkil etmitti. Gerçi bu 
müeyyideler miaakın 16 ıncı mad
desinde sayılmaktadır. Ancak 
devletler bunların ne dereceye ka
dar tatbik edileceğini bir defa da 
komisyon tarafından tetkik ettir
mek istediler. itte komisyon ~afta 
sonunda Cenevrede toplanacaktır. 

Habeşlerin 
Silahları 

* 

Adisababa, 20 A.A. - Habe
şistan silahlarının modern oldu 
ğu hakkında İtalyan gazeteleri 
taraf mdan yazılan yazılar tek • 
zip edilmektedir. 

Atina, 20 (Hususi muhabiri• 
miz bildiriyor) - Bugünkü du· 
rumu temizlemek için anormal 
bir usul takib edeceği muhte -
mel olduğu hakkında Selanik • 
ten verilen duyumları Başbakan 
ve Harbiye Bakam tekzib etmiş 
ler ve demişlerdir ki: "İsyan ha 
reketi bizi muvakkat bir müd • 
det için idarenin şeklini bozma • 
ğa mecbur etmişti. Fakat se -
çim yapılmasının ilanı normal 
hale geldiğimizin delilidir,, 

Plebisit meselesi 
Atina, 20 (Hususi muhabiri• 

mizden) - Katimerini gazete· 
si dünkü yazdığı bir baş yazıda 
hükumetin seçimden evvel rejim 
meselesi hakkında reyiama baş 
vurmasının daha muvafık olaca
ğını söylemektedir. Bu hususta 
fikri sorulan General Kondilis 
isyan hareketinin verdiği şaşkın 
lıktan henüz kurtulmamış olan 
ahaliye rejim işinin sorulması 
doğru değildir demiştir. 

Son Bakanlar toplantısında 
Başbakan ile Ziraat Bakam Zeo 
dokis arasında rejim meselesi 
hakkında hararetli münakaşa • 
lar olmuştur. Başbakan kendisi
le birlikte bugün ordunun başın 
da bulunanların da rejim mesele 
sinin seçimde partilerin rekabe
tine zemin yapılamıyacağı ka -
naatinde bulunduğunu söylemiş 
ve bu husustaki memnuiyeti kal 
dıramıyacağını bildirmiştir. 

Seçim işi 

Atina, 20 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Siyasi maha
filde partilerin s~ime girmiye-

ÇALDARIS 
cekleri hakkında umwni bir ka
naat vardır. 

Tipos gazetesi general Kon
dilisin namzet listelerinden i· 
sirnlerlnin silinmesi hakkındaki 
teklifi kabul edilmezse Çaldaris 
kabinesinde kalmasına imkan 
kalmıyacağınr söylediğini, da
hiliy.e bakanı Rallis ile bazı ba· 
kanların da aynı fikirde olduk
larını yazıyor. • 

lsyanm temizlenmesi 
Atina, 20 (Hususi) - Gazete 

lerin yazdığına göre şimdiye ka 
dar mevcut olan birinci, ikinci 
ordular müfettişliği ile mektep
ler müfettişliği kaldırılmıştır. 

50 tayyare küçük zabiti kad· 
ro harici yapılmıştır. Bunların 
isyan hareketine taraf tar olduk 
ları anlaşılmıştır. · 

Türk-Bulgar licareti 
Sofya1 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bulgar dış baka· 

nı, T'ürfC - Bulgar ticarJ:.t.ımıahedesi müzakerelerinin iyi bir su -
rette sona erdiğini, muahedenin yarın Ankarada imzalanacağını 
söyledi. 

••• 
L~val Dün Parise Döndü 
Paris, 20 (A.A.) - Laval yanındaki delegelerle birlikte bu sa· 

hah Parise dönmüştür, 

Japon Güzen 

YulCarıda resmini gördüğü
nüz Japon kızı Koko Mikdmi J a 
ponyanın 1935 güzeli olarak i
lan edilmiştir. Bu kız A vnıpada 
güzellik turnuvasına iştirak ede 
cektir. Acaba d~ya güzeli ola· 
cak mı dersiniz. 

"Türkiye 
•• 
üniversitesi,, 

Cenevre, 20 A.A. - Anadolu 
( ajansının özel aytarı bildiriyor: 
: "Bozkurt,, Türk talebe cemi
! yeti, Cenevre üniversitesi pro-

fesörlerinden E. Pitar ile karı
sı, arsrulusal yazmanlardan Ba· 
yan Noel Roje ve profesör Mal
şi cemiyetin fahri üyeliğine al
maya karar vererek buuları bir 
toplantıya çağırmıştır. 

Bozkurt başkanı Aziz Sey • 
lan, profesörlere hoş geldiniz 
diyerek, Türk gençliğinin ken • 
dilerine olan bağlılıklarını an • 
latınış, kendilerini cemiyet üye
leri arasında görmekten duydu· 
ğu kıvancı bildirmiştir. 

Yazılarile, konf eranslarile yıl 
!ardan beri Türk dostu olaraj< 
tanınmış olan profesör Pitar, 
Türk gençliğinin candan gelen 
bu hareketinden çok sevindiğini 
söyledi. 

Bir beyanname 
Moskova, 20 (A.A.) - Gaze 

teler, Stalin, Dalenine ve Molo
tov taraf mdan imza edilmiş bir 
beY.anname neşretmişlerdir. Bu 
beyannamede Maksim Gorki tay 
yaresinin uğradığı kazada kur -
ban giden arkadaşların ölümün 
den doğan kederden bahsedil -
mekte, aile ve dostlarına taziyet 
te bulunulmaktadır • . 

Haıbeşistanın hava kuvveti e
hemmiyetsiz ve süel bakımdan 
hazırlı~sızdır. Bundan başka 
Habeşıstamn boğucu gazları ol
madığı gibi, bunları yapacak 
teknik araçları (va.;ıtaları) da 
yoktur. 

Makenzen hasta 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Mi

desinden hafif surette rahatsız 
olduğundan dolayı f eld mareşal 
Makenzen, pazar şenliklerinde 

hazır bulunamamıştır. Maama • 
fih hugün için hazırlanmış olan 
programın icrası esnasında ha-

Profesör Malş da Bozkurt ü • 
yelerine minnettarlıklarını söyle 
dikten sonra, Türk üniversitesi
nin yeniden kurulması gibi pek 
şerefli bir vazifeyi ifa etmekle 
duyduğu kıvancı bildirmiş ve 
demiştir ki: 

u_ Türkiye üniversitesi doğu 
memleketleri üniversitelerin • 
den hiç bir farkı olmıyan bir ü
niversitedir. Bunu söylemekle 

Napoli, 20 (A.A.) - Pollen
za vapuru, 200 topçu, 260 katır 
ve harp levazımı ile doğu Afri
kasına hareket etti. 

zır bulunmak arzusunu izhar et 
miştir "- haz duyuyorum.,, - -
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Tehdit Altında 
Yapılan 
Andlaşma 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

ve Almanyayı uluslar kurumuna 
çekecek yerde bu memleketi tez 
lil edecek madun bir durumda 
tutmak istemişlerdir. Bu, hiç bir 
büyük devletin uzun müddet ta
hammül cdemiyeceği bir durum 
dur.,, 

Lord Snowden, Almanyanm 
silahları buakma tekliflerini tıa
tır lattıktan sonra, Almanyanm 
gerek ailihları bırakma konfe • 
ranamdan ve gerek uluslar ku
rumundan çok meşru bir izzeti 
ncfia duygusu ile çekilmiş oldu
ğunu söylemektedir. 

Bütün kapıları aç.ıc tutmak 
lutfünde bulunmuş ve fakat is
tikbalde Almanyaya daha iyi 
muamele edileceğine df ir bir 
gUna teminat verilmiş olan bü • 
yük devletler, müraiyane bir ta
knn nidalar yükseltmişler ve pek 
az samimi teessür izhar eylemi§ 
lerdir. 

Bu devletler, Almanyaya hak 
sızlrk etmek ve dünya efkin u
mumiyesini Almanya aleyhine 
körüklemek için hiç bir fırsatı 
kaçırmamışlardır. 

"Beyaz kitap,, teslihatm art • 
masmın bütün mesuliyetini Al
manya!a yükletmiştir. İtalya -
nın mılyonlarca süngüsünden 
Sovyetlerin muazzam ordusun : 
d.an, Fransanm ve onun peyklc
n olan devlet1erin müdafaa ter
t!batından asla bahsedilmemıı • 
tır. 

Cenevre konseyinin Alman -
yaya karşı olan tevbihi, diploma 
si tarihine mürailiğin son haddi 
-olarak kaydedilecektir. Alman -
yanın güttüğü siyasaya teessüf 
olunabilir. Ancak Almanya, Ver 
say antlaşmasının esaslı mad -
delerinden hiç birini bozmamış
tır. 

Süngülerin tehdidi altında ka 
bul ettirilmiş olan bir antlqma
nm manevi ve h•ld his Jnr' 
değeri olamaz. Böyla bir antlq 
ma müttefiklerin girişmiş olduk 
lan taahhütlerin ihlali demek -
tir. O taahhütler ki, Almanya 
onlarm tatbik edileceğine güve
nerek silahlarını bırakmıştı. 
Mütarekenamenin esası, Vilso -
nun 14 maddesine istinat edi • 
yordu. Bu maddelerden hiç biri 
ne riayet edilmemiştir. Bilakis 
berri Avrupa devletleri, silihla
ruu arttırmışlar ve Almanyayı 
bir çenber içine almak için ica -
teden bütün tedbirleri alımflar
dır. 

.. Sovyet Rusya, bu entrikada 
onemli bir rol oynamıştır. Litvi
nof, muahedelerin müdafaacrm 
k~!di~ v~ yabancı memleketle 
~ ,.~..!!._~e yapılacak her tür 
u .... &9&" .. yı ayıpladığı zaman 
~butlar her halde gülmü,ler • 
dır. Eğer Almanyanm Cenevre • 
de enerji sahibi bir müıneaaili bu 
l~uş olsaydı Litvinofa kendi 
sının muahedeleri ne suretle 
bozmuş olduğunu ve Sovyet 
Rusyanm mütemadiyen yaban-
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silah, boynuz, kaplan, aslan 
postlan kaph solan esrarlı bir 
mağaraya benziyordu. 

Demir beyin kalın SCIİ bu de
korun musikisi gibi kükredi: 

- Şöyle buyurun. 
Ve onlara pencere önünde ü

zerine iri birer panterin post&1 
atılmış koltuklan gösterdi. 

Bu salona yeni bir eşya gir -
miı değildi. En yenisinin yaşı 
bir kaç aarrhkti. 

Şahin bey dıvarlarmdaki eski 
sistem tüf eklere,, kılıçlara ka -
matara bakıyordu. 

- Burası ideı. bir sillh mü
zeRi. dedi. 

Vatson yan korku yan neşe 
içinde her tarafı, her f'eyi t;h -
sımlı bir Totank Amon mabedi 
gibi Kyrediyordu. O kadar ki 
tabii olmayan bir gürültü Ame
ıikaJıyı bayıltmağa kili gele • .kti. ,,-

HAK vER•NoE Hindistanda 
TUrklüğü Tahkir Davası Türk Mallarma 
Yeni Bir Safhaya Girdi R ağ b et 

Kibrit Şirketi Müdürünün Türk
çeyi iyi Bildiği Anlaşıldı! 

Türklüğü tahkir etmekten 
suçlu kibrit şirketi ikinci müdü
rü Gümans'm durufmasına dün 
de üçüncü cezada devam edildi. 
Suçlunun türkçcdeki derecesi -
nin tayini için müddeiumumilik 
makamınca yaptırılan tahkika -
ta dair rapor okundu. 

Raporda, Gümans'm türkçeyi 
iyi bildiği bildiriliyordu. 

Suçlu vekili, kendi taraflann 
dan kimse hazır bnlunmachğı 
halde tanzim edilen rapor hak -
kında şimdilik bir diyeceği ol • 
madığını söyledi ve müfettiş 
Ekrem Lutfinin umumi müfet -
tiş değil, müfettiş olduğu nokta-
smda ısrar edildi. r: 
Müddeiumumi Ekrem, Ekrcm·n 
umumi müfettiş olduğunu söy -
ledi. Ve bu yüzden suçlu vekili 
Sadi Riza ile müddeiumumi mu 
avini Ekrem arasında küçük bir 
münakaşa geçti, Mahkeme, so
nunda Ekrem Lfitfinin milfettiş 
oduğu hakkındaki iddiayı doğru 
lamak üzere suçlu vekilinin söy 
lediği vesikaların mahkemeye 
gösterilmesi için duruşmayı 8 
hazirana bıraktı • 

* Zehra adında on dört yaş -
larında bir kızı kaçırmak ister -
ken yakalandığmı yazdığımız 
Şemsi dün tevkif edilmiştir. Suç 
lunun cebren eve girmekten bir 
başka sabıkası olduğu anlaşıl -
mıştrr. 

* Sırmalı asker kasketi ile 
göğsüne bir taknn madalyalar 
takarak dolaşan İskender Ay
han isminde biri, dün müddeiu
maımiJile &etirilmiıtir. İsken -
deda .... - &m ....... , .. 4-
muayenesmde akl'lifda bOztı'ktuk 
olduğu anJaşrldrğından kendisi 
Bakırköy hastahanesine gönde
rilecektir . 

* Samatyada, deniz kenarın
da bir barakada yatıp kalkan İs
mail admda biri, şundan bun -
dan tehdit suretile para istediği 
iddiasile zabıtaca yakalanarak 
adli yeye teslim edilmiştir. lama 

cı memleketlerin içeri işlerine 
kanşmakta bulunduğunu ihtar 
ederdi. 

Ulqslar: kurumunun Alman • 
ya aleyhindeki güvensizlik reyi 
ve bafbakan Makdonaldm News 
Letterdeki 1011 hücumu, müza -
kereleri daha kolay bir hale ge
tirmi' detlldir. 
-Bana tekme vurmak suretiy 

le teşriki mesaide bulunmağa 
imale edilebilecek bir adam gös
terebilir misiniz? 

Yeni bir harbin önüne geç • 
mek için arsruluıal siyasayı mut 
lak surette değiıtirmek icabe • 

Erguvan, dağda, çölde şah -
lannuş atların o acar süvarisi e
vinde pk bir salon kızı olmuş -
tu. Arkumda kareli bir etek, 
beyaz ipek bir blQz vardt. KIVIi' 
~ aiyah uçları çıplak ensesi
nı oquyordu. 

Şahin bey: 
- Do~ruau zevkiniz tab"at~ 

nız .var, diyordu. Mü~de eder
senız bu milzeyi biraz dolaşa • 
ynn. 

Demir bey gilldil: 
-Hayhay. 
Vatson bu fırsatı kaçırm"idı. 

O da yerinden fırladı. 
Şimdi salonu dolaşıyor, dı. 

varlara asılı silahlara bakıyor, 
köşelerdeki garip eşyayı yoklu
yor, elliyor ve ne olduklannı so
ruyorlardı. 

Baba kız misafirlerine izahat 
veriyorlardı: 

- O kılıç Tebriz muharebe -
sinde Özdemir Osman paşanın 
dedemize hediye ettiği Horasan 
kılıcıdır. Tokmak Handan alm
nuş. 

- Bu filinta kan muharebe
ıiııde ele geçen bir silahtır. Üze-

ilin üzerinde bir de biçak bulun
muştur. 

* 1 70 bin liralık şeker kaçak 
çılığmdan suçlu Salahaddin Ri
fat, Galip, Burhan. Hüsamettin 
ve lsmailin duruşrnalanna dün 
8 inci ihtisas hak yerinde başlan 
mıştır. Sabahleyin saat 10 da 
başlayan duruşma 6 saat sür -
müstür. Hak yeri, şahitlerin ça
ğırtlmasına karar vermiştir. Du 
ruşmaya mevkuf olarak devam 
edilecektir. 

Lüfi Fikri davası 
Bitirildi 

Avukat Lutfi Fikrinin bırak
tığı iki vasiyetnameden çıkan -
lan dava dün sabah dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde biti
rildi. Sonuçta 25 eylül 1933 tari 
hinde Beyoğlu dördüncü noter
liğinde tanzim edilen vasiyetna 
me hükümlerinin muteber ol • 
duğuna, sonradan çıkan vasiyet 
namenin hükümsüzlüğüne ka -
rar verildi. 

Bu suretle Lfitfi Fikrinin ka
nuni varislerinin haklan ayrıl -
dıktan •onra mirasın kalan kıs
mı bir takım hayir işlerine avn
lacaktır. Durusmadan sonra Lut 
fi Fikrinin kardesinin oğlu ve 
ayni zamanda varislerin avuka
tı Feridun Fikri bir muharriri • 
mize dcmiştr k: 

-
11Öteki vasiyetname Lutfi 

Fikrinin kızı için yazıp notere 
tevdi edilen fakat kızının kendin 
den evvel ölmesi iizeriııe unutu
lllll .C-~1118"~ .. • il."
yeni yapılan vasiyetname ile ka 
nunen hükümden sakit olmakta 
dır. Esasen diğer varisler itiraz 
etmis değillerdir. Bövle bir sey 
olsaydı o varislerden biri de ben 
olmam dolayısile benim itiraz et 
miş olmam limndr. Bövle bir 
şey olmus deP-ildir ve hak yeri -
nin vermiş olduğu karar tama
men normaldir.,, 

der. Durumun anahtarları İn -
gilterenin elindedir. Her zaman 
dan ziyade bugün İngiltere, 
Fransa ve l talyanm arkasından 
stlrüklenmekten vazgeçmek mec 
buriyetindedir. İngiltere, Al • 
manyaya karşı yapmakta oldu
ğu ainsicesine hücumlardan vaz 
geçmeli ve Almanyanın huku • 
kan ve filen eşitlik istemesini ve 
hatta müstemleke ve manda ta
leplerini kabul etmelidir. Büyük 
Britanyarun Almanyaya karşı 
böyle durum alması, A vrupanm 
barışını korumağa yarayacak • 
tu. 

rinde Çar arması var. 
Vataon namlusu boru gibi a

çık bir ailihı merak etmişti: 
-Bu ne? 
- Karabina. Mısırlı İbrahim 

paşanın Halepte bıraktığ~ si.Wı
hanesinden alınmıştu. Uzerin
de ay var. Namlu gümüş ve al -
tın işlemelidir. 

Bu silihlar arasında eskiliği 
kadar maddi kıymeti olanlar da 
vardı. Sapı elmas ve zümrüt iş -
temeli bir yatağan Vatson'un 
pek hoşuna gitmişti. Aldı, evir
di, çevirdi, baktı. 

Demir bey: 
- 300 senelik kadar var, 

dedi. Ecdadundan biri yeniçeri 
ağası olmuştu. O kullanmış. 
~ bey heyecan içindeydi 
Şimdiye kadar ne diye bura

ya ıelmemitti. 
Erguvan ona bir güm·· ku .. rd" Uf pa goste ı: 

- Buna bakmıyoraunuz ya. 
Doğduğum zaman bununla gül
yağı dağıtmıslar. 

Babası gülüyordu: 
- Şimdi misafirlerine ne ik

ram edeceksin? Onu dütünse -

Damodar Slngh 
Hindistanın 1imalinde bulunan Ab

bottabat ıehri tüccarlanndan Damo
dar Singh sıünger almak için lıtanbu
la gelmiştir. Hintli tüccar Türkiye• 
den mal almağa ehemmiyet veriyor. 
Dün görüttüiümüz Damodar Singb 
bize dedi ki: 

- Hindistanda TUrk adını taııyan 
her şey me§hurdur. Türk mallan bb· 
de ötedenberi rağbet görüyor. Bura
ya sünger almak için geldim. Bizim 
ıehirde ötedenberi Tilrk havlularını 
ve bornuzlarını da kullanırız. Bura -
dan yine sünger almak için Yunaniı· 
tana gideceğim ... 

Hintli tüccar btanbula ilk defa o
larak gelmiştir. Bir seyyah l?Özile Is· 
tanbulu nasıl bulduğunu sorduk. Bize 
ıu cevabı verdi: 

- Tilrlriyede bir çok yenililkler oJ. 
duğunu işitirdim. Şimdi bunlan giS
zümle gördüm ve anladım. Burada 
bilhaua kadınların öaıenliği beni crok 
alikadar etti. Hindiıtanm da bu yeni
liğe erişmesini candan dileriz. 

Hindistantta siyasi vaziyet kann
bktır. Şimdilik lngilb idaresinde çal
kanıp gidiyoruz. Hindistan, birbirine 
uymayan dillerin, dinleriq inaanlann 
toplandığı bir yerdir. Böyle en esaslı 
şeyleri birbirine uymayan insjlnlann 
bir idare altında birlqebileceklerlne 
hiç te ihtimal vermiyorum. Gandi ar
tık Hindistanda aönmtif bir yıldız gi
bidir. Esasen bizim taraflarda onun 
arkasmdan gidenler yok gibiydi. Gan· 
di, Hintlilerin el örgüsü kuma~Jardan 
elbise giymelerini istiyordu. Bundan 
maksat İngiliz malı Atılmaam. Fakat 
bundan bugün ba§ka milletler, bilhas-
~ Japonl~~stifa~e •• !~~~!:., ]~ 
ea tmıl u dttiü'I • .,, 

Damodar Singh aynı zamanda bu 
taraflara gelecek Hintli seyyahlar için 
en iyi yol hakkında bir araştırma ya
pacak ve muhtelif memleketlerde se
yahat prtlannı tetkik edecektir. 

Avusturya' da 
Yakalananlar 

Viyana, 20 (A.A.) - Graz 
bölgesinde Hitlercilerin yapmak 
istedikleri gösterişleri boşa çı -
karmak için Hitlerci elebaşılar 
dan yüz kişi yakalanmıştır • 

F ransız mektep gemisi 
geliyor 

Fransanm Jeanne d'Arc mek
tep gemisi bu aym 31 inde lima 
nnnıza gelecek ve 5 hazirana ka 
dar kalacaktır. 

Jeanne d' Arc yalnız olarak 
gelecektir. Gemi kumandanı ile 
zabitler, zabit namzetleri terefi
ne şehrimizde resmi kabul yapı
lacaktu. Bunun için bir prog • 
ram hazırlanmaktadır. 

ner 
Erguvan ev sahibi olduğunu 

hatırlamıştı. Evin kadım o idi. 
Onlar antikalan seyrederken 

ortadan kayboldu. 
Biraz sonra Gülkadm bir gü

müş tepsi içinde nefis kokusu 
daha önce gelen kahve getirdi. 

Amerikalı Vatson binbir ge
ce ilemlerinde görülebilecek de
korun içinde kendinden geç • 
mişti. 

Altın oymalı zarflarda Hint 
fincanlarını aldılar. Demir bey 
eskisi gibi çiftlik i'lerile uğraşa
madığı için şimdi biltün merakı
m kızı ile beraber okumağa sar
dığmı anlatıyordu. 

Kahveleri içtikten sonra çift
liğin öteki dairelerini gezdiler. 

Amerikalmm botuna giden 
bir yer de eski tarzdaki hamam 
olda. Bu kubbeli, som mermer 
döteli üç kumalı hamam o gün 
mcaktı da .•• Haftanm iki günü 
ısınan hama19 Amerikalının o 
kadar hoşuna gitti ki bir gün 
burada yıkanmağa müsaade et· 
melerini rica etti. 

Demir bey: 

Türk Gemisin
de Azıtan 
Tayfalar 
Mevkuflar da getl· 

rlldl, sorgulara 
baflandı . 

Polonyanm Gidhıya limanında bi. 
Türk vapurunda isyan çıktığını ajana 
bildirmitti. (Erol) adını taııyan bu 
vapur diln sabah saat 8 de limanımıza 
gelmit ve Betiktaı açığında demirle
mittir. 
Yabancı sularda geçen bu hidise

nin tafailitı ıudur : 
Vapurcu Mahmut LQtfi isminde bir 

nt, yedi ay evvel yeni bir tilep almak 
için No"eçe gitmit ve beraberinde 
süvari Nezihi, çarkçıbatı HU1eyin 
Mehmet Ali ve telaiz memuru Osman 
Nuri ile beraber on iki tayfa götür
miiftür. Araıtınnalar sonunda bir va
pur belenilmif, sonra da (Erol) adı 
takılan bu gemi için 4900 İngiliz li
rasına uyuıulmuttur. Erol, bet sene 
kadar Cenubl Amerilcaya sefer yap • 
lftlf• • 10 ıene de Polonyanm Gudinya 
limanında demirli kalmııtır. 4200 ton 
luk ve 15 yapnda bir ıileptir. 

Satı" · 'ınma karanna rağmen, pa • 
ranın kı-.ring yoHle 8denmesi icap et
mit ve mil• -.ade için tam yedi ay bek
lenmiıttr :!JIM~·et martın sonlarmda 
gemi teslim almabilmi§, bütün pürüz 
ler de bu arada hallediJmittir. Mah
~ut LQtfi. ~apuru htanbula bot ge-

1D1ft11'. 
ltte, isyan ve kargaplık ta bu sı

rada bat gCS.termif, çarkçıbap Hu.e
yin, Mehmet Ali ile telsiz memuru 
Osman Nuri vazifelerini yapamıya -
caklannı söylemişlerdir. Biraz sonra 
da 12 tayfanın ayaklandığı ve süva
riye kartı geldikleri gCSriilmüttür. 

SUverl ne diyor? 
Erolun ıüvariııi l-Miaenin bu kısım 

lannı f(Syle anlatıyor: 
••- Tayfanın notnutsuzluğu esa

sen gödimilzden kaçmamıftr. Çarkçı
bafl ile telsiz memuru bunu büsbütün 
körüklediler. Onları çift ayhk istemek 
için kandırdılar: .. Bir kaç aylığı birik 
tirdikten sonra köytinüze döner, ra• 
hat edeniniz.,. diye el altından İfİ 
aallamlaıtırdılar. 

Bütün nasihatlerim para etmedi. 
Gemi limandan kalkarken ayaklandı· 
lar. Vapur sahibini ve bizi tehdit et· 
mefe, para için sıkıftınnafa batladı· 
tar. Vaka zabıtaya aksetti Konaoloa 
tayfaya nasihat ederek yola ıelmele, 
rlni, akıl halde cebri kuvvet kullana
cajını 16yledi. it büyümeden butı • 
nldı. Yola çıktık. 

Mant denizini geçerken ve ll'ran • 
•nın garp aahillerini dolatırken müt
hit fırtınaya tutulduk. Geminin sağ-

- Ne zaman isterseniz, dedi, 
hatti isterseniz şimdi. 

Ve tercümanlık eden kızma 
işaret etti: 

- Söyle ki eğer Basrbrin'e 
dönmek için aceleleri yoksa ye
meğe kalsınlar. Bizim için bah
tiyarlık olur. 

Ve biraz ileride hamamın is
tirahat odasını gezen Şahin be
ye aynı ricayı kendiıi tekrar et· 
ti. 

Delikanlı bu teklifi sevinçle 
kabul etmişti. Vatson şark mi -
saf ırperverliğinin bu inceliğine 
nasıl teşekkür edeceğini bilemi
yordu. 

Kaldılar. 
Uzaktan bir kale harabes;ne 

benzeyen Atik çiftliği, içeri gi
rince insanı saatlerce oyalayan 
adeta bir aanat yuvası idi. 

Demir bey ecdadının en temiz 
hltıraıanııı babalan gibi salda
mak zevkini duymll§ bir adam· 
dı. 

Şark sanatmm ince, güzel 
minyatürleri bu tat kale içinde 
aaklannuf gibiydi. 

Demir beyin de dedeleri gibi 

[ t - "Biftnci icaptan hldile7i ..... 
tıyor, 2 - G...min ikinci kaptanı ] 

lam yapılı ve oturaklı oJuıu, bütün 
tehlikeleri hafif atlatmamın yaradı. 

Pireye ıeldik. Geminin y{lkiinll bo 
pltırken Gidimyadald bldise nilkaet· 
ti. Ortada sebep yokken tayfa arum
da yine bir dalara batıöaterdi. Ar
tık İfİD içyüdi antaıılm'fb: tetvikteıı 
ıeri durmadıkları gBrillen çarkçı ile• 
telıiz memuru Pirede abıtaya teslim 
edildiler ve lıtanbula gönderildiler4 
Biz de yUkil bopltmca Erolu buraya 
getirdik.,. J 

Dün cörifttllUmU. 1eml sahibi, 
tefVik altında kalarak diler arkadat
lanna uyan tayfalan affettifini aöy• 
lemittir. Pirede polise teslim edilen 
Hüseyin Mehmet Ali ile Oınnan Nuri 
tehrimUe ıetirilmitlerdir. Bunlarla 
diler tayfanın sorgulan bucün yapı• 
lacaktır. 
G~minln sahibi ile sllvarlllnin ve 

ikinci kaptanm dün malGmatlanna 
müracaat edilmiftir. Polis tahldkau 
bir iki Me kadar bitirilecektir. 

GÜNEŞ KL-ÜBILE 
ISTANBULSPOR 

[Bq tarafı birinci sayfada J 
remzi olan "GUnq" adı altında 
benıber çalqmağa karar vermit
ler ve her iki kulüp idarecileri 
dün bu karan imza ederek elelo 
vermişlerdir. Bu suretle "Gü
neş" kulübünün sporcu gençli• 
ği, İstanbul sporcu gençliği ile, 
yeni bir hu almış bulunuyor. 

Yine sevinçle öğrendiğimiso 
göre bu birlepnenin ilk güıel 
gösterişi, bu amıa günü Fen~ 
bahçe stadında yapılacak mera• 
simde görülecek ve "lstanbUI 
spor,,la "Günq,, idmancılan, o 
günkü geçit resmine "Gün4' 
adile girerek büyük günü birlik 
halinde kutlulayacaklardır. 

lki kulübün birlepne netice
sinde kabul edecekleri far.na 
henüz tesbit edilmediğind~ 
Gün.et ve İstanbul spor gençlef! 
cuma ıünkll merasime kendi 
formalarile gireceklerdir. 

m e r k e z i n dedikodulanndaJl 
uzak yapmam, her şeye burnu
nu sokmarnaaı bu eski ocağı de\f 
re göre gelip geçen hadiselerin 
yıkıcı tesirlerinden kurtarmıştı. 

Eski vakitlerde cenuptan ge"' 
len bazı aşiretler Atik çirtliği a· 
razisine de tecavüz ederlerdi. E
derlerdi; fakat gerek Demir ~ 
yin kuvveti, gerek hükibnetin '"' 
şe karışmam ile devamlı bir fe "' 
nabk edemeden çekilirlerdi. 

Daha Baıibrin'de gaz kunı_.; 
panyuı tesisat yapmadan e~ 
Urfa istikametinden gelen ~ 
aşiret çiftlik arazisine teca~ 
etmiı, Atik. ptoaunu da aaroıJr 
tı. 

O zaman daha pek genç ol,
Demiı bey bugün ipekli perde • 
lerle örtülü mugal delikleri.
yerleştirdiği adamJanyle iki ~ 
ve iki gece efkıyaya atet a~ 
tı ve yedi ytiz kişilik aşiret ~ 
veti bir çok nyiat vererek çe 
miş, hükftmet kuvvetleri de 
tişip hepsini adaftll'm1'tı o 
mandanberi civarda vakit 

(Arkul 
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Hangisi Güzel 
Hangisi Doğru? 

~t:Iannuz böyle yazarlardı: 
" 1Ctnaliki mahrusenin bilumum 

t?ıanatıkmda nev bcnev nümayan olan :n nafia cümlemizi karirUJayıu ib
~~ edegelmektedir .... ,, 
, ız böyle yazıyoruz : 
!urdumuzun her yanında yeniden 

rcnıye kendini gösteren bayındırlık 
ızlcrı· h . • 1 • . . • 
·ı • epımızin ıöz erını sevınç ışıgı 
1 c dolduruyor.,, 
Atalanmızın memaliki mahruıe di

Yc andığı öz yurt, o cağlarda sıra s!
r~ dağlann çevrelediği bakımsız bır 
~ol Ortası ülkesinden başka bir şey 
eğildi. Bütün "asan nafia,, birkaç 

kırı~w~hta köprü ile, katırları? göç f cçtıgı beş on volun içindeydı .. Ya
b~ncıl~nn parasiyle yapılan bırk:'ç 
it ın .ki!~~relik demiryoJuna b~_Ie 
. CDdım~ındır, diyemiyorduk. Bugun 
Q.sc,. tek çivi çakılmamrŞ olarak ele 
teç~rdiğinıiz yurdu, yer yer, bezet
ıtıcge, yer yer eksiklerini bulup ta
!t1amlamağa çalıgıyoruz. Bayındırlık 
~lc~i ana programımızın batında.dır. 

ag mumundan başka ışık görmiyen 
Yerleri elektriğe kavuşturduk. Patika
:a~ başka geçidi olmıyan köyleri, bi-
ıbırlerine telefon teliyle bağladık. 

"{erli para ve yerli emekle irili ufaklı 
~~brikalar kurduk daha da kuracağu:. 
Yllndi sözü uzatmaksızın sorayım: 

- Biri Osmanlı öteki Türk dili ile 
}'azıtan yukardaki yazılardan hangisi 
daha güzel ve 4ıele hangisi daha doğ
tu? 

...._ Salahaddin GUngHr --...... --..... ~-~~~~~~_;;:-~,-

Hergün 5 söz 

Al TiNCi LiSTE 
1 - Tadil etmek - 1. De~işmek, 

2. Azaltmak. 
Tadil - Değişla 

Örnekler: 
Kanunları ancak Kamutay de
ği§tirebilir. Son Parti progra
Vc:ifdir. -·'· ~ ... ~1: ~.;ı;.;.ı.. .. 1•• 

2 - Takdir etmek - Değerlemek. 
Örnekler: 
Halk, kendisi için çahpnlan 
ergeç değerler. 
Bu iş için çektiğiniz sıkıntıyı 

değerlcmiyor değilim 

3 - Merhale - Yüğrüm 
4 - Safha - Evre 
S - Tekamül - Evrim 

Tekamül etmek - Evrinmek 
Örnekler: 
Dil iJi büyük hareketin yeni 
bir yüğrümüdür. 
Şimdi biz inkiş_afı iktisadinin 
en nazik safhasında bulunuyo
ruz. - Şimdi biz ekonomi ge
lişimin en nazik evresinde bu
lunuyoruz. 
Biz inkilapçıyız, tek!mUlcü 
değiliz - Biz devrimciyiz, ev
rimci değiliz. 
Maarü müesseselerimiz, her 
gün, yeni hatvelerle, tekamül 
ctnıektedir - Kültür kurum· 
larırnız, bergün, yeni adımlar
la evrinmektedir. 

........... ,,) 

" ~'IN ROMANI: 2: .r-

rKLAvuz 
iÇiN DERSLER 

-9-
Devletler arasında en esaslı dost

luklar yalnız aıyasa asığları değil, 
belki 

1

daha fazla ekonomik değişler 
üstüne kurulur. 

Türk köyü ekonomide değiş haya· 
tına girmedikçe ilkelikten çıkamaz. 

V ve f harfleri arasında sık sık de· 
ğişki olur. 

Kanunlarda yalnız KamutaY. dee,!ş· 
keler yapabilir. 

Bahar havası değişkendir. 
Değişken huylu bir adam f 
Bu misallerde geçen yeni kelime

ler: 
11kelic - İptidailik 
llke - iptidai 

-10-
lhtiyv - 1 • isten, 2 • irde, 3 • 

katlanma 
ihtiyar (Yaıh anlamına) - (T. 

Kö.) 
ihtiyari - lstenel 
Gayriihtiyari - iradesizce, iste· 

meksmn. 
Biliht:iyar - Dileğiyle, isteğiyle. 
Askerlik ödevi istene bırakılmış de

ğildir. 

Ben bu zorluklara senin için kat
landım - Ben bu müşkülatı senin 
için ihtiyar ettim. 

Onu görünce istemeksizin ba~ımı 
çevirdim. 

İstenel duraklar - İhtiyari mev
kiler. 

Bu işe isteğiyle girdi. 
Bunu yapmamak elimde ve ira

demde değildi. 

• Bina - 1 - yapı, 2 . kurağ 
Merkez bankası Ankaranın en gü

zel kurağlarından biridir. 
Yapı ıözüntin yanına bir de kurağ 

kelimesi ilave edilmek iyi olmuştur. 
Çünkü yapı bizde inşaat anlamına da 
gelir: "Demiryolu yapılar yönetgesi 
- Deı:niryolu intaat idaresi . ., -Netice - Sonuç, M>n 

Binnetice - Sonucun, sonunda 
Sonucun ~u hükmü verebiliriz -

Binnetice şu hükmü verebiI:riz. 
Girişimlerinden hiçbirinin sonu 

gelmedi - Teşebbüslerinden hiçbiri 
netice vermedi, hiçbirinin netice::>i 
çıkmadı. 

Bu kadar saypadan sonra, hiçbir 
sonuç almamak acıklı bir ıeydir. 

Bu misallerde geçen yeni kolime-
ler: 

Saypıa - Masntf 
Saypımnak - Masraf etmek 
Sarfetmek - HarcamaJ, 

• 
Birsam - Va?Sam 
Sirtirleri o kadar sarsıldı ki, jimdi, 

gündüzü ıecesi varsanılar içinoc ge
çiyor. 

• Ebad- lram 
Ismarladığınız masanın rr-dmı n:ık

kında bana bir fikir verebilir misiniz? 
• • • 

Oylum - Hacim, cinn. 
Sıygı - Hacmi ist!ahi 
Ateş oylumunca yer yakar. 
Bu geminin sıygısı bu kadar yüke 

elverişli değildir. 

.. • Bünye - 1 • Yapı, 2 - Kuram 

YOSMA! 
<..\' 

"-~ t ı· •zık am• ne yapanm, elden 
t-lt e ır?.. Y aratarun dediği ola-

<>rı1 
)orı~ ili' Yine durmadan konuıu· 
~iı- h l"dı. Doktor bakım odasından 

......... ~~•ı ile beraber çıktı: 
" ~ule ··ı "d' · Uetk CU e CJ ınız.. ., 

~~e en, genç kadm oturdugu 
l~~ b: te)i.§la kalktı. Be~lemek· 
tQ~1e .. r~ınıı1tı. ın, ıötg~1ı, ~aı:~ 

' J) nı doktorun ıözlenne dıkti. 
~.. oktor 
"<>~i.i b. , •ıra •.• 

it..' n· 1bneden kesildis 
helcİ~ hasta daha var. iki daki· 

' ~~eksiniz. 
ı b()ltt a çok bekledim., ' ~: 
b ~l\iın ., 

lıt. e.- lfb· •uc;um mu •.• 
.\"ele.iti 1k ı salona, koridora, ~d&;· 
\ trrt ~ alabalığa göz gezdırdı. 
-clırı1rı t~~· Yuınutak bir bakııla 
'b· tlo~lerini okıadı: 
~ ır •a . 

"ıı erıç k tııye daha kızım! .. 
-.. ~tl~llip adın, bakıılarından ka!

~tı ile ~an yarı gücengin bır 
loı kapaklarını indirdi ı 

Etem izzet BENiCE 

1 

- Peki doktor •.• 
Otekiler yine konu§uyorlardı: 
_En iyiıi bütün bakım evlerini 

devlet, ıarbaylık malı yapmalı. 
- Naııl? 
- Bubayağıl 
- Oyle ya, ilaç, hekim, bakım 

herkes için bedava olmalı. 
- Bata çıkılır ıey değil ki iki 
··...:;.... Doktor: b:r röntgen, bir id

go....-.~ d · "k" 
rar çözeıi, bir kan bakı!ı eyıp ı ı 
düzem de ilaç yazdı mı ııte harem
den bir aylık tutarı. Bu ıaııye kar 
mı dayanır, can mı?. 

_ Çok doğru. Ben ve karım bu 
kıt inan olsun bir ev parası yatır
dık hekime, ilaca. 

Genç kadın yine bacağmı baca!ı 
DJO üstünden ıarkıbnıf, ıinirli sinir
li ıallıyordu. Yine parmaklarını bi
ribirine kenetleyip açıyor, arada 
bir uzun uzun diqünüyordu. Sa
londan koridora çıkan iki delikanlı 
erkek ona baka baka söylendiler: 

- Çok güzel ıeyl 
_ Gözlerine bak. iri iri. Gölge· 

Ji. p~lak. Kirpikleriııin ~ltından 

ilk Yaz Ve Duvarlar .. 

... tık yaz gelirken, birçok bahçe 
duvarlarında sarmaşık ve güller to
murcuklanır. Salkımlar renk ve koku 
sergisi açarlar. Bahçesi böyle duvarlı 
olan evlerin: Biz, yaşamaktan bezgin 
değiliz. Biz, yaşamağı seviyoruz di
yen bir söyleyişi vardır sanki .. Oysa 
ki; ilk yaz her evin bahçesine çiçek, 
duvarlarına koku ve renk olarak gel
mez .. lşte Erge'nin evi ve duvarları. 
Evi: teneke kaplı, bir tek odalı ve bir 
tek camlı. Duvarları yarı yıkık, ısır
ganlar, yapışkan otlarile sarılı .. An
cak, ısırganlar da, yapışkan otlar da, 
ilk yazda yemyeşil olurlar. Yıkık du
varların kötü görünüşünü, ışıklı bo
yalarile örterler. Kokuları yoktur, 
buna karşılık esen yel, salkımların 
kokularile doludur... Bunların topu 
bir yanda dursun, tek tazecik bir yü
reği, birikmiş on sekiz yaşı vardı ... 
Gece ayın yeryüzünü ışığa boğduğu 
gecelerden biri. Erge teneke kaplı 
evinin, teneke kaplı kapısını açarak. 
duvarı ısırganlı, yapışkar otlu bahçe
sine çıktı. Kocamış ninesi uyuyordu 
içerde. O, yüreğile, etilc, kanile, göz
lerile uyanıktı. İlk yazın, ilk aylı ge· 
cesı nasıl uyunuı yuı gün üıunuıı ~ ... 
Ay ış:ğı tenekelere vurmuş, onları 
ardı görünür gök boyalı billCtrlar gi
bi pırıldatıyor, esin akasya kokuları
na sarınarak, ısırganların, yapışkan 

otların içinde oynaşıyor ... Gökte, ay 
ışığı yıldızları eritmiş denize. Eriyen 
yıldızların boyalarile sinmi~ .. Erge 
akasya kokulu esini içine çekti. Ge
cenin susuşunu dinledi. Bir çıt yoktu . 
Yüreği, bütün bu susan gecenin, tek 
söyleyişi gibiydi. Çarpıyor, sesli, ses
li çarpıyordu göğsünde .. Niye vuru
yordu sanki.. llk yaz, on sekiz yaş, 
ay ışığı, akasya kokuları, topu bir 
olarak, küçücük teneke kaplı evin, te-

Sağlam yapılı bir adam. 
Bu buhran, eskileri gibi, geçici de· 

ğil, fakat kuram buhranıdır. 

• 
Tecahül etmek - Bilmezl~n 

gelmek, bilme2lenmek, bilmez görün
mc.k. 

Tegafül etmdc - Anlamazlıktan 
gelmek, anlamaz görünmek 

Bilirs"n ama, bilmezlenivorsun 1 
Bu i;;i sen yaptın. Şimd.i niçin bil

mezi kten geliyorsun? 
Daha iyi anlamak için, arasıra an

lamazlıktan gelmek de lazımdır. 

bakıştan keıkin, alevli, kara bir 
bürümcek gibi parlıyor. 

- Böyle ap ak bir ten üzerine 
serpilen pembelikler arasında par
layan kara, iri, katmerli ve gölgeli 
gözlere bayılırım. 

- Boyu bosu da yerinde. Bacak
larının güzelliğine, göğsünün dol
gunluğuna, gövdesindeki çizgilere 
bak! 

- Bacağını aallayııında bile in
ıan gözlerini büyüliyen, parmakla
rını biribirine geçirİ§İnde bile ba
kıılan doyuran bir Özellik var. 

- Monşer, ııkılmaaam kadının 
yanma gider; size atık oldum .• de
rim. 

- Benden de al o kadar. Sevda 
<f:~di~~n .. de, böyle bir bakııta gön
lu gozu kavrayıvermelidir. Ben 
sevda ona, sevdalı böylesine derim. 

- Ama böyle birden çekip bağ
layan kadmlar çok tehlükeli ilu
yorlar. Hiç tutulmağa gelmez .• 

- Ca~ timdi &en bilgiçliği bı
rak ta o gozlere, o gövdeye, 0 boy 
boıa, o oturuşa b_.k. Neyine lazım 
atkın felsefeai, tehlükesi ıenin ı. 

- Zaten ıana anlatsam da anla
mazsın. Tehlükeaiz kadın, fırtına
sız aşk, mermerden bir kadınla 
öpütmeğe benzer. 

- Artık benzet dur: lfıksız ge· 
ceye, güne}aiz güne, fırtınaıız eaiıı. 
tiye, dalgaaız denize. dilsiz süzel 

neke kaplı kapısı önündeki taze kızın 
yüreğine akıt olarak doluyordu. Ve 
yürek bunun için vuruyordu .. Erge 
kıpırdamıyor, yarın çamaşıra gidece
ğini. elli kuruşa karşıl:k bütün günü
nü vereceğini dü~ıünmüyordu bile .. 
Kuhkları büyük bir umguyla. denizin 
sonsuz susuşundan sesler bekliyordu. 
O sesler, her ilk yazda başlıyarak, 
geceleri denizi uyutmayan takalardı. 
Küçük mavunaların içine yerleşen ka
ra suratlı motorcuklar nasıl ki, du
varlara salkımlar, sarmaşık güller, ilk 
yazı getirirse; denize de ilk yazı o 
motorcuklar getirirdi.. Ta, uzaklar
dan yakınlardaymış gibi kayarak ge· 
len sesleri belki: duvarı salkımlı, gül
lü, yaseminli bahçelerin kızları bek -
lemez. Ancak yıkık taşlı, ısırganlı, 

yapışkan otlu teneke evlerin, ak yü· 
rekli kızları aylı gecelerde uyumaz, 
beklerler .. Erge'nin kulakları en so
nunda özleyi§ine kavuştu .. O, kendi 
takalarının sesini tanırdı. Gözlerini 
yumdu. Kapalı gözlerinde, aydınlık 
c:nl:,,·• ll~r:ıhurn:ı ı ......... ,,ı, ~","" """· 
torun resmi göründü .. lçinde, bir dağ 
parçası gibi yavuklusu, bir deni:r:ci 
türküsü söylüyordu.. Erge gözlerini 
açınca, gök ışıklı yeryüzünü dönüyor 
gördü. Denizden gelen gemici türkü
leri, taka sesleri bu dönüşün tempo· 
sunu tutuyordu sanki .. Yüreği du
daklarında çarpıyor, gözlerinde ışıklı 
yeryüzü dönüyordu .. Kapının perva· 
zına tutunarak içeri girdi. 

Cahid Uçuk 

lstenografi Yoklamalarında 
kazananlar 

Yüksek Iktisat ve Ticaret okula. 
sında geçen perşembe günü yapılan 
istenografi yoklamasının sonu alın
mııtır. 

Yoklamaya giren 32 kişiden 19 u 
becerik kağıdı almaya hak kazanmış, 
7 kişi bitirme yoklamasına kalmıı ve 
f kişi de becerik kağıdı alamamıştır. 
Kazananların 16 sı ticaret·ve üçü Ga
latasaray okulasındadır. 

Birinciliği ticaretten Mukaddes, i
kinciliği ticaretten Naime, üçüncülü· 
ğü de gene ticaretten Celal kazan
mışlardır. 

kadına, Namık hmail'in tabloıuna .. 
1931 yılında da yine hep ıen İ§in 
tiirinde, felsefesindesin. Yahu bil
gi aşkı anlatmakta, ıanaymakta 
değil, bir bakışta kadını koluna ta
kıp götürebilmektedir. 

- Sen iıin yokıa öt! 
Bu iki ıenlibenli arkadaı, gözleri 

genç kadının gözünde konuıurlar• 
ken haıtabakıcı geldi, haber verdi: 

- Bayan, ııra sizin. 
Genç kadının gölgeli gözlerinin 

içi güldü. Derin, rahat bir soluk 
aldı: 
-Teıekkür ederim. 
Ve .• yürüdü. 

Doktor soruyor -·--.. ---......... -... -· ....... ----
Genç kadın bakım odaıma rirdi. 

Doktor yazı masaıının yanında 
ayakta duruyordu. 

- Buyrunuz .• 
Dedi, hastasını kar§ıladı. yer 

gösterdi. 

Saçlarına kır düımüı, g e n i ! 
omuzl~, uzunca boylu, kırpık bı
yıklı, ınce duru§lu, tane tane konu· 
§~n, ağ~~ yapılı bir doktor. Söyleyi
ş~~de yuksek bir otoritenin dile ge
lıtı, duruıunda güven veren bir di
kilit var. 

Hasta oturdu. 
O da oturdu. 
Yazı maıuının 'Üzerinde büyijk 

._s_u_L _M_A_c_A_( K o n f e r a n s 
"TAN" eğlenceli bir oyun ha

zırladı. 
Bu oyunlar öz türkçe kelimeler 
veriyor. Bu bulmaca ile okurla
rımız hem eğlenceli vakit geçi· 

Bu oyunla öz türkçe kelimeler 
ler öğrenecekler. Bulmacamızı 
doğru çözenler de armağanları
mızı kazanacaklardır. 

Bulmacalarırnızla uğraşınız. 
Ve bize yollayınız. Yedi gün ar
ka arkaya bulmacalarnnızın doğ 
rusunu başarabilenlerden: 

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

lo (Mürekkepli kalem) 

4 üncüye "Tan,,m bir senelik 
e:ıbonesi. 

(5) inciden < 10) uncuya ka
dar altı aylık abone. 

10 uncudan 25 inciye kadar 
küçük fakat güzel şeyler verece
ğiz. 

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

ı 2 3 .ı s o 7 s 9 ıo ı ı 

So'dan sağa 
1 - Merbut (6). 

2 - Nota (2). Endişe (4) 
3 - Eser (2), dar değil (3) 
4 -1ııtifham (2), uz.ak. ve bir kom 

§Umuz. 
5 - Büyük anne (4), yama (2). 
6 - Bir ölçü (4), Nota (2) 
7 - Akdenizde bir memleket (6), 
8 - Cezairde bir şehir (3) Bir 

vilayetimiz (5) 
9 - Kırmızı (2). İstifham (3), 

Erkek (2). 
10 - Yet (2) İstifham (2) • 
11 - Genişlik (2), Bir ölçü (4) 

Yukardan aşaOıya 

1 - Kemiğin içindeki ( 4) İcar 
(4) 

2 - Trabzonlu (3). Lambada bu-
lunur (5). 

3 - Lakırdı ((3) 
4 - Umumi (5) 
5 - Köpek (2). Taam (5) 
6 - Mur (7). Başlangıç (3). 
7 - Nota (2). 
8 - İnce değil (4) . Ağaç yavru

su (5) . 
9 - Tir (2). Valide (3). Genişlik 

(2) 
10 - Lisan (3). İstifham (2). 
11 - Yama (2.) Siyah (1) 

bir defter var. Bir sayfa açtı. Genç 
kadına sordu: 

- Adınız?. 
Genç kadın sandalyenin bir ke

nanna büzübnüt gibi idi. Hekim 
önüne ilk çıkan bir genç kız tutuk
_lu.ğunun . arudlapn deyimi gibi 
ıdı. Sankı, ap ak teninin üzerine 
serpilen pembelikler yüzünden çe. 
kilmiı, bir bakışta damarlan alev
len?i!en kara gözlerindeki büyÜ
leyıcı parlaklık sönmüıtü. Ellerini 
U~f~~ruyordu. Baıı önüne düt· 
muıtu. 

Doktor bir daha sordu: 
- Adınız? .. 
Genç kadının yüzünde hafif bir 

pembelik dalgalandı, gözlerini kal
dırdı, süzgün, içli, tatlı bir uzatııla 
doktorun bakıılarını oktadı. Sonra 
kulağı birden dolduran özenli bir 
seale: 

- Güney .• 
Dedi. 
Doktor not alıyordu. Yine aordu: 
- Evli misiniz? .• 
Genç kadın kıpkırmızı oldu. Du· 

ru beyaz kadınların hamamdan çı· 
kı,lanndaki boncuk boncuk kızıllı
ğın kırmızısı. Ve .. ba§mı tekrar 
önüne eğdi. Omuzlarını gerdi büz
dü. Dudakları kıvrıh kaldı 1 

Doktor kendi kendine dÜ§Ündü: 
- Ne kadar da utangaç §ey. 

Sanki hiç İnsan içine çıkmamıı. 
Genç kadına, bunu_n içindir ki: 

Ve Konferansçı 
Bizde neden halk konferanslardan 

hoşlanmaz ve neden, çoğun, konfe -
rans salonları boştur? 

Konferans modern eğitim ve kültüt' 
araçları arasında yer aldığı ve bu ba
kımdan memleketimizde de yayılması 
na çalışmak gerektiği için bu soru Ü· 

zerinde biraz duralım. 

Hakikatta, konferans, kendi yazma 
nı tarafından dinleyicilere okunan bir 
uzunca betkeden başka bir şey değil
dir. Halbuki betke okumakla, konfe • 
rans dinlemek arasında, katlanılacak 
yük bakımından çok ayrım vardır. Ya 
zıyı, el yordamınızda bulunan bir ga· 
zete veya dergiyi alıp, yerinizden kı
mıldamadan, rahatça cigaranızı içerek 
ve yanınızdakilerle konuşarak, &ıkıl· 
dıkça durup dinlenerek okuyabit:rsi • 
niz. Halbuki ayni yazıyı konferans 
şeklinde dinlemek için, konferansçı • 
nın ayağına kadar gitmeniz, onun kar 
şısında, sözlerini bitirinceye kadar hiç 
konuşmadan ve kımıldamadan oturma 
nız, canınız sıkılsa bile, nezaket ge • 
rekliği sonuna kadar sabretmeniı la· 
zımdır. Görülüyor ki, konferansı tin 
lemek, okumaktan çok daha sık cı ve 
yorucu bir iştir. Ayni konuyu yazı 
şeklinde, ve yukarıda saydığımız sı • 
kınlara katlanmadan okumak imkanı 
varken halkı kendisine çekmesi için 
konferansın ayn bir alım taşıması ge· 
rekir. Ve bu alım gerçekten vardır; 
bu da konferansçının şahsile uyandır• 
dığı meraktır. Onü her yana eyilmi§ 
retmek bile insanda ilgi uyandırır. 
bir adamı sadece uzaktan görüp sey
Halbuki böyle tanınmış ve angın bi! 
adamın karşısında bir saat oturmak, 
onun fikirlerini, yazı gibi donmuş de· 
ğil, söz gibi canlı bir araçla, kendi ağ
zından dinlemek. hele bu adam iyi söz 

söylemek sanatını bilen birisi olunca, 
hakikiğ bir zevktir. 

1ıtc bu sebeptendir ki, büyük ve ün 
lü adamların verdiği konferanslar din 
Jeyici toplamakta güçlüğe uğramaz ve 

yine bu sebeptendir ki, adı ilk defa 
işidilen bir adama konferans verdir • 
mek yersiz bir harekettir • 

Gerçi, tanınmak ve ün ölçiisü, çeve 
nine göre değişir. Küçük bir şehirde 
bir şarlık hekimi, bir bükümen her • 
kesce tanılan, hareketleri merak ve 
ilgi uyandıran birer şahsiyettir. Hal
buki büyük bir şehir, meseli İstanbul 
için hatta her hangi bir yazman veyıı 
her hangi bir üniversite öğretmeni bi 
le büyük bir merak konusu olamaz. 

Şu halde halkı konferanslara ısın -
dırmak ve konferansın kredisini düşür 
memek istiyorsak dikkat edeceğimiz: 
bir nokta vardır: Konferansçıyı seçer 
ken büyük bir özen göstermek. Her
kesçe tanılmış, ayni zamanda iyi aytaç 
olanları sık sık bu ödeve çağırmak 
hem halkın faydası ve hem de onlara 
söz söylemek sanatında ilerlemek fır
satını vereceğinden önemlidir. Konfc 
rans salonlarımızın dolması için. her 
şeyden önce, kürsüleri parazit salgı· 
nmdan kurtarmaya çalışmalıyız . 

Yaşar Nabi NA Yı R 

Kızım, doktordan utanılmaz • 
Haydi aorduklarıma kar§ıhlc ver de 
bakını yapayım .• 

Dedi, tekrar ettiı 
- Evli misiniz?. .. 
Genç kadın titriyen bir sesle, ha·) 

fını kalJırmadan: 
- Hayır.. \ 
Cevabını verdi ve •. konu}ltlaia 

baıladılar: 
- Kaç yaımdasınız?. 
- Yeni yirmiyi bitirdim. 
- Demek yirmi bir içindeainiz 7 • J 
-Evet .. 
- Nitanlı mııınız?. 
-Hayır •. 
- O halde ne niıanlandınrz, ne 

evlendiniz? •. 
- Evet •• 
- Kızsınız? 
- Evet. 
Doktorun bu sorguları bitiudye 

kadar ergen kızın batı önünden 
kalkmadı; rengindeki kızartı git· 
medi, dudakları: 

[Arkası var) 

* "' * 
Bu yazıdaki yeni kelimeler: 

Bakımevi - muayenehane, Şar
baylık - Belediye, Çöze - tahlil, 
Bakı - muayene, özellik - hususi
yet, Sanaymak - tahayyül etmek, 
~nıtla~a~. - Abideleşen, Deyimi -
ıfadesı, ozen - dikkat, utangaç -
mahçup. 
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ASKERLiK 

Trustlere Karşı Koyarken 
Geçenlerde bu sütunlarda alış 

verişte ve endüstride yalnız de -
vamh ve azami menfaat temin 
etmek amacını güden Trustla -
nn Birleşik Amerika devletleri 
içinde nasıl çoğaldığım ve ni -
hayet halkın menfaatini aleyhi 
ne olan bu kurumlara karşı ne 
gibi .tedbirler alındığım anlat -
mıştık. Amerika vazi kanunu, 
trüstieri ilini bir kaideye göre 
yok edecek yerde onların karşısı 
na bazı kati kanunlar koymuş 
ve trüstler bin türlü dalavereler 
ki, ~unlardan k~çmasıru bilmiş -
lerdi. Halbuki ekonomistler 
trüstlerin dağılması için en iyi 
çarenin, cezai kanun konması 
nın değil, belki gümrük dıvarla 
rmm azaltılması olduğunu söy
lerler. Çünkü bu sayede ecnebi 
rekabeti başlar ve trüst önce pi 
yasada tutmak istediği fiatları 
düşürmeğe mecbur kalır. Fa -
kat buna rağmen Amerikada ~· 
ne bir çok devlet reisleri trüstle 
re karşı kanun koymaktan ken 
dilerini alamamışlardır. Bu Ma 
carla, 1907 de Th. Roosevelt za 
manmda bilhassa en yüksek şek 
lini bulmuştur. 

HükWnet Anti - Trust Law 
tn bir çok maddelerini şiddetle 
tatbike başlamış, ve Trustlarm 
dağılmasmı emretmiştir. 

İşte bu kararlar dolayısile bü 
yük tütün trüstü 14 yeni teşek -
küle aynlnuştır. Bunlann biri
hirelrine maddeten yardım etme 
teri, biribirlerinin fabrikalanm, 
aletlerini kullanmalan menedil 
miştir. Şirketler eshamınm rey 
vermek şalihiyetini haiz olan 
Trustees denilen kimselerin elin 
de toplanmamış müsaade edil -
memiştir. Ve hatti bu yeni ku -
rumlarm, ayni memurları ayni 
müdürleri kullanmaları, diler 
prketlerin etlhaDmü ~ 
n, bağlı kumpanyalar namına 

iş yapmalan, müşterilerine "biz 
şu malı sana satarız, fakat şu 

şartla ki, o bir şirketin malından 
da bu kadar alacakam demeleri 
yasak edilmiştir. Yine bu karara 
göre bunların direktörleri, idare 
meclisi izalan, tamam beş sene 
diğer şirketlerde ayni vazifeleri 
alanuyacaklardır. Şirketlerin bi 
ribirlerine mali yardımda bulun 
ma1&n memnudur. Has sahiple 
ri üç sene müddetle, ellerinde bu 
lunan aksiyonlan fazlalaştıra -
mıyacaklardır. Kanun çok şid -
detti idi. Ve trüat sahipleri hü -
kOmetin şiddetli davranışı kar
•mnda nihayet dayanamadılar 
ve buna uymağa mecbur kaldı
lar. 

Ayni sene zarfında petrol trUs 
tünün de dağılmuı emrolundu 
Bu trüat 34 parçaya a~ 
tı ki, bunlarm en MfbcalanStan 
dan1 Oi1 of Califonüa, Standard 
Oil of New-Jeney idi. 

No. 28. 

Fakat yine dağılan trüst kum 
panyaları arasında gizli bir an
laşma yapilması ihtimali cok -
tu. İşte bunun için "f ederiı ti 
caret komisyonu isminde bir 'ko
misyon teşkil edildi. Bunun va
zifesi "devletler" arasında tica
ret yapan şahısları, şirketleri, 
ve Koporasiyonları. Kontrol et
mekti. Komisyonun kudreti ve 
salihiyeti çok büyüktü. Ticaret 
çalışmaları hakkında anketler 
yapıyor, ve isimleri meydana 
durmadan sonuncuları neşredi -
yordu. Ve kanunda nizamlara 
karşı hareket edenleri mahkeme 
ye verip haklarmda adli takibat 
ta bulunuyordu. 

Ayni sene çıkarılan Clayton 
Act bazı müşteriler için ucuz fi
atlar konulmasını, yani bunla -
nn tercih edilmesini menetti. 
Çünkü bu fiatlar rekabete tesir 
ediyordu. Ayrıca bir şirket aksi
yonlarının rekabeti tahdit ettiği 
ve bir inhisara doğru yol aldığı 
müddetçe diğer şirket tarafın -
dan satın alınmasına karşı koyu 
yordu. Bu çok şiddetli bir tedbir 
di. Nihayet bu da 1918 senesi 
10 nisan tarihli Wbb act'la biraz 
tahfif olundu. 

Velhasıl bu gürültü bu patır
tı, bir çok seneler sürüp gitti. 
Kih trüstlerin iyiliğinde, kih 
fenalığına kararlar alındı. Ve iş 
bir türlü sağlam bir temele bağ
IanamadL 

Bizde de son endüstri çalışma 
larile beraber göze çarpan ve kı 
mıldatmağa başlayan trüstlere 
karşı koyarken Amerikada trüst 
lerin geçirdiği safhalar her hal
de iyi ve istifadeyi hir nrnek o
lacaktır. 

** 
Uslik ·Deri kavgası 

Geçen aenedenberi liıtik a • 
~~ ........... ~··· ... .... 
kab ıyaprcrlan arasmC!a uzun b1r 
rekabet ve münakaşa açılmıştı. 

Araya giren ticaret odası her 
iki tarafın dileklerini incelemiş 
fakat sonuncuda bir tarafm le -
hine bir sözleşmek imkiru olma 
mııtı. Çünkü iki tarafın dilekleri 
de yerinde idi. Ve iki taraf en -
düstrisini de korumak lazımdı. 
İşin sonunda dericiler ile lastik
çiler karşılıklı rekabete başladı
lar. 

Bu sene deri ayakkabı yapı
cıları kooperatif sosyetesi keten 
den fakat altı kösele ayakkabı -
lar yapmağa başlamı.ştır. 

Bu yakkabılarm satışından 

kooperatif hiç bir kir almamak 
tadır. Yalruz yapanlara maliye
tin yüzde beşi kadar kir veril -
mektedir. Bu işi için kooperati
fm 30 - 35 üyesi çalışmaktadır. 
günde 250 - 300 çift keten ayak 
kabı yapılmaktadır. 
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20 MAYIS PAZARTESi 
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Sterlin 613.- 617.-
Dolar 123.- 125.-
20 Fransız Franp ı67,- 169,-
20 Liret 204,_ 206.-
20 Belçika Francı 80.- 81.-
20 Drahmi 23,_ 24.-
20 lıviçre fr. 804.- I06.-
20 Leva 23- 25.-
Florin 83.- 84.-
20 Çek Kuron 96.- 91,_ 
Avusturn Iİ1İD 22.- 24-
Mark 43.- 45.-
Zloti 22.- 24.-
Preqo 23.- 25.-
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Sebze ve meyvalar 
Sebze ve meyvalann İstanbul 

da pahalı oluşu ötedenberi bir 
çok haklı şikiyetlere yol açar. 
Bir kabzımal diyor ki: 

" - Bütün kabahat peraken
deci esnaftadır. Biz müstahsil· 
den aldığımız maliyet fıatmdan 
az bir farkla perakendeci olan 
diğer küçük .esnafa utanz. On 
lar istedikleri kadar zam yapar 
ve alabildiğine satarlar. Bütün 
mesele bunlann kontrolunda • 
dır.,, 

yor, bilmeden yamlyordu; f• 

K kat içinde bir ıey, namualuluk 

1 R M 1Z1 VE S i YA H 1 ~~:~1d;e~::-L::c.~ 
S T E N O H A L işte bu kararsızlıklatla peripn 

·:---:--=-::~-:-~~---:-~--.;....~::...:.:...;=-=::::..=..!:..__ oluyordu. Julien'in sesini duy· 
jacobin'lere küfürler yağdırır- ~iyen bu camlı çılgınlığı şim- du ve hemen hemen hiç aruı 
ken julien, avucu içindeki eli dıye kadar koaam için hiç duy- geçmeden yanma oturduğunu 
ateıli buselerle kavnyordu. Bil- madun (1). O Jullen, bana çok gördü. On beı günden beri içi
mem o buseler cidden ateşli, ih- ~ygı gösteren bir çocukçağız; ne gerçi bir haz veren, fakat da· 
tirasli mıydı? her halde ma- 1~te o kad~r. Bu çılgml* geçer ha ziyade de f&lırtaD bu balıtl
dame de Renal onları öyle diye gıder. Benın;ı o delikanlı için ıu yarlııkla ruhu yine göklere erdi. 
karfdıyordu. Halbuki kadınca- veya bu hissi beslemcmden ko- Madame de R&ıal bu itin pek 
ğız, kendi kendine bile itiraf et- cama m? Ben Julien ile birta- acemisi idi. Bir iki dakika ıon
meden çıldırasıya sevdiği ada· knn fikir, hayal mevzı..lanndan ra kendi kendine "Demek ki bu· 
mm, başka bir kadına gönüllü bahsediyorum; M. de Renal ise rada bulunması bütün kabahat
olduğunu daha o gün, o kötü bu gibi sözlerden sıkıl .. ·• o. hep terini unutmama yetiyor!" de . 
gün, şübheye meyd.ın bırakmaz işlerini düşünür. Demek ki Ju- di. Korirtu; elini ifte o vakit 
bir ıekilde öğrenmemiş miydi? lien ile konuşmamdan o hiç bir çekmişti. 
O gün Julien evde değilken ma- ıey kaybetmiş olmuyo~." Ö vakte kadar hiç bilmecllli 
dame de Renat içinde sonauz O vakte kadar hiç duymadı- ihtiraslı buselerle madame de 
bir bahtsız1* duymuştu ve bu ğı bir ihtirasla yolunu şaşırmış Renal'e, Julien'in batka bir ka
kendisini haylı dütiindünnüştü. olan bu saf ruhun temizliğine dm sevmesi ihtimalini unuttu• 

İçinden:· "Ne! demişti, ben hiç bir mürailik lekesi kanşmı- ruverdi. Arası çok geçmedi, Ju
seviyor muymn? benim gönlü- yordu. Düşüncelerinde yanıh - lien'e büsbütün suçsuz bir gene 
me aşk mı girdi? Ben, evli bir diye baktı. İçini buran acıyı, o 
kadın, bir erkeğe gönül vere- ( ı) Kocasını sevdiğini, yani ona şübheden doğma acıyı unut-
y: ... ?" Sonra yine düt;; ........ :;11.ıu·· •• karıı duyduğu hissin aık olduğunu muş, hayalinden bile geçmiyen 
~ ....un&7 sanan madame de Renal bununla: 

•Ama ben, düşüncemi bir an bi- ''Demek ki Julien'e itık değilim" de- bir bahtiyarlığa kaVUpnUf ol· 
le Julicn'deıı aıumama lOl ver- •k iatiyors N, A. ~ mak madame de Rinal'in kaime 

Büyüyen Hava Tehlikesi 
---------------------------------

Görünmeden Uçmak lte Belli Olmadan 
Varmak Hedefe 

A r • ı u 1 u ı a 1 durum kö
tfllqip bulandıkça memleket • 
lerin var kuvvetleriyle hava si
lihlanmasma giri$tiklerini, her 
şeyden evvel tayyarelerini hem 
miktarca hem de kudret itibari
le arttırdıklamu veya hiç de"ğil
ae diğer çeşit siWılanmalardan 
fazla bunlarm sözü geçtiğini 
görilyoruz. Bu mana11z ve se
bepsiz değildir. Çünkü havadan 
gelecek tehlike bugün karadan 

' ve denizden g.elecek tehlikeler
den daha büyümüştür. Ve daha 
doğrusu yarınki inkişaf en ziya
de bu alanda olacaktır da on
dan. 

Tayyarelerin bugün kazan • 
~bulunduğu 6ız (Son had 
fimdilik 450 kilometre olarak 
görülüyor) amatörlerce akİllar:
hayret verir tekilde tavsif edil
diği halde, tayyare uçutlarmı 
stratosfer içersine çıkarmağı 
amaç edinenler için bu hu çok 
qağı bir rakam olarak görülü
yor. As bir müddet evvel bun
dan bahseden İtalyan hava 
müsteşarı "Çok yalan bir gele
cekte amacmıız 6000 metrenin 
üzerinde uçmak ve saatte en az 
600 • 700 kilometre bir sürat 
temin etmektir., demişti. Ve 
sonra ilive etmişti: "Stratosfer 
dahilinde uçuşlar artık hayal 
değildir. Birkaç 1e11e IOftl'a Ro
madan Nevyorka üç dört saatte 
uçmak kabil olacaktır.,. 

Yukarki sözleri nakledişimiz 
stratosfer (yani 10.000 metre
nin üstünde) uçutun artık yal
nız tuavvur ve tahminden iba-
ret olma B 

nm daha u kesif olmasından 
süratin saatte 1000 kilometreye 
kadar artmasından ibaret kal
mıyacaktır. Askerlikçe bundan 
daha btlyük bir ehemmiyeti var
dır ki o da: "Görünmeden, ifi
tilmeden uçmak ve davecefi he
defın üzerine belli olmadan var
mak. Bu tehlike her feyin Us
tilndedir. Çünkü kendisini his
settirerek gelen düıpnana karşı 
koymak için bin bir çare bulu
nabildiği halde, kendisini his
settirmeden gelen diifman kar
flllllda eli kolu bağlı kalmaktan 
başka çare yoktur. 

Bunun en bariz misali bu sene 
Parine yapılan hava manevra
amda göriilmilştiir. Paris civa
mıcla Bourget'de kararglh ku
ran mütearnz taraf tayyare 
adedi itıöariyle çok üstün oldu
ğu halde havanm fenalığı ve 
ytlklekten uçma dolayıaiyle 

ne afk ve çdgmca nete tqkm· 
bklan verdi. O *P"'• zengin
letm endüstri admılanm bir 
türlü unutanuyan v errieres be
lediye rminden bqka herkes 
için, çok günl bir akpm. diye 
ıeçti. Jutien artık ne o bilyUk makamlara eripne aevdasnu 
düfiinüyor, ne de o yapı~a~ı 
pek güç olan tuarlan ile zıhnı
ni yoruyordu. ömründe ilk de
fa olarak kendini, ıüzelliiin 
büyliailne bırakm11tı. Karakte
rine pek yabana olan bel~i~ 
ve tatlı bir hulyaya kendını 
kaptırmış, ıa.umız güzelliği 
ile hopna giden eli yavq ya
vq cquy«, gecenin hafif rüz
ıln ile sallanan lhlamur yap • 
ra1üannm hlfırtJallllt Doubs de
lirmeni köpeklerinin ta uzak. 
lardan gelen bavtamaamı dal • 
1111 dalgın dinliyordu. 

Pakat bu duyduğu heyecan 
qk ihtirası değiı sadece bir 
zevkti. Odasına döndüğü vakit 
yine akhna, pek aevdiii kitabı· 
m okumaktan baıka bir bahti • 
)IFbk gelmedi; yimıi yaımdar 
ili bir 9dlmda ün dtitl1Dcui1 her 

--
BUyUk sanayi Kudreti sayesinde biranda dDnyanın en 
kudretli hava filolarını meydana getiren Almanlann 

Rlhthofn filosu uçmaya hazır vaziyette 
Fktan gelen müdafi taraf tay- lunmıyacak değildir. Nitekim 1 
yarelerinin farkına varmadığın- bugün bile çok yüksekten uç• 
dan olduktan yerlerde mütead- mak ve hissettirmeden hedef 
dit huzmelerin taarruzuna uğ- üzerine vararak pike (dik) va• 
rarmş ve bütün üstünlüğüne ziyette hedefe taarruz etmeli 
rağmen mahvolmuş kabul edil- taktiği kabul edildikten sonra 
miştir. hemen buna karşı da ai1ih1ar ve 

Halbuki stratosfer dahilinde çareler aranmıya, lasmen bu· 
uçacak tayyareler en güzel ve lunmıya başlaımttır. Fakat ne 
sakin havalarda dahi motör gü- de olsa bu bulunan çareler uzun
rilltülerini aşağı aksettirmiye- ca bir müddet tesirini göstere
cekler ve hemen hiç görünme- miyecek ve sonra da bu tehlike
den hedeflerinin üzerine varabi- nin önüne tamamen geçmif ol• 
lecelder ve burada şahin gibi mıyacaktır • Bu sebepten de ge
dikilip süzülerek düşmanlarmm ne hava tehlikesi her feyİn üs
üzerine en amansız darbelerini tünde kalacaktır. Buna karf1 
vuracaklardır. işte havanm da- koymak, her vakit söylendiği 
ha bugünden tatbikma yelteni- gibi en kudretli memleketlet 
len ve yarın kat'i safhasına I eri- derecesinde hava ailihma malik 

m~~ir fitriY~ blıradadır. 

Maamafih tehlike bu kadarla 
da kalmıyor. Stratosfere çıkmak 
dolayuiyle artan hız tayyarenin 
cevelin sahasını da genişletece
ii için bugün ulafılmaz ve hava 
taamuundan korkmu Mcledi
ten birçok yerler bu tehlikeli sa
ha dahiline girmİf olacaktır. 

Meseli şimdi huduttan 1000 ki
lometre içerdeki yerler gayet 
emin merkezler addedildiği hal
de o vakit huduttan 1500 - 2000 
kilometrelik merkezler dahi teh
likeden masun kalamıyacaklar
dır. Çünkü stratosfer içinde 
uçan tayyareler için bu kadar 
uzak bir yeri döğüp dönmek 3-
4 saatlik bir it olacaktır ki yere 
inmeden bu kadar müddet ha
vada kalmak bugün dahi kabil
dir. 

Bizzat bu kadar büyük hızla 
ve bu kadar yüksekten uçan tay
yarelere karfI dahi müdalaa ai
lihlan ve müdafaa çareleri bu-

düıünceden üstündür. 
Ama arası çok geçmeden ki· 

tabı elinden bıraktı. Napol• 
on'un zaferlerini düşüne düıüne 
kendi zaferinde de yeni bir ıe}' 
olduğunu farketti. İçinden: 
"Evet, dedi, ben bir saveş ka
zandmı, fakat bundan istifade 
etmek, bu kibirli asilzadenin 
gururunu tam bir kaçış arasın
da ezmek lazım. Napoleon olsa 
iıte böyle yapard~ Çocuktan 
ile uğraşmadığmu söyliyen ! 
Gidip dostum Fouqu~'yi göre
ceğim diye üç günlük bir izin is
tiyeyim. Razı olmur.~ yine iti· 
mi bırakacağmıı söylerim, ama 
razı olur." 

Madame de Renal o gece kir
pildi gözünü yummadı. Sanki o 
güne kadar hiç yapmanuftl. 
Elini J ulien'in ateıli buselerle 
öpmesi, bunu hiuetmek bahti • 
yarlığı bir an zihninden çıkını -
yordu. 

Birdenbire nikahta verdiği 
söze haymhk diifünceai, bu tüy· 
ler ürpertici dtifünce özleri 
önünde belirdi. En ap.~ sefa· 
betin, bedensel qk fikrine ka • 

ğin icap ettirdiği siiratli deti-
tiklik, ~l para. vuıta1and 
memleket dahiline ham keya. 
yetleri de ancak inkişaf etnıif 
bir endüstri ile mümkündilr· 
Memleketin endü8trilepesii11 
bu yüzden de istemek ve bütüO 
gayret ve fedakirhklarla buısa 
çalışmak bir zarurettir. 

M. Şevki 

• 
Fransız Frangı altlll" 
dan •ırllacak mi ? 

Londra, 20 (A.A.) - Paril'" 
ten bildiriliyor: 

Altm esaamm tutuJacaill'A 
dair Finans Bakanmm IÖy~ 
lerine rağmen, Fransız franll " 
nm kıymetten düıUrWmesiJıddl 
korkulmaktadır. Kesin bir tek
zip neıretmekte geciken hiikO • 
met, tenldt edilmektedir. 

tabileceği bütün iğrenclik ~ 
dame de Ranat'in hayaliO 
üşüttü. Bu fikirler, Julien'id: 
onu ıeYDıek bahtiyarbpu 
ıündükçe gözleri önünde caııJa" 
nan şefkatli ve tannul huly•1' 
kirletmeğe çalışıyorlardı. 1:
dlme de Renal geleceği pek bol' 
ranbk görüyor, herkesin ~ 
bakmasına değer bir kadın 
maktan korkuyordu. 

DayamJmaz halecanlar ~ 
di, ruhu biç bilmediii ill~ ~ 
mııtı. Daha dün, yepyenı 
bahtiyarlık tatınııtı tt~J' 
acılı bir babtaızlık kuJP.:Hf 
batmıı gibi idi. Böyle ~ 
hakkmda hiç bir fikri y~ 
zihni bulandL Kocaama a-: 
Julien'i sevmekten ko·_....,,jf'I~ 
itiraf etmek fikri bir an a 
geldi. Bu da onun, Julien'iıl_,111&9!'!!:•1 
zünil etmek olurdu. Çok 
ki hemen batırma, düğün 
bir gün önce hal•ınm v 
öğüd geldi. İhtiyar hala. 
nın. da ne olsa yine 

,(Arkall 

N. '4 
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_si r~~ '. s.~:.J 
Adsız San'atkarlar , 
Onların ceviz ağacından yon

!ulrnuı paletleri, tavus kuyru -
gundan veya samurdan çekil • 
llıiş fırçalan yoktur. Hollanda 
boyalannın Alman boyaların -
dan ltaç saat sonra kararacağım 
düşünmezler bile, Davcnci'nin 
resim hakkında yazdığı iki mu -
azzam ciltlik kitabı okumamış -
lardır. 

Onlar güneşin neresinden i · 
Seri gireceğini şaşırdığı a:lsır 
kahvelerde doğarlar ve bitpa -
ıarlarında sürünürler. s-.ndal 
hedestanmdaki müzayede ile ya
Pılan satışlara iştirak cdemP.z -
ler. Camlan sinek tersi doludur 
Ve çoğunun çerçevesi yoktur. 
Kapalı çarşıyı gezen, ve İs -

~nbula kadar geldiğini en ha .. 
ı-ız motiflerle Şikago'dak~ arka
daşlanna göstermek isteyen 
seyyahlara halisüddem Acem 
Veya Türk minyatürü diye illüs
trasyonun Noel nüshasından çı
karılmış renkli baskılar satılır. 
Alanların da satanların da iki 
ü~ adım ötede ayak değ rnemi, 
hır orman kadar taze yerli bir 
sanattan haberleri yoktur ... 
yt:ft , fllrk r .fim mi ,.. r: an 

••• ·• K~ 
n~r. mahallelerindeki kahvelere 
g~dın, onl.a~ bulursunuz. Eğer 
hır lah~a ıçın kafanıza sinemala
rın ~e romanların doldurdufu 
edebıyatı bol ve tatsız Hcanl ! 
tabloları!,, atarsanız onları, o 
kahve resimlerini halk türküle
rimiz kadar saf ve canayakın 
buıacaksmı~ ... 
b Halk türkülerimizi ya~l'nlar, 

esteleyenler gibi onlar da ad .. 
~ız. ve iddiasızdırlar ... O resirn
kerı hattr için yaparlar. Bazan 

ahve sahibi onlara boya alır, 
bazan onu bu sıkıntı.dan bile kur 
taran. ondan yalnız boş dıvarJa
rına zevk için resim yapmak is
teyenler çıkar. 

Ve bir kahvenin dört dıvan 
fC§it çe,it komwzisyonlarla do
~r. Bu ıekiller kahve t;aklnleri
~n tanclan tenkitlerine u~ıar ... 
}· e hepsi bu şekillerle senli ben· 
1 olurlar ... 

:\' Muayyen mevzuları vardır. 
' a. efeler kız oynatır, yahut haz 
~tı ~smail hikayesi be§ on a~ -
d onı~e tekerrür eder ... Hepınn .. 

b~ el ıle tutulacak bir hale gelen 
ır s r· , V a ıyet ve sadelik varn.ır. 

k~lnız bu safiyet çinilerimı~ ve 
t~ll'llerimizdeki işçiliğe nisbe -
Sin· ço~ G<x:uk kalmıış, bilha1&a 
tin;ıe~ımizin eriştiği kernal dev~ 

11' hıç bulaınamrşlardır. 
te . ransa.'da halk resmini, bu 
So~~le~deki kesif safdilliği alıp 
ka 

1 
ılcrıye, ta birinci sınıf sanat 

l)
0
r arın sırasına kadar götiirf.n 
Uv • so anıer Rousseau kırkından 

t\i~~ r~sme başlayan bir gijm • 
ı>ı'l Ç~dur, Fransada reıim ser • 
" eruf . tass 1 gezenler. Seıaıme Pı .. 
scau? ve Ha~i~s~ k~dar. ~ona -

s ~un teıırım görebılırle: ... 
llıi a 1Yet ve eadelik yeni reı • 
fıa~ en doğru ve en güzel tarı• 
fi;ret··· Halk resimlerinde de s&
l{1a.,!~n baıka bir şey yoktur. 
l'er.ı.e~ le.r birer Alhı.h olmağa 
ara11 i 1•lerdi. Onlar bulutlar 
lar<ıt n a oturan ilahf mahluk -
tind~·· "! e~i resim onları gökle· 
lli re~ 1ndıreli epeyi oluyor. Ye
llı ka~m Tophane ve Edirneka· 
gj'llıle ."elerini süsleyen halk re
Ltrııi ~le bağdaş kurup senli 

0nuıuyor. 
Bedri Rahmi 

Bedri Rah111i'nin halk re•imlen 
tesiri altında yaptıt• •iyah bey.ı: 

'' Kız kaçınna,. 

Bir izah ve 
Bir cevap 

Eskinin güzelliği eskiliğinde
dir. Eıki eserleri badana etmek 
çirkin ve münasebetsiz bir şey -
dir. Ge~enlerde bu sütunlarda 
bundan şikayetlerde bulunduk. 
Meı;ela Beyazıt camiinin dıvar
lannın badana edildiğini, İzmir
de Efes'teki au kemerlerinin ki
rece bulandığını yazdık ve Ana- f 
dolu muhabirimiz Hamdi Üstel' 
den aldıtımız bir mektubu da 
aynen koyduk. Beyazıt camii i
çin evkaftan, Ef es'teki su ke -
merleri için de Kuşadası kayma· 
kamından tavıihler aldık. Evka
fın izahını geçenlerde neırettik. 
Bugün de Kuıadaıı kaymaka -
mının acımlamasım koyuyoruz: 

• • 
''7 • 5.935 gUnlemec;li ve 15-

3 318 sayıh gazetenizin doku -
zuncu yüzünün birinci dizisinin 
(EFEZ) ba§lıklı ve E. Hamdi 
Ustel imıalı yaıınıı baştan ba~a 
yanlı§ bilgi ile doludur: 

ı - Selçuk köyünün başlan -
gıcrnda kireçle badana edildiği 
yazılı iU kemerleri Ef ezlilerin 
değil (Selçukluların baştan ba-

m--..:t '.:'11' .... a:!s __.:ı:" 1'nll-:.~rl1klaa) Ro
auı ruan Katma Kemercıır, 
ı - Bu su kemerleri Atatür

kün Sel~uğu onurlandırdıkları 
geçen yıl kireçle badarua ~diJmiı 
değ!ldir. Kurtuluştan çok önco 
detışmen yerli Rumlarının bu 
su kemerleri ara1ına yaptıktan 
kurağlardan kalmış kireçlenmiş 
kemerlerdir, İşte bu kemerler a
rasında e:rkiden yapılıp yıkılmış 
çatı eserleri ve Rumların kurağ
ların.r~. tesiriyle kağşalt duruma 
geldıgınden zamannnızda demir 
ile tutturulan bu kemerlerin bu
gUnkü sağlamla§tırılmıı vazi • 
yetini görmiyen muharrire tat
mamak imkansızdır, Nitekim 
bu yazıyı yazan bu kemeı !erin 
beıt on admı ilerisindeki aynı su 
ken,~rleri ara.;ında dıvarlan kA
miJen kireçle gene Rumlardan 
l<alrna sapaaağlıtm iki ev ve dört 
bcı dükkanı her halde gönnemiş 
olaccık, ancak her nedenie yan· 
lı~ bilgilerle Selçuktan ayrılma· 
yı ltendisine daha uygun bulmu~ 
olacak ki, bunları da yerinden 
gerçinlemek ve yanındaki bu 
kernerleri de neden kireçli oldu
ğuna ve kaldığnu tarihiyle an -
lamak zahmetine katlanmamı§! 

3 - SeJçuğun kurtuluşundan 
önceki durumu ile bugtinkll du
rurnu arasında yol, bayındırlık, 
temizlik iıçimenliği bakımın -
dan mukayoıe bile yapmak im
kansızdır. 30 ev olarak yıkık ve 
yamk bir halde kurtulu~tan son
ra elimize ıeçen Selçuk bugün 
bu yazıyı yazanın da pek iyi gör 
dilğü gibi pl!nlanmış, İzmir 11 -
bayhğının 650 evli en temiz bir 
örnek köyü haline gelmi§tlr. 

4 - Beş on yıl önce Ef ez ön
tüklerine, iki tarafındaki batak
lıktan, yolsuıluktan ve otlardan 
gidilemez ve girilemezken bu -
gün tertemiz bir şose ile önttik
lere gidildiğini herkeı gibi bu 
yazıyı yazan da her halde gör .. 
müı ve o yoldan geçmiş olacak· 
tır. 

5 - Efez HntUklerindeki ot -
lar ve dikenler her yıl köyce iki 
defa (biltçeıi içindeki tahsisat
la) battan ba~a temlzlettiril • 
mekte ve onarılmaktadır. Bunu 
da yazıyı yazanın öğrenmesi ve 
gömıesi gerekti. 

6 - Hakikıta hiçbir yönden 

•• J GUZEL SAN'ATLAR 

AK A D EMiDE 
~ ............. ......,.., 

Güzel Sanatlar Akademisi bu Akademide muallimler meclisi j 
sen~ geniş .. bir surc!te yenileş- tarafından yeni bir ders ve teş
mege ve g!-1zcllcş.meg:~~h~ıyor. kiiat talimatnamesi hazırlanmış, 
Her şubesınde hır degışıklık ve .. d · .1 · f B ·· ı 
ileri kımıldanış var. goz en g~çırı m1ş ır. .. u~un er- i 

On beş gündenberi resim ve de bu talımatname kultur ba· _ 
mirnari şubcşinin diploma kon- kanlığına gönderilmek üzeredir. L....-_...----------------------TiYATRO 

kurlanna devam ediliyor. Re.. • Halkevinin tiyatro mektebin· Niyazi 29 - 30 yaşlarmd~dbir 
sim şubesinin eskis konkurlan de çalışan kabiliyetli genç- gençtir. Kendisini terr.sı en 

bl k k Akademi mimari şube&i mu- lerden bugün "Niyazi,, yi size sonra şöyle ayak üstü biraz kcr 
bitmkiş, taB 0 obnl ~runka badş~a- kavemet, Fizik, kimya 18bora - takdim ediyoruz. Aşağdd re- nuşturduk. Maksadımız yeı41 
naca tır. u ta o on uru ıp- 1 . ..h . Al k .. k.. d neslin tiyatroda yapmak istedi-
loma alacakların son konkuru- tuvar arı asıstanlığına mu en • sım, ay oş un e geçen per. gyı• ı"şlen· anlamaktır. Ona bazı 

dis Ekrem seçilmiş ve kül. şembe günü verdikleri temsilde 
dur.Eskislerde muvaffak olanlar tür bakanlığına yazılmıştır. en mühim rolü alan Niyazinin sualler sorduk ve cevaplar al· 
tablo konkurlarına girerler. Es- • resmidir. Mektebin değerli ho- dık. Sorduğumuz suallerle, al· 
kis konkuruna giren altı talebe- caı;ı Seniha Bedrinin Kömer- dığımız cevapları aynen yazıyo-
den hepsi kazanmışlar, tablo lLAN den tercüme ettiği "Mürebbiye,, ruı: 
yal'mıya başhyacaklardır. ı _Mimari şubesi diploma piyesinde baş rol olan mürebbi- - Tiyatroyu seviyor musu • 

""--·- • • -!-.!ı. ı. •• • .... ,.:_, .. _ ve rolünü ic:.tc bu Niyazi adlı nuz? Yoksa gedci bir hevese mi 
d b

• k ı . ., •• ı .. .,. . ... ı ç ... Laı.1.a ""'ıil"'.:.çh. ve. "' ~ 

en ır aç tanesini görüyorsu. 15 Haziranda teslim edilecektir. genç oynamış. "Mürebbiye,, kapıldınız? 
nu~. ~ _ 30 Mayıs Perşembe ak- kendiaıi ile -1ay edilen bir. Jcaduı- - Tiyatroya sevgim, ilk ıa-

• ~r tedrisata nihayet verilecek dıı-. Niyazi, yukarld resimde be- m•~!abr ~~kuf f.le bkaf r~rk bir he-

H 1• d · yaz sarlı mürebbiye rolünde vest' Uı:. ... n çm r ıdeal. er sene al\a emıde konkur 8 Haziran Cumarte~i günü im- :ı- _ Mektebi takip edince ve 
neticelerinden alman talebe iş- tihanlara başlanacaktır. 7 Tem- dua ederken görülüyor. Niyazi dersler ilerledikçe bu işi başara-
leri bir sergi halinde teşhir edi- gerek bunu gerekse Ak ·· d"" · i muz Pazar günü bitecektir. ' agun u- bıleceğ nize inanı- getirdiniz mi? 
lir, Bu sene akademide talebe ·· "B k h :ı 3 _ Sergi 13 Temmuz Cu- zun eyaz a raman,, ında ro- - Mektepleşen tiyatro .. Mek 
sergisine fazla bir ehemmiyet 1ti ·· h "k l~d ·· 1 t b k · · ·1 ı k martesi günü açılacak ve 23 nu arı u ~ e guze oynamış ep, aşanna ıçın ı er eme yo· 
verilecek ve mimari kısmına ila- bir artisttir. ludur. Ben de bu yolun inanan 
ve edilecek olan ~ehircilik se- Temmuz sah günü kapanacalt- B" d . . bir yolcusuyum .. 
mineri ile çalışma işi genişleti- tır. ız e şımdıye kadar gazete- - Tiyatroda ne olmak isti-
lecektir. • lerde kocaman kocaman resim- yorsunuz? .. Şimdiye kadar bu 

• 
Akademinin bir klitilphanesi 

vardır. Bu sene bu kütüphane 
zenginle~iyor. Son günlerde 
Kültür Bakanlığı akademiye 3 
b!n lira yollamış. J3u para ile ek
sı~ olan teknik ve gan'at kitap
ları alınacak. Bugün akademi
de 450Q liralık bir kütüphane 
yapılmıştır. Bundan sonra da 
alınacak olan kitaplarla akade
mi lıütiiphanesi san'at ve mima
ri eserleri noktasından memle
ketimizin en zengin kütüphane
si olacaktır. 

• 
uygun olmıyan gazetenizdeki 
bu yazının gene ayni dizide mat 
buat kanununun mahsus mad -
desine tevfikan bu açımlamanın 
yazılmasını dilerim. 10-5-93 5 

• Kutadası kaymak;aını 
O.ARGUN 

Cevap 

Beyazıt camiinin dıvarları o
rada bir kahvecinin işgüzarl~ğı 
olarak badana edildiğini evkafın 
izahından öirendik. Efcs'teki 
su kemerlerinin de yerli Rum • 
lar tarafından kireçlendiğini 
Kuş_adası kaymakamının mek • 
tubundan anlıyoruz. Beyaııtta -
ki badana edilen dıvarlar henüz 
daha kireç kurumadan yıkattml 
mış ve kahveci evkaf müdürlli· 
ğü tarafından tevbih edilmi,. 

GUzel, Riz de zaten doğPılu
ğuna emin olduğumuz ve terı; ;. 
sUf ettiğimiz btı kireçleme keyfi. 
yetini ayıpJamıştık. 

Aynı fikri tekrarlaru~. Eski e
şerlerln gilzelliği eskiliğınclcdlt. 

EFES 
Harabelerinde 
Bir gezinti 

Arkeologi kaynağı olan İzmir 
ve çevriminde bununla yakın
dan alakadar olmak ve halkta 
arkeolojiye kartı sevgi uyandır .. 
mak için İzmirde ilbay General 
Kazım Diriğin başkanlığında 
bir "Asarı atika muhipleri ce
miyeti,, vardır. Bu cemiyet yıl. 
lardanberi çatışmaktadır. Bunun 
üyeleri içinde izmirin tanınmış 
bilginleri ve ecnebileri de var
dır. Bu cemiyet şimdiye kadar 
topladığı gelirle, İzmir ~evri
mindeki asarı atikaya ait çıkmış 
ne kadar eserler varsa bunları 
dilimin çevirtmil)tir. Bu suretle 
kütüphanesini kurduktan sonra, 
bu yıl da gezintilerle daha sıkı 
bir surette öntüklerle temasa 
getirmek yoluna girmiştir. Bu
nun f çin bu yıl, ön tüklerin bu-
lunduğu yerlere tren ve otomo
bil gezintileri tertip etmiştir. 

Geçenlerde Ef es harabelerine 
bir gezinti yapıldı. Otomobil-
lerle Ef es harabelerine gidildi. 
ilkönce V ediyüs jimnazı, Stad
yum, büyük tiyatro, Arkadyanın 
mermer caddesi, Agora, kütüp
hane, en ıonra Setopis mabedi 
gezildi. Gezintiye Efes müzesi 
müdiri Vehbi, Kültür mecmuası 
yazıcılarından Asım kültür de 
i'tirak ettiler. Asım Kültür, bu· 
raların 2500 •ene evvelki haya
tı hakkında uzun uzun izahatta 
bulundu. Heyet akşam Ü&til tek· 
-.r lımirc dondu. " 

leri çılanı~. her gün büyük afiş- san'at hakkında ne fikirler edin. 
terde isimleri görlilmüş san'at- diniz? Ve sahne üstünde neler 
karlarla mülakat yapılırdı. Vas- duydunuz? 
fi Rıza sabah kahvaltısmda ne _ Tiyatroda neler olmak is
yer? Hazım ne marka traş bıça- tenmez!. Fazlasını istememek 
ğı kullanır, Bedia Muvahhit biraz safdillik olur ama ben, 
hangi rengi sever? sahnede ayakta duracak bir ak-

Artık bilinmedik tarafları tör olayım diyorum.. Dışındiln 
kalmlyan tiyatronun bu eski bakıp da kolaydır diyenleri da
yolcularından başka bir takım ima aldatan bu iki yüzlü san'a
yeni yeni istidatların muvaffa- tın iç yüzü bir atem .. Bu alemin 
kıyetleri vardır. Onları tanımak içinde ben bugün öyle bir hiçim 
zahmetinde bulunmak lazımdır. ki, onun hakkında fikir yürüt-

İfte bugün size tanıtmak is- meği - hele böyle birkaç söz
tedifimiz bu &enç san'atkar on- le - mevsimsiz buluyorum. Mu 
lardan biridir. Şehir tiyatrosun- hakkak bir şey söylemem la
da aldığı rolleri öteki arkadaşla- zımsa: Tiyatro z~manla güçlü· 
rınm arasında çok büyük bir üı- ğiinü gösteren bir san'attır. 
tünlükle oymyan M. Kemal bu Sahne üstünde hep heyecan 
e;entin hocasıdır. -----.ııı-.ı... duydum. Bu heyecan başlangıç-

I 
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Bizans Tarlalarındaki Ekinleri Çiğnemeden 
Gelenlere Yirmişer Değnek Vuracaksın' 

Yeni başlıyanlar için: 29 

Sinema Artisti ne Aşık Bir Kadın! 

Her biri adeta diğerile yarış 
eder gibi, geceyi gündüze kata
rak çalışıyordu. 

O derecede ki üç büyük kule
sile Anadolu hisarının karşısın
da yükselen yeni hisarın bütün 
yapılışı nihayet bir kaç ayb.k 
bir iş olmuştu. 

İkinci Mehmet, en küçük işçi
den, en büyük rütbeli vezire ka
dar herkesi çok çalıştırmanın ve 
iyi çalıştırmanın yolunu bulmuş 
tu. En ufak gayreti mükafatlan
dırıyor, işin bir an evvel bitmesi 
ve yapının sağlam olması için 
hiç bir fedakarlıktan çekinmi • 
yordu. 

Hiç bir işin baştan savma ya
pılmasına tahammül edemiyor
d~. Büyük taşların bir çoğunu 
kıre~le ve horasanla eritilmiş 
demır ve kurşunla biribirine kay 
nattırıyordu. Hele kilit ve dir 
sek taşlarında kenetler yaptı1 ı
yor ve bunları iç içe geçen ke -
netlerini bol kurşunla yapıştıra
rak sağlamlaştırıyordu . 

Dış burçları göze heybet ve -
recek derecelere yükseltmeyi 
doğru bulmuştu. İç burçları, si
perleri, surları hep, göze korku 
vermeyi düşünerek yaptırmıştı. 
Biliyordu ki bu hisar ne bir mu
hasaraya göğüs gerecek, ne de 
her hangi bir hücum karşısında 
bir dayanma noktası olacaktı: 
Burasını ne Bizans, ne Venedik, 
ne de her hangi hıristiyan kuv -
vetile çarpışmak için yapıyor • 
du. Bu hisarın bu kadar kuvvetli 
yapılışında, yapanın yalnız bir 
sembolize etmek. 
tek düşüncesi vardı: Bir kuvveti 

· TUrk harb gemileri ile lurk nakliyeferi 8tzansl11arm 
gözler• önünden sUzU.üp geçiyorlardı.,, 

ne ettikten ve gözleri önünde 
tecrübe ettirdikten sonra ku • 
mandana teslim ettirdi. Bundan 
başka askerlerin oklarını, yayla 
rııu, kalkanlarım, gürz ve topla
rım değiştirtti, hepsine yenileri
ni verdirdi. 

Mancmrklann yerlerini birer 
birer kendisi tayin etmişti. Ve 
yapılan tecrübeler göstermişti 
ki; 

1 - Sağ taraftakiler solu ga
yet iyi vurabilirler. 

2 - Kalenin denize en uzak 
noktasından atılacak olan taşlar 
ise denizin ortasına kadar ula -
şabilirler ... 

- Askerleriniz Trakyadaki 
Rum tarlalarını mahvetmekte • 
<lirler. Süvarileriniz atlanna e
kinlerimizi çiğnetmekten vaz • 
geçmelidirler. Biz zannediyoruz 
ki, Edirne ile aramızda dostluk 
devam etmektedir. 

İkinci Mehmet buna birdenbi
re cevap vermedi. Evveıa kayın
pederi Zağnos paşayı çağırttı ve 
onun, çadıra girip hürmetle baş 
eğdiğini gördüğü anda sefire 
döndü: 

- Vereceğim emirleri dinle • 
yiniz. İmparatorunuza bunu söy 
lecliğim kelimeleri kullanarak 
bildirmenizi istiyorum. 

Tutmak ölçüsü 

Arkadaş başlangıç deklaras
·onu olarak bir renkten bir löve 

söylerse: 
Dün anlattığımız kıymetlere 

göre eldeki lövelerin üçten faz. 
la beher bir veya yarım lövesi 
için o rengi bir defa tutmak la
zımdır. 

Mesela arkadaşınız bir renk
ten bir löve deklare etmişse, si
zin de elinizde üç buçuk dört lö
ve varsa o rengi ikiye; dört bu
çuk beş löve varsa üçe; beş t:1u
çuk altı löve varsa dörde; altı 
buçuk yedi löve varsa beşe çı
karmalısınız. Bununla beraber 
eğer yalnız üç buçuk lövelik bir 
kıymet varsa ikiye çıkmak ve
ya ikinci turu beklemek oyun
cunun hissine kalmış bir şeydir. 
Buna mukabil, eğer sizden ev
velki oyuncu pas demişse ve 
arttırmağı da kesmek istemi
yorsanız iki buçuk löve ile de 
arkadaşınızın rengini ikiye çı
karabilirsiniz. 

Kontrakt briçte, elinizde al
tı lövelik bir kıymet bulunsa da, 
eğer iki onör lövesi yoksa, ar
kadaşınızı yanlış olarak şlem 
deklarasyonuna sürüklememek 
için, üç löveden fazlaya çıkma
malısınız. 

Arkadaş başlangıç deklaras
yonu olarak bir renıkten iki lö
ve birden söylerse: 

Sinema, spor, dans ve plaj ... j anıldıkça gözleri yaşarıyor ve 
Yeni devrin mühim ıhtiiaf mev- onun da ekmeğiııi yedim diye· 
zuları bunlardır. Geçen gün bir rek ağ/ryor. Benden de vazgeç
okuyucumuz karısının maça miyor. Düşünüyorum: Ben bir 
düşkünlüğünden şikayet edi- evi yıkmaktan suçlu bir cani 
yor. Onun ayrılmağı bile göze miyim, bir katil miyirr:? Bu · ,; 
alarak, bütün ısrarlarına rağ- den kalp hastalığma tutuldum. 
nıen maçlara devam ~ttiğini ya- Eğer böyle devam edecek o/ur
zıyordu. Bir diğer okuyucumuz sa, hayatım tehlikededir. Karı· 
da nişanlısının bir yıldıza adeta mı da çok seviyorum. O da be
aşık olduğunu yazmaktadır. ni çok seviyor ve sevdiği de bir-

Firuzağada oturan bu genç çok tecrübelerle bellidir. lşte 
diyor ki: böyle ortada bir şey yok iken 

" ... Aramızda pek derin bir vicdanımın beni her zaman, her 
aşk olduğunu iddia ederim. Fa· saat, her dakika tekdir edişi ba· 
kat mektep sıralarında başlıyan na dört pençesile yapışmış bir 
bir yakınlık var. Bu yakınlığa canavar gibi musallat oluşu be· 
güvenerek pek beğendiğim bu ni harap ediyor. Bundan nasıl 
kıza evlenmeği teklif ettim. Ka- kurtulayım. Sırrımı başkalarına 
bul etti. Hatta annesine, baba- söyliyemiyorum ve için, için 
sına da kendisi söyledi. Beni ağlıyorum. Birkaç gazeteye yaz 
evlerine davet ederek onlara ta- dığım halde bana cevap vere.'1 
nrttı. Nişanlandık. Bugün do • olmadı. Size baş vuruyorum." 
kuz ay oluyor. Çileli gencin bir arkadaşına 

Gelecek sene içinde evlen • 
memiz kararlaşmıştı. Kendisini 
tanıyalı iki sene oluyor. Bu iki 
sene içinde onun sinema düşkü
nü olduğunu, delice sinemayı 
sevdiğini biliyordum. Fakat son 
zamanlarda onun bu sevgisi si
nemada tek bir adama çevrildi 
Povel isminde bir sinema yıldı-
zına. 

Doğrusunu isterseniz filmde 
ve perdede görülen bir adam in
sana rakip olmamak lazımgelir. 
Fakat itidalimi muhafaza ede· 
miyorum. O derece meftun gö
rünüyor ki, adeta kaçacak, ona 
gidecek sanıyorum. Göz
lerinden, g i y i n i ş i n d e n 
tutunuz da, her hareketine ka
dar her şeyini beğeniyor ve an-

ı. -ı.._.4--- • • -

ihanet edişi fena. Fakat bunu 
yalnız yapmamış, kendisine bu· 
günkü karısı da ortak olmuştur. 
Kadının eski kocasının fena, 
adi bir adam olduğu da Uave 
ediliyor. Bu adam acaba bugün 
ne haldedir? Karısından ayrıl
masına karşı muztarip değilse, 
olan olmuş. Zaten kendisine 
ihanet eden bir kadını sevmek
·te devam etmesini pek akıl ka
bul etmez. Belki bir his mesele
si vardır. Fakat acaba kadının 
eski kocasına gitmesi düşünül
se bile onun bu vaziyeti kabul 
edeceğinden emin misiniz? Ha· 
yır, hem zannetmiyoruz. O hal· 
de sizin kuruntunuz beyhude -
dir. 

Evet ... İkinci Mehmet, A"a -
dolu hisarının karştsına yaptı -
racağı derme çatma bir his:ı.c ile 
de boğazlara yüzde yüz hiik"nc
debileceğini bilmiyor değiJ ~li. 
Fakat öyle bir eserle, cihana ka
fa tutmağa karar vermiş bir kuv 
vetin Boğaziçinde temsil ec1.i' • 
mesini istemiyordu. 

3 - Ve eğer taşlar sektirme 
tarzı ile atılacak olurlarsa karşı 
kıyıya kadar kolo.yhhlo. u"'l.,.~a.\, .. 

leceklerdir. 

Tabii sefir, sevinçli bir netice 
elde edeceğini tahmin ederek 
kulak kabartmıstr . ..Fakat o an
da yüzü burustu, zıra gen<,S hu-

Böyle bir deklarasyon üç 
onör lövesi ve yedi lövelik bir 
kıymet gösterir. Bu deklaras
yon, normalden daha kuvvetli 
bir koz bulunduğunu göstermi
yeceğinden, bunu tutmak için, 
bir löveyi tutmak hususunda 
lazımgeldiği kadar koz kuvveti 
bulunmalıdır EP-,....r: lcn7,ct ..... ~~· 

K.uvvet varsa iKı muhtemel lo- ğenc1iifecegını açıktan açığa 

e 
\;u:Yeıgw\,xi.zuw~\~m-JMqtJi--~~ 
haber verebileceğimiz Ayten, 
kendi!ile çocuk oyunları oyna· 
yan babasının arkadaşlarından 

birini sevmeğe başlamış: 

Yapı bittiği zaman surun en 
kalın yeri on iki zıra ve yüksek· 
liği kırk sekiz zıra idi ( 1). MÜ -
verrih Kıritovolos Rumeli hisa
rı hakkındaki duygusunu şi>yle 
anlatıyor: 

"Büyüklüğünün derecesini 

Bu tecrübeler neticesinde 
büyükleri şöyle dursun, en kil -
çük kayıkların dahi, boğazın bu 
nokta!ından Türkün müsaade -
sini almadan geçemiyecekleri 
anlaşılmıştı. Ve ikinci Mehmet 
gayet açık olarak yeni hisarınııı 
kumandam Firuz'a şu emri ver
mişti: 

- Hangi bayrak altında olur
sa olsun, senden izin almadan 
geçmek isteyecek her gemiyi, 
hiç düşünmeden batıracaksın! 

Hisarın bitmesi, Bizansın he
yecanım bir kat daha artırmış
tı. İmparator, gönderdiği rica
cılardan henüz hiç bir müsbet 
haber alamadığı için işi gene 
diplomatlığa dökmüştü. Bir se
fir daha gönderdi, ve bu sefirle 
Türk İmparatoruna şu sözleri 
söyletti: 

kümdar vezirine aynen şu emri 
vermişti: 

- Trakya'dan geçerek Edir
neye gidecek olan bütün atlıla
rımıza Rum tarlalarım çiğne • 
melerini irade ettiğimi bildire -
ceksiniz. Ve Edirneden gelen 
her atlıya soracaksınız. Gelir -
ken tarlaları çiğneyerek mi ~el
di, yoksa doğru yoldan mı? Ve 
çiğneyerek gelmemiş olanlara 
derhal yirmi~er değnek vurdura 
caksımz. 

Ve sefir süklüm püklüm çadı
rından çıktığı zaman kahkaha -
larla gülmeğe başlamıştı. Zira 
bu sözlerle adamlarını kötü bir 
harekete teşvik etmeyi değil, 
Bizanslı sefire, bu gidip gelme -
lerle canının sıkıldığını anlat -
mak istemişti. 

(Arkasr var) 

(1) Kıritovolos 

anlatmak için diyebilirim ki, bu 
nu ilk görenler bir hisar değil, 
müstahkem bir küsük şehir sa
nırlar. Kale üç köşelidir. Bu 
müsellesin en büyük zaviyesini 
tepede yerleşmiş surlar yapar -
lar. Burada sağlam ve büyük 
bir burç kurulmuştur. Görülen 
boğaz ve diğer burçlara tepe • 
den bir şahin gibi bakar. Hü -
kümdann bu kaleyi bu şekilde 

yaptırmaktan maksadı sahilin 
mümkün olduğu kadar geniş bir 
kısmını surların içine almak ve 
kuracağı mancınıklarla müm -
kün olduğu kadar geniş bir sa
hada gemilerin geçişine istediği 
gibi mani olmaktır. Bu hisar 
düşman gemilerinin kendisine 
yaklaşmasına kat'iyyen müsait 
olmadığı gibi sahil burçları kaç
mak isteyen gemilere de kolay
lıkla hükmedebilecek bir vazi -
yette yapılmış!ardır.,, 

Gedikpaşada Jandarma Dikim 
Evi Müdürlüğünden: 

Bugün hafif ve tatlı bir meyil 
ile başlayıp dikleşen yokuşun 
üstüne çıkanlar boğazı tıpkı bir 
Dara gibi seyredebilirler. Zira 
Asyadaki ordusunu boğazın bu 

\ en dar yerinden A vrupaya geçi
rirken İran İmparatoru birinci 
Dara muhteşem tahtım bu te -
peye kurmuş ve kannca gibi 
kaynaşan o ordunun, kurduğu 
köprünün üstünden geçişini bu
radan seyretmiştir. 

Açılacak dikim evimizde motörle çalışan muhtelif 
dikiş makinelerinde ve el işlerinde vesair hizmetlerde ça
lıştırılmak üzere kadın, erkek işçi kaydına Mayısın so
nunadek her sabah dokuzdan on bire kadar devam edile
cektir. İ~teklilerin fotograflı ve tasdikli hüsnü hal kağıdı 
ve resmı sıhhat raporu ile dikim evimize gelmeleri. 

lstanbul Deniz 
lüğünden: 

Ticaret 

(2782) 

Müdür-

Kale biter bitmez, ikinci Meh
met, içine konulacak mancınık
ları da ancak birer birer muaye-

11 Mayıs 926 T. ve 3589 numaralı kararname ile mer· 
iyette bulunan sefaini ticariye zabitan ve mürettebatı 
kıyafet talimatnamesinin yerine kaim olmak üzere ı 7-
4-935 T. ve 2/ 2346 No. lu kararname ile tadilen mer'i
yet mevkii ne konulan Denizcilere mahsus kıy af et tali _ 
matnamesinin matbu nüshaları lazımgelen makamat ile 
deniz müesseselerine dağıtılmıştır. Bu talimatname hü
kümlerine aykırı hareket edenler!~ salahiyetleri olmadı
ğı halde bu talimatnamede yazılı resmi üni~ormayı gi -
yenlerin Türk ceza kanununun 526 ve 253 üncü madde
leri hükmüne tevfikan tecziyeleri cihetine gidileceği ala
kadarlarca malftm olmak üzere ilan olunur. (?.7 49) 

velik bir elle arkadaşın iki löve
lik deklarasyonu üçe çrkarıla
bilir. 

Kıymetli bir renkten üç löve 
birden yapılan başlangıç dekla
rasyonunu tutmak için: 

As~ari koz kuvvetine ihtiyaç 
yoktur, çünkü bu deklaras -
yon arkadaşınızda kozun çok 
kuvvetli oldu~unu gösterir. Böy 
le bir deklarasyonu bir tek lö
ve ile: Meseli bir a!, yahut bir 
rua, bir dam. yahut iki rua, ya
hut iki dam, vale, yahut ta üç 
koz ve bir renkten tek bir ka
ğıt veya dört koz ve bir renkten 
yalnız iki kağıt gibi kesmeğe 
müsait ellerle tutmalıdır. 

Kıymetsiz bir renkten dört 
löve birden yapılan başlangıç 
deklarasyonu on lövelik bir kıy
met gösterdiğinden, böyle bir 
deklarasyonu tek bir löve ile 
beşe çıkarmalıdrı. 

Bilenler için 
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Kağıdı (S) vermiştir. 
(S )iki sanzatu, (N) üç san

zatu söylemiştir. 
(Ö) oyuna kör damını oyna· 

makla başlamıştır. 

söylemekten çekinmiyor. Bu 
vaziyet karşısında kendisile ev
lenirsem mes'ut olabilir mi-

. >" yım. 

Sinema delisi kızlar içinde 
böyle biı artiste gönül vermiş 
gibi hayranlık gfüıterenler pek 
çofaldı. Fakat bu delilik pek 
az zamanda bir aile saadetine 
engel olacak kuvvettedir. Çoğu 
gelip geçici bir heves, bir züp
peliktir. Yeni nesil içinde öyle
leri var ki, daha yakında, sah
nelerimizde, stadyumlarımızda 
gördükleri gençlere ayni hay -
ranhğı gösteriyorlar. Bu daha 
tehlikeli değil mi? Bununla be
raber, bu hayranlığın çok defa 
bir kibrit alevi kadar ömrü ola· 
cağından şüphe etmeyiniz. Ge
lecek seneye kadar onun böyle 
birkaç sevdiği hayal olacak ve 
evlenince hepsini unutacaktır. 

• Çilesi Bitmemiş Çileli imza. 
sile bize mektup yazan genç, 
dostlarından birinin karısile se
vişmiş, evvela onun haline acı
yarak gizli gizli yardım etmiş, 
sonra onu kaçırarak, daha doğ
rusu onunla beraber kaçarak ev
lenmişler ... 

Fakat şimdi ikisinde de vic· 
dan azabı baş :östermiş. "Biri
birimizi delice seviyoruz da ... " 
diyor. Yalnız bu vicdan azabı 
ikisi için de bir ateş gibi her an 
içlerini yakıyor: 

" ... O, eski arkadaşının ismi 

ycınlı olan ve arkadaşında dört 
sağlam kör buluııduğunu da bil
mıyen (E), mo:·da el tutacak 
kağıt bulunm lığını görerek 
ikinci trefli almayabilir. 

"Bilseniz, diyor. Onu da ba· 
bam gibi seviyorum, sandım. 
Fakat gün geçtikçe böyle olma
dığını anlıyorum. Ne yapabili
rim? .. Benden yirmi beş yaş bü· 
yük ... " 

Bazı romanlarda ve pek nadir 
hakiki hayat sahnelerinde böy· 
le garip aşklar görülmüştür. 

Fakat bunların çoğu büyük bir 
f edakarlığm mukabelesi mahi
yetindedir. Ayten'in aşkında 

böyle bir şey göremiyoruz. 
Önunki bir heves ve bir alışkan
lıktan başka bir şey olmasa ge
rektir. Zaman, bir gün karşısı
na sevdiği addmm oğlunu, ya· 
hut başka bir genci çıkarmca 
bu abes sevgiye kolaylıkla ni • 
hayet verecek. 

• 
Örtaköyde Taş Merdivende 

X numarada Agah imzasile al· 
<lığımız mektuptan aynen: 

"Onunla yedi ay evvel tanış
tım. Ve seviştim. Gün geçtikçe 
bu sevgimiz hararetli bir aşk 
haline girdi. Şimdi biribirimiıi 
çılgınca seviyoruz. Vaziyet~ 
onun beni daha fazla sevdiğini 
gösteriyor. Fakat bu Y.edi aylık 
müşterek hayatımızda geçen 
hasbıhallerden onun benden ev
vel de birkaç kişi ile alaka pey· 
da etmiş olduğunu anlıyoru111· 
Bu hal; yani onun mazisi kal
bimde bir kurt gibi hissiyaw11ı 
tırmalıyor. kemiriyor." . 

(S) in ancak sekiz löve yap
ması muhakkaktır. Eğer işe 
sağlam uzun karosunu yapmak· 
tan başlarsa, sonra hasımlar, 
treflin ikinci lövesini yaptır
mazlar. Binaenaleyh (S) iki 
trefl yapabilmek icin hasımlara 
sağlamlaştırmak J istediği ren
gin trefl olduğunu zannettirme
lidir. ·Böyle aldatmak için de 
evvela trefl asını, sonra ufağını 
oynamalıdır. Kendisinde rua iki 

Pren!ip: Sanzatuda, taahhü· 
dü yapan, morda bir defa sağ
lamla~trktan sonra tutacak el 
olmadığı için yapılması imkan· 
sız uzun bir renk varsa, taahhü· 
dünü yapmak bir löveye bağlı 
kalıyorsa, başka zun bir rengi· 
ni yapmaktansa derhal o renk· 
ten başlamalı ve tecrübe etme· 
lidir. Belki hasımları aldatabi
lir. 

Çok daha karanlık mazilerıfl 
bile hal üzerinde zararlı olmadr
n.ı tecrübe edilmiştir. Evvelce 
birkaç kişi ile tanışmış, fl<)~t 
yapmış olanlar değil, hatta btr 
kisi ile senelerce deli gibi ~ ıiş· 
miş olanlar bile sonra bir baş· 
kasının en sadık karısı olahili • 
yor. Bunun emsali saymakla tii• 
kenmez. Bugün seviştiğini zdt"~ 
sevildiğinizden emir.seniz; dil' 
§Ümneyiniz. 
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Avrupada 
Spor 
İspanyada Turnada bulunan 

İngiliz Sunderland takunx per
şembe günü Madritte bir muhte 
lit takımla maç yapmıştır. İngi
lizler büyük bir bilgi gösterdik
leri halde ancak güçlükle 2 - 1 
galip gelmişlerdir. 

:t- İspanya futbolünden bahse
den Almanca Der Kicker mec -
muasr: "İspanyada oynanan fut 
bol Cenubi Amerika ve Italya 
futbolüdür. Seri oynuyorlar, 
fazla şut çekiyorlar, W sistemin 
den mülhem bir müdafaa tarzı 
tatbik ediyorlar. Fakat W sis -
temine benzer oyunlar Ispanyol 
lara yakrşmıyor,, diyor. 

:t- İngiltere milli takımı ile 
Holanda milll takımı arasında 
yapılan maçı O - 1 İngiltere ka 
zanmıştır. 

liğin bütün teferruatile, yani 
yüzme, kürek ve yoting'in bü
tün kısım ve vasıtalarla yapıl
masına, memlekette yayılması
na çalışacaktır. 

Deniz Kulübü, şimdilik Mo
dadaki !ngilizlerin Yat Kulübü 
binasını kiralamış ve burasını 
yeni bir şeıkilde döşetmeğe baş
lamıştır. Moda Yat Kulübü 
üyeleri, denizciliği tam manasi
le tatbik edecek olan yeni (De
niz Kulübü) ne üye yazılarak 
ayni maksat etrafında birleşik 
bir kuvvet olmağı muvafık gör
müşlerdir. 

(Deniz Kulübü) Modadaki 
bb;ıanın üst krsmını mükemmel 
bir taraça haline getirmek üze· 
redir. Diğer taraftan memleke
timizde bulunan ecnebi bir bah
çe mütehass1ısına lokalin önün
deki yeri güzel bir bahçe şek
line sokmak işi verilmiştir. 

Kulüp, denizciliğin her üç 
koluna büyük önem vermekte
dir. Bunları muntazam bir pro
gram içinde yavaş yavaş geniş
letmek üzere şimdilik, üyeleri 
için, Türkiyede şimdiye kadar 
görülmemiş şekilde hususi bir 
deniz banyosu yaptırmaktadrr. 

Bundan başka şimdiden her
birinden ikişer tane olmak üze
re üç boy üzerinden yola'lar te
darik edilmiştir. Motörlü, yel
kenli vasıtalar aranılmakta ve 
en münasipleri üyelerin istifa
deleri için kulübe mal edilmek
tedir. 

Alrnanyada en yeni tarzda bir deniz kutubUnUn rıhtımı ve kulübün kofralarından biri 

öğrendiğimize göre, Deniz 
Kulübü, yavaş yavaş teşkitatı
m ve vasıtalarını tamamlaya -
rak, belki ilerde, teşekkül ede
cek bir şirketin yardımile de 
Fenerbahçe ile Moda arasında 
bir yer alacak ve burada plaj, 
rrhtmn, otel, kulüp binası, park 
ve diğer tesisatla, Avrupada eş
lerine tesadüf edilen kulüpler 
giıbi modern bir deniz kulübü 
haline gelecektir. {I ~emleketimiz çok müsait ol-

ugu halde ıbugüne kadar, ne 
~~.ık ki, en az ehemmiyet ver-

1.ıgııniz sporlardan ıbiri denizci
tkt· ır. 

ru Denizcili'k deyince, bu spo
n muhtelif kollarım ayrı ay

~ı a:1la:n?-amaık lazmndır. Bizde· 
enızcılık deyince bazıları bunu 

Yalnız lküreık çekmek, bazıları 
ralnız yüzmek manasına alrr-
~r .... Bir kısmı bununla yelken-

(:ılıgı'n d'.. · b.l y· , ıger hır kısmı ı eme-
l ız neyin kastedildiğini samr-
ar. 

lta?enizcilik denilince üç ana 
anlaşılmalıdır: 

1-y·· 
2 

uzme, 

3 
-Kürek, 

S. - ~oting. 
Siir·?nra bu ana kollar da, bir 
ay u kısımlara ayrılırlar ve ayrı 
~u tı U:~lzcme ve vasıtalara lü-
~ gosterirler. 

bir .eseıa; yümıeği ikiye ayıra
ıs1n~ız: yaşama bilgileri nokta
ba an ıcabında kendisini veya 
gaşkasını tehlikeden kurtarma
~ Yarayan yüzme; i:kincisi: yt0 r noktasından müsabaka 

~~el~~i. 
liri ?regı. de yine ikiye ayırabi
txş ~· .. Gezınti kürekçiliği ve ya
~ U~ekçiliği. 
' <>tıng'e gelince bu ~a bir ta-

raftan ikiye, bir taraf tan üçe 
ayrılır. Aşağı yukarı gemicilik 
demek olan yoting'in ikiye ay
rılışı, gayesi noktaısmdandxr: 

1 - Gezinti için yapxlan yo
ting, 

2 - Yarış için yaıpılan yo
ting. 

Üçe ayrılışı ise vasıta nokta-
sındandır 

1 - Yelkenli vasıtalar, 
2 - Motörlü vasıtalar, 
3 - Hem yelkenli, hem mo

törlü vasıtalar. 
Denizciliğin üç ana kıolunun 

ayrxldığı bu kısımlar da ufak 
ufak kollara ayrılırlar. Yüzme -
nin çeşit çeşitleri; kürek vası • 
talarmm boy boylan; yoting 
teknelerinin tiirl:.i biçimleri var
dır. 

Bütün ıbunları burada teker 
teker anlatmağa yer müsait ol
madığı gibi, herbiri de ayn ay
n bahse değer şeylerdir. Bizim 
burada göstermek istediğimiz, 
şimdiye kadar bizde, denizcili
ği, yukardanberi anlattrğrmız 
bütünlüğile tatbik eden bir ku· 
lüp, tam anlamile bir deniz ku
lübü kurulmamış olmasıdır. 
Ha~buki memleketimiz buna 
çok müsaittir. 

Memnuniyetle öğrendiğimi -
ze göre, bu noksan telafi edil-

mek üzeredir. Tanınmış sporcu 
ve iş adamları bir araya gelerek 
(Deniz Kulülbü) isıınile soysal 
ve spor ülıküleri için çalışacak 
bir kulüp kurmuşlardır. Merke
zi lstanıbul olan bu kulübün ni
zamnamesi vilayete verilmiştir. 

Bu (Deniz Kulübü), denfaci-

İlk defa Türkiyemizde böyle 
tam bir deniz kulübü meydana 
getirmeğe teşebbüs edenleri 
tebrik eder, bu güzel sporun en 
modem tarzlarda yapılması ve 
yayı1.ması hususunda muvaffak 
olmalarım dileriz. 

Avrupa deniz ku'Uprerinden birinin Yoting 
ksımından bir çift 

A'manyada modern bir den'z kulUblinUn park ve 
lokanta kısmı 

Kardeşler Maçı 

Fenerbahçe-Galatasaray muhtelitile 
Beşiktaş - Güneş muhteliti 

karşılaşacak 

Dün, çok güzel bir haber ver
miştik: İstanbul sporcuları, Ata
türkün Samsuna ayak bastığı 
19 Mayıs tarihini, önümüzdeki 
cuma glinü (Sporcuların Ata
türk günü) olarak kutlulıyacak
lardır. 

Programda, Fenerbahçe, Ga
latasaray, Beşiktaş ve Güneş 

klüpleri futbolcülerinden yapı
lacak iki muhtelit arasında bir 
de futbol maçı vardrr. (Kardeş
ler maçı) ismi verilen bu maçın 
takımlarını yapmak üzere ala
kadarlar arasında kur'a çekil
miş ve Fencrbahçe - Galatasa
ray muhtelitinin, Beşiktaş - Gü
neş muhtelitiyle karşılaşması 
şekline varılmıştir. 

Kadıköyünde Fenerbahçe sta
dında herkesin parasız olarak 
seyredebilece~i bu maçın büyük 
bir alaka uyandıracağı muhak
kaktır. 

İkişer ikişer muhtelitlerini 
yapacak klüplerin, takımları ne 
şekle sokacakları kendi bilecek
leri iştir. Esasen bu mac mes'ut 
bir günün kutlulanması progra
mına girmiş samimi ve dostça 
bir maç olduğu için bunda ka
zanmak veya yenilmek gayesin
den ziyade dört birinci sınıf 

klübün futbolcüleri arasında gli
zel bir oyunu bu kutlulamaya 
iştirak edecek seyircilere göste-
rebilmek, tattırabilmekten iba
rettir. 

Bununla beraber, iki kuvvetli 
muhtelit şeklini alacak takımla
rın nasıl yapılması lazııngelece

ğini bir an düşünürsı;:k, biz şöy
le yaparız: 

Fenerbahçe - Ga1at asara y 
muhtelitinde kaleci olarak birer 
devre Avniyi ve Bediiyi oynat
mak en doğru iştir. Müdafiler: 
Yaşar ile Lı'.ltfiden başkası dü
sünülemez. Muavin hattına ge
İince Reşat ve Kadri birer dev
re, Hayruliah ile Esat bütün bir 
oyun oynatılmalıdır. Hücum 
hattının bizce en muvafık şekli: 
Niyazi, Münevver, Namık, Fa
zıl, Fikrettir. 

Beşiktaş - Güneş muhteliti ise 
şöyle olabilir. 

Kaleci Mehmet Alidir. iki 
müdafi olarak Farukla Nuriden 
daha muvafığını görmüyoruz. 
Muavin hattmrn ortas:rpda bir 
devre Reşat, bir devre Hüsnü 
oynamak üzere Beşiktaş muavin 
hattını muhafaza etmek doğru 
gibidir. Hücum hattına gelince 
sağ açıkta Celal Şefik, sağ içte 
Hakkı, merkez muhacim olarak 
Rasih, sol içte Eşref, sol açıkta 
Rebii, zannederiz ki iki klübün 
yapacağı en iyi bir hücum hat
tı olur. 

Her iki muhtelit için yukan-

ya yazdığımız şekiller, klüplerin 
işine karışmak için değil, takım
ları yaparlarken işlerini kolay
laştırmak için konulmuştur. Fe
nerbahçe ile Galatasaray, Beşik
taşla da Güneş aralarında konu
şarak ve anlaşarak bir iki deği
şiklikle belk! de bu taknnlarr 
daha iyi şekillere sokabilirler. 

O gün Fenerbahçe stadını 

dolduracak seyircilerden başka, 
birkaç aydır memleketimizde bu 
lunan milll takım antrenörü ile 
şehrimize henüz yeni gelmiş 

bulunan Fenerbahçe antrenörü 
için, bu maçın, futbolcülerin ha
kiki kıymetlerini en kuvvetli bi.r 
su!'ett~ gösterecek güzel bir ge
çit resmi olacağı muhakkaktır. 

S. G. S. 

• 
Bisiklet yarışı 

İstanbul Bisikıet Heyet° n.:.len: 
24 - 5 - 935 Cuma günü Ça

tal< a yolu üzerinde yapılması 

mukarrer teşvik yarışı, yolun 
rn[i::;abakaya müsait olmddrğı 
anlaş1Tdığ"ından Taksim - Kilyos 
aı asında yapılacaktır. 

Yanşa tam saat sekiz buruk
ta Taksim abidesinde başlana
cak. lVlccidiye köyünden İstin ve 
köpri5.süne gidildikten sonra Ha 
cmsman bayırına dönülmek ve 
buradan gidilerek avdet edil
mek şartiyle yapılacaktır. 

Y arışçrların saat sekizde Tak
sim st:tdyumunda hazır bulun
maları tebliğ olunur. 
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KAVGAM 
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[BU ESERDE iLERi 
SORULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BIR BAGIMJZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYJ 
BOTUN DÜNYADA DE
DiKODU UYANDJR. 
MIŞ SIYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

.. Hükumet. bahsma gelince; hü 
kumet, ne bır sınıf insanların sı
nai ve ticari işlerinin inkişaf ıru 
kolaylaştırmak, ne de o top • 
rakta yaşayan yabancıları o mil 
Jete teır.~_::.ss~ı ettirmeğe çalış -
mak degıldır. Bu kanaat Milli
yetçi Sosyalistlerin ırk h~kkm
daki prensiplerinin tamamile ha 
ri.cindedir. Hükumet, yüksek 
~ır medeniyet seviyesine çrkma
ga muktedir bir ırkın, bu netice
ye varmayı kolaylaşuracak bir 
v~sıtasından başka bir şey değil 
dır. Yeryüzünde büyük bir af et 
olsa da, şimdiki sakinleri peri -
şan olup dağılsalar, ortada hiç 
bir hükumet kalmaz. Fakat yük
sek kafah bir avuç adam, sön -
mek üzere o!an kültür ateşini 
canlandırmağa yetişebilirler, 
belki asırlar geçer, Iakin mede
niyet te yolunu bulmuş olur. 

Hitler diyor ki: 
"Hükumet, maddeten ve ma

nen ayni cinsten olan insan 
mahlfiklarmdan mürekkep bir 
cemiyetin muhafaza ve inkişafı
na çalışan bir kurumdur. Irkta 
rüşeym halinde mevcut bütön 
kuvvetler, o ırka has karakterle
rile geniş geniş inkişaf etmeli -
dir. Bu suretle bir araya gelmiş 
olan insanların bir kısmı cema -
atın maddi hayatını, bir kısmı 
da manevi ve fikri varlığını ya
şatırlar. Birinin eksikliğini öte
ki tamamlar.,, 

Bir millet topluluğu içinde 
güzelliği, vekan yaratan kuvvet 
ırk temizliğidir. Bir hükumetin 
kıymeti varabildiği medeniyet 
seviyesile değil, ırkın muhafaza
sı için aldığı tedbirlerdeki ener
ji ile ölçülür. Bir milletin canlı
lığım anl~ak için yetiştirdiği a 
damlardan ziyade yetiştirebil -
rnek kudretine bakmalıdır. 

Hitler bu prensipleri Alman 
milletine tatbik ediyor ve keder
le görüyor ki, otuz sene muha -
rebesindenberi, Alman damarı -
na mebzUl miktarda yabancı 
kan karışmıştır. Bilhassa hudut 
mmtakalannda bu kan karışık
lığı daha fazla olmuştur. Alman 
yanın en büyük bir zafı da bura
dan geliyor. Bir tehdit ve tehli
ke anında, millet yekpare bir 
kitle halinde ayaklanacak yer. 
de, bilakis dahili anlaşamamaz
lı~lardan ıstırap çekiyor ve bu 
yuzden pek tRbii olarak muk.:ı • 
vemet .~uvveti de azalıyor. Or _ 
tada boyle bir zaf amili alına -
sa, A~~anya her taraf ta galip 
gelebılır ve yeryüzünde, sulhü, 
başkalarının yaptığı gibi göz _ 
yaşı dökerek, dualar ederek de-
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yet vermedim. Çünkü bir za -
manlar bana hayli faydası do -
kunmuştu. Beraberce bir çok 
karlı işler yapmıştık. 

Yale gülümsedi. Böyle bir va
ziyette küçük bir para kayıbını 

ğil, milletleri kudretli bileğinde 
oynattığı kılıçla dizüstü getire
rek, yüksek kültür hizmetinde 
kullanmak suretile temin ede -
bilir. 

Bütün bu kan karışıklığına 
rağmen, Almanyada temiz kal -
mış büyük bir cermen kitlecsi 
vardır. Bu kitle, müteyakkız bir 
devlet ve azimli bir hükumetle 
aşağı kalitede unsurlan büsbü
tün temizlemese bile, hiç olmaz
sa ancak kendisinin hakkı olan 
kumandayı ele alabilir. 

Hitler diyor ki: 
''Yer yüzünde Alman milleti

ne düşen vazife, kendi ırkının 
olduğu kadar, bütün beşeriyetin 
de kan temizliğini gözetlemek
tir. Alman milleti bir devlet ol
dukça, sırf Almanlardan mürek
kep bir camia olabilir. Alman 
hükumeti de nesil bozukluğuna 
yol açacak sebepleri ortadan kal 
dırarak, milleti daima faik ve:. "'İ
yetinde tutacaktır.,. 

Alman hükumeti cermen ırkı 
nın bir müdafaa kalkanıdır. 
Hitlerin politikasında binnaza
riye dahi olsa bu fikir hakimdir. 

Yabancı ırklar arasında tesa
Iübe bu kadar düşman olan Hit
ler, bu yolda zecri tedbirler alın
mazsa, beşeriyetin nesli bozuk 
bir sürüye döneceğini söyler. O
nun için hükumetin bir mühim 
vazifesi de Alman kanma ya -
hancı kan kanştırmamağa son 
derece dikkat etmektir. İnsan 
haklarından bahsedenlerin nes
li piçleştirecek iddialarına ku -
lak asılamaz. Frengi ile müca -
dele prensibini genişletirken der 
ki: 

" İnsanın bir tek mukaddes 
hakkı vardır, en temiz vazifele
rinden birini teşkil eden bu hak
kı da beşeriyeti en asil şartlar i
çinde yükseltmek ve en iyi kanı 
pis bir kan kanştırmak suretilc 

kuvvetten düşürmemektir. Milli 
bir hükOmetin ilk vazifelerin -
den biri, izdivacı ırkı bozmaya
cak yüksek bir müessese haline 
getirmektir.,, 

Bazı hayvan terbiyecileri me
lez köpek, at ve kediler yetişti -
riyorlar. Fakat bunlar yetiştire
ceği hayvanın daha mükemmel 
olabilmesi için, tesalüpte en te· 
miz kanlı hayvanları seçiyorlar. 
Bunu insanlara da tatbik etmek 
lazımsa, bari ayni usUl takip 
edilse, yine neyse .. Halbuki bir 
akıl hastası evleniyor, çocuk ya 
pıyor, nesli çürütüyor ve kimse 
onun hakkıdır diye ses çıkarmr 
yor. Bu gibilerin haklarım ka -
bul etmek şöyle dursun, kendile 
rini nesil yetiştiremiyecek bir ha 
le getirmek bile lazımdır. Uzun 
bir zaman böyle bir usul tatbik 
edilmiş olsa, beşeriyet için ne bü 
yük saadet olurdu. 

(Arkası var) 

Parr sordu: 
-Bir plan düşündünüz mü? 

- Evet, tayin edilen saattan 
bir kaç dakika evvel yazıhane -
~e çeki.leceğim. Bu yazıhane • 
nın korıdora ve Miss Drum -
mond'.~n odasına açılan iki ka _ 
pısı kılıtlenecektir. Siz bu küçük 
odada bulunacaksınız. Odamın 
kapısını sizin taraftan kapata -
caksmız. Kapıya vurulduğu ve 
koridor tarafındaki kapının a -
cıldığını işittiğiniz zaman Kızıl 
Çenberin gönderdiği adamın gel 
diğini analyacaksımz. Korido • 
run kapısı kapanır kapanmaz, 
siz de hemen koridora çıkacak-

art1k Marl'a çok görmemeli idi. smız. 
Yale yazıhanesine döndüğü Parr planı muvafık buldu. 

zaman Parr ile Jack'm kendisi - - İyi! dedi. Sonra pencereye 
ni beklediklerini gördü. Deli - doğru gitti, eğildi ve mendilini 
kanlının oraya gelişinin sebebi- salladı. 
ni anlamıştı. Onun için katibi - Yale gülümsiyerek: 
nin yazıhanede neden bulunma- - Tedbirlerinizi aldrğmızı 
dığınr derhal izah etti: anlıyorum, dedi. Kaç kişi getir-

- Miss Drummond'a izin ver diniz.? 
dim, dedi. Öğleden sonra bura- - Aşağıda seksen polis var. 
ela çıkabilecek her hangi bir ha- Bina her taraftan tarassut ve 
clisede, tehli~eye maruz kalma - ı muhasara ~lt.mdadır. 
cmı istemedım, - O da ıyı ! Yalnız Kızıl çen-

BOGAZiÇiNDE DÜŞÜNDÜREN BiR GEZiNTi 

Rumeli Feneri 
Hiçbir insan ciğerine rastlanıa· 

dan fersahlarca yol alan ve engin 
bir deniz.in dalgalarında yıkana yı
kana gelen hava, bir şehrin içinde 
vapur dumanlarile kirlenen havaya 
ve köıe ba§larından, [her önüne 
çıllana sırnaşan dilenciler gibi] en 
hafif rü~garlara bile yapışarak 
apartımanların yedinci katlarına 
ulaşan tozların ökaürtücü haucuına 
benzemez. 

Otomobillerin, arabalann, çalı 
süpürgelerinin yerden kaldırdıkla
rı ve balkonlarda silkilen halıların 
hortum hortum fışkırttıkları tozlar 
ve pislikler içinde baz.an, göze sise 

berin hiç bir şeyden haberi ol -
mayan alelade birini gönder -
mesi ihtimali de vardır. Halbuki 
ben paranın Kızıl çenber şefinin 
eline kadar gitmesini istiyorum. 
Esaslı nokta buradadır. 

- Doğru! Fakat ben haıa bu 
adamın geleceğini zannetmiyo -
rum. Yalnız sizin hususi yazıha
nenizi görebilir miyim? 

. Y.azı~aneyi iyice gözden ge -
çırdı. Bır penceresi vardı. Parr 
köşedeki büyük dolabı açtı. İçin 
de cengele asılmış büyük bir 
paltoda!" başka bir şey yoktu. 

Emnıyet müfettişi dedi ki· 
- Siz.den biraz dışarıya çık _ 

manızr rıca edeceiim. Bir ver 
~?kkında fikir edinmek istedi -
gım zaman valnız kalmavı dai
ma tercih ederim. Tesekkür e • 
derim, kanıyı kapıyo~m. 

Yale gülerek dısanya cıktı. 
P arr kanıyı kapadı, sonra kori
dor tarafındaki kapıyı açtr. O ta 
rafa da g-öz attıktan sonra dışa
rıya çıktı. 

- Geliniz, e:eliniz, dedi, gö -
receP.imi gördüm. 

Yale'in yazıhanesi sade, fakat 

bürünmüımüı vehmini veren so
kaklarımız.da biz, fehirliler, ciğer
reri süprüntü tenekelerine dönen 
birtakım zavallı mahluklan:.ı:. 

Bereket versin ki, bu hal her se· 
ne ancak altı ay sürer. Zira kıı, 
yağmurlan ve karlarile, iyi yapıla· 
madıklan için, iyi bakılamayan §e• 
hirlerin sokaklanna, bu sokakla· 
rın sayısız berl;latlıklarile göz. açtır
mayan bir mevsimdir. 

Rüzgarlar ne kadar ıiddetle 
eserlerse essinler, ıslana ıslana, pa-• 
sıla basıla tuğlalaıan toprak, kıı 
günlerinde en ulak bir zerresini bi
le kımıldatamaz. Halılar ne kadar 
pislenmiı ve toz.lanmıı olurlarsa ol
sunl_"r, mangalın, sobanın veya ka· 
löriljerin başından ayrılamayan ev 
kadını bayan, bir kar tipisi altında 
bunlan balkona çıkanp silkecek 
cesareti kendinde bulamaz.. 

lıte, karlı günlerde ve kara kıı· 
lann en dondurucu aoiuklannda 
içimiz.de bir rahatlık, ciğerlerimiz:· 
ele bir haf illik duyuıumıu:un aırrı 
bundadır. 

Dün, Şişhane yokuJUnun ba11n· 
dan Kasımpaıaya ve Kcuımpaıanın 
her taıında bir baıka iayan Hı.zdi
ğim yampiri aokaklanndan Hcukö
ye kadar gittim... ~ anladım ki, 
ilkbahar bu sene bize kıfl ne kadar 
unutturmamak isterse istHİn ya%, 
sokaklarımız.dan hortum hortum 
tozlar lııkırtan ve ciğerlerimiz:i 
süprüntü tenekelerine döndürmek 
istİyen yaz;, yine gelmiıtir. O .za. 
man bir düımandan kaçar gibi 
kaçtım Hasköy sokaklanndan •.• Ve 
kendimi hemen iskelede duran bir 
motöre attım; 

- Arkadaş ••• çeki - dedim • Bo-
ğaza.. .... • 

Motörcü yüzüme bakh: 
- Boğaza ama .•• Neresine? 
- Neresine olursa olsun ... Benl 

köprülerden uzaklaıtrr da .. . 

a 
Aradan ne kadar .zaman geçmiı· 

ti.. bilmiyorum. Yalnız Kız; Kulesi• 
nin önünde bir martı bulutunun BU• 

lara iniıini ve sulardan kanat çır
parak ayrılı11nı hoı bulduğumu, 
gözlerimi, martılann bana, kı.z na%ı · 
çiz;me giymiı beyaz. pantolonlu 
amazonları düıündüren ayaklanna 
bir müddet dalclırdığımı hatırlıyo-
rum. 

Kulaklanmı alı§tırdığım motör 
gürültüsü birdenbire kesilir gibi ol
du. Sonra bir iki 'çat çat/" daha 
iıittim.. Şöyle bir kendimi topla
dım: 

Hiç ayak basmadığım bir iskele· 
ye yanaımıı bulunuyorduk. 

Boycuı%, uz.un kayıklarda yeni 
tutulmuı balıklar, zıplayarak, hop
layarak can çekifiyorlardı: 

- Hayrola arkadaı, neresi bu-
raBı.. ı 

Tabakamdan bir sigara aldığımı 
gören motörcü, kibrit çakarak ba
na yaklCJfmııtı. Gülümsedi: 

- Boicua dememiı miydini%?:, 
Boğazcı geldik iıte .. 

Ve bildiğini iyi bilen, .zevkinden 
~min bir adam cicldiyetile; 

- Burcuı - dedi· Rumeli Fene· 
'dir. Sizi Kavağa çıkaracaktım 

ama, Rumeli Fenerini daha iyi bu
lacağını~ tahmin ettiğim için bura• 
ya getirdim. 

Y •re aerilmiı ınplara bcuarak 
küçük bir nhtımdan Beçtik. 

Kayalar araaında oyulmuı me,... 
divenli bir yokuıtan çıktık. 

Havada bir katırtırnağı kokum .• 
Ne Hısi az bir köy/ •• Tavuklann, 

horoz;ların gırtlaklannda bile bi,. 
6Ükunun kalayı tatlı hulyalarla dı>
lu yollara saptıran ahenBini boz• 
mamak istiyen bir tatlılık .•• bir mu-
siki var. ) 

Sola aaptık: ı 

Sümbül ve lale soianlarile do
lu bir bahçe görclüm ve insanın ba· 
fına mavi, beyaz ve erguvani aa.l• 
kımlardan zengin bir çelenk tutan 
bir çardaiın altında buldum ken• 
dimi .•• ki, bulutwz bir göğün ailen• 
da, sağa, sola İleriye aonauz.lukla,... 

" Rıplara basarak küçUk bir rıhtımı geçtik, Kayalar arasmda oyulmuş 
merdivenli bir yokuşu çıktık! .. ,, [ Fotoğraflan Müfit çekmiştir. ) 

çok rahattı. O gün hava iyice 
soğuk olduğu halde, şöminede 
ateş yanmıyordu. 

Yale, arkadaşının bakışlarını 
takip ederek dedi ki: 

- Ocağı niçin yakmadığımı 
mı düşünüyorsunuz? Ben so -
ğuktan korkmayan sıcak kanlı 
fanilerden biriyim de ondan ... 

Jack vaziyetle çok aiakadar 
olmuştu. Polis hafiyesinin ma
sasında duran tabancayı aldı: 

- Aman dikkat, tetiği pek 
hassasur. 

Cebinden içi banknot dolu 
zarfı çıkardı, tabancanın yanına 
koydu, sonra saatma baktı: 

- Vakit geliyor, dedi, şimdi 
her birimiz vazffelerimizi üzeri
mize alarak bütün dikkatimizle 
hareket edelim. 

defa sormuş, fakat Parr'dan da 
fikrini sormağa cesaret edeme • 
mişti. Bununla beraber emniyet 
müfettişinin de şüphelendiğini 
seziyordu. Kendi gözlerile ha -
kikati görse bile gene inanacağı: 
gelmiyordu. Bütün bunlara rağ
men, genç kıza karşı olan mey-
li zayıflıyacak yerde kuvvetle -
niyordu. 

Bu sırada gözleri kendisi-.,e 
bakan Parr'm gözlerine ilişt~ 
Emniyet müfettişi: 

- Galiba Miss Drummond'u 
düşünüyorsunuz, dedi. 

- Evet, hakikaten Parr, siz 
bu kızın böyle fenalıklar yaptı
ğına inanıyonnusunuz? 

- Eğer, Froyant'dan çalman 
altın heykel meselesinden bah
sediyorsanır, bu işi onun yaptı
ğına eminim. ' 

Parr ve delikanlı küçük oda -
ya çekildiler ve Yale'in yazıha -
nesi ile olan ara kapısını kilitle
diler. Jack genç kızın yazı ma -
kinesi önünde oturduğu iskem -
leye oturdu. Gene Thalia aklına 
gelmişti. Hakikaten bu kız, Kı
zıl cenbere mensup muydu? Bu 
suali ·kendi kendine belki bin · 

Jack sesini çıkarmadı. Parr'ı 
gene kızın masumiyetine bir 
türlii inandıramıyacağını bili . 
yordu. Zaten Thalia da itiraf et
memiş miydi? 

Yale kapının arkasından: 
. (Arkası var) 

la yayılan koskoca Karadeniz.i, te• ' 
mia bir lırristal bardağa bir imbilı• 
len damla damla akmıf au gibi dol• 
durup göze aunuyor. 
Azgın bir fırtınalı günde bir g~· 

mi icindekilere tek dalgan bıtl 
ölüm-heyecanı 11eren fU korkunç 
Karadenizin, Rumeli Feneri dibin" 
deki bu çardaktan, sayıaız; çatlah• 
larla kabaran milyarlar ve milyar
larca dalgalarile beraber, ne m~: 
nis, ne cana yakın bir görüniif" 
var: 

Buran bir köy değil, bir hayal 
ülkeai .. bir peri diyarı. 

Genç bir muhtarı var ba köyiİJ'• 
Ondan öğrendim ki, l.tanbul, ~cır· 
nu dibindeki bu hayal ülkesınit' 
hiç te farkında değildir. 

Geçenlerde Danimarkadan I~ 
len bir doatum ile konuJUyordı.ın'IJ 

- Biz ... - demİftİ • bütün bir lı4 
tenha bir deniz; kıyışının, yü~lt· 
lerden denizi ,ören bir aalkıtrllı 
çardaiın hasretini çekerek Y".,ı 
bekleri:ı;. Ve en büyük endif•"'b~ 
yaz . 6Ünlerinde denizi aören 1 

o ,,. 
çardak altında boı masa bulatrl 
mahtır. 

Negarip/ Biz onlarla taban tab' 
na aıt mıyl% ne? 

/fte 6İze bir çardak ki, ins~ 
hasreti var/ 

Nizameddin NAZlf' 
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Mirna 
Mirna L'oy'a sorsanız, size 

der ki: 
"-Yüz elli metrelik mesafeyi 

~~rüyüp geçmek güç bir şey de
gıldir. Fakat bu mesafe silik in
s~nla, evrensel şöhret arasmda
kı farkı ifade ediyorsa, o zaman 
bu mesafeyi geçmek öyle zan • 
ncttiğiniz kadar kolay değildir." 

On altı yaşındayken daha 
mektebe gidiyordu. Kaliforni .. 
Ya'da Culver - City,de bir mek
tep. Burada kendisinden küçük
lere dans hocalığı ediyordu. Bir 
·gün sinema aktrisi olacağı ak -
~ından bile geçmemişti. Yalnız 

' dansı çok sevdiği için, ilerisi i-
çin bir dans hocası olmayı tasar 
~ıyordu. Dershanesinde otuz ka
dar talebesi vardı ve aylığı da 

1 
:topu topu yirmi beş dolardı. 

Loy Anlatıyor 
belli değildi. Bir müddet çocuk
lara dans öğrettikten sonra, bir 
gün stüdyoya baş vurmağa ka • 
rar verdim. Tevziat dairesinde 
iki haf ta gidip gelmek suretile 
bekledim. Kimse bana ehem • 
ıniyet vermiyordu. 

Bir gün beni çağırdılar. Bir 
tecrübe filmi çevrilecekmiş. 
Sonradan öğrendim ki, beni de
ğil, giydiğim bir robun ne ka -
dar fotojenik olup olmadığını 
anlamak için bu filmi çeviriyor
larmış. Hatta makiyaj yapma • 
ma ihtiyaç bile görmemi~lerdi. 
Bu robu da "Ben Hur,. filmini 
çevirecek olan Kathleen Kay 
giyecekmiş. 

ruyordum. Demek ki en sonun: 
da sinema aktrisi olacaktım. 
Fakat iki gün sonra Madonna 
rolünün Betty Bronson'a veril • 
eliğini söylediler.,, ~ 

Mima Loy bu vaziyet karşı
smda öyle inkisara uğramıştı ki 
Metro Goldvin stüdyosuna an • 
cak bir kaç sene sonra uğradı. 
Bu defa çok geçmeden angaj • 
man almağa muvaffak olmuş • 
tu ve dört buçuk sene Metro 
Goldvin stüdyolarında kaldı. , 

Bir gün kendisine sormuşlar: 
- Eğer Madonna rolünü o 

zaman size verselerdi, ne ola • 
caktınız? 

- Zannederim ki, ikinci Lili
an Gish olacaktım. Halbuki 
şimdi çevirdiğim filmlerin ço • 
ğunda bana hep zalim kadın rol
leri verdiler. 

( 

' 

KoCiucuiarrnm agıziann(fa ıu 1 
sual dolaşıyor. Hatta sinema ga 
zete ve mecmualarının ilk say .. ı 
falarında bu meraklı sualin ce
vabı araştırılmaktadır. Çünkü ; 
Middle V est isminde bir küçük 
şehirde Mae Vest adıyle Vallace 
isminde birinin nikah kaadr bu-

;yorlar. 
"' "Fakir bir adamın hayatı" 

ismindeki roman Fransada fil · 
me alınacaktır. 

"° Charlie Chaplin'in en son 
çevirdiği filmin ad~ "Serseri" 
olacaktır. 

o 
~nna Sten Nana filminde bü- ! 
yük bir yıldız olduğunu ispat , 
ettikten sonra, şimdi onu Greta 
Garbo ile ölçenler var. Yakında 
:,4nna'nrn Greta'dan da yüksek 

bir y_er tutacağı bile iddia 
-~ olunuyor • ./ 

\ , Bu küçük mektebin yüz elli 
metre ilerisinde Metro Goldvin 
':Mayer stüdyolarının kale gibi 

Bir k~ gün sonra rejisör 
Christy Cabanne bana dikkat 
etti ve stüdyo aktrislerinden o • 
Iup olmadığımı sordu. Olmadı• 
ğımı, hatta makiyaj yapmasını 
bile bilmediğimi söyledim. Ba
na "Ben Hur,, filmindeki Ma
donna rolünü vereceğini söyle -
di. 

• !unmuş. Ana ve baba isimleri de 

aşılmaz dıvarlan yükseliyordu. 
~~rip tesadüftür ki Mirna Loy 
Şohretini bu stüdyolara med .. 
~undur. Diyor ki: 

- Bir zamanlar adnn sannn 
Artı1i sevincime son yoktu. 

Kendi kendime ne hülyalar ku-

Charles Boyer ve Katherine 
Heplurn en son filmlerlnda 

MaeWest 
Evlenmiş miydi? 

Mac Vest evli miydi, değil 
miydi? Şimdi de Holivut dedi .. 

uygun. Fakat Mac Vest katiyen 
inkar ediyor. Vesikada nikahın 
yapıldığını gösteren tarihte 
kendisi daha bahçede çember. 
çeviriyormuş. 

Fakat çok kimseler Mae Vest · . 
in böyle söylemekle yaşını kü .. 
silltmek istediğine zahiP. olu \ 

\ 

HOLiVUT'DA GEÇiD RESMi 
Holivut'da Bu Yıl Çevrilen 

En Büyük Filmler 
İngilizlerin (Çok bilen adam) White'in 1935 iskandallan) ad

adlı filmi o kadar parlak bır mu- 1ı film de ayrı bir hususiyet ol .. 
vaf fakiyet kazanmıştır ki artık mamakla beraber dans numara • 
bundan sonra Amerikalılar ken- lan ve dans havalan fevkalade 
dilerinde film hususunda İnP-"i • güzel ve eğlencelidir. Bilhassa 
lizlerle alay edecek cesaret bu • ayak danslarını yapan Elcnor 
lamıyacaklar. Yalnız cesaret de- Powell fevkaladedir. Bu kız mu
ğil, dikkat etmezlerse ve İngiliz hakkak ki bu işte Fred Astaire 
ler de o bull - dog inatları ile ve diğerlerini çok yakında gölge 
filmciliğe ehemmiyet verirlerse de bırakacaktır. 
yakınd~ aralarında müthiş bir İngiliz propagandası: 
rekabetın başlıyacağına şüphe (Aşka veda) adlı Gaumont İn 
yoktur. . giliz filminde Faşist propagan • 

(Çok bılen adam) bir anarşist dası insanın bumuna fena halde 
grupunun ~v~_upada~i. siyaset tütüyor. İlkönce ismini (Dikta
adamlanru oldurmek ıçın kı:r - tör) koymak istedikleri bu film 
dukları ~u.zak ha~kmd~ mal~ - moral itibarile yüksektir. Halk 
n:ıa~ sahıbı ola~ ?ır pol~~ ~afıy:- arasından yükselen bir adam, 
~ının Sen Morıs te oldurulmesı krala ve aristokrasiye karşı is -
ıle başh~or. Bu memur ölmeden yan ederek memleketin idaresi· 
evvel su~kas: _hakkındaki rnalU- ni eline alıyor ve halka, halkın 
matını; ~ır kagıda yazarak mu - refah seviyesini yükseltmekle 
lYY~1:1 hır yere sakladığını bir büyük hizmetler yapıyor. Film 
l ng~l~z dos:u.na it_iraf ediyor. Bu on sekizinci asırda. cer~~an ~?i-
ngılız evlıdir. Bır de kızı var- yor. Clive Brook dıktator rolun-

dır,. ~~nu ~aber alan anarşistler de son derece parlaktır. .. _ .. 
İngılızın agzını tutmak için kızı İki ay evvel çıkarılan (Dugun 
kaç~rıyorlar. Filmin bundan son gecesi), Ana Sten'in en parlak 
rakı kısmı kızı kurtarmak için bir muvaffakiyetidir. Gary Coo
yapılan teşebbüslerle doludur. per ile birlikte bu filmi son de • 

. ~ilm son derece heyecan ve - rece cazibeli yapmışlardır. Ana 
rıcı ve süratlidir. Alfred Hitch- Polonyalı köylü kızı rolünde h~
cock tarafından yazılan ve yapı- rika denecek kadar güzeldir. Dı~ 
lan bu film son derece tabiidir. rektör King Vidor'un bu filmi 
Sinemada görmeğe alıştığımız tabii yapmak için elinden geleni 
bir sürü yalancı, gayri tabii jest- esirgemediği görünüyor. 
lerden hiç biri yoktur. Yalmz Bing Crosby tarafından sah_ 
yı!drzl~r değil, e~ uf ak ve ehem- ~ye konulan Mississippi adlı 
mıyetsız roller bıle son derece f ılm Amerikanın pamuk ve tü _ 
ince bir rnuvaffakiyetle başarıl- tün 9ıka~ kısnnlanndaki hayatı 
mrştir. tasvır edıyor. Kitabı senelerce 

Fotoğrafç~lık, ~~törlük bakı- evvel Booth Tarkington yaz .. 
mından tetkık edılı~ce son se: mıştır. Siyahi şarkıları, bilhassa 

. ı:elerd~ ~u kad?r ?1ukemmel bır Swanee River insanın hoşuna 
fılm gorulmemıştır. gitmiyor değil. Fakat film, u • 

-. Fox'un son yaptığı .(George mumiyet itibarile srkıcıdır. 
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Ar manya v ersay 
muahede sindeki 
ask e r T ahkamı 
yırttıktan sonra 
bUtun kuvvet: ıe 
silfthlanmağa · 
başlamıştır. Al· 
man ordusunun 
tekmil silahları 
en son modeldir 
eskiden istikşaf· 
larda hUcumlar
da suvari kıta. 
ları kullanslıyor .. 
du. Alman mili .. 
tarizminin yarat .. 
tığı yeni motör
ıu kıtalar bugUn 
suvarlnln yerini 
tutabilmektedir. 

Bu bir umacı deöildir. Pariste Güzellik mUessesefe· 
rinde kadmlar gUzelleşrvek için yUzlerini böyle bir 
kara madde ile boyatıriar ve saatlerce bu halde 

kahrlar. Allah akıllar vers n 

Bu Japon 
t · .... 3 öz 

k a d ı n 
d e g i 1 
erke kdir. 
J a p o n 
ordusunda 
asker 1 er 

tiyatrosunda 
~ynar. 

MODERN EVLiLER 
Hala evlenenler var ve izdi· 

vaç bağları yine eski esas üze
rine bağlanıyor. Çok tahaf ! 
1930 dan sonraki çiftleşmeler -
de en göze çarpan vasıfları sa· 
yarsak bu işi niçin tahaf bul
duğumuzu belki ddha iyi anlat
mış oluruz. Modem tipler ara
sında "biribirinden haberi ol
mayan" çiftler en göze çarpan
lardır. Kansı kocasının, kocası 
karısının nerede olduğunu hiç -
bir vakit bilmezler. Bakacak o
lursak adeta biribirini hiç iple
mezler. Kadın: ''Vallahi şimdi 
nerede olduğunu bilmiyorum. 
İki gün evvel Konyadan mek
tup yazmıştı. Fakat ne vakit 
geleceğinden, işinin ne oldu
ğundan bir şey bahsetmiyordu" 
der. Koca da: Geçen hafta Fat
ma Yalovaya gitti. Hala mek
tup almadım. Zannediyonun ki 

iyi vakit geçiriyor. Eğlenmese 
muhakkak yazardı" diye kolay 
kolay anlaşılamayan bir felsefe 
yürütür. 

Gelin de siz işin içinden çı -
km! 

Bu cins çiftlerden birine tek 
nlaı-ak__tesadiif. MP~Pni?'. bsı~d

katen hoş bir vakit geçimıek 
imkanını bulursunuz. Bir akşam 
evvel kocasile başbaşa yemek 
yediğiniz taze size: "Kocam 
dün .ıkşam sizi çok güzel, çok 
parlak bulmuş'' derse sakın şa· 
şırıp kalmayın. Bu biribirini ip
lemiyen karı kocanın biribirle
rile serdaş olduklarından daha 
garip bir şey ifade etmez. 

Biribirini iplemiyen kan ko
calar çok açık görüşürler. Za
ten biribirini yüz göz olacak ka· 
dar srk görmedikleri için tesa
düf en biribirlerine rastgeldiler 
mi çok eski iki dostmuş gibi 
memnun ve · iribirlerine karşı 
çok nazik davranırlar. Kıskanç
hk onlar nazarında çok bayağı 
bir histir. Hatta biribirinin iş· 
]erini, maceralarını da öğrr 
mek istemezler. Ne hacet var? 
Bir~birine her ne nahasına olur
sa olsun hürmet etmeğe yemin 
etmiş insanlar böyle adi hisle
rin elbette esiri olmamalıdır. 

İkinci numara çiftler; biribi
rini hiç duımadan kıran, inci • 
te-n, tahkir eden modern karı 
kocadır. Dışard~n bakınca biri. 
birlerinden nefret edecek kadar 
müştekidirler. Böyle bir çiftten 
mesela koca: "Nihal kadar kö
tü dans den bir kadın tasavvur 
edemezsin, monşer !" derse şaş
mamak lazımdır. Karısını din· 
lerseniz o da aynı fikirdedir: 
"Belki ben çok iyi dans etmiye
bilirim. Fakat şayet Mehmet 
Ali ile valse kalkarsanız dik
kat. edin; ayaklanmzı sigorta 
ettırmeden bu işe girişmek ha
tadır" diye bir şeyler mırılda -
nır. 

1 

lş bununla alsa yine bir şey 
değil. Bunlar arasıra biribirleri
ne işin şekline mırlar, hırlarlar. 
Hatta işin tırnak ve terlik fas. 
lına kadar vardığı .;a görülür. 

Bazıları bu tatlı tatlı, itişme, 
didişme ve hırlaşmalara aşkın 
modern bir tezahürü nazarile 

~ baktıkları için bunları da affet
mek kabildir. 

Bunlann haricinde zengin ka 
dmlarla evli işsiz, aylak kocalar 
vardır ki, bu çiftler hakikaten 

eşsizdir. Kocanın en iyisi bile 
kansının yatağında yatarken 
azap duyarmış derler. Hele ka· 
dın hem zengin, hem mevki sa:. 
hibi olursa bu azap, can çekiş· 
me halini alır. Kadının anadan 
babadan kalma zengin yahut 
çalışarak para kazanması bir 
mesele teşkil etmez. Her iki 
halde de kamçı onun elindedir. 
Modem gözükmek için bittabi 
kadın her vesile ile kocasını 
yükseltmeğe; paradan bahset • 
memeğe uğraşırsa da, araların
da en ufak bir dırıltı çıktığı gün 
"Bu ev kimin, bu otomobil, bu 
giydiğin esvap kimin parasile, 
ilah ... " diye bir söze başladı mı, 
bunun sonu gelmek ihtimali 
yoktur. Koca için en iyisi, çe • 
kip gitmektir. 

Asri erkek için ne kadar uta• 
nılacak bir şey olsa da itiraf et· 

melidir ki, o hala kendini hür 
ve müstakil hissetmek ister. 

Karıları taraf ındm bakılan 
kocalar arasında mimarlarla 
ressamlar başta gelir. Mimar 
evlendiğinh. birinci senesi bü .. 
yük köprüler, sinema ve opera 
binalarını muhayyelesinde yap• 
tıırtan sonra ııtım.:ı -:ıC'ITe;\ltger 

aylak mimarlarla öğle yemek· 
lerini ucuzca bir lokantada ye
meğe başlar. Senede bir defa da 
Güzel Sant'atlar Mektebinin 
verdiği baloda bulunur. 

Ressamlara gelince; bunla • 
rm san'atını herkesten ziyade 
zengin karılan takdir ederler. 
Senede birkaç kere .>atılmayan 
resimlerini arkadaşlarına, dost• 
larına sırf san'at namına teşhir 
etmek için çay ziyafetleri tertiP. 
ederler. 

Daha başka bir tip kan koca 
d< vardır ki, karısı parlak bit 
gazetecidir. Kadın; yazılan, ro
manları ile herkesin çok sevdi· 
ği, aradığı bir şahsiyettir. önuıı 
nelerden hoşlandığını, tuvalet • 
lerini nerede yaptırdığını her
kes bilir. En ufak hususiyetine 
kadar her şeyini tetkika im.karı 
vardır. Kocaya gelince; koca 
evde, nisbi bir sükun ve istira· 
hat içinde talihinden memnun 
yaşayıp gitmektedir. Onu an • 
cak karısının üç beş candan dos· 
tu tanır. 

Bütün bu tiplerin dışında ka• 
lan en son 1935 modeli "mes'ut 
çiftler" vardır ki, işte bunlar in• 
sanda çiftleşmeğe karşı beliren 
korkuyu gidermeğe Allah tara .. 
f ından memur edilmişler gibi 
biribirlerile o kadar iyi geçini~; 
o kadar mes'ut görünürler kı, 
insan bir lahza olsun ferah bit 
nefes alır. Önların evlerine da• 
vet olunmak bile dünyanın iyi 
gitmediği hakkındaki kanaati • 
nizi izaleye kafidir. Biribirleri • 
ne karşı o kadar sevdalı, o ka .. 
dar hürmetkardırlar ki, erkek" 
seniz karınıza, kadınsanız koca" 
nıza sonuna kadar sadık yaş.a" 
mağa yemin edeceğiniz getır• 
Hatta kendinizi bu yemini i~~
ya karar vermiş gibi hissettig1f 
niz anlar olur. Fakat ne tana 
dünyadır şu! Bütün hüsnü niye
tinize rağmen r,ünün birinde 
"mes'ut çiftler" in de boşan.rıı~1' 
için mahkemeye müracaat ettı1' 
]erini duyar ve bildiğinizd~11 

şasmamağa karar verirsinıt• 
Emin olun ki, hepimiz için eil; 
doğru yol da budur! 
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Bu sahife ile 
kadınlarımız 
Ve genç kızla
runız arasrn
da beden ter· 
biyesine karşı 
bir alftka uyan
dırabilsek, ne 
mutlu bize! 
Hangi kadın 
tarn s ı h h a t ı i 
Ve mUtenasip 
bir vUcud sa
hibi olmak is
temez? 

• 

L ___ ..., ........ -··-'---

• ~ah~t perhiz gibi ken· , 
ılerıne kolay görünen 

~011ardan hedefe var
~ak. isteyorlar. Beden 

1 

t rbıyesi çok kimsele
be Yapılması güç ve 
~~tırıcı bir külfet gibi 

9orünüyor. 
lJ fi aı bu ki muntazam 
suner dairesinde her 

~~batı, on, onbeş da· 
b1.ka kendini beden ter· 
ö~Yesine hasretmeği 
b9renseler, yapılacak 
Oy~ den hareketlerini~ 
gu e zannedildiği gibı 
fetç ve bıktırıcı bir kül· 
ve . ~eğil, bilakis haz 
rıe~cı b~r eğlence hali
tek~ g~rdiğini göre· 

erdır. 

• 

••• 1 

Fakat bize öy
le geliyor ki, 
çok kadınları
mız böyle gU
zel bir şeyi sa
dece istemek-
1 e kalıyorlar. 
Ve bu arzunun 
çerçivesinden 
dışarıya çıka

mıyorlar. 

• 
---~-----------~ • 

Bir defa azimle işe 
başlandı mı, ilk günle
rin yorgunluğu ve bık
tırıcı hali yavaş yavaş 
geçer, vücut beden 
hareketlerine alışınca 
bu hareketler artık bir 
ihtiyac haline girer. 

Bilhassa bu hareket
lerin sıhhat üzerindeki 
ilk tesirleri görünmeğe 
başladığı zaman, ne
den daha evvel adale
lerini en kısa ve en 
emniyetli yoldan terbi
ye etmemiş oldukları
na pişman bile olurlar. 
Sıhhat ve tenasüp is

tiyorsanız, perhizden 
ilaçtan ziyade, ·kendi
nizi beden terbiyesine 
ahştırınız. 

• 

OKUDUKLARIMIZ, 
DUYDUKLARIMIZ 

KADININ 
SÜSÜ 

ua••• 

EN BÜYÜK 
ELMAS! , 

1 W&:• 

Dünyanın En Büyük Elmasını Kim 
Buldu? Uğursuzluk Getiren 

Gök Elmas Kimdedir? 
Son günlerde elmasın değeri çok 

düştü. Buna her şeyden önce paranın 
düşüşü ve yer yüzünün ekonimik bo
zukluğu sebeptir. Bununla beraber 
iyi, parlak taşlar iyi değerlerle satıl
maktadır. 

Güney Afrikada Kimberley elmas 
ocakları 1866 yılında açılmıştır. 11-
könce bir çocuğun bulduğu bir de
ğerli taş daha o vakitler üç bin lira
Y·' ~tılrnıştı, 

1905 te Cullinin Güney Afrikada 
bulduğu 3,024 kırat ağırlığındaki el
mas ise yer yüzünün en büyük elma
sı oldu. Bu taşı Transval hükumeti 
satmalarak İngiliz kralına armağan 
etti ve şimdi Londra kulesinde sak
lanmaktadır. 

Güney Afrikada şimdiye kadar çı
karılan altın ve elmasın ingiliz lirası 
üzerine değerleri şunlardıı: ~ 

Altın: 1,141,642,384 
Elmas: 311,856,890 

Yer yüzünün en büyük taşı olan Cullinan elmasının çıkarıldığı Preıııi
u elmas ocağının görünüşü. Burada binlerce işçi çalışır. 

T~nı1?1ı~ elmaslardan bazıları: Hope ve Florentine adlı elmaslar. 
B.ır. k~brıt kutusundan daha büyük elmas ve onu bulan J. Jonker adın• 

dakı ışçı. Bu elması 70.000 ingiliz lirasına satmıştır . 
~rs. Edward Mc Lean, Hope adlı gök elmas bu kadındadır. Bu elma• 

sr kım takarsa ona kötülük gelir diye bir dedikodu vardır. 

Yer Yüzünde Konuşulan 
Yabancı Diller 

.. 1) Memleket, 2) _Kasaba, 3) 1 milyon insanın anladığı isveççe
koy! 4) _Ada, 5) Nehır, 6) Kabi- yi yedi buçuk milyon kişi konuş
le dıllerı olmak üzere lisanı altı· maktadır.Hollanda lisanını (15) 
ya ayırıyorlar. milyon insan tekellüm etmekte-

Fransız akademisi bugün dün dir. 
yad~ 279~ ~il konuşulduğunu Almancayı (90) milyon kişi 
tesbıt .e~mışt!r. . konuştuğu halde (20) milyon 

Ingılızceyı (160) mılyon kişi insan daha bu dil ile anlaşabili
konuşuy?~; (60) milyon kişi da- yor. Rusçayı (90) milyon insan 
ha bu dılı ~~ayıp ku_llandığt konuşuyor. Fransızca ( 45) mil· 
hald~ ana dılı addetmıyor. Şu ~ · 
hale göre (220) milyon kişinin yon Fransız ~e en aşagı bır he· 
bildiği bir lisandır. sapla (75) mılyon yabancı tara· 

Danimarka dilini (5) milyon fmdan konuşuiuyor. Ispanyolca 
halk ~onuşuyor (2) milyon Is- (55) milyon, İtalyanca (45) 
k~ndı~avyah da bu dil ile biri- Portekizce (30) milyondan faz. 
bırlerıyle anlaştığına göre (7) la insanın lisanıdır. 

, 
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D 1 LE ORMAN 
Bütün Dünyada Büyük Bir Alaka Uyandırmış Olan Yeni 

. Bir Eserden Alın .mış Bir Macera 

En gUzel orman· 
larda n birinde 

Bi~-genç kız, insan 
soyundan g e 1 en 
b ır güzel, daha 
yeni do Om uf bir 
geyik yavrusu 

buldu 

Meşe dedi ki: 
- Hiçbir rüzgar şimdiye ka

dar benim belimi bükemedi. Ben 
köklerimi derinliklerine saldığını 
toprak kadar kuvvetliyim. Gece
nin karanlıklarından geliyorum, 
ne çok ağaç nesillerinin doğup 
öldüklerini gördüm. 

Sazlar: 
- Bakın, ne söylüyor? Bakın 

ne söylüyor? dediler. 
Meşe devam etti: 
- Ben sizin kralmızım. Bu

~u -~~rtal bile bilir Dağlardan 
ındıgı zamanlar, gelip yüksek 
dallarıma konar. 

Kavak: 
-. Sus büyük baba, dedi, bak 

senınle alay ediyorlar. 
Kes tan~ ağacı da alay etti: 
- Senın gölgen yok. 
Elma ağacı dedi ki: · 
- Meyvesi de yok. 
Fakat meşe durmuyordu. O 

da söyledi: 
- Benim gövdemde on cif t 

aşıkın isimlerinin baş harfleri 
kazılıdır. Birer de kalp resmi bu 
aşıkların ne kadar derinden bi
ribirlerine bağlı olduklarına şa
hittir. 
Bayırda ağaçlar arasında uğul

tulu bir münakaşa başlamıştı. 
Artık her ağızdan bir söz çıkı
yor, kimi meşenin tarafını tutu
yor, kimi meşe ile alay ediyordu. 

• • 
Ses ~'iraz kesildikten sonra 

meşe gene anlattı: 
- Bir gün bir pars kovuğum

da yavruladı. O da bütün yavru
lar gibi biraz büyüdükten sonra 
sıçrıyor, oynıyor, bir şeyden 
korkarsa, hemen kaçıp kovuğu
ma giriyordu. Anr esi yavrusunu 
yalıyor, okşayıp seviyor, yedirip 
içiriyor, onu naz içinde büyütü
yordu. 

Bir gün annesi, çok uzak olmr
yan bir yerde bir tuzağa yaka
landı ve öldü. 

Yavru iki üç gün cesedin etra
fında dolaştr, durdu. iki üç gün 
artık katılaşan cesedin üstüne 
ıöz yaşları döktü. 

Dördüncü gün yanımdan bir 

insan kızı geçti. Kolunda bir 
karaca _yavrusu vardı. Yavruyu 
aldı, e~ıne götürdü. Daha tuha
fı şu k~ h~r. i~i yavruyu beraber
ce yedırdı, ıçırdi. Anası gibi bak
mıya başladı. Hatta geceleri 
h~p .~~:aber Y<ttıyorlardr. Pars 
bu_Yu~~kçe, . karacayı ısırıyor, 
evın ıçındekı bardakları, vazola
rı kırıyordu. Bir pençede kapı
ları açıyordu. Bir gece orman 
bekçisinin evine gitti. Bahçede
ki kuzusunu parçaladı. 

Bekçi kıza şikayet etmeğe 
geldiği zaman kız inanmadı. 
Küçük parsın kuzu boğazhya
mıyacağını söyledi. Sonra hem 
ona istediği kadar yiyecek veri
yordu. Karnı her zaman tok bir 
hayvan, keyif için başkalarını 
öldürür mü? 

Halbuki onnam tanıyan bu 
kız, vahşi bir hayvanda vahşilik 
hissinin daima uyanık kalacağı
m unutuyordu. Pars eve alışık 
görünmesi hep zahiri idi. 

Fakat genç kız en nihayet 
bunlardan ayrılmıya mecbur 

' 

Ormanda hari
kulade bir geyik 

· dolaşıyordu. 

Y ı r t ı c ı hayvan 
tam at ı il r k e n 
dostu geyıği 

tanıdı 

kaldı. Bir gün karaca ile parsı 
buraya getirip bıraktı, onlar da 
başlarım alıp gittiler. Genç kız 
arkalarından ağladı. Ben ağla
dığını gördüm. 
Kayın ağacı: 
- Evet, dedi, sonbahardaydr. 

Y apraklarımın dökülmeğe ve 
bol yağmurların yağmıya başla
dığı günlerdeydi. 

- Evet, sen yapraksız kalın
ca da öyle çirkinleşiyorsun ki.. 
Elma ağacı kıs kıs güldü. 

Nergis çiçeği yalvardı: 
- S~hi, bize biraz kıştan bah

set~enız ya .. Ben de, kız kardeş _ 
lerım de kış nedir bilmiyoruz. 
Y.osun~n anlattığına göre, '.nÜt
hış ~oguklar olurmuş. Her taraf 
sesı::ız ve ıssız olurmuş. yağan 

karlardan her yer ay gibi bem
beyaz kesilirmiş. 
Meşe: 

- Ah bu çocuklar, dedi, bir 
şey bilmezler. Halbuki kış o ka
dar tuhaf bir şey değildir. So
ğuk çıkar. Siz ağaçların lifle
rindeki usareyi donduran kışın 

ne olduğunu bilmezsiniz. Su bile 
uykuya varır. Hayvanlar buzla
rın bir köşesinde delik bulurlar
sa, oraya gelip su içerler. Kara
cayı sonradan da gördüm, büyük 
bir geyik olmuştu. Boynuzlan 
öyle uzamıştı ki.. O da bir gün 
su içmeğe geldi. Lakin ava çık
mış olan pars, önünde bu kadar 
güzel bir şikar görünce, tırnak
lan gerilerek hemen üzerine 
atılmıya hazırlanıyordu. Fakat 
karacayı, bir zamanlar koyun 
koyuna yattıkları çocukluk ar
kadaşını tanınııştı. Geyik de 
korkmadı, bir yere kaçmadı. Bi
ribirlerini yaladılar. 

Haftalar geçti. Allahmıiz olan 
güneş, uzun müddet uyuduktan 
sonra, her zamankinden daha 
büyük bir P.arlakhkla uyandı. 
Siz ki geçici küçük çiçeklersiniz, 
baharla beraber doğarsınız, 
onunla beraber gidersiniz. Karlı 
bir kış manzarası üstüne doğan 
bu güneşin güzelliğini ve bü· 
yüklüğünü kavrıyamazsımz. 
Hayvanlar çılgın bir halde koşu
şurlar, saatlerce biribirlerini 
kovalarlar. 

Av mevsimi gelince, ormanı
mız birçok silahlı adamlarla do
lar. Bunlar gülerek eğlenerek 
zavallı hayvanları öldürürler. 
Silah patladı mı, karınca bile 
susar, kemirdiği fındığı elinden 
düşüren sincaplar, korkuların
dan titriyerek, kabuklarnna ya
pışırlar. 

Ben ihtiyarını, belki bu or
mandaki meşelerin en yaşlısı
yım. Fakat hiçbir zaman böyle 
canavarca kan dökmeğe alış-

madım. Bir akşam, parlak göz
lü bir ceylanı öldürdüler. Birge
yiğin iniltisini duydum. 

Eski küçük karaca şimdi yav
rulamıştı. Avcılar ormanı dol
durunca korktu. Yavrulamu 
hayatının en güzel günlerini ge
çirdiği insan kızının evine gö -
türdü. Bahçeye bıraktı. Kız gö
rüp yavruyu alıncaya kadar bek
ledi. Sonra geriye, ormana dö
nerek kayboldu. 

Bir adam haftalardanberi par
sı arıyordu. Nihayet izini buldu. 
Deremizin üstündeki kayalıkta 
parsı görmüşlerdi, zavallının si
lah namlusunun kendisine çev
rildiğinden haberi yoktu. Fakat 
geyik tam zamanında yetişti. 

Adamı, arkasından öyle bir boy
nuzladı ki, herif silahı ile birlik
te bir çöp parçası gibi derenin 
içine yuvarlandı. 

O vakte kadar hiçbir şey söy· 
lemiyen Nilüfer: 

- Evet, dedi, bu adam bize 
doğru gelip kaldıktan sonra bir 
daha kalkamadı. Ölmüştil. Biz 
dere otlan öyle çok konuşmayız. 
Fakat kollarımız herkesi teselli 
eder. Biz de kollarımızı açtık. 
ölü vücudu kollanmızın arasma 
sardık. 

Kayın ağacı sordu: 
- Geyik ne oldu? 
- Kayboldu. 
- Ya pars?. 

. -: Pars mı? $u sırada kökle
rt'llın arasında uyuyor. 

ICOCUKLARA 
1 

OYUNLAR ! 
Müvazene oyunul 

Oyuncular bir duvara sırala
nırlar. Topuk, sırt ve baş duva
ra dayanır. Sağ el ileriye doğru 
uzatılır. Herkes sağ elinin şe
hadet parmağının üzerine bir 

baston veya değnek koyar, düş -
memesi için de sol eliyle tutar. 
Kumanda verilince sol el geri 
çekilir ve her oyuncu şehadet 
parmağının üzerine bir baston 
koyar, düşmemesi için de sol eli 
ile tutar. Kumanda verilince 
sol eli geri çekilir ve her oyun
cu şehadet parmağının ucunda
ki bastonu düşünnemeğe çalı

şır. Fakat duvardan ayrılma
mak, hele ileri doğru adım at
mak yasaktır. 

Bu vaziyette bastonu parma
ğında en sona kadar tutmağa 

muvaffak olan oyunu kazanır. 

• 
Bardak albndaki 

kağıt 

İşte size sade ve eğlenceli bir 
oyun daha! Bir masanın üzeri
ne alelade bir gazete kağıdı ya
yınız. Ortasına da su dolu bir 
bardak koyunuz. Şimdi arka
daşlanmza bardağa dokunma
dan ve suyu dökmeden gazete
yi almalannr teklif ediniz. Bu 
teklifinizi tabii hayretle karşı
lıyacaklar, bu işin yapılamıya
cağını söyliyeceklerdir. 

Siz o zaman tereddüt etme
den kalkınız, sür'atle masaya 
yaklaşınız, şiddetle bardağın 
altındaki kağıdı ucundan tuta
ıak çekiniz. Göreceksiniz ki, ne 
bardak yerinden kınııldamış, ne 
\Jç 51.l;TU da.kUl111UşLU1. ~ııcaıt 

siz muvaffakıyetle kağıdı bar
dağın al tından çıkarmış bulu
nursunuz. Arkadaşlarınız da si
zi alkışhyacaklardır. 

Tepsi oyunu 
Bir tepsi üzerinde yirmi otuz 

türlü; (kurşunkalem, iğne ve 
saire gibi) eşya t{etinlir. uyun
cular bunlara 30 saniye kadar 
bir müddet bakarak bu eşyadan 
kaç tanesini hatırda tutabilir· 
lerse bir kağıdın üzerine yazar· 
tar. Eşyalard ' en _ 'ğunu ya· 
zan kazanır. Bunu başka bir tür
lü de yapmak k=ıbildir. Tepsi 
üzerinde üç eşya bulundurulur. 
Bu üç eşyadan herbiri diğer bir 
eş~·anın ü indedir. Mesela: 
Bir kitap üzerinde açık bir ma-

as; bir tabak içi. t w .:ne ya-
tırılmış bir saat; bir ceviz kabu· 
ğunun içinde bir topluiğne. Ço
cuklara bunl.ır çabu~: olaı _:i 
gösterilir ve hemen üstü örtü· 
lür. Sonra sıra ile bunları yaz· 
malan tenbih olunur. 

• Çocuklara yeni 
oyunlar 

Çocukların en ümitsiz, en 
bedbaht zamanlan, oynayacak 
oyun bulamadıktan gunt.. .. ı:. 
Yağmurlu günle· J . yahı•• artık 
tatiller geleceği için hergün oy• 
nayıp bıktıkları oyunlardan ay
rı olmak üzere aşağıda birkaç 
yeni icat oyun tarif ediyoruz. 
Küçüklerin bunları seve seve 
oynayacaklarını. zannederiz: 

• Heykel oyunu 
Bunu en çok küçii1' kızlar se

vecektir. Çocuklardan biri hey• 
keltraş olur. Bütün diğer ço
cukları birer birer ellerinden 
tutarak savurur ve bırakır. Sav• 
nılcm ~'V1.:.uk m:t~nJ \}U ·tU TS"e-aytı 
vaziyette hareketsiz olarak kal• 
mak mecburiy,.tindcdir. Şayet 
hareket edt.rse bu sefer o ebe 
yahut heykeltraş olur. 

v 

ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 

Bu kUçUkte yarışımıza girmiş. O da yazacaöı 
yazıyı dUşUnUyor 

Çocuklar, sizin aranızda bü- dar: Birer eğlenceli ve faydalt 
yük bir yanşa başladık. Dünkü çocuk kitabı vereceğiz. .. 
sayımızda, sizin "Yarının Bü- Yarış önümüzdeki pazar gıı· 
yükleri" adlı sahifenizde, salın- nü bitiyor. O güne kadar yazı• 
cakta sallanan bir çocuk resmi lar T A N Çocuk Sahifesi Se~· 
vardı. İsterseniz dünkü sayımı- visine göndermelidir. Adresı· 
zı aldırıp bakın. Işte 0 salıncak- nizi yazmağı unutmayın. ,. 
~a sallanan çocuk için öz türkçe Birinciye güzel bir oymacı!'> 
ıle on beş satın geçmemek üze- taknnı, 
re bir yazı yazacaksınız. lyi din- İkinciye bir Mekona, 
leyin, öz tlirkçe ile. Bu salın- Üçüncüye büyük bir Ja:;t;1' 

cakta sallanan çocuğu anlatan topD, d ~s· 
en güzel yazılardan: ör üncüden onuncuya Jı 

Birinciye Güzel bir oymacı- dar birer eğlenceli ve faydll 
Irk takımı; çocuk kitabı vereceğiz. .. 

t Yarış önümüzdeki pazar go; 
jinciye: Bir mekano; nü bitiyor. O güne kadar yaı•!8e 

çüncüye: Büyük bir lastik TAN çocuk sayfası servieıtJ. 
top,· ı r gönderilmelidir. Adresini ya 

Dördüncüden onuncuya ka- mağı unutmayın. 
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TANINMIŞ CASUS 

lavrens'in Kısır 
Kalan Hulyası 

., }•ondra, 20 CA.A.) - Albay 
"'i!Yrens yarın, pek sade törenle 
~e resmi uzkişilerle (şahsiyetler 
e) Arabistan arkadqlan önün• 

de, Moreton kilisesinin yanı ba
~aki küçük mezarlığa gömü
~ktir. 

kısır kalan hulya 
Journal des Debabs gazetesin 

d.e, Fransız yazıcılarından, Mau 
l'ice Pernot tahlCD taoıdıiı Lav 
l'cna hakkında meraklı malGmat 
"eriyor. Bunu, aşağıya ahyo • 
ruz : 

FAYDALI BILCILER 
==-==-:.=---=---=-------- ~ -- --==:._=----= =-- - -- - -=--=7'""- ----- --

BugUnkU 
program 

ISTANSUL 

23.20: Plik, Sözler. 23.45: Pllk. te (Suat), BUyUkadada (Şinasi Rr-
p A R 1 S za) , Heybelide (Yusuf), Bakrrkö· 

182 Khz 1141 m. yünde (Hilal). Fenerde (Vitali), 

182 Khz. PAR t S 1648 m: 
18 Almanca der" 11.IO Jimllaatilr ba7~11 

Azade Tarcan, 18,50 Mahtelif pllklar, 
19,30 Haberler, l!l,40 Keman solo Zeki 
Klzmı. 20 Maliye balranlıiı namma kon
feranı, 20,30 Demir cu, 21,15 Son haber. • 
ter, boraalar, 21,SO Radyo orkeatraıı. 22 
Radyo, caz ve tango orkeıtrasL 

21.ao: DuJUID)ar. 21.45: Ulu•l Fransu 
muflrisl. 22.IS: DaJQmlar, bava ra}>\lru. 
23.35: Georıes Derveaux CUL 

Hasköyde (Yeni Türkiye). Kasım
paşada (Yeni Turan), KadrkövUnde 
Modada (Sıhhat), Pazaryolunda (Ri.
fat), Beşiktafta (Nail), Galatada 
(Hidayet), Taksimde (Kanauk), 

BÜKREŞ 

S 1n8 m a 1 ar Pannlttda (Karekin KürkçUvan ), 
Tiyatro 1 ar Taksimde (Gü~et). Eyilpte (Hik

..,et) eczanelera. 

823 Khı. 114 • · 

13°15 Otlndb pJllı J&yımL 18 Hafif 
musiki (plik), 19 DaJ11111}ar, 19,15 PWr, 
20 Universlte dersi. 20.20 Plak konferam, 
21 Senfonik konser, 22 Franıu:ca veya 
Almanca J&Jım, 22,15 Konseria dnamı, 
ZS Duyumlar, 23,15 Konser aakli. 

MOSKO"V~ . 
175 Kha. 1724 m 

• Saray: (Şopen).,. (Karyoka) • Yo'cu, mUracaat 
• Süm•ı (Harp) N (En pl6"1 y e r 1 e r i 

ll*:e•İ. 
•ipek: (Fedai,_ Alayı( N (01. O~z YoDan acentesi T• 

düren Oflc) lefon 
.Y. Türk: Petrubur6 6eceleri) ue Akav (Kadrkiiv iııke•eıi bq 

(Solıalartla altın) me..,,urlulht) Tel~on 
.Y. Melek: (Bar ıarlcıcuı) ue (Ka- ~;rketi Jlavnve Telefon 

dınlar ne ;.terler) Vapurc11h•lc ~:,.keti merkn 

4.'4732 
44703 

iki Buçuk 
Milyon Lira 

Tramvay sosyete· 
sile çıkan anlaşa

mamazhk 
Bayındırlık Bakanbtı ile Tramvay 

Sosyetesi arasında, yeni bir mubvde 
yapmak Uaere, bat· 
uuıı:t olan müza· 
ereler bir müd· 
ettenberi durmut • 
.ar. Sosyete mu• 
ihhaslarile. 8a • 
mdırlık Bakanlıtı 
eni mukavele şart 
nnda uyu .. maırı11 
ldukianndan mu • 
ıbhaslar Belçika • 
a dönmilılerciir ve 
ir daha gelmemiı· 

terdir. 
''Yolculuk hayatımda Lavren 

le iki defa rastladım. Bu kadar 
esrarlı adamı iıki görüşte tüm ta 
~d olduğumu iddia edecek 
efi11m. 

18.30: Masildli plyeıi: "La ıro•e Bert
be., 19.30: Kolkhoslara komıer. 22: Al • 
manca yayım. 23.0S: Pranaızca. 24.05: Fe
lemenkçe. 

• Tan: (Gönül Tu%aiı) acentH;, Telf'fon 
Şaric Demirvnllan müraca

• Elhamra: (Macar marıı) ue at kıtlemi. Sirkeci Telefon 
(Vat. muharebui) Devlet Dermryo1'an mÜTa• 

1926 mukavelesi 
bükQmet taraiından 

23079 bozulmut oldutundan bugün 1923 
1

' mukaveleıi tatbik edilmektedir. Bu 

22925 

. Birinci rastlayqmı Cerablus
da oldu. 19 ı 2 ilkbaharı idi. Fra· 
bıı kıyısında, iki kamp kurul -
lllU§tu: biri Bağdat demiryolu • 
2111 İnfa eden A1man1ann, öteki 
~~ta hafriyat yapan İn -
~di.~ arkeoloji heyeti üyelerinin 
1 Bu eski Hiti ıehrinde bafri
Yat yapan İngiliz heyeti başka· 
ili Volleyin yanında yirmi bq 
'8fında, mavi gözlü, santın bir 
tenç vardı ki, hakild vazifeleri 
belli değildi. Bu adım, hafriyat 
~-ziyade, orada yapyan ve ça
~-Arap, Kürt ve Türk taba
~ l&lerini ve Adetlerini 
te( ... ~ ediyordu. . İtte tarihte: 

4Y&iralay) Albay Lavrena admı 
taşıyacak şahıs, bu gençti. 

Onu, ikinci defa olarak 1925 
ıf' sonbaharında Bağdatta, 

.ertrude Bell'in küçük Arap e
\rinde raatladnn. O tarihte, Lav
re111m büyük hulyası kınlmrştı: 
Onun •dık İ4 ortağı olan kadm 
~e~de Bell, İngiliz ıiyaaaıı • 
0 a ~tlere devam ediyordu. 

tarihte Lavrens Irak payitah 
tından geçerek, Hint • Afgan 
hudıad"na, &izli bir vuU il · 
diyordu. e e cı 

A.caba bu iki tarih arasındaki 
on ü.ç !ilda ba eırarh kafadan 
ne gıb1 maceralar Ceçmİfti'I 
L 1888 de şimali Galda doğan 

Ölen kral Faysal 
hini yazmakla vakit geçirdi ve: 

"Çölde ayaklanma,, ve "aldın 
yedi direği,, adlı iki eser yaz -
dı. ı,te o büyük hülyadan ve kı-
111' maceralardan ·kalan biricik 
ıey budur. 

Lavrena o kadar büyük bir in 
kisara uğramif idi ki, artık ismi
ni bile taşnnak istemiyordu: 
Kendi adı bile ona, ağır geliyor, 
fena ve esrarlı hülyalanm ha • 
tırlatıyordu. Sonunda, adını de
ğiıtirdi, hak Y.erine baı vurdu 
ve: 

T. E. Shaw 
Tesmiye olundu. Motosiklet 

hidisesinde bu isim altında ağır 
yaralandı ve bu isimle öldü. An
cak şu önemli hadiseleri görecek 
kadar yaşamıştı: Kral Hüseyin 
ve oilu Ali tahttan indirildi, E
mir Faysal öldü. Lavrens geniş 
Arao ufku üzerinde Lavrenain 
tahmin edemediği yeni bir ak -
törün Vehabı lbni Suudun, kuv 
vetli gölgesinin belirdiğine şa -
hit oldu! 

BUOAPEŞTE 
545 Khı. 550 m . 

20: Sutnlar. 20.55: Aılrer mısdraııa 22.10 
Konferans. 22.40: Dayamlar. 23: Cazbııl\d 
24: Fransuıca aylık duJWn)ar. 24.1~: Çic
ceae muıkalL 1.05: Son duyum1.ar. 

ROMA 
713 Khz. 421 m. -----

20: Ders. 20.15: Pllk. 21: DaYlmllar, 
pllk. 21.15: Rumca yayım. 21.3\J • Sôzler. 
21.50: Orı konseri. 23: Orkestr.ı kunscri. 
24: Duyumlar. 

BELGRAD • 
686 Khz. 437 m. 

20: Re1dlmlar. 20.15: Duyumlar 211.30: 
'UJaaal J&YDDo 21: Plik. 20.20: Konferııns. 
21.40: Senfonik konser. 23.15: l>uyıırıılar. 
23.IO: Kamer nakli. 

STOKHOLM 
704 Khz. 426 m. 

21 : Estonya maıikisi, 22: Diyaloı, 23: 
Duyumlar. Di:valoıun devamı. 

PRAG 

•Süren•: (IA Dam QkamelJICI) c!l!lt kıtlemi. HayclarpafL 
• Şark: (Kim olduğunu bilmek T elefon 

İdemi,,.._.) H (ltlor6 .akaiı cİ· • 
na yeti) 

42141 

L 1 m an 
hareketleri • Asrh (Vat. rü.)IGal) ue (Si.)IClla 

kartal) 
• Şıkı (Tarsan) ,,. (Kadınların 

Hvgili.C) 
.Y. Alkazar: (Boana aeudalan),,. 

(6üyült plairler uyurken) 
.Y. Milli: (Çılp Xan) ve (Cici 

berber) 
• Hilal: (Sefiller) 
.Y. Yıldız: (Eulendirelim mi?) ue 

(Ce6i delikler) 
.Y. Alemdar: (Patron ol.aydım) 

H (Ca.aa. hl6i) 

Diin Hmannnıza fU vapurlar sel
m=•tir · 

Bandmaadaat (~"det). Menin 
den: (~an•kkale), Mudanvatfaa: 
<K•mııı.I), lzm=ttenı (Ayten). Ka • 
radenizden: (Cumhuriyet), iz.mir
den: (Sakarya). 

Dün Hmammızdan tu vapu1'1ar 
sitmi,tir. 

Bandrrmava: (Gülnihal), Müdan 
yaya: (Aaya). · 

• { Busün limanımıza selecek vapur 
Y. S T. lar tuılardır: 

HaUde ve arkadaştım Ayvalıktan: (Bandll'lfta), Kara-
bisadan: (Menin), Bartmclaaı 

Bu atqam ~ehzadebaşında Turan (Antalya) Mudanyadan: (Aaya). 
Tıyatrosunda ' 

Bir Avuç Atet (3 perde) 
Çeviren. H. Kemal 

638 Khıı:. 470 m. • NBbetçl 
Eczaneler 

Bugiin limanımızdan sidecek va
purlar ıunlardll"ı 

lzmite: Ayten), Mudanpya: 
(Tayyar), lıkenderiyeye: (Anka -
ra), Banclırmayaı (Saadet), Kara
radeniae: (Eraurum). 

19.10: Almanca maıikili J&J&m. l>ayum. 
tar. Plak. 20.10: Şarkılar. 20.55: Artııtik 
revü. 21.05: Smetana salonundan konser 
nalrlL 22: Duyamlar. 2s.t5: Pllt 23.30: 
Eileaceli muıilri. 23.55: lnıiliı.:e 1ayan. 

VAR ŞOVA 
124 Khs. 1339 m. 

19.45: Pllk. Sözler. 20.35: Leh musik;si, 
20.50: Sözler. 21: Gala varyete (cu f'IU· 
likili). 21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: 
Bir perdelik .. Vcrbum Nobilc. operası. 

Bu pce aöbetP eca...ı.- tunlar· 
dır: 

Bahçekaprda (Beşir Kemal), Di • 
vanyolunda (Esat ·umkaprda (Bel
kis), Zeyrekte <H .an HulQsi). Şeh
zadebaşında (Hamdi), Aksarayda 
(Pertev), Samatyada (Teofilos), 
Şehremininde (Nazım), KaragümrUk 

SO-F~A MaK TU8.U 

e itfaiye 
Te !e fon la r1 

lstan"u1 it'ftiyes; 24222 
Beyoğlu itfaiyeı. 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Y .. il1sö7, Bek"l'llıb. Birik .... 
P., ....... c ....... Srı .... ~ 
tal. Bflylb ... HePeH. a-.-. ICı-

Milletleri Muharebeye 
SürUkliyen Sebepler 

nalı mıntalralan lçia telefon .... tl'a
lındaki memunı (Jaqıa) lcellmetiai 
1övlemck kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

a~ena yirmi yqmda Suriye -
Ye~ seyahatini yaptı. UUO da, 
S!-Jriyede cenup çölüne ve Ara -
bıatana kadar bir yolculuk yap
tı. 1913 de Sinada ilmi bir mis
t:nla dolaştı, Petra, Main, Aka 

bt~!;t;:~r:~ Arabiatam Sofya askert klubünde entresan bir konferans =.:•hastanesi. c.... 
U"'"-~ harp l 1 Zeynep Kamil hastanesi. 

21693 

Lı ..... "" te Lavrena: 13 Mayıs sebeplerini büsbütün başka ıey- Alqıanya, Avusturya, ta ya ve Üsküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
c· telligence Service'e ceçti. Sofya, (Hususi muhabirimiz lerde aramanın lizmıgeleceğini lniilterede ziraatin terakki edi- dotumu caddesi 
,,!~~ ~ambo da, Meapotam. yazıyor) - "Milletleri muhare- anlar. şi, ziraat memleketi olan Ame- Haseki kaclmJar hastaHli. 
)~.IWi vazifeler rördlt. Bu belere ıürükliyen sebepler han- Milletleri muharebelere ~ rika, Rusya ve Balkanlarda ise Aksaray Haseki cad. 32 
Jı, ~~ aıraundıcbr ki, ma gileridir?" mevzuu etrafında rüldiyen ıeyler: hayad menfa- sanayiin fazlasile inkişaf edişi Beyoilu ZiikUr hastane& 
~~ buyijk projesini olgunlaş - bir konferans verikniftir. Bu atlerinin icabatıdır. Bundan ötü ve ham maddelerle altınlann ~~= lauta...t. Giilhue 
-uı. ~ııun en ziyade korktuğu konferanam mühim parça1armı rüdür ki, ebed sulhun meydana taksimatı.ıda muvazenenin bo- Kuduz hastanesi. Çapa 1(• bır Türk - Alman ittifakı qağı alıyorum: gelmesini istiyorsak, her şey- zuluşu... Emran akliye " asabiye 
hı. ~ İlkenderon, Ce "Cihan aullıunu güad .. .n güne den önce, muhareLelerin hangi 3 - Ahali taksimatında mü- hastanesi. Balurkö:r Reta-
-"'111'111 M suı B d n1aş faa diye kıtla11 ~ • u ve ağ atda bir- daha büyük tehlikelere doğru a amamazlrk ve men t savatsızlık: Etfal hastaneıi. Şitli 
hl eleri, kendisini büyük endi- ıiiıüklemekte olan beynelmilel çarpışmalan yüzünden çrkttğı- A) /ahali taksimatın- Haydarpata Nümune hu-

80179 

246&3 

43341 
20510 
22142 

18 .. 80 
42426 

ıorr d~~rdi;L İngiliz impara - dunımun fecaati kar§ıamda in- nı öğrenmeli ve b'. nu defetme· daki hlaksl!?lrklar, zengin arazi, tanesi 
htı ~ lÇın b1r tehlike saydıiı eanlar bütün hauaaiyetleri ile ğe çalışmalıyız.. az ahali, bunun aksi olarak ln- • 
tl 1•wılkı bozmak içindir ki, diıkkat keailmi§lerdir. Umumi Harbin sebepleri hl· giltere. Almanya vP ltalyada 
tı \1rerıa Arapları Türklere kar- Harbetmek, çok kaba ve deh- la bilinmiyor ve aranıyor. Ga- dar olan arazide kalabalık aha
bir ~dı, maksadı · çölde büyük şet veren Çl"rkm" bir i• olmakla lipler bunun dehşet ve fecaatini linin sıkışmış bulunması. lşte 

'4i0107 

Çabuk sıhhi 
yardım letkllltı 

Bu num1tnıdan imdat oto-

mukavele mucibince Tramvay sosye
tealnin lmtiyu müddeti ı 936 seneain 
de bitmektedir. 

Yine bu mukavele mucibince hükQ. 
met Hkiz, on sene sonra İstanbul 
tramvaylarını satın almak hakkına ma 
l!L.o.!-.uaua-. . 

1926 mukavelesi mucibince, imri· 
yaz müddeti 1993 senesine kadardır. 

Yeni müzakerede Baytndırlık Ba· 
kanlığı sosyeteden yeni hatlar yap
masını istemit. sosyete de imtiyaz 
müddetinin uzatılmasını İltemiıtır 
Şimdilik hUkametle IOlyet• arasında 
hiç bir uyuıma yoktur. 

Buglln Bayındırlık &.kanlığı ile 
sosyete arasında halli lbım gelen ..,e 
sele IOlyetenia halktan aldılt ve t im· 
di geriye vermefe mecbur tutulduğu 
iki milyon lira mewlesidir. Sosyete 
Eayınd·rbk Bakanlıiına bu paranın 
hepaini ödemeJr mecburiyetinde olma· 
drfmı bildirmif, bundan itlendirilmiş 
otobüs, köprünün tamiratı, Fatih • E
dirnebpı tnmvay yolunun yapılma-
11 masrafmm indirilmesi lhım geldi· 
iini söylemlf ve ilk taklit olarak 300 
bin lira ödemifti. SOlyete istenilen iki 
milyon liranın 926 mukavelesinin i
cap ettirdiği qlere urfeylediğini ve 
hükOmete ancalL' 600 bin lira ödeme
ğe mecbur oldufunu iddia etmekte • 
dir. Bayındırlık Bakanlrğı sosyeteden 
bu ifler için bir hesap istemittir. Sos· 
yete direktörü Gindorff bu hesapları 
vermek için bir iki &(ine kadar Anka
raya gidecektir. 

140 K 
140 D ••r..... 94SX~ 

1020 
uo .. x 
11 .ıO X 
1230 

900 
•aa 

JIUI 

llll 
11111 

131:1 x 1333 
14 00 X Anbnı ıınahtelh14 ıı 
14 30 14 41 
ıs 10 x ıs21 
15 50 x 16 08 
1625 
16 45 x 
17 00 
17 25 Adapuan 
17 50 x 
1100 

1705 

17 43 
1110 

1130 Ankara sür'at ıı 41 
1855 x 1915 
1910 
15145 x 
2030 x 
2110 x 
22 30 x c. . 
2345 x A. -

2003 
2041 
2130 
22SO 
2405 

u~ 

na 
lOul 
10..0 
uaa 
12.lJ 
l L O 
1;) w8 
14'3 
14 53 
1533 
16 . 3 
1640 

17 15 
1741 

1815 
1853 

1925 
2008 
2053 
21 35 
22 55 
2410 

A. ltaretli seaeriD ı.reai • caıaa. puartnl 
ııuUerı .fier. 

B. •14• e.li s.:ıerin · treni perıembt. ve pa. 
• ar ııualcri ıılcr. . . 

X 11&redi •eı e. ı .. rin Banl•)'O U"nl,;rıle 
iltisakı vardır. 

• 
liDlKÖY. HAYDARPA$A • KÖPRO 

u 11 .. ,... e .. s &ar IUDJC&ı ICIU.U CD 

(Heı •·D.I 
J 18Yan ç k k A kab" 7 Almanların aç gözlüıu··g-u"nde ,. k" b d 1 1 ~ 1 arma , rap l - beraber, beteri hayatta en ipti- bunun için .ı. ı, u ev et er "'obili istenilir. 1-t •Yaklandırmak. ve Arap dal zam.mlardan, medeniyetin buluyorlar. Bu doğru bir şey tebaalarına geniş nefes alabil- O 
·~~Ygıb bir Arap ailesi: Ha- teral*i ettiği muhtelif devirle- de&i!dir. Cihan harbinin mes'u- mek için toprak bulmak mecbu-

44998 Kadıko- H . Pata· 

C?ııuiıer, etrafında toplamaktı. k d" liyetleri, muharebe etmiı olan riyetindedirler. (Habeşistan 
hu re ve hatta b ..... n"e kadar en 1 b"t"' ·11 1 "d' B 

t.._;u;;.... lyan, Hint i_mpera. . • '"'li.... u un mı l.t ere rac1 ır. unun meselesi buradan doğmakta-;:"!_-. ... ı.. • ...: ___ da L.:- ım seyri tabiisini takiple dünya başlıca sebepleri de 0 vakitki d ) 
~t ~f'BUl 'yem"" • mukadderatı Uzerinde hikim ol- ır. h. \'ijorluk, Arap imparatorlu - iktısadi rekabet, intikam ve Bütün bu müşküllerden kur-
torı •• ~udetniigetimıek, bu impara· muş; ve harp, insanlar istese benlik iddialandır~ tulmanm çareleri ise şunlardır: 
..... ~ ·u_ katmak de, istemese de yapacağını yap- B gü 
"·latan U& tacma u "n aynile o esbap mev- Sulh muahedelerinin yükle-
tUıı i .. ıa~ halifesine karfı, bü- mrştır. d . d d . cuttur. Cihanın rahat ve buzu. digw i bütün borçlar silinmelidir, '· .. acun il · Harpler, her ev1r e aıma k 
4'1~ d emme egemen ve menfur görülmüş, yüz binlerce runu açıran ve milletleri bir umumi ve müsavi suretteki si-
life ç:.C.e oturan bir Haşimi ha- taraftar kazanan harp düşman- muharebeye dofna sür'atle ıü- labaızlanma işi düzeltilmelidir. 
~ "'ı~k .. İngiliz davasına lannm doktrinleri, çok munis rüklernekte olanlar da bunlar- Ekalliyetler hukukuna riayet 
~i .. ~'erif Hilleyin, halife . dır. Bu esbabı sayalım: olunmalıdır. Sulh muahedeleri-ı.;:."&4 --&«UU ku lind olan yumuşaklığı 1le bütün haa-
~lc • Hi 'unu e e tu • sas kimseleri teshir etmiş, fakat 1 - Sulh muahedeleri. ni tadil etmek prensibi kabul 
~.lllı~ "caz tacmı tapyacak- buna rağmen yine ltuvvetsiz A) Hudutlann doğru olarak olunmalıdır Dünya yüzündeki 
:vt'l d torluğun diğer bölge muh eb 1 · k taksim edilmeyişi, altınlar yalnız bir yahut birkar b .. e onun ıa lan da 1..ı-- ve;; ar e enn yı ı- ~ 
~ 1'lı evaat arann ~,, B) Magwl"-ların o"dedı"kler1• ve milletin kati'\lannda t\)planma-ı.~~ ""•"--' Abd ilah) la CT harap edici tiddeti, kendi .. t' 
~ • ·"'9QI• u pay '1 k;ndini idama mahkUın eden ödemekte oldukları tamirat malıdır. Ham ve işlenmiş mad-~ de..~_l.ngiltere, böylece, Kı- borçlan, deler, zahireler ve fabrı'kalar "'- .;·-uıi "ki ..,._ insanların da yardım ve teşviki-
-~bfıec . ı a.4,.4ama egemen le zaman, zaman kendini ortaya C) Silahlanmalardaki muva- malları müsavi .mrette pazar 
t.-ek 

1
di. zenesizl;" bulmalıdır. İhracat -.,e ·1thala"t A-~ ... ~eııs • F 1 koymuştur. Harplerin çıkması· ~ 

·ıqJ>larda' genç emır aysa m, na ıebebiyet verenlerin, hunhar D) Ekalliyetler hukukuna ri· gümrüklerinde tedri"i surette 
'-le 'le ber llluaaJ ruhu uyandıra bazı hükümdarlar olduğunu ayet olunmaması... t~nzilat yapılarak beynelmilel 
Olcl~ kitleştirecek şahsiyet ıöyliyenler yanılmaktadırlar. 2 - lktısadi sebepler: ticaret yeniden canlanmalıdır. 

D a v e t ı e r yunııeu ıc.. c1ao "-

!STANBUL BASIMEVLERt 
SAHİPLERİNE 

Ankarada 25 Mayıs 1935 te topla
nacak (Matbuat Kongresi) nde mat· 
baacrlığın belirtmek istenilen ihtiyaç 
ları, dilekleri üzerinde konuıulmak 
üzere lstanbulda, mevcud her çetit 
matbaaların sahip veya müdürlerinin 
22 Mayıs 935 çarşamba saat 14 te İs

tanbul, Ankara caddesinde (Ba11n Ku 
rumu) merkezinde ya rııl cak toplantı
ya gelmeleri rica olunur. 

• 
KURULTAY TOPLANTISI 

Türk Mikrobioloji Genel sekreter- • 
liğ'nden: Yıllık kurultayımız 22-5-
935 t-rşamba S[Ünü uat 18 de etfb. 
ba odasında toplanacaj:ndan bütün 

• 
üyelerin gelmelerini unılanmla di-
lerim. 

KÖPRO • HA YDARPASA • ICADIKÖY 
15 Maya t JS ta ih ndea itibaren 

(Her sin) 

6 25 
7 00 
7 30 
800D 

8 05E 
830 

900 D 

905 E 
940 

1020 
10 50 
1140 
1230 
1.105 
1345 
143S 
ıuo 
1540 
1620 
1- 50 

17 25 
17 55 

1830 
1900 

6 35 x 
738 x 
105 XD 
810 x 

145 x 

6 :ıU 

1 "o 
Hl 
820 
l l 5 
8Z5 
150 
905 
920 

~ ıs Allkara dr'at 9 3S 
915 935 
941 x 1001 

lou x lOU 
10 51 Adapuan 11 U 
11 41 x 1201 
12 40 Aukara ıııahı.lit ı2 :ıs 
ıs 15 x 1330 
1355 x 1410 

14 55 
lSOI S 

1621 x 
171~ & 

1945 
2020 
21 16 
2155 
23 05 

11 ıs x 
1140 Adana 
ıtOI X 
15135 x 
1953 Toroı 
2021 x 
21 20 x 

2205 x c 
2315 X B 

l~ 23 
ıeı 00 
lCı 43 
17 10 
17 5 
17 45 
18 15 
l b .. s 
18 J5 
1!123 
l!I 5S 
2v 8 
2 43 
2 1 35 
22 20 
2330 

~ llatcı.t~kl~r, t~~ Her ne ka<!ar, hikimi mutlak A) Muharebe zamanmdan - Bugün müfrit milliyetperverli-
d .. _~~la u.&"'9 kesilen diktatör bazı hüküm- beri iktısadi muvazenenin bozu- ğin mani olmakta olduğu mu- - --- · 1 ~ ı.;_ ·.1.~da onu Parise ka - luşu, haceret iı:ı.leri tedrici surette yo- c. tar~! ~ferlerin treın ı Huiraadıua "Qw:ı"'V\'""«W Faka bird b" darlann harbin çdmıaamdaki Y 31 Bırmcı Teırine kadar it ler 

H Pata· Kıdrlröri
• an K. ne Var" 

Köpriiden 
Kalkıt 

~"il lıiU •• t en ıre, " kab"l" =-•-A- d w ·ıs d B) T 1una girmelidir ve fazla artrk D. ftaretli seferler cuma rtlnleri ·,.pdmu. ~le- Yaaınm sukutunu gö - teaırleri 1 l uawu- egı e e, am manasile fakirleşen nüfusu olan memleketleri bu E. ~~r~. ~eferter cama ıtialert J&pdır. .. ~ ı:--~ Pariai ve Faysalı bı insan, tariht hadiseleri ve mazi. mağl6p milletlerde ietihlikitın w lık .......... _ .. 1 d Siali tipilı ve tiddetli frrtınah havalards 
lbQi ~~~e döndü, aön • yi teker, teker gözden geçirin- azalşı, agu tan •ua WI&,& .. 

1 ır. ::;:~~a~~=-~r!: 
--W61119 hill)'MD'm tari- ~.c;=c1:_muhar __ cbel __ enn_·_ mh __ ur_ed_itt.=_·~_c_) __ S_aaa~y-i ~m_emı_e1c_eu_·_o_1an ___ _=.M~eh=m~u=-:d::....=..:N.=!..:::C..:..:M.=E=D=D~l=-N=--_:::_:_ _ _ _ _:~-~-~=~ilk~c1Mc1llııenill· taa baqldmacaJr...__ -._ t _ ..... _ . _· _ _ 

630 x 1641 6 53 
700 x 711 7 23 
730 D 7 50 
735 x 7 53 
735 x & 7 53 751 
100 120 
820 x 840 
130D -- 850 
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Osmanh Bankası 
Türk Anonim Şirketi,. Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 1.000.000 lngiliz Lirası 
TUrklyenln bathca şehirlerile 

Parls, Marailya, ftls, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 3221 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mercan Yaldızlı handa Jandarma matbaasına ait maa 
motör 25 kalem teferrüatı ile beraber bir adet litograf 
makinesi 28 mayıs 935 salı günü saat on beşte açık art -
tırma ile satılacaktır. Şartnamesi Gedikpaşada eski Jan
darma eşya ve levazım anbar binasındaki komisyonu -
muzda, makine ve teferrüatı da Mercan Yaldızlı handa 
her gün görülebilir. Satış tahmin bedeli iki bin lira ve ilk 
teminat yüz elli liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli 
gün ve saatte komisyonumuza gelme1eri. (2582) 3599 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara Merkez Kazası hududu içinde çıkarılaca { 

taş, kum, tuğla,kireç ve sair mevaddan alınacak rusun1un 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usuliyle arttır
maya konulmuştur. 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 liradır. 
3 - Bu arttırmaya ait evrak şunlardır. 
A - Arttırma şartnamesi " İstekliler bu şartnameyi 

bedeli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye Müdür
lüğünden alabilirler,,. 

4 - Arttırma 2 7 Mayıs 9 3 5 tarihine gelen pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde olacaktır. 

5 - Arttırmaya girmek için : 
A - 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale ka

nununun 1 7 ci ı:naddesine uygun 1361 lira 14 kuruşluk 
muvakkat teminat v~ meleri. 

B-Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
. ~ - Te~lif .. mektuplan ihale günü saat 14 de kadar 

Y ıla~et D~ımı encümen Riyasetine verilecektir. Posta 
ıle ~o?der~~ecek ~ektuplarm nihayet saat 14 de kadar 
Daımı encumen Riyasetine gelmiş olması lazımdır. 

(2724) 3778 

T~.b .. Fa~~ltesi Dekanllğından: 
Ü çuncu Dahılı hastalıklar seriryatı Ordinariyüsü 

Prof. Dr. E. Frank 21-5-935 salı günü saat 12 de 
. :'Şeker hastalı~ı sahasında büyük ve kat'i keşifler,, e 
daır ve kulak, bugaz, burun, hastalıkları seririyatı ordi
nariyüsü Pr. Dr. E. Ruttin 22-5-935 çarşamba günü 
saat 17 de: 

"Gürültülerin işitme uzvuna yaptığı zararlar,, a dair 
ıÜniversite binasındaki tıb fakültesi birinci dershanesin
de açış derslerini vereceklerinden arzu edenlerin gelme
leri. (2740) 3804 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

"Oluklu saç gibi dalgalı şekilde lev 
baların veya emsalinin imaline ait u
sul ve tertibat" hakkındaki ihtira için 

istihsal edilmiş olan 7 Eyli\1 1933 ta
rih ve 1745 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere başkası
na devir veya icara verilmesi teklif e· 

dilmekte olmakla bu hususta fazla ma 
lUmat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan hanında S nci katta 1-4 numa
alarla mürakkaın idarehaneye mü • 
ıacaat eylemeleri ilin olunur • .J""...._ 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

"Sun'i kösele imali" hakkındaki ih 
tira için bir ihtira beratı talebi zım· 
nında İstanbul Vilayeti Yüksek maka 
mına tevdi edilen 10 Temmuz 1929 
tarih ve 11657 evrak numaralı mü • 
racaatın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara veril • 
mesi teklif edilmekte olduğundan bu 
hususta fazla maIUmat edinmek iste· 
yenlerin Galata'da Aslan hanında 
5 inci katta 1-4 numaralarla mürak· 
kam idarehaneye müract eaylemclcri 

ilan olunur::>-

Satış yerleri: 
Sahpazar ma§azası: 

Sahpazart, rtecatl Bey caddesi rto. 
428 • 438 Tel. 44983 

Metro Han: 
TUnel Meydanı, Beyo§lu Telefon: 44800 

Elektrik Evi: 
Sayesinde lstedi§lnlz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

Beyazıt MUrekkep(jller caddesi, Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, Telefon: 80790 
Büyükada: 

23 nisan caddesi. Telefon; 56 • 128 

Üsküdar: 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon 80312 SATiE'de 

12 AY VADE iLE SATILIR 
TAKSiM'DEKi 

SERGiYi ZiYARET EDiniZ 

7'/d 76&!ıli 
GIBBS 
traş .saiJununu 
lstiyozum 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: Haczen paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına 7273 yedi 
bin iki yüz yetmiş üç lira krymet tak· 
dir edilen Galatada Sultan Beyazrt 
mahallesinde Kemeraltı caddesinde 
eski 62 yeni 88, 90, No. larla mürak· 
kam ve altında dükkanı bulunan bir 
evin yan lbiae&i açık arttırmaya k~ 
mu olup 24-0-935 'Pazattest gtlnu 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
açık arttırma suretile satrlacaktır. Art 
tırma bedeli takdir edilen krymetin 
yüzde yetmis beşini bulduğu takdir
de mezkur gayri menkul hissesi alr
cısr üstünde bırakılacaktır. Aksi hal
de son arttıranın antı yerinde kalmak 
üzere arttırma on beş giln müddetle 
uzatılarak 9.7.935 Sah günü saat 14 
den 16 ya kadar yine dai~miıde ya
pılacak olan açık arttırmasında mez
kur gayri menkul hissesi en çok art
tıran üstünde bırakılacaktır. Arttır • 
maya iştirak etmek isteyenlerin mez
kur gayri menkule takdir olunan kıy. 
metten satışı mukarrer hisseye isabet 
eden kıymetin % 7 buçuğu nisbetin-
de pey akçesi veya ulusal bir banka· 
run teminat mektubunu vermelidir -
ler. Hakları tapuya kayıtlı olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alikadar
lrın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklanm ~ hususile faiz ve masari
fe dair olan iddialarını ilAn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı mUs 
bitelerile birlikte dairemize bildirme
lidirler. Aksi halde haklan tapuya 
kayıtlı olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasına giremezler. Mezkur gay 
ri menkulün nefsinden doğan bilcüm
le vergi mükellefiyeti borçluya aittir. 
Daha çok malümat amlak isteyenlerin 
22-5-935 tarihinden itibaren dairede 
açık ve asılı bulundurulacak olan art-
tırma şartnamesile 933-329 No. lu 
dosyasında mevcud ve meıkUr gayri 
menkulün evsaf, mesaha vesairesini 
gösterir vaziyet ve takdiri kıymet ra 

porunu okuyup anlayabilecekleri ilin 
olunur. (11646) 

= ı ŞiŞMAN Y ANKO ıı~ 
MACAZASI: lata11bul, Yenlpoatane caddesi rto.39 i; 

Mevsimlik aon moda ;; 

Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz ve= 
ipekli Parls 2mprimelerimiz ~ 
GELMiŞTiR ~ ----Her nen IOD moda --~ --ipekli Pamuklu Keten -Beyaz ve renkli kumaşlar = -S Tuhafiye dairemizde en zengin çetit, hazır ve ölçü üzerine · = = 'G6mlek, Pijama, Robdöşambr ~ 1 Yazltk lhtlya(jlaranı temin için muhterem mUt· § 

ii terllerimlzln tetrlflerlnl hassaten rica ederiz § 
- CiHAZ TAKIMLARI ;; 
hını rtEFASET - METAftET - UCUZLUK llllllllllİE ---------

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri fabrikalar İstanbul yollaması için aşağıda ev
safı yazılı bir motör açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 800 liradır. Satmak isteyenlerin % 
7.5 teminat paralariyle beraber 26 mayıs 935 pazar gü
nü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalannda satınalma 
komi.u~mürac..aatlaıı ~25 74) 

M o tör yeni veya az kullanılmış. 
Teknesi: 30/ 35 hamule tonilato 

15/20 metre uzunluk 
3 / 4 genişlik. 

Derinlik normal 3595 

;ınıtMMWRiintiiittUIHfltlH'lllli Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Ankara Çimentoları Türk Anonim 

Şirketi tarafından İstanbulda Azap -1 Deniz yolları ii 
- 1 Ş L E T M E S 1 i kapısında 53-61 No. lu malzemei in· 
İ Acenteleri: Karaköy Köprftbaşı ! şaiye deposu sahibi Mehmed Rüştü 
§ Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : aleyhine ikame olunan 934.511 dos· - -imm nde Han. Tel 22740. nıın=.. 8 5 935 ını· ·• ya numaralı davanın • • tar ı 

Trabzon yolu 1 muhakeme gününde müddeaıeyh gct-

1 mediğinden hakkında gıyap karan it-
ERZURUM •apura 2l Mayıı tihaz edilmiş ve müddei avukatı sekiz 

Salı · rüntl aaat 20 de Rize'ye 
ıenedi ibraz ederek imzalarının müd-

' kadar (2772) 3807 ı 
' :a deaaleyhe ait olduğunu ve bunlardan . ~ l Bandırma yolu 1 ikisinin ödendiğini ve diğer altı se-

i ned bedeli olarak mütebaki 10824 li· 
latanbuldan her Cumartesi, ! 

• Pazartffi, Sah •• Perşenbe 1 ra 25 kuruş istediğini söylemiı, ve mu 
hakeme usulün 402 ve 405 inci mad-

rOnleri kalkan Bandırma yolu , deleri lnucibince muameleli kararı gı 
po8talan 15 Mayııtan itibaren 
1Aat 21 de kalkacaktır. (26&2) yabi tebliği için 15-7-935 Pazartesi 

günü saat 14 de bırakılmıştır. 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA Tapru 22 May11 1 

ÇARŞAMBA rOnO aut 19 da ı 
Aynlıta kadar. (2786) 

................................. 

rMOZAYEDE~ 
BU CUMA 

İtbu kararnamenin il!nından iti -
haren beş gün içinde itiraz etmediği 
ve muayyen günde mahkemeye gel • 
mediği takdirde gıyaben cereyan e • 
den muamelelerin muteber addolu • 
nacağı ve bir, daha mahkemeye kabul 
edilmiyeceği ve hasmın dermeyan et· 

tiği vakıaları ikrar etmiı sayılabile • 
ceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan 

olunur. (11649) 

İstanbul Tapu Müdürlüğünden: 

Bristol Oteli 
1 lstanbul, Beyo§lu Te-

l
' pebatı Belediye bah· 

~esi kar91sındadar. 
· Asansörü, kaloriferi, müzeyy~n 

1 

salonlan, odalar içinde banyo-

' 

lan ve akar 110tuk ve •ıcak 
suları vardır. Biricik temiz, ne
zih Türk aile otelidir. 

Fiatler 150 kuruıtaır baal~ar._.,. __ otır 

Müsteciri Ômer LGtfl 

3793 

Artık ihtiyarladnn 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLİN ~ 
. ı ı·w·I 

~j:ı~., lli~ıı ı. qenç ıgı 
size iade edecektir. 

SEKSÜLİN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini· 
AŞILAR. 
KUTUSU 200 K,. 

BEŞiR KEMAL • llAHllUT CEVAT 
ECZANESi SIRKEol 

IKUÇUK ILAnLARl -İ · sa· Fransız ve talyanca derılen. 
"lW .. 

yüklere seri ve pratik metotla Or.ktP 
tilir. Çocuklar için ayn usul ta 
edilir. İkmal imtihanlarına hazırla: 
lır. No. 2092 posta kutuıuna yazı:Soı 

DEVREDİLECEK İHTİRA Uzun zamanlardan beri şehri-
BERATI 

~ 
Kaamıpapda Haci Ferhat mahalle • ~~!!!!!!!ıi!!i!!!!!!!!!i!!!!~~!!!!!!!!i~'I 
sinde Pirinççi sokağında eski 17 ye- • i! 

"Tayyarelere maıhsus makineli tü- mizde emsaline tesadüf edilmi-
fck kundaktan" hakkındaki ihtira i . yen bilyük bir eşya müzayedesi 
çin berat talebi zımnında lstanbul olacaktır. Eski ve zevk sahibi, 
Vilaveti Yüksek makamına verilen 5 meraklı bir ailenin üç batından 
Mayıs 1932 tarih ve 2567 eVl'ak nu 
maralı müracaatın ihtiva ettiği hukuk beri büyük bir itina ile biriktir-
bu kere ba~kasına devir veva icara diği nadide kıymettar eşya mü
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu zayede ile satılacaktır. 
hususta fazla malGmat edinmek iate- Bu müstesna müzayedede 
yenlerin, Galatada Aslan hanında s merhum Çüriiksulu Mahmud 
inci katta 1-4 numaralarla mürakkam PafJ& ailesine ait «;şya satılacak
idarehaneye müracaat eylemeleri ilin 
olunur. tır. 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü: Etem lzzet BENiCE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara cad 

desi, 100. - Basıldığı yer: 
TAN Matbaası -

Satış, Kabataşta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak 
trr. Müzayede 24 Mayıs Cuma 
günüdür. 

Fazla izahat için, Salih ve 
Sason mobilye mağazasına mü

~ racaat. TeL .(43249). dıL 3734. 

ni 27 No. lu evvelce hane şimdi arsa OPERATÖR 
21 Haziran 256 tarihile Hüseyin oğlu Doktor rtımet 
Mustafa uhtesinde iken vefatile kızı 
Afet ve hafidesi DUrdaneye ve anlar· Ankara caddesi Zorlu 
dan da intikal ile bu kere müracaat apartmanı No. 21. 
eden veresesi namına intikal muame- Cumadan maada hergi!ıl 
lesi yapılmak üzere idareye müraca- saat ? ·6 hastalarını \(a!u!g.ı 
at edilmiş ise de bu yerin tapuya kay • ~eder. 3232 ~ '-::/ 
dı olmadığından senetsiz tasarrufat _ 
ahkimma tevfikan muamelesi yapıla- ·ı L A N 
cağından bu yer hakkında tasarrufat -
iddiasında bulunanlar vana ellerinde Hasköy Un değirmeninden uıt1~ 
mevcut vesaiki tasarrufiyelerilc birlik karmak üzere bedelini verer~k : .. ,.-
t b ·1r:. 1 R m· vekiller tara olduRum biri otuz lirayı havı 4~ e 1 

"
18 e veya es 1 

• 448363 ve diğeri onbet liralık 4 "fi 
fından bilvek!le tarihi ilandan onbet kblll 448364 numaralı iki kıt'a ma '1 
gün zarfında 935·1929 muamele No. yUpte fmnımla yarumı olduğull11 ..M 
sile hitamı müddette mahallinde bu· diğerlerini alacağımdan zuhuf1P""': . 
lunacak Tapu memurunun veya Bey· ltükmü olmadığını ilan ederinı-
oilu Tapu idarctine müracaatları ilin Eyüb camii kebir K.alenderhaııl 
olunur, ,(11648). _16 fınncı lamail. 
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istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No Semti •e mahallesi Sokatı Emlik No Cimi •e biueai Hiueye röre 

1432 

4153 

4365 

47'4 

5GIS 

Eminönü hoca Balıkpaan 

Ali ettin 

'O.ti.de iki katoclalan 
kip mağuuun 2073600 

mabammeaK. 
1650 kapalı 

zarf 

9ôiiOô hineü 
Ortaköy ikinci orta 

" Büyükada Niaa 
" Blyük T• 

12 53,40 metre anama 1/3 " 

12 " • 
E. 16 Y. 37 1'540 metre •arahbaı kigir 

kalalM ve kayıa tarlanıD 

274 

lAO hiuelİ 

Beyotlu ~ E. Bilecik E. 12-14 59 metre ana 
Y. Yeni~ Y. 1 

Heybelia• 

Feriköy 

"klçük MmıılUne 
Yah E. 54 Y. 88- Altmda iki dlkkint olan 

90-92 ... nin 112 hissesi 
Metrutiyet E. E. 43-0 Mü. 2~ retr• ana 
1ı1o1M ayuma Y, 12-14 
.. AluMtpap 

,- Doktor Şe•ket 
Mercan Dap Ut.a BIJlk ,...UW. E. 2 Y. 1 Kip dlkklD --Kadıköy ... ... Huaic&ye E. 1 2331 metre ana 

Heybeli .. Tepe " ylbek E. S-16 Ahfap hane .e bahçenin 
Y. 3 2/S w.-i 

• E.20 Y .18 Ahfap haaeaia 13116 Hia. 

14 açık 
arttırma 

14 " 
370 " 

" 

1710 kapalı • 
zarf 

2064 • 

876 aç\k 
arttırma 

3870 kapalı 
urf 

2'JO açık 
artbnna 

1352 kapah 
sarf 

Yukarda evufı yada pyri ...-.... oa tlla maddetl• ub .. çıka~. ihaleleri 316/935 
tarihine teaadOf ._ C.....n-i fld .. t oa cMSırttedir. Satq mtinbuıran PJft mlbadil bono.iledir. 

En Meşhur F abrikaıarm 
Mısır makinalan 
Kükürt makinalan 
Pülverizatörleri 
Kalbur makinalan 
ÇOK UCUZ FiYATA 

SATILMAKTADIR 
Vakit pçirmeden katalogte tek
lif iıteyiniz. 

:TürK_;lllfNl/la LTD. $Ti. 
IST4N9Ul. OALATA, Pllt.h81 ~AZAftt r 

latanbul Harci Askeri 
Kıtaatı ili.nlan 

Müteahhidi taahhüdü ya
pamadığından hesabına 36 
bin 952 kilo arpa açık eksilt 
meye konulmuştur. 16-5-
935 tarihinde yapılan eksilt 
mede tali!> çıkmadı!ından 
26-5-935 Pazar gününe bı-
rakılmıştır. İlk pey 165 li -
radır. İsteklilerin vizede Sa
tınalma Komisyonuna gel -
mcleri. (2790) 

• • • 
Vize kıt'atı ihtiyacı için 

müteahhit nam ve hesabına 
• 22,000 kilo sığır eti açık ek

siltmeye konulmuştur. Bi -
rinci pey 300 liradır. İhalesi 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLA~ 

SATILIK 
lstanbulun iyi mevkiinde 
ve ticaretgah mahallinde 
parçalanmış 3 aded arsa 

Değeri Metre Harita Pe~ parasT 
Lira K. murabbaı No. sı Lıra K. 
7950 00 265 45 597 00 
5615 00 245 46 422 00 
8082 00 449 47 607 00 

Hocapaşada Hobyar mahallesinde Yeni P0&tahane ar- " 
kasında Aşirefendi kütüphanesi sokağında Evkafa ~id 
müfrez üç parça arsa satılmak üzere kapalı zarf usulıle 
9-5-935 tarihinden itibaren arttırmaya çıkarılmıştır. 
üstermesi 25-5-1935 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 15 de İstanbul Evkaf Müdiriyeti Komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin arttırma, eksiltme ve üsterme 
kanunu ahkamı dairesinde değerlerinin yüzde yedi bu -
çuğu nisbetinde pey paralannı veya teklif mektuplarını 
muhtevi zarflarını belli saatten evvel Komisyona verme
lf'ri ve ifraz haritasını görmek ve arttırma tart}armı öğ
renmek isteyenlerin her gün Mahlôlit Kalemine gelme
leri. (2486) 

Devlet DemiJTollan ve Lünaaluı ifletme 
Umum lclarai iJinlan 

29-5-935 Çarşamba günü--------------------
saat 16 dadır. İsteklilerin vi Değeri Pey akçesi 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi Türle Anoniır. Şirketi 
latanbul Acentabiı 
Liman Huı. Telefon: 2J92S. 

zede Satmalma komisyonu Lira K. Lira K. 
reisliğine gelmeleri. (2791) 700 00 52 50 Edirnekapıda eski keçeci piri yeni 

nesli şah mahallesinde Neyzen soka 
ğmda 1 O sayılı Kadiri tekkesinin bü 

Ankara istasyonunda yeni yapılacak Gar binası ile 
Gazino binasının bütün tesiaatile beraber intaıı kapalı 
~arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 789309 lira 55 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak ıunlarda: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri 

E C- Tesisat avan projeleri ' 'Kalörifer, sıhhi tesisat, 
. lektrik, HavagaZI. 

D - Denni şartname 
E-Keşif hülisası, 
F -Tesisatlar ıartnarnesi 
~ - Taksimat cetvelleri 
! - Mukavele projesi 

- Umumi şartname 

1 ... İs~ekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı· 
ıgm a ~evlet Demiryollarmın Ankara ve Haydarpaşa 

Veznelennden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine ie1en Pelfeiit· 

be günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryollan Yol 
"~ Mebani dairesi binasında toplanacak arttırma ve ek
sıltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ~rebilmek için isteklilerin aşağıda 
~~ılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ı S şe kadar ko -
ltlisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

3 
A-.2490 No. lu kanunun 17 inci maddesine uygun 

5322 lıra 38 kuruşluk muvakkat teminat. 
B - 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

. C - Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe 
Cirmeğe kanuni bir mini bulunmadıjma dair beyan
llanıe. 

" I> :--- Şimdiye kadar asgari 500,000 lira kıymetinde 
b ~ nı~mari kıymet itibariyle Gar binası ayarında tek bir 
ına ınşa etmiş olduğuna dair Nafia Bakanhfmdan mu-

8addak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 15 şe kadar 

~akb~ mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
d 0sta 1le gönderilecek mektupların nihayet bu saate ka-

---!! Komisyona gelmiş olması lazımdır. ( 2 7 2 6) 

t.ı~aydarpaşa - Pendik banliyösü Gebze'ye kadar uza-
2'111ştır. Yeni kısımla münasebeti olan yolculuklardan 
t 5 Mayıs 1935 tarihi'ld~n itibaren şu ücretler alınacak
~ tr. ''kuruş": 

I Mevki Il Mevki III Mevki 
Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidi.ş 

lJ _ Dönüş Dönüş D:)nüş 

Trabzon yolu 
TARI npanı 23 lla119 PER

ŞEMBE ılal 1Ut 20 ele Hopeye 
kadar. 

lzmlr sırat yolu I 
SAKARYA •apuna her bafta 

1 
PERŞ~BE rBnleri saat 16 da : 
lstanbuldan lzMıRE •e PAZAR: 
pnleri de lzMIRDEN l.tanbula ı• 
kalk.ar. 

•118HllllHl•lllll_,•1•111••t1• 

lstanbul Ko mutanhğı -ı 
Satanaı... Kom1a,on1t 

laanıan 

Çatalca ve civanndaki bir 
liklerin ihtiyacı olan 132 bin 
kilo sığır eti kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. Be -
her kilosunun tahmin edilen 
bedeli 29 kuruştur. İhalesi 
8 Haziran 9 3 5 Cumartesi 
gijnü saat 1 S tedir. Şartna
mesi Fmdıklıdaki Satına! -
ma komisyonunda 1 91 ku -
ruş mukabili alınabilir. Ek -
siltmeye gireceklerin 2 8 71 
liralık teminat mektubu ve 
ya makbuz ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3 üncü rpaddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evve
line kadar Fındıklıdaki ko -
mutanlrk satmalma komis -
yonuna vermeleri. (2739) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: Davacı - Mdken Mel • 
kenyan ile dava olunan Şişlide Ha -
laıkir Gazi caddesinde 367 No, da 
EcJip aralarındaki davanın yenilenme 
muamelesi sıraunda: halen ikamet • 
gAhı meçhul bulunan Edibe bir ay 

di:Y.~rpaşa .. Pen- Ucret 28 
k Pendik hariç" 

47 
3 

19 
1 

34 
1 

14 
1 

müddetle ilanen tebligat icraıma ka
rar verilmit bulundufundan tetkika
tın yapılacağı 25-6-935 Salı saat 10 

24 da büroda hazır bultmması lüzum!.! 
1 teblii makamına kaim olmak üzere 

ilAn olunur. ( 11660) ~~ile Pendik - N. V. 2 

da. la kısmı ara$n- Yekun 30 35 15 20 25 50 

İstanbul ikinci İcra Memurluğun • 
dan: Hacaen paraya çevrilmeaine ka-
rar verilen ve tamamına yeminli mli 
vukuf tarafmdan iki bin dört yüz o
tua sekiz (2438) lira kıymet takdir 
olunan Bofaziçinde BoyacıldSyünde 
Panayia mahallesinde Simitçi IOb -
tında eaki 3 yeni 5 No. lu kaydesı ar
sa. elyeYm içhıde ebniye n dolaplı 
bir boatan lruyuıu ve bir ba9US ve 
muhtelif meyve veaalr ağaçlar ve su 
maalağmı milttemil bir bahçenin ta· 
mamı açık arttırmaya konmut olup 
25-6-935 Salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar daircımi%de açık arttırması icra 
krlmacaktır. Arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin yüzde yetmi§ bqini 
bulduğu takdirde mezkOr fayrimcn • 
kul alıcısı uhtesine ihale olunacaktır. 
Aksi halde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak O.ere arttrnna on bet 
... mllddnle usatdal'lllr I0-7ıı.9J.S 
Çupmba gllnU ••t 14 den 16 yaka-
dar ~ene dairemizde yapılacak olan 
açık arttırmasında dahi arttırma be-
deli kıymeti muhammenenin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı surette satış 
2280 No. lu kanun ahkimma tevil • 
kan ~eri bırakılacaktır. Arttırmaya 
ginnek iıteyenler takdir edilmif olan 
kıymetin yüzde 7 buçufu nisbetinde 
pek akçeli veya uluaal bir bankanm 
teminat mektubunu vermeleri liznn
dır. Haldan tapuya kayıtlı olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alikadar
lann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarqu ve huıuıile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi 2ün içinde evrakı milı 
bitelerile birlikte dairemize bildirme. 
lidirler. Akli halde baldan tapuya ka
yıtlı olmayanlar utıt bedelinin pay • 
latmaaına firemezler. MezkQr ll•yri 
menkullln nefıinden doğan bilcümle 
vergi mükellefiyetleri borçluya aittir. 
Daha çok malUınat almak isteyenle -
rin 23-5-935 Pel'fealbe gününden iti
baren dairembde açık ve auh bulun
durulacak arttırma şartnameaini 934-
4643 No. Ju dMyaaında mevcut ve 
mezkQr mahallin evaaf ve mesaha ve
sairesini ıöıterir vuiyet ve takdiri 
kıymet raporunu okuyup ınlayabile -
cekleri nan olunur. (11659) 

• Doktor • 

1 Em~~:.,~~!!,1, .. Il ı 
•!!i!!!!!! nmcla TelefOD: 24131 -=• 

3616 

~~~~arpaşa - Pen -
b~ _Pendik hariç'' Ücret 47 
~e Juzla "Tuz N. V. 3 

~ ç Gebze kıs· y kA 50 

71 34 48 24 511nnmıurı11arı HDUIJllllllDIHIUlllllllllUllllllllllllllllJ!! 
4 ı 2 ı 

3

1 ~ B ü y ü k ~ 
:: i ~ ayyare Piyangosu §. " arasında e un 

"tb . 
aın:- Pendik ara-ı Ocret 19 

N. V. 1 

75 

28 
2 

35 

14 
1 

50 

24 
1 

25 

9 
1 1 ili Bınlerce kişinin yGzGnü giildürdü. i 

= 2 el ke,lde 11 • Haziran • 835 dedir. I 
== Büyu··k .k · li .1-rt ~ardan bu ü~:!ri!0y~~ aı::.r. ;.satbtı!' ~ § 1 r a m 1 y e 

~ n.n./48 No lı banliyö tarifesindedir. Banliyö tren- = 30 000 Lı· rad 1 r a 
le ita de biletsiz oİmak veya mevki d~~.şti~ek. dola~.iy- § • i 
tetı ~larda alınan biletlerin banlıyo tanfes1ndekı uc • = Aırıc• ı 18.000, 19.000, 10.000 llrahk llcram;I 
~eti lfaydarpaşa - Pendik ve Pendik - Gebze kısımlan ~~;,000) llrahk bir •W wllNI•-

·~ aYl'J alınır. . ~ 2 7 7 8) llJIHIU•Rlll 

650 00 

500 00 

500 00 

189 00 

200 00 

150 00 

106 00 

100 00 

93 00 

80 00 

80 00 

75 00 

60 00 

57 50 

30 00 

t .. .. (860) unu. 
48 7 5 U sküdarda Selma Ağa mahallesin -

de ( 201) metro murabbamdaki Ser 
çehatun camii araasiyle merindeki 
ta~an. (876) 

31 50 Ortaköyde Dere çıkmazı 10kağında 
eski 18 yeni 20 sayılı evin bütünü. 

(3038) 
3 7 S O U sküdar Selami Ali efendi mahalle

. sinde Karakolhane sokağında 8 2, 
84 sayılı ve bir çatı altında bulunan 
ahşab iki evin bütünü ( 125) 

1 A 18 Langada Çakırağa mahallesinde 
Sultan camii civarında 77 sayılı 72 
metıv murabbamdaki arsanın bütü
nü. (4884) 

15 00 Kadirgada Bostanı ali mahallesinde 
Kadirağa limanı caddesinde eski 120 
yeni 134 sayılı dükkanın bütün. 

(4358) 
11 25 Çemberlitaşta Molla fenari mahal -

lesinde küçük vezir han 2 ci katta 
2 sayılı odanın bütünü ( 11O1 ) 

7 9 5 Koca Mustafa duhaniye mahallesin 
de çıkmaz meşruta sokağmda 3 sayı 
lı 152 metro murabbaındaki arsa -
nın bütünü. (1789) 

7 5 O Davutpaşada İsa kapısında İbrahim 
Paşa mektebinin havası ile beraber 

6 88 Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde 
Bostan sokağında eski 24 sayılı 62 
metro murabbaındaki arsanın bütü
nü. (4175) 

6 00 Balatta hacı isa mahallesinde orta 
sokak 33 sayılı 73 metro murabbam 
daki arsanın bütünü. ( 7 81) 

6 00 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
Macar caddesinde 96, 98 sayılı ve 46 
metro murabbaındaki arsanın bü -
tünü. 

5 63 Usküdarda Aşçıbaşı mahallesinde 
mektcb sokağında 1 sayılı odanın 
bütünü. (1437) 

4 5 O Y edikulede çırağı basan mahallesin 
de çukur çeşme sokağında 3 7 sayı
lı ve kayıd mucibince 172 metro mu 
rabbaındaki arsanın bütünü. (896) 

3 31 Üsküdar tavaşi basan mahallesin • 
de Karacaahmed caddesinde eski 
151 yeni 4 29 sayılı ve kayıt muci -
hince 1 15 metro murabbamdaki ar1 
sanın bütünü. ( 12 7 2) 

2 2 5 Çemberli taşta Tavukpazarmda Çi -
lingirler sokağında eski 60 yeni 58 
sayılı ve 7,50 metro murabbaındaki 
arsanın bütünü. (5553) 

Yukandaki öselplere istekli çıkmadığından on gün 
ara ile uzatılmıştır. Ustermesi 29-5-935 Çarşamba günü 
saat 1 S de komisyonda yapılacaktır. Almak isteyenler 
yüzde yedi buçuk pey paralarile mahliilat kalemine gel
meleri. (2779) 

Satıhk Macar Kısrak ve Beygirleri 
Bur ıebeplerden dolayı genç yafta on tane adar lılacar ... il .. 

935 çaııamba cünü uat 10 da At ~da aatdacaktu', J'ftDI • 
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~ ilk taksit olarak 10 lira veriniz, F R 1 G 1 A i R E evinizdedir. ~ 
~ BOURLA BiRADERLER ve ŞÜREKASI Galata Hezaren Caddesi; Beyoğlu lstiklAI Caddesi Ankara Bankalar · caddesi; lzmir Gazi Bulvarı ::; 
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Kadın için 
Yünlü 

Kumaşlar 
Bütün yerli fabrikaların 

En güzel, 

En Şık 

En SeCjme 

Kumaşlar. bir 
araya toplanmışllr 

8 Y NLABI 
. 
ince yünlü kumaş- ~.-.,,.. 

lar ınızı aDmak 

i~in gideceğiniz 

mağaza 

Yerı· 
Dikkat: 

allar Pazarlarıdır 
Yerli Mallar Pazarlarının ikramiyeli 

satışlarından istifade ediniz. 

!!11ıııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt~ 

: Süt veren annelere : - . -

Vaz 

Mevsimi 
i~in 

Terzi J, iTKIN 

en :r:rngin 
ve mÜtf'.nevvı 

bir koleksiyonda 
en son moda 
kum aslarım 
takdim eder. 

Beyoğlu fstik1al 
caddesi No. 405, 

Tel: 40450 _.;;;::---~ 

3582 

Ademi iktidar 
ve belgevtekll!llnl sinir 

zafiyetini giderir 

Kutusu 150 kuruştur. 
Adrea: Galata, posta kutusu 1255 

3716 

~ Fos FA TL 1 ş ARK MALT Hulasası ~ -ZA-Yl---M-ekt-ep-hüv-iyc-t c-üz-dan-ı-
. · ku 1 d. · 2574 mı kaybettim. Yenisini çıkartacağım-

; Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuklann kemiklerı m vvet en ınr. !: dan hükmü kalmamıştır. Diş tababeti 
':HIJlll llll lllll llll l il l l l llllllll lllllllllllllllll l il il l il l lllll il l l il llll il il llll l il l llll lll lll l llllll l il l llll lll l llll llll l• mektebinden 761 lvanka Todorova. 

RADYONUZA 
BAGLARSANIZ 

Böylece bir de elektrikli 

GRAMOFONA SAHİP 

OLURSUNUZ 

6ir t'lektrilo '"otllrQ ile bir pikap· 
havi 23 X 20 X 13 Hnli111rtre ebadı 
ola" bu kutucuk her hangi bir 
radyoya baOlanılabllir. Mıaılklnln 
bDIDn incellkl•ri•i plaktan oparlllr• 
naklt'den bu aleti eyal n'"anda 
istenilen lıuvvet Gıerine ayar ed•· 

1 bilirsinia. --
. "Sahibinin Sesi" Mamulıtı 

Satış yerleri: Sahibinin Sesi Mağazası 
210 istiklal· Caddesi Beyoğlu 
ve Sahibinin Sesi mallarım satan mağazadır 


