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Orhan Selimin fıkrası - Pe
yami Safanm fıkrası- Şehir 
haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele
fonlnn - Nurullah Ataçm 
yazısı - Feleğin fıkrası. 
Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
sağlık öğütleri-Kendi ken
dimize çatıyoruz - Ne der
s iniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal. 
Öz dil sayfası. 
Ekonomi - Anket. 
Memlekette TAN. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı? 
- Briç dersleri - Se\'işme· 
ler, evlenmeler. 
Killtür sayfası. 
Hitler'in "Kavgam" adlı ese
ri - Spor - Kızıl Çember . 
Sinema 
Çok gezen çok bilir. 
Yarmm büyiıkleri - Fayda- ı 
h bilgiler. 
Kadın ve Moda. 

Demokrasi ve Eko· 
nomsal Liberallik 

Yazan: 
Mahmut Esat BOZKURT 

, Bir'-z önce, bir arkada§ım bana 
nan) ın (10 ve 13 mayıs) tarihli 
&ayılarını getirdi. 

Yanlarını çizdiği iki makaleyi 
0kuınamı istedi. 

Bunları okudum: 
Peyami Safa, lnkıllp enıtitüsün

~eki derslerimle alakadar olmu§, 
•ki makalede dütüncelerini aöyle
rni,. 

Değerli yazıcımız birinci maka· 

d
le.\inde çok iltifatlı, ikinci~inde ol

ukça sert, biraz da kızgın ... 
Bence, inanılan düıüncelerin, iç

:~n gelen. duyguların aerti de, gü-

d~ınaeyenı de birdir. ikisi de gÜzel
ır . 

. ~e~ami Safanın iltifatlı makale
dnı _bıı:_ Y~na bırakıyor.um. Sertin-
ekı duıtinc~leri ele alıyorum: 
Bunlarla ıleri ·· - ı ek · 
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SAYFASI 

Telefon { 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318 Yazı isleri: 24319. 
idare ve matbaa : 24310. 

iti 
' 

a şa ihtiy_acımız Var, Diyor 
Habeşistan da Sava- Hitler'in 

Şa Hazır Bulunuyor B~klene_n 
Habeş İmparatoru Çok Önemli 

Bir Beyanat Verdi 
Arsıulusal kurumu konseyi de dün 

bu sorumu müzakereye başladı 
İtalya - Habeşistan meselesi 

yeni ve önemli bir safhaya gir -
di. Uluslar kurumu konseyi de 
dün toplandı, bu meselenin mü
zakeresine başladı. 

Habeşistan imparatoru Ulus
lar kurumuna bir telgraf gön -
dermiş, meselenin tetkikinin ve 
sınır hadiseleri ilgisile uzlaşma 
komitesinin 1908 tarihli andlaş 

. rnayı tefsir etmesine İtalya iti

. raz ettiği takdirde bir anket ya
pılmasını istemiştir. 

Habeş imparatonı, diğer ta -
. raftan Habeşistam is tila etmek 
istediğini açıkça söylemekten 
çekiruniyor. İmparator Daily 
Mail gazetesinin Harrar muha
birine gönderdiği bir mektupta 
İtalyanın bu isteğini meydana 
vurduktan sonra Habeşistanın 
buna karşı koymak için bütün 
kuvvetlerini seferber edeceğini 

Soylevı 

HITLER 

Rayiştag meclisi dün açıluı . 
Bitler günlerdenberi beklenen 
sosyal söylevini verdi. Bitler 
~öylevinde ekonomiden, yeni 
.4/manya ile eski Almanya ara
sındaki ayrımlardan bahsetti. 
dedi ki 

"Almanyanrn barrşa ihtiyacı 
vardır. Ve onu İstiyor.,, 

Bitlerin gece yarısından son
ra aldığımız söylevini beşinci 

sayfamızda okuyunuz. 

YENi PROJE YAPILDI 

· İstanbul Limanı Demde
ğ işi k Bir Görü Olacak 
Ye· n i T e s i s a f B Ü f Ü n 
İhtiyaçları Karşılayacaktır 

[A n k a r a H u s u s i M u
ha b i r i m i z B ıl d i r i y o r] 

Ankara, 21 

Istanbul limamnda bulunan 
bugünkü tahmil ve tahliye vası~ 
talarınm ticari ihtiyaçlara teka
bül edemediği, tahmil ve tahliye 
masraflarının yüksekliğine amil 
olduğu gözönünde _.,tutularak, ö
tedenberi düşünülen ve bugün 
için tatbik imkanı bulurunayar. 
büyük bir liman in,aaı hakkın · 
daki düşünce dışında olmak üze
re liman hizmetlerini şimdiki 
mahzurlu şeklinden çıkarmak • • 
ve ezcümle vapurla kara arasın- \ hazırlanan proJenın esası, yapı-

-··• ....... •uru m ıstenen 
1 - Di!1ftfı~alft;teıco.iCiiiiii"Aitieı~ ırı - ' e awtorn.a 

ra ı eten ayrılamaz B k" 
taııdır. • u, onun ae ı 

söylemiştir. Durum ciddi ve na
---mdır. 

daki vasıtaları kaldırarak, vası- lacak tesisatın limanın bugünkü 
tasız yükleme ve boşaltmayı te- faaliyeti ile mütenasip olması -
min için Ekonomi Bakanlığı ta- dır. Evvdt l'!htnnlann, limana 
rafından bir proje hazrrlanmıı gelen bütün vapurların aborda 
ve proje bakanlar heyetince esas olarak yanaşabilecekleri bir tu
itibarile karara bağlanmıştı. Bu le çıkarılması icap etmektedir. 
pr~jenin .. göz~ çarpan vasfı az pa Bugünkü rıhtımlarnmzın tulu 
ra ıle mumkun olanı yapmak • Galata ve Sirkeci kısnnlarında 

2 - Bunun aksi, ilim bakımın
~~~. henüz katileımemittir. Şahsi 
uşunceler, Universite kürsülerine 

çıkarılmamalıdır. Bunlar salonlar
da tatlı tatlı konu~a mevzulan 
l'apılınalıdır. 

• lib Bene~, demokra11inin ekonomsa) 
erallıkten ayrılık kabul etmesi 

:rtık bi~. mütearifedir. Bu, ,ahsi 
h.rnak §oyle dunun, klaıikleınüt 
ır bilgidir. 

11• E:konomsal liberallik, demokraai-
1~ bir §artı değildir. 

ti U fikri Univerıitedeki dersle
~de ileri sürmeme belli batlı se
ra.il?~ ~okras1 ile ekonomıal libe-
hi ı~ın birbirine bağlı sistemler gi

:osterilmiş olmasıdır. 
ba \~ataya, ilimlerine güvenilen 
le kı 1 •ınıeler de düıtüler. Düımek-

8 a ınadılar. Daha ileri gittiler. 
lib Unlar, Kamiılizm'in. ekonomsa) 

eraıı•w• k efe ıgı abul etmemesini, onun 
'Dok · d lil I rası ışında kalışına bir de-
l'o a~.ak gösterdiler. 
ı-ı"bı_ı, dinletebildiklerine !. 

•ley~~ıka.t b?yle iken, Türk rejimi 
edil ın~ ılının bu kadar istismar 
~ı~ rnesıne, hiç def "1se yanlış izah 
llta:ınd asına lnkilap kürsüsü ıuıa-

ı. 

Neden?t 
Cür:• ·· •• 

liii ... -u demokrasi halk egemen-
liği b<leınektir. Ekonomsal liberal
'a~a ~nun azat kabul etmez fartf 
'tur• n a.~.a kartı ağız açmamak 
flttd 'it ::;ııninin ulus egemenliği dı-n: ldı_ğını ben"msemek olurdu. 
ıf&.r · ' r-~alıtelere aykırı düıtüğü l:a
iitd'· reJiınin onurile de uygun dc-

ır. 

.ı 1' e:ı:irn · · ·· • ''<tn .. 121 once bilgi kaynaktaı-ın-
etut ecl b·ı· . ( J e ı ırız. , . . J R 

•nil\ b b uaao) modern demokra-
t r a ası aayılır: 

~olc~"~ı~ ~evriıninin, Fransız de
((::ont •ısının prensipleri onun 
ha.iıt)ra.t social) inden ( Kamuğsal 

("" •ndan ın··ıh d. "'arn w u em ır. 
~oltr- . Ugsal bağıt) modern de-
t. asıler· h . . k" 
"'fı ol ın emen hcpsının ae ı 
(~u rnu,tur. Bunu herkes bilir. 
~~? . «:kon.omsal lib~ralliği 
h 0t~d 1 •çın hıç bir vakit fMl 

ltlund 1
• Bunun aksine mütaleada 

() u. 
''[)diyor ki. e • 

tı~tı iy~oltrasi, kendisinden bekle· 
t11,.._. ı netice) . b·ı k . . 
'"'l&.da il •. er_ı vere ı me ıçın, 

r ~~·· e hurrıyetini satacak ka
U1'lJer, ne de hürriyeti sa-

~ah [Arkası 6 mcıda 1 
mut Esat BOZKURT 

Konseyo başkanhk eden 
LITVINOF 

Buna dair dün aldığrmız tel
graflar beşinci sayfamızdadır. 

ODALAR KURULTAYI AÇILDI 

Ekonomi Bakanı Dikkate 
Değer Bir Söylev Verdi 

İhracatın Devlet İnhisarına 
Alınacağı Doğru Değildir 

r 

' [ Kurultaytn açıldığı yeni Ekonomi Bakanhğı binası ve 
Kurultayda önemh b!r söylev veren Celaı BAYAR] 
Ankara, 21 (A.A.) - Ekono

mi Bakanı Celal Bayar bugün 
Tecim ve Endüstri odaları dör
düncü kurultayını açal"'ken şu 
söylevi söylemiştir: 

Türk ticaret ve sanayi odala
rı kurultayının sayın üyeleri: 

Yurdun, tecim, endüstri, fi
nans kısaca ekonomik alemini 
temsil eden dördüncü kurulta -
yımızı, hepinizi selamlayarak a
çıyorum. 

Son toplantınız tarihinden -
beri, yurdun iş ve ekonomi po
litikasında ulusal ekonomi yön. 
deminden ehemmiyeti adımlar 
atılmıştır. Bu adımların ana ciz
gilerini, her birinize ayn ayrı 
sunulmuş olan bitiklerde bula -

caksınız. 

Ben sizin dikkatinizi, geç
mişte yapılmış, bitmiş veya bit
mek üzere olan işler üzerinde is 
raf etmiyeceğim. Bu kadarcık 
işaretim bile yalnız Türk iş ale 
~~ni~! hükumet~ takip ettiği gü 
dumlu ekonomı politikasında, 
ne derec~ şuurla, disiplinle yar
dım etmış olduğunu söyliyebil
mek ve özlerinizde temsil etti
ğiniz kitleye teşekkürlerimi ar
zetmek içindir. 

Size önümüzdeki yıllarda ay
nı yollar üzerinde, belki daha 
hızla, devam edeceğimizi kısa -
ca söylemekle iktifa edeceğim. 
Çiinkü içinde bulunduğumuz 

[Arkası 14 üncüde] 

Vergi Layihası 
Görüşüldü 
[ Muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 21. 
Parti grupu bugün saat üçte 

toplandı. Toplantıda serbest 
meslek erbabının kazancı ve be
yannameye tabi müesseselerin 
ayrıca maktu vergiye tabi tutul 
maları hakkındaki kanun layiha 
lan üzerinde geç vakite ydar 
tetkikatta bulunuldu. 

*** 
Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 

Partisinin kamutay grupu dün 
öö-leden sonra saat 15 de toplan 

b 

dı. Grup, kendisini ilgilendiren 
bir takım işler hakkında görüş
tükten ve kararlar aldıktan son 
ra partinin yenilenen progra • 
mında amaçladığı toprak kanu
nunun· esaslarını hazırlamak ü
zere partice yapılması kararlaş
tırılmış olan on beş kişilik özel 
komisyonunu seçti ve kamutay 
başkanlık divanında açılan sek
reterliğe partice adaylanacak o
lan arkadaşı saptaladı. 

Bundan sonra hükumetten ka 
mutaya sunulmuş olan vergi ka 
nunlarmın esasları üzerindeki 
görüşmelere geçildi. Bir çok ay
taçlarm söylevlyerine Finans 
Bakam ve bütçe komisyonu ce
vap verdiler. Bu konuşmalar so
nunda grup, hükumetin, sundu
ğu bu kanunların yerinde ve doö
ru olduğu kanağına ererek esa~ 
larım benimsedi ve kabul etti. 

Hususi idareler 
Ankara, 21 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Parti gru -
punca mahalli idareler ve husu
si idareler kanunu layihalarmı 
tetkik etmek üzere teşkil olu -
nan komisyonlar· önümüzdeki 
haf ta toplanarak raporlarını fır
ka· grupuna verecekl,.rdir. 

hr. ancak 1,102 metredir. Bunlara 
İstanbul limanında ticari yük ilavesi düşünülebilecek ~ısım -

leme ve boşaltmayı güçleştiren l~r, Galata tarafından denız yol
başlıca eksikler şöyle tesbit olun ları idaresi önünden Salı pazarı
muştur: 1 - Rıhtımların uzun- na kadar olan sahada rihtnn ya
luğunun kafi olmaması, bu yüz- parak Kolo~~u ve güzel aanat • 
den gemiler aborda olarak yana lar akademısı nhtımlarını umu
şamamaktadırlar. 2 - Rıhtım- mi kısma bağlamak, latanbul ta 
larda yükleme, boşaltma, depo- rafında araba vapuru iıkeleıin
ya koymak için asri vasıtalar ol den Saraybumuna kadar olan 
maması . sahaya nhtım yapmaktır. 

Bu noktaları gidermek için 

Birbirleirni nasıl görüyorıar·? 
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SALON MESELES. 
Kendisi hakkında yazdığım 

fıkraların ancak sonuncusuna 
cevap veren Mahmut Esat Boz
kurt, Türk demokrasisini görü
§Üne göre dün bir kere daha an
lattı. Ferdi mülah~za kadrosu 
içinde kaldığı müddetçe her dü
şünce gibi saygıya değen bu fi. 
kirlerinin münakaşasma girmek 
istemediğimi geçen yaıımda 
bildirmiştim. 

Bugün ben yalnız pek sayu; 
Bozkurt'un yanlrş anlamış ve 
tefsir etmiş olduğu bir tabir üs
tünde kalacağım. Bilgi alemin
de müşterek bir kabule yüksele
miyen bütün şahsi düsünceleri . . ~ 

[ Sovyet elçlsi Karahanın eti dUn geldi- On:versite bahçesinde yapılan rasatane inşaatı bitiriliyor - Berberler 
cemiyeti dUn yı111k toptantasım yaptı ] 

~I ~ ~~,J 

BENDEN 
AYASOFYA 

ve 
SÜLEYMANIYE 

Müzelik olmanın iki anlamı 
vardır. Biri alaydır, işe yarama
mazllğı gösterir; ötekisi büyük 
bir değerin değimidir. 

Ayasolyamn müze yapılışın • 
da ikinci anlamı bulurum. 

Bu bakımdan, Ayasof ya mü· 
ze yapılarak ona büyük bir ün 
'Prilmi~tİr. 

lyJ, güzel, yerinde bir ün ve
riş. Yalnız Sinanın Süleymani
yesi Ayasolyadan çok mu daha 
az değerlidir ki ona da böyle bir 

ıçın kullandığım "Salon haki-
k.atlarr,, sözü, Bozkurt'un haya
lınde ancak bir "salon adamı,, 
tasavvuru uyandırmış olacak 
ki, dünkü yazısında şu satırlar 
vardı: 

------------------------------------------------------- - ün verilmiyor. 

ı ı~·~ç~- ~A;;;;~R] Ben, kendi payıma adam 

."Ben salon köşelerinde yetiş
mış, onlarla illf et etmiş insan
lardan değilim. Ben bir Türk 
çiftçisinin oğluyum.,, 

Boğaz içini 
Birbirine kattı! 
Şehrimize 409 seyyah geti· 

ren Osford vapuru dün sabah Ji. 
mandan kalkmış ve Akdenize 
çıkarken Boğazda bir gezinti 
yapmıştır. Bu gezinti sırasmda 
kılavuz almayan gemi fazla yol 
aldığı için büyük dalgalar mey
dana gelmiş, bazı rıhtımlar ha
sara uğramıştır. 

Bu cümlelerden sonra Mah
m~t ~sat Bozkurt'un bana yap
tıgı ınce ve dokunaklı sitem, 
beni "salon,, kelimesi etrafında 
biraz konuşmaya çekti. 

Salon deyince mutlaka hatıra 
'gelen şey, üstünde zevzek ve 
tenbel kadınların yan uzanarak 
cigara ve kokteyl içtikleri bir 
divan, piyano, çiçekler, biblolar, 
tablolar bulunan büyük ve süs· 
1ü bit oda mıdır? Mahmut Esat 
Bozkurt'un bir yolcu salonunda, 
bir garın, bir doktorun, bir avu
katın bekleme salonunda, bir 
pastacı veya lokanta salonun
da, bir vagon salonunda, hele 
bir traş salonunda hiç oturma
mış olduğuna inanmam. Ben 
''salon hakikat/arı,, derken, böy-
1e kısa ve genel toplantı yerle· 
rinde verilen indi hükümleri 

Bu arada Balıkçılık enstitü • 
sünün Balta limanında duran 
bir motoru dalgaların tesirile 
kayalara çarparak parçalanmış, 
balıkçı gemisi de zedelenmiştir. 
( Hadise hakkında Liman ida
resi tahkikata başlamıştır. Za • 

' yapılan esprileri, ileri sürülen 
ve hazan da büyük bir değerden 
asla mahrum olmayan özel dü
§ünceleri kastettim,· Saf iet1 Zi
yanın ipek, lavanta, aşk ve §eh
vetten 'fi baret salon köşelerini 
'hatırıma getirmedim. 

Böyle de olsa Mahmut Esat 
fJJozkurt gibi münevver bir çiftçi 
oğlunun, kendim gibi de bir fi. 
kir şehidi çocuğunun arada bir 
ipekler ve çiçekler arasma da 
biraz ideoloji münakaşası gö· 
türmüş sokmuş olması ihtima. 
linde, halk çocuğu olmak şere .. 
fimizi indiren hiç bir yadırga· 
'ma duymadığımı ilave etmek is
terim. .. 

Peyami SAFA 

Papas ve imam
lann yeni kıhkları 
Kılık kanunu 13 haziranda 

tatbik edileceğinden Rum ve 
Ermeni patrikhaneleri, din a
damlarına giydirilmek üzere si
vil urbalan almaktadır. tmam • 
lar ve bunlar gibiler de sivil el
bise almışlardır. 

1 
" TAN " m t f ika 30 I e r sı : , 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

İçeri giren, onun söyledikleri
ni duyar duymaz bozulur. Yüzü 
bakışları değişir. Adeta eksildi 
bir hal alır. 

Benim "patron,, um için, va· 
ziyet gayet müsaittir. Vereceği 
cevabın zeminini hazırlamıştır 
ve "patron,, um para vermedi -
ğinden değil, gelen adam para 
istediğinden utanacaktır. 

Fakat şayet alacaklı zenginse 
iş başkalaşır. O zaman "patron,, 
um, takkeci kalıbı katmer ense
sini eğer ve önünü kavuştuıarak 
elpençe divan durur. 

Bu eğiliş, bu saygr, mabudu 
olan paraya karşıdır. 

• 
- Şaşılacak şey! Nasıl oldu 

Cia uyumadın, Yesari? 
Başımı kaldırdnn; Kadriye, 

gözlerini kırpıştıra kırpıştıra ba 
1La bakıyor: 

- Neredesin?. 

ratlar hesap edilerek acenteye 
cezası ile beraber ödetilecektir. 

Tıp Fakültesinde 
DUnkü açış dersi 
Tıp Fakültesi dahiliye üçün • 

cü seriryatı ordinaryüs profe
sörü Erih Frank dün saat 12 de 
iç hastalıklar üçüncü dersini aç 
mıştır. Bu açış dersinde fakülte 
dekanı, profesörler, doktorlar 
ve üniversite rektörü Cemil ha
zır bulunmuşlardır. Frank "şe -
ker hastalığı sahaeında büyUk 

ve kati keşifler,, mevzulu açış 

dersinde, bu hastalrğın tarihçe -
sinden bahsetmiş ve şimdiye ka 
dar bu yolda yapılan işleri anlat 
mıştır. Profesörün açış dersini 
doçent N ehil tercüme etmiştir. 

Profesör, bu hastalığın evvel~ 
hayvanlarda tesadüfen keşfedil 
diğini söylemiş, bir köpeğin pan 
kreasının çıkarıldığını, o vakit 
idrarının arttığmr, idrar tahlil 
edildiği zaman içinde şeker bu
lunduğunu izah etmiştir • 

Profesör bundan sonra, bu 
hastalığın tedavisi için, en son 
1921 senesinde, Kanadalı genç 
bir doktorun bulduğu usulden 
bahsetmiştir. Bu genç doktor, 
köpeğin pankreasını kurutmuş 
ve pankreastan hariç olarak, ay
nca bir nesç elde etmiştir. Bu 
nesç buzlu bir vasatta soğutul -
muş, havanda dövülmüş ve bu 
madde şiringa ile aşılanmağa sa 
lih bir hale getirilmiştir • 

- "Patron,, u okuyorum! 
- Benim gibi bir ağuısto.sbö-

ceğinin defterinde, böyle kur .1 
hasis bir tip nasıl oluyor da ye~ 
alabiliyor, değil mi? Bunu, ~ana 
anlatayım. 

Hasır koltuklardan birini 
çekti oturdu: 

- Bu adam, öldü, Yesari... 
Ah, yaşamış olsaydı da sana 
gösterseydi?l· Başlı ba'şma bi; 
roman olabılecek bir tipti o ı 

Elini uzatmıştı: 
- Bir cigara ver ... 
Gevrek gevrek gülüyordu: 
- Ben, bunlan şairime dikte 

ederken, çok yerlerini hafif geç
tim. Çünkü, benim zavallı, toy 
çocuğum, gözlerini aça aça öyle 
inanmıyarak bakıyordu ki, ona, 
hakikati tamamile söylemekten 
sıkılmağa, utanmağa başlamış
tnn. 

Verdiğim ciğarayx aldı: 
- Kibriti ver; ben, kendim 

yakacağnn. 
Dedi, cigarasmı yaktıktan 

sonra, koltuğa yaslandı: 
- Sana söyliyebilirim. Sen, 

ka~arlanmrısm. Belki de: Bu 

Afyon satışını 
Çoğaltmak için 
Uyuşturucu maddeler inhisa00 

rı idaresi, afyon ihracatrmızı art 
tırmak için bazı tedbirler düşün 
müş, bizden ham af yon alma • 
yan kartel fabrikaları mamuta .. 
tının memlekete sokulmaması i
çin bir teklif yepnuştı. Bir türlü 
tatbik edilemiyen bu teklifin 
Iran afyon inhisarı tarafından 

muvaffakiyetle başarıldığı ha -
her veriliyor. 

İranlıların bu usutu kabul et
meleri, zararlı bir şekil olınadı
ğını bir kere daha gösteriyor. 
Kartelle bu yolda yapılacak an
laşmanın hem af yonlarımızm sü 
rümünü temin edecek1 hem de 
ithal edeceğimiz mamul afyon 
karşılığı döviz çıkmasına mey -
dan vermiyece.ktir. 

Afyon piyasası, bu işin bir an 
evvel başarılması lüzumunu öne 
sürmektedir • 

Erol vapurunda 
Azılık eden 
Tayfalar 

Erol :v~ru:nd. 

hadisesinin tahkikatına dün de
vam edilrniştir. lsyancrlann, ay
lıklarından vergi kesilmemesi 
yolunda da bazı isteklerde bu -
lundukları anlaşılmıştır. Gemi 
süvarisinin, isyana önayak olan 
çarkçıbaşı ile telsi% memurunun 
Pireden İstanbula gönderildik
leri yolunda verdiği malfunat te 
eyyüt etmemiştir. Pirede Erol
dan kaçan ve cezalandrnlmak· 
tan korkarak gemiye dönmeyen 
Hüseyin Mehmet Ali ile Osman 
Nuri henüz şehrimize getiril
memişlerdir. 

Limanmuzda bulunan vapu -
run tayfaları dün zabıtaca sor -
guya çekilmiştir. Bu arada gemi 
sahibi ile birinci ve ikinci süva· 
ri de dinlenmişlerdir. İşe ayrı
ca deniz ticaret müdürleiğü de 
el koymuştur. Liman reisi Hay
reddin dün vapura gitmi§, mü .. 
rettebatla görüşmüştür. 

Tahkikatın sonu Bakanlığa 
yazılacaktır. 

mu? Bu kadar mı? dersin. 
Alayla yan yan bakıyordu: 
- Eh, ne yapalım, arkadaş; 

senin yanında, ben, toy sayılı • 
rrm. 

-Mersi! 
Cıgarasının dumanını havaya 

üflüyordu: 
- Ne o? Yoksa, alındın mı? 

Sende, o göz yok ya ... 
Sesi, birden ciddile~miş, sa

mimileşmişti: 
- Şaka değil, arkadaş, sen, 

b~nim "patron,, umu gönneliy
dın. O, görülecek bir adamdı· 
başlı başına bir alemdi. ''Pat ~ 
ron,. umu nereye kadar oku -
dun? 

Gülümsedim: 
- Zengin alacaklılara karşı 

eğilişine kadar. 
K~driye, ağzından cigarayı 

çektı, yere fırlattı, olgun vücu
dunun bütün tatlı dolgunlukla 
rmı oynatan, titreten, şakrak bir 
kahkaha attı: 

- "Patron,, umun en kuvvet
li tarafr ... Fakat şairime, söyli -
yemediğim, söylemeğe sıkıldı -
ğmı bir tarafı da var. Bu Kara-

Kızılay Haftası 
Yarın başlıyor 
Kızılay haftası yarın başlaya 

caktır. Hafta ayın 31 ine kadar 
sürecektir. Son hazırlıklar ta -
mamlannııştır. Bugünden itiba
ren bir çok mağazalar Kıztlayı 
propaganda eden canlı levhalar 
la donatılacaktır. Caddelere dö
vizler asılacak, bir çok afişler 
dağıtılacaktır. Radyoda söylev
ler verilecek, ayrıca sinemalar -
da propaganda filmleri gö~teri • 
lccektir. Bugünden itibaren ci -
gara paketlerine Kızılay etiket 
leri yapıştırılacaktır. Kızılayın 
çalI§malarını anlatmak için haf 
ta içinde bir çok müsamereler 
verilecektir. 

Madenleri işlet
mek için yeni 
Kanun 

Mevcut madenleri etatize et
mek üzere Ekonomi Bakanlığın 
ca bir kanun projesi hazırlanmı~ 
ve kamutaya verilmiştir. Proje 
dört maddeliktir. İşleyen ve iş
lemesi kafi görülmiyen imtiyaz
lı veya rühsatnameli madenler, 
doğrudan doğruya ve fesh yoli
le hükumetçe satın almabilecek-
.. ı... p ... ,J. ... !:)"'"•u~" ~vı.c, uu ı.uct.• 

denleri Etibank işletecektiT. 
Diğer taraftan, Ekonomi Ba

kanlığının jeoloji enstitüsü ha • 
zirandan itibaren çalışmağa baş 
layacaktır. Enstitü maden araş
tırması ve bunların kıymetlendi
rilmesi ile uğraşacaktır. Altın 
ve petrol aramalarını da bu eı:ıs 
titü yapacaktır. 

Be 1 e d i y enin borç
lanacaaı 750 bin lira 

Belediyenin, An.karada bele -
diyeler bankasından yapacağı 
(7 50) bin ilralık istikraz hakkın 
da, İstanbul belediyesinden ban 
ka bazı yeni izahat ve vesikalar 
istemiştir. Bunun üzerine, hesap 
işleri müdür muavini Nail dün 
ak~am An.karaya gitmiştir. İs -
tikraz muamelesinin bu ay so
nuna kadar biteceği ve haziran 
içinde bankadan para almabile -
ceği ümit edilmektedir. 

manlı mahalle bakkalı kafalı a
damın, en gülünç tarafını söyli
yeyim. Yaşaması, insanlar ara • 
smdaki varlığı bir gülünçlük o· 
lan bu adam, kendini, şair ruh
lu, - biraz inceleyim mi? - li
rik sanıyordu. 

Genç kadmın, yüzü ve gözleri 
bir güneş gibi yanmağa başla -
mıştı: 

- Sol eli pantalonunun ce • 
binde, sağ" elinin işaret ve orta 
parmaklarryle bıyığını kaşıya 
kaşıya1 "mehtap" !ardan, "gu -
rup,, lardan, · "tulO,, ]ardan bir 
bahsedişi vardı; dinlerken ölilr
düm, biterdim. İnan ki, güle -
mezdim, içimden gülmek gel • 
mezdi. Kendisinin gayet ince 
ruhlu olduğuna; kalbinin, henüz 
hayata doğmuş bir genç kız gibi 
ince duygularla titrediğine, i -
nanmıştr. Eğer bana, bir de şiir 
okumuş olsaydı, işte o zaman, 
şakadan değil, hakikaten ölebi
lirdim. 

Kesik kesik gülüyordu: 
- Bu adamın kurnazhklarım 

saymakla bitiremem ki. •. İmza
sını atamıyordu. Kalem denilen 

-·-·$--... -·--- oğlunun taş ve toprağı bir ay
ııt< Siyasal bilgiler okulası talebe ce- dınlık şarkı biçiminde düzene 

miyetinin yıllık gezintisi ve aile top- koyarak yarattığı verimler için
lantısı önümüzdeki cuma iÜnü yapı· de Sinanın Süleymaniyesi kadar 
lacaktır. güzelini, insana yaratılmamiş 

* Yeni yapılmakta olan hayvanat . • • 
ve nebatat enstitüsünün inşaatı iler- yaratılı§rn sevgısinı verenim 
lemektedir. Enstitü önümUzdeki dera az gördüm. 
yılına yetişecektir. Süleymaniyede bir katolik ki-* Üniversite bahç~inde yapılmak-
ta olan yeni rasathane binasının inşa- lisesinin karanlığı değil, başı ve 
sı haziranda bitecektir. sonu olmıyan, yaratılmadan var 

• Bir çok nüfus şubelerinde yeni olan kainatın açıklığı, genişliği, 
nüfus kağıtları kalmamııtır. Eski kl-
ğıtları değiştirmek istiyenler bu yilz- güneş/iliği vardır. 
elen bir kaç gün beklemek ııkmtısın- Yeryüzünde az verim bulunur 
da kalmaktadır. 

* Heybeliadada yapılmakta olan 
yeni tur yolunun inşaatı haziran so· 
nunda bitecekti. Tur yolunun açılma 
resmi, Adalarda bu yaz tertip edile
cek bir günü yapılacaktır. 

• Fakültelerde bu yaz askcrt kamp 
Jar temmuzun birinde ba§layacak ve 
5 eyltile kadar sürecektir. Talebe 
dört grupa aynlmıştır. Kamplar 15 
gün fasıla ile yapılacaktır. 

* Kerestecilerde yapılmakta olan 
şehir muvakkat halinin haziran baıı· 
na yetişmiyeceği anlaşılmııtır. Halde 
daha bazı nokıanl41r vardır. Halin a· 
çılmaıı ve faaliyete geçmesi ancak 
haziran sonunda mümkün olacaktır. 

* Mahmut Şevket Paşa nahiyesine 
bağlı Ali Bahadır köyünün Beykoz 
kaza merkezine bağlanmaın kararla§
tırılmıştır. 

* Belediye, taka, motorlu ıandal· 
farla motorsuz kotralardan yılda bir 
lira nurnara"re11mi al.ma~a karar ver
mışur • .ı:>U"RcUiU cUclAclU<rİ~l<Ucl UUH ~d· 

mim edilmiştir. 
* Kültür Bakanlığı umumi müfet

ti~lerinden Ekrem, Afyonkarahisarda 
teftişte iken bir otomobil kazası neti· 
cesi gözlerinden yaralanmış ve teda
vi edilmek üzere lstanbula getirümiJ 
tir. Ekrem Cerrahpaşa haatahanettine 
yatırılmııtır. Ekremin gözlerine, gi • 
ren cam kırıkları çrkarılmııtır. Umu· 
mi müfettişin gözlerinin kurtulup kut 
tulmıyacağı henüz belli değildir. 

• Pariste meıhur şehircilik müte· 
hassısı Proust'un atelyesinde şehirci· 
lik mimarisi tahsil eden bir Türk gen 
el, belediyeye milracaat ederek, İs • 
tanbul 'ehri haritaları üzerinde bazı 
tetktikat yapmak istediğini bildirmiş 
tir. Belediye bu gence, i&tediği bari~ 
taları vermiştir. Bu genç Pariıteki şe
hircillk mektebinde İstanbul şehri 
planları üzerinde ctUt yapacaktır. 

• Türk armatörleri yaşh tilep ala
bilmek için mevcut nizamnamenin 
değiştirilmesini istiyorlardı. Ekonomi 
bakanlığı bu hususta tetkikat yap -
maktadır. Nizamnamenin ihtiyaca gö 
re değiştirileceği söylenmektedir. 

• Vapurculuk sosyetesi hissedarla. 
rı arasındaki anla§amamazlığın genel 
kural toplantısında görütillmesi ka· 

şeyin, zavallılığını, biçareliğini, 
onun eline düştüğü zamanlar an 
ladnn. Kalem, onun elinde yon· 
gası alınmamış bir odun parçası 
gibi duruyordu. İmzasını ataca
ğı vakit, kağıd~ düşman düş -
man bakıyordu. Ve kalemin ucu 
kağıda dokunur dokunmaz eli, 
parmakları titriyordu. Attığı 
iğri büğrü imzayı okuyabilmek 
bir hüner, bir marifetti. Ve her 
imza atışında, kalem uçlarının 
bozukluğundan şikayet ediyor .. 
du. 

Kadriye, birden doğruldu, 
yüzüme baktı: 

- Arkadaş, şimdi en canlı 
noktaya geldim. Onun hokka 
takımı kenarına dizdiği kalem -
lerin hepsinin ucu bozuktu; işin 
inceliğini anlıyor musun? Ka -
bahat onun parmaklarında de • 
ğil, bozuk kalem uçlarmdadir. 

İc;ini çekerek başım sallıyor
du: 

- Daima başkalarınm emeğin 
den, hakkından çalarak, daima 
başkalarının sırtından gcçinme
ğe alışmış olan bu bit ruhlu he -
rif, kalen:ı uçlarını bile kendi 

ki, Sinanrn Süleymaniyesi ka • 
dar, kendini yaptırtanların iç 
dileklerinin taban tabana tersi· 
ni vermiş, göstermiş olsun. 

Orhan SELiM 

Elektrik memur· 
lannın ayhklan 
Kesiliyor mu? 

Elektrik sosyetesi hazirandan 
başlayarak bütün memurların 
aylıklarından yüzde beş kesme
ğe karar vermiştir. Şirket, son 
zamanlarda masrafların arttığı -
m, tarif el erin ucuzladığını ileri 
sürmüştür. Şirkette çalışan ve 
esasen az aylrk alan Türk me .. 

m.ufl\teaeN~hl ~~~;eii=liı • 
dirmeğc karar vermişlerdir 

Finans ve sivil teşkilftt 
inkişaf ettirilecek 

Hazirandan sonra 1stanbulda 
Finans teşkilatı genişletilecek -
tir. Duyduğumuza göre İstan -
bul sivil teşkilatının da genişle -
tilmesi için müracaat edilmiştir. 

Yapılan bir çok araştırmalar
dan anlaşılmıştır ki, en lüzumlu 
olan nüfus şubeleri kadroları 
çok vardır. Bundan başka bu 
yıl içinde genel nüfusu yaznnı 
da yapılacağından şubelerin bü
yütülmesi çok yerinde görül· 
mektedir. 

rarlaştmlmııtır. 
Genel kural icap ederse haksız ta

rafı mahkemeye verecektir. 
"' Sovyet elçisi Karahanm eşi dün 

Almanya yolu lizerinden 1stanbula 
gelmiştir. • 

Elçi karahan yazı 1stanbulda geçı• 
recektir. 

hesabına kullanıyordu. 
Ellerini koltuğun kenarlarına 

vuruyordu: 
- Sen, bu adamı görmeliydin 

görecektin, görmen lazımd1 ! 
Ben, iyice anlatamıyorum ki .•• 
Anlatamam da. .• Ben, bu ada -
mm, karısını da gördüm. Def .. 
terde okuyacaksın. O, zavallıya, 
önce, çok insafsızca davrandını. 
Fakat sonra onuL iyiliğ-ini ana~ 
dnn ve bütün yaptıklarnna pış -
man oldum. Ama, bir kere iş =ş· 
ten g-eçmişti. 

Sesine bir hüzün kırıklığı dol
muştu: 

- O,iyi,çok iyi bir kadındı.Bir 
keı.ıe zekiydi; ince hisliydi. O "' 
kumuştu, lisan biliyordu. Koca
sının kabalih.larmı kontrol ede~ 
öyle üzüntülü bakışları vardı k1 

onun haline acnnamak, elderl 
gelmezdi. Eğer "patron,, uf\1, 
kocası olmamış olsaydı, zavatlı 
kadıncağız da, benim kadar, 
belki benden daha fazla gülecek• 
ti. Lakin gülemiyordu. Boynu · 
nu büküyor, bütün zehirini içiıı)e 

(Arkası vat ' 
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İsmet inönünün 
Seyaha,ti 

Ankara, 21 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kamutay on 
beş haziranda yaz tatili devresi 
ne girecektir. Başbakan İnönü 
kaınutayi tatil olunduktan son
ra lstanbula giderek bir kaç gün 
dinlenecek, oradan yanında İç 
Bakan Şükrü Kaya olduğu halde 
şark vilayetlerinde bir tetkik 
seyahatine cıkacaktır. 

Bir aydai'.ı fazla sürecek bu 
tetkik seyahatinde İsmet İnönü
nün petrol ve altın arama saha 
larını da gezmesi çok muhtemel 
dir. 

lıbbi müstahzarat 
Nizamnamesi 
Hazırlandı 

Ankara, 21 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Sağlık ve 
sosyal Bakanlığı ispençiyari ve 
tıbbi müstahze.ratın formülleri
nin tatbiki, tahlil,satış ve bu gibi 
müstahzerat imaline mezun ola 
caklar hakkında nizamnamede 
hükümler vardır • 

Nizamnameye göre tahlil 
ınasraflan ve rühsatname harç
ları 25 liradır. 

Memlekette imal edilen veya 
hariçten gelen tıbbi ve :spençi
ayri maddeler fiatlanna göre is
tihlak resmine tabi olacaktır. İs 
tihlak resmi pul yapıştırılmak 
suretile alınacaktır. Pul 25 kn
ruşa kadar bir kuruş, 50 kuruşa 
kadar 2 kuruş 100 kuruşa kadar 
3 kuruş yüz kuruştan fazla için 
beş kuruş olacaktır. 

Pullar her kaba ayrı ayrı ya
PI§tınlacak ve dışarıda yapılan-
1 ::ırl ::ı ~rrn ı k .. 
rın ayrımıaEı 1eç\nıcınde~ vanrl;Jnl;ı l' 1 ,ou Ia ıkı renk 
ı o acaktır. Pul yapıştırılmadan 

, satış Yaprlmıyacaktır. 
Dışarıdan gelen müstahzera 

tın pulları gümrüklerde yapıştı
rılacaktır. istihlak resmi veril -
ıneden satışa çıkarılan müstah-
2erattan ceza olarak 3 kat resim 
alınacaktır. Tekerrürü halinde 
bu ceza 25 liradan 200 liraya ka 
dar olacaktır. 

Tahlil neticesinde saf ve for
müle muvafık olmayan müstah 
zerat mubakeme neticesinde im 
ha edilecek ve sahibinden 50 lira 
dan 500 liraya kadar ağır para 
cezası alınacaktır. 

tekerrüründe ise ellerinden imal 
~~.ithal müsaadeleri alınacaktır. 
uhsatsız müstahzerat yapıp sa 

~anlardan 50 liradan 200 liarya 
b ~dar, ınüstahzer imaline sala
• 

1Yettar olmadıklarr takdirde 
ıse 200 liradan 500 liraya kadar 
Ceza alınacaktır. 

Nizamname hükümlerine kar 
~1 hareket edenlerden 5 liradan 

OQ liraya kadar ceza alınacak -
br Ni . . d b. • zaınnamenın neşrın en 

1
1r ay sonra pulsuz olarak görü 

,~n ınüstahzerattan 3 kat ceza a
"!llacaktıt\ 

.. 
lran büyük 
l::ı~isl gidiyor 

r· ~nkara, 21 (Hususi muhabi
e;~ı~ bildiriyor) - İran büyük 
.. Çısı Sadık Han tekaüt olaca -
~;ndan yakında şehrimizden ay
İ§tCaktır. Bu münasebetle dış 
Qij er bakan vekili Şükrü Kaya 
l\f n gece büyük elçi şerefine 
~e arrı:ıa~a köşkünde bir süvare 

l1lııştır • 
Sis~u akşarn da Af garı büyük el 

1 
1 Ahmet Han meslek arkada

'f->a Şerefine sefarethanede bir sü 
re Verznektedir. 

A. tıkara Ha!kevi başkanhğı 
A.nk .tali ara, 21 (A.A.) - Anka -

ill.un alkevi başkam Nafi Kansu 
lif genel yönetim kurumu üye
lta:~e seçilmesiyle boşalan An
ta}'l lialkevi başkanlığına içel 

avı Ferit Celal seçilmiştir. 

KRONiK 

Yuvarlak Kafa, Yassı Kafa 
İngilterede Antropoloji ilmi 

adamlarından Arthur Keith'in 
yazdığına göre bu yakınlarda, 
Leipzig şehrinde Alman ilim a
damlarından biri, insanlardan 
bazılarının yuvarlak kafalı, ha -
zılarınm da yassı kafaiı olması
nın sebebini bulmuş: 

Çocuk doğduktan sonr:t an -
nesi onun başını katı bir yastık 
üzerinde yatırırsa çocuk uzun 
kafalı, yumuşak bir yastık üze
rinde yatırırsa yuvarlak kafalı 
olurmuş! . 

C. H. Partisi yeni YUnetim Kurulu genel sekreter Recep 
Peker'in başkanhğmda ilk toplantısmı ycıpıyor 

Bu buluşun ne kadar eh!'m -
miyetli olduğunu tabii anlrvor
sunuz: İsrail oğullarının tanrısı 
Yahova onları kendisinin en 
sevgili kulları olarak seçtiği gi
bi, Almanların yeniden girmek 
istedikleri Paganism tanrılan 
da Almanları yeryüzünde en 
kuvvetli, en akıllı ve bütiın in -
sanların üstünde olmağa değer
li olarak seçm:şlerdir. 

Bu kadar mutlu adamları on
lar gibi mutlu olmayan ötek: u
luslardan ayırdetmek için elbet
te bir alamet lazımdır. Şimdiye 
kadar Antropoloji ilim aJamla
rı, en basta Almanların bulun -
dukları Arya ırkını ayırt ettire
cek aiamet olmak üzere o ırk -
tan adamların yassı kafalı olduk 
lanm ileri sürmüşlerdi. 

·GENEL NÜFUS SAYIMI 

Sayı . n · 
Otomobil er i 

m 
• 
1 

a r, 
ek 

[Hususi Muhabirimiz Bildiriyor] 
Ankara, 21. 

Genel nüfus sayımı talimatna 
mesi bakanlar heyetince onan -
mıştır. Bugünlerde resmi gaze -
te ile neşrolunacaktır. Bu tali -
matnameye göre yerli ve yaban 
cı ve ecnebi bütün insanlar tef
rik edilmeden 18 birinci tesrin 
1935 cuma günü yurdumuzda 
yapılacak sayıma dahil edile -
ceklerdir. 

Numaralama işi nüfus sayı -
mı güniine kadar iç bakanlık ve 
istatistik genel direktörlüğü ta
rafından her tarafta, hatta köy 
tere varıncaya kadar teftiş edi -
lecektir. 

Numaralama işini tam yaptı -
ğını bildirdiği halde teftiş ne -

ri r,.~inde tam yapmadıkları an
aşılan memurlar sayım kanunu 

nun 6 incı maddesine göre teczi
ye edileceklerdir • 

Sayım memurluğunu kabul 
etmeyenler ve talimatname hük 
müne mügayir hareketlerde bu
lunanlardan 5 liradan 25 liraya 
kadar, ve bu vazifeyi yapmak is 
teyenlere mani olanlardan l o li 
radan 50 liraya kadar para ce -
zası alınacaktır. Parayı verme -
yenler her bir lira için bir gün 
hapis yatacaklardır. 

Şüphelerin önUne geçilecek 
Nüfus sayımının bazı vergi ve 

ve mükellefler konulmak gaye
sile yapıldığı hakkında halkın 
şüphelenmesinin önünü almak 
için konferans, müsahabe, mü -
kaleme ve tamimler yapılacak -
tır. 

Sefarethanelerdeki sayım dış 
bakanlıkça sayım def terleri se
farethanelere gönderilmek ve 
def terler sefarethanelerce dol -
durulmak suretile yapılacaktır. 

Memleket içinde her hangi 
bir dil ile çıkan gazete ve risa -
leler istatistik genel direktörlü -
ğünün halkı sayım hususunda 
tenvir i~in yollayacağı yazıları 
günü gününe ve aynen koyma -
ğa mecbur olacaklardır. 

Sinemalar da kendilerine ve
rilen ilanları projeksiyonla hal
ka göstermeğe mecbur tutula -
caklardır. 

İstatistik genel direktörlüğü 
tarafından yaptırılacak afiş ve 
ilanlar bütün umumi yerlere, res 
mi ve hususi dairelere, banka, 
mektep ve nakil vasıtalarına ya 
pıştmlacak ve yapıştırılan yer 
sahipleri bu afiş ve ilanları sa -
yım gününe kadar muhafazaya 

mecbur olacaklardır. Aynca rad 
yolar ile de neşriyat yapılacak -
tır. 

Nakil vasıtaları 
Araba, at, tramvay, otobüs, 

otomobil, kamyon, banliyö tren 
leri, lstanbul ve İzmirde bulu -
nan ara vapurları o gün sayım 
bitinceye kadar işlemiyecektir. 

Cezalar 
Sayım sabah sekizde başlaya

caktır. SaY.ım memurlarının sor-

duklarr suallere cevap vermeyen 
lerden 5 liradan 25 liraya kadar 
para cezası alınacaktır. 

Talimatname hükümlerine na 
zaran nüfus sayınıı ve kontrol 
memurluğu mükellefiyetinden 
istisna edilenler şunlardır 

Saylavlar, bakanlar heyeti, 
cumur başkanlığı ve başbakan -
lık memur ve müstahdemleri, 
müstesarlar, umum müdürler ve 
muavii°ıleri, umum katipler, dai
re reisleri, müstakil şube mü -
dürleri, kalemi mahsus ve şıfre 
müdür ve memurlarr, devlet şu
rası ve divam muhasebat reisi, 
aza, başkatip, müddeiumumi v.e 
mürakipleri, Ankara müstakıl 

jandarma taburu mensupları, as 
keri, mülki ve hususi hastaha
neler, dispanser ve sanatoryb~ 
lar mensupları, bütün yatr mek
tepleri müdür ve idare memur
ları, askeri fabrikalar ve harita 
genel direktörlükleri mensupla
rı, mevki ve merkez kumandan
ları, askerlik şubeleri reisleri, 
binbaşı ve daha yukarı rütbede 
ki zabit ve memurlar, doktor ve 
eczacılar, posta telgraf ve tele -
fon ve radyo idarelerinin bfüün 
mensupları, devlet ve şirket ta -
rafından işletilen demir, deniz 
yolları ve liman idareleri men -
supları, hakim, müddeiumumi 
ve müstantikler, su, hava gazı 
tenvirat idareleri mensupları, 
un fabrikaları ve değirmenleri 
mensupları itfaiye teşkilatı, 
bankalar· müdiir, idare meclis
leri reisi ve azaları, emniyet ve 
asayiş işlerile uğraşanlar. 
Sayım işinin idarecileri nokta 

sından vali ve kaymakamların 
lüı:um göreceği nisbette emni
yet, jandarma ve gümrük muha 
faza te~kilatları mensupları. 

Halbuki, Almanların hepsi 
yassı kafalı değildir. Şimdiki Al 
manyanın batı ve güney bat! ta
raflarından başka ülkelerinde 
yuvarlak kafalı insanlar yassı 
kafalılardan daha ziyade görü -
lür. 

İşin daha önemli tarafı, halis 
Alman olduklarında kimsenin 
şüphesi olmayan, hatta bütün 
Alman ulusuna şeref ve.-en iki 
büyük adamın kafalarının aynı 
biçimde olmamasıdır: Mareşal 
Hindenbourg yuvarlak kafalı 
olduğu halde onun ünlü arkada
şı General Ludendorff yassı ka
falıdır. 

Zaten, Almanların Arya ır • 
kından oldukları ötedenberi bi
linmekle beraber, Almanyada 
bütün kafaların aynı biçimde C\l
maması bütün Antropoloji il""Jİ 
adamlarının gözlerine çarpmak
taydı. Bir Fransız ilim adamı 
1871 savaşından sonra. o savaş
ta Fransızların Almanhra alt 
olmasının hıncını almak için, yu 
varlak kafalı Almanların Arya 
ırkından halis Alman değil İs· 
lav ve Mongol tohumu olr:lukla
rını söylemişti. 

Bunun üzerine Almanyanm 
en ünlü ilim adamlarından oldn 
Virchov işe karışmış ve Alman
ya mekteplerindeki çocukları bi 
rer birer muayene ettirerek hep
sinin halis Alınan olduklarım 
ispat etmişti. Fakat Almanlar
dan bir kısmının yuvarlak kafa h 
olduklarını görmemek kabil ol
madığından o ünlü ilim 3.da -
mının ispatı eski Romahlann 
Cermanlar için mavi gözlüdür 
demelerine, yani ancak bir 
tarih sözüne dayanmıştı. 

Antropoloji ilmi adamlarmın 
kafatası biçimine ne kadar ö -

Dil Anketi Açıldı 
Ankara, 21 (A.A.) -Türk dili araştırma kurumu genel sekre

terliğinden: 

Türk sentakasının kuralları araştırılırken, konuşma dilinde ve 
konuşma diline uygun olarak yazılmış folklor eserleri ile kitap -
larda görülen cümle ve terkiplerin yapılış şekilleri hakkında bir 
anket açılmıştır. 

"Sentaks anketi,, adını verdiğimiz bu anketin nasıl yapılacağı
nı gösteren bir program basılmış ve bütün iller ve ilçelerle Halkev 
lerine dağıtılmıştır. 

Programa göre, her il ve ilçede bulunan derleme kurulları ile 
~~lkevlerinin dil, tarih ve edebiyat komiteleri, halkın konusma 
dılınde yazı sentaksimizdan başkalık gösteren sentaks şekille'rini 
ve ata sözleri! bilmeceler, masallar, halk tekerlemeleri gibi folk
lor varlıkla:ı ıle halk diliyle yazılmış hikaye ve tiyatro gibi kitap
larda b~lab~le~ekleri yazı sentaksından değişiklik gösterir cümle 
ve terkıJ?l~rı fışleyeceklerdir. 
DiTimızın öz konuşma kaynağındaki bütün sentaksı varlıkları

m -~r:aya çıkarmak için açrlan bu anketin büyük verimler vere • 
cegını umarız. 
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Bütçe Kamutayda Görüşülüyor 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yarın kamu -

tay saat on dörtte toplanacak, bütçe müzakeresine başlayacak -
trr. Ka~utay icap ederse öğleden evvel de toplanarak bütçe mü -
zaker~esıni dört beş gün içinde ikmal edecektir. Bütçe bir haziran
d.a alakadarlara bildirilecek, ınemur maaşları vaktinde verilecek -
tır. 

nem verdiklerini bilirsiniz. O -
nun için sonradan gelen ilim a
damları ~n halis Arya insanları
nın bulundukları Almanya ülke
lerinde böyle biri yuvarla~, b!ri 
yassı iki türlü kafatası olm~sı
nın sebebini çok mera kctmış -
lerdi. Bu ilmin adamlarına göre, 
yuvarlak kafa Arya ırkından ol
mayan insanlara mahsustur. O 
halde Almanların kendilerini 
Arya ırkından sayan başka Av-

.rupalılann hazan yuvarlak ka~ 
falı olmalarını nasıl izah etme
li? 

İlim adamları bu güçlüğe kar 
şı gelmek için Avrupa ırkların
da türlü türlü tasnifler yapmış

lardı. Kimisi A vrupalılarr üç 
büyük ırka ayırmışlardı. Nite -
kim Amerikalı Antropoloji ada
mı Ripley Avrupalıları Töton -
lar, dağlılar ve Akdenizliler di
ye ve ırkın kafasını da buna gö
re göstermişti. Daha sonra 
Fransız Daniker A vruaplılar i -
çin yalnız üç ırkı az görerek on
ları altı ırka çıkarmıştı. 

Leipzig'deki ilim adamının 

buluşu şimdiye kadar bütün i -
lim adamlarının karşısına çıkan 
o güçlüğü bir çırpıda ortadan 
kaldırıyor. Kafatasının yuvar
lak yahut yassı olması, çocuğun 
başını yastığın katı veya yumu
§ak olmasından ileri gelince ar
tık Antropoloji ilminin dayan -
dığı büyük prensip doğru değil 
demektir. 

Bu buluşa göre yuvarlak ka -
falı olmak yumuşk yastık üstün 
de yatmaktan ileri geldiğinden, 
biz Türkler en ziyade yuvarlak 
kafalı olduğumuzdan dolayı, bi
zi çocukluğumuzda yumuşak 
yastıkta yatırdıkları için anne
lerimizin ellerini bir daha öp -
memiz Jazımgelir. 

Alman ilim adamının büyük 
buluşu eski çağlar t arihini de 
kökünden değiştirecek gibi gö
runuyor. Bu kadar tarihçiler 
Mısırda. Irak'ta. Hindistanda 
eski zamandan kalma mezarla
rın içine inerek oralarda bul -
dukları kafataslarının biçimine 
göre oralara gömülmüş insanla
rın hangi ırktan olduklarını an
lamağa çalışıyorlardı. 

Onların emeklerinin bundan 
sonra faydasız bir şey değil, fa
kat Almanyanın en büyük adam 
!arından Haekel kafa tası -
nın biçimine önem verirdi. Hat
ta Avrupa uluslarından hepsi -
nin kafataslarını muayene ettik
ten sonra A vrupada en akıllı ve 
medeniyete en ziyade elverişli 
insan olarak Arnavutları gös -
termişti. Zaten bütün tarihte 
bunun doğru olduğunu göste -
rir. O büyük ilim adamı şimdi 
sağ olsaydı, kafatası biçiminin 
böyle birdenbire hiçe indirilme
sine ne derdi? Onun bu işe ne 
diyeceğini düşünmeğe pek te 
lüzum yoktur, sanıyorum. Çün
kü Haekel şimdi sağ olsaydı, 
dünyanın en akıllı ulusu olarak 
Almanları göstermemiş olduğu 
için Jena'da duramaz, o da bi -
zim İstanbul Üniversitesinde 
profesör olurdu ve yuvarlak ka
fanın yassı kafadan daha iyi dü
şündüğünü tanırdı. 

Türk • Fransız 
Ticareti 

G. A. 

Ankara, 21 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Fransa ile 
aramızda mevcut ticaret modüs 
ve anlaşmasının tarafımızdan 
feshedilmesi üzerine yeni bir an 
!aşmaya varmak için yakında 
Pariste konuşmalara başlanaca
ğmı haber aldım. Bu konuşma -
lar icin Ekonomi Bakanlığı e -
saslci'r hazırlamağa başlamış -
tır. 

Mezunen burada bulunan Pa
ris ticaret ateşemiz Fahri bir 
kaç güne kadar Parise dönecek 
tir. Konuşmaları idare için ayrı 
ca b a dan Parise bir heyet gi
decektir. 

NEYE ŞÜKRETTiM? 
Allah yoksulu sevindirmek 

isterse e§eğini kaybettirir son
ra buldururmu§. 

Çoğumuzun sevinmesi buna 
benzer. Kendim de o aradayım: 

Dün Şişhane yokuşunda bir 
yük arabasına rastladım. Bey -
girler, tırnaklarım granite sap· 
laya saplaya çıkıyorlar, kasık -
larrndaki damarlarım parmak 
gibi §İ§İriyorlardı. Arabacı sc. 
de: 

-Dehh! 
Diye bağırıyor ve arada bir 

kamçısını şaklatarak sırasında 
dayak ta atacağını anlatıyordu. 
11 ayvan/ara acıdım ve bir yük 
arabasına koşulu beygir olma • 
dığıma sevinerek şükrettim. 
Akşama doğru Taksimde bir 

bayanın peşine takılmış bir fi
no köpeği gördüm. Yosma bir 
§ey idi. Bayan elindeki kayışı 
çeke çeke köpeği adeta sürüklü 
yordu. Zavallı hayvancık ne ra
hatça bir köşe koklayabiliyor, 
ne de kokladığı köşeye iz bıra
kıyordu. Gözü hep arkada. Kah 
yürüyor, kah kayıyordu... Öna 
acıdım ve bir fino köpeği olma· 
d1ğ1ma sevinerek şükrettim. 

Altın bakkal taraflarında bir 
sefil kedi gözüme ilişti. Tüyleri 
dökülmüş, gözleri çapak/anmış 
ve kuyruğu incelmişti. Büzül • 
düğü köşede gözlerini kırpıştıra 
kırpıştıra ya§amaya çalışıyor, 
fak at etraftaki haşarılar rahat 
bırakmıyorlardı. H ayvam ora • 
dan oraya kovaladılar ... Halsiz 
olduğundan ağaca da trrmana • 
mıyordu ... Acıdım ve bir selil 
kedi olmadığıma sevinerek şük· 
rettim. 

Pangaltıda bir kahvenin 
önü11e asılmış güzel bir kafes 
gördüm. içinde bir lrlanda ka· 
naryası şakıyordu. Kuşa merak
lı değilim ama güzel şeydir di· 
ye bakarım. Gözüm ili§ti. lki tü 
nekten başka durağı ve iki ka
rış çevresindeki k alesten başka 
gezecek yeri yoktu. Bir telden 
ötekine saldırıp duruyordu. Aç 
değil, çıplak değildi ama ona da 
acıdım ve bir kanarya olup ka
l ese girmediğime sevinerek şük 
rettim. 

Evimizin önünde bir çayır 
var. Komşu ineğini bağlamış. 
Güzel bir hayvan. Lakin dikkat 
ettim. Zavallının hayattaki va -
zifesi ne dar ve tatsız: bir buçuk 
kulaç iple Jr:asılmış bir daire i
çindeki otlarr yiyor ve ak§ama 
m emesinden sağılacak sütü lıa
zırlryordu. 

Sade ot yiyip ele süt vermek· 
ten başka işi yok iken ya ba· 
şrna o iki boynuzu neden tak • 
mışlardı! Alay olsun diyemi 
zavallı ile. Sevindim ve inek ol
madığıma şükrettim. Az sevinç 
midir bunlar? Hayat ne pembe 
şeymiş! 

B.FELEK 

Asılan suçlu için 
ayin yapıldı 

Atina, 21 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Selanikte kur 
şuna dizilen yüzbaşı Volanisin 
akrabası tarafından istirahati 
ruhu için bir ayın yapılmış me
zarına çiçekler konmuştur. 

Volanisin mahkum arkadaşla 
rı da hapishaneden çiçek büket
leri göndermişlerdir. 

ANKARA KÜÇÜK'! 
HABERLERi 

*Ankara, 21 {Tan) - Sanat 
mekteplerinin hususi idareler -
den alınarak müvazenei umumi
yeye verilmesi hakkındaki ka -
nun Jayihası dahiliye encüme .. 
ninde kabul olunmuştur. 

*Ankara, 21 (Tan) -Anka
ra Halkevi Başkanlığına seçilen 
F.erit Ce}a! ~c:r;ıutay. başkanlık 
~ıvamA ~at~~lıgı~den ıstifa etmiş 
t~r. Katıplıge Zıya Gevherin se
çıleceği söyleniyor. 

* .. Ank~ra, (Tan) - Dahiliye 
encumenı tatil günleri Iayihasın 
da ufak değişiklikler yapmış -
tır. Pazar gününe cuma adı veril 
mesinin bunlar arasında olduau 
söyleniyor. b 
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" TAN "ın tefrikası : 30. 
Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Hor Görmeyiniz : Casus Bir Ülkeyi Ve Bir 
Ülküyü Daima Kurtarabilir 

- Bilakis, ben babayiğit bir 
adamın elini sıkıyorum. 

Gerek İngiliz istihbarat kitap
larında ve gerek İngiliz emniyet 
işleri hatıralarında bu Alınan 
casusu hep ululukla anılmakta 
v~ ç~k acın~a~tadır. Karı Lody 
hıçbır şey ınkar etmemiş gizli 
hiçbir iş.!'al!?'amış, Alma~ yur
d~nun ?'ure~ıne doldurduğu sev 
gı ve tıtreyışle korku ve tedbir 
düşünmeksizin hareket etmiştir. 
Bu, ateş altında siperinden çı
kıp açıkta dolaşan askerin cesa .. 
retine benzer; burada casusluk
tan ziyade, büyüklük ve aşk var 
dır. Halbuki biz casuslukta yal
ı;ız yurtseverlik değil, casuslu
gun bütün hassalarını da istiyo
ruz. 

. ~ntellicens Servis şeflerinden • 
hırı hatırasını yazarken şöyle 
başlıyor: 

"istihbarat işlerine karşı 
kendimde büyük bir heves ve 
istidat görüyordum. "istihba
r~t,, sözü "Casusluk,, fikri ver
diği için bence çok cazip idi.,, 

ilerde göreceğiz ki casusluk 
çok defa .büyük harpler kazan
dırmış veya kaybettirmiştir. 
Zafer kazanan unsurlar müka
fat1ar gördüğü ve isimleri bü· 
yük saygılarla tarihlere geçtiği 
halde neden bir casus fena sa
yılsın? Neden bir casus tutuldu
ğu zaman en ağır cezaya çar
pılsın? Bu sözler uluslar arasın
daki telakkiye aykırı olabilir. 
Fakat casusluğun niçin çalıştığı 
iyi düşünülür ve son eserler iyi 
okunursa götülür ki casusluk 
telakkisi çok değişmiş, casusluk 
çok büyümüş ve ulusal olmuş
tur. Büyük harp bütün bir mil
leti casus yapmış, harp sonrası 
da bütün millet fertlerine ca
susluğu bir "yurtseverlik,, bor
cu olarak vermiştir. 

. ~ng_iliz istihbarat şeflerinden 
hırı dıyor ki: 

"Casusluk tanrı vergisidir. 
Okutmak ve öğretmekle casus 
yetiştirilemez. Mesela Ruslar 
harpten evvel "hafiyelik,, de~ 
kalma casusluk hassalarına ma
lik~iler. Harp başlar başlamaz 
t~sıs ettikleri "casus mektepte
n,, vasıtasiyle bu hassaları yay
dılar ve kuvvetlendirdiler. Fa
kat doğuşlannda casusluk has
sası bulunm~yanlar, ergeç ya
ka~ı ele __ verdıler. Rus istatistik
ler~ne gore casus mekteplerinde 
yetışe? talebeden yüzde ellisi 
daha ılk teşebbüslerinde tutul~ 
dular ve kurşuna dizildile 
Bunlardan bir kısmı da hayati~~ 
rını kurtarmak için düşman hiz
metine girdiler. 

Demek istiyoruz ki "yetişti
rilmiş casus,, değerli de olsa, 
bir "yurtsever cas.us,, derecesine 
varamaz. İşte Belçikalılar! On
ların önünde şapkalarımızı çı
karalım!.. Yurt sevgisinden 
başka hiçbir şey düşünmeksizin 
ve beklemeksizin hayatlarını 

tehlikeye koydular ve tarihe 
canlı olarak geçtiler. Almanla
rın yıldmm gibi birden Belçika
yı kaplamaları üzerine bütün 
Belçikalılar yurt kaygusuna 
düştüler ve çalışmağa başladı-
lar.,, 

* • • 

Casus nasıldır? 
Şimdi casusu biraz da psiko

lo jik noktf1dan tahlil edelim. 
Casus, yukarda da anlattığım 
gibi, galiba "hafiye,, den bozma 
veya o sıfatla karıştırıldığı için 
olacak ki son zamanlara kadar 
herkesçe fena, korkunç, ahlak
sız, hulasa bir şeytan telakki 
ediliyordu. Fakat bu yanlış bir 
tel.ikkidir. Casus zekası, cür'e-

DUşn1ar. karargahına kadar sokulmuf bir casus 
kadmm rolU 

ti, ani buluşları ve keskin gö
rüşleriyle çok şeyler yapar. Ca
sus hizmet ettiği millete bir 
muharebe kazandırır, bir yurt 
kurtarır, bir şeref verir. iyi ya
lan söylemesini bilir, çalacağı 
şeyi aşırmak için binbir yol bu
lur, zıhin çeler, suikast yapar, 
aldatır. Belki onun bu meziyet
leri, kendisini fena, tehlikeli, 
şeytan göstermektedir. Fakat 
bunlar düşman içindir. Düşma
na karşı kullanılan her şeytan
lık bizim için bir iyiliktir. Ca
sus silahlı bir askerden daha cok 
tehlike içindedir; ondan d;ha 
çok cesur olmağa mecburdur. 
Casus düşmanın karşısında de
ğil, içindedir. Bunlar çok defa 
alacakları paradan ziyade mes
leklerinin merak ve cazibesiyle 
veyahut yurtlarını kazandırmak 
aşk ve fedakarlığı ile iş görür
ler. Harp casusu için, yukarda 
da gördük, hafif ceza yoktur. 
İp, kurşun, satıı onların etrafın
da dola~makta, başlarının ucun
da beklemektedir. Halbuki mu
vaffak oldukları zaman cezala
rının dehşeti derecesinde bir 
şey kazanamazlar. istihbarat 
üstatlarından Miralay Nikolay 
"Gizli kuvvetler,, inde diyor ki: 

" ... İş olup bittikten sonra 
casuslar aradan çıkarılırdı. Me
sela birinci N apoleon'un Ulm 
ka!esini Ç'lhuk ve kan dökme
den zaptetmesi meşhur casus 
Schulmeister sayesinde olmuş. 
fakat bu casus hiçbir mükafat 
görmemişti. Bunun gibi büyük 
casuslardan Şmugler de sefalet 
içinde ölmüştü.,, 

Casus bir avcıdır : Avcı bir 
ördek vurmak için karların, ba
taklıkların, sazlıkların arasında 
günlerce bekler, hastalanır ba-
zan ölür de... ' 

. Casus bir aşıktır. Nicin sev
d~ğ!ni, niçin .. hasret çC°ktiğini, 
~ıçın daha guzel birini aramadt
gmı hesap _etmez. Sever ve ölür. 

~asus hır ressamdır, bir fo
tograftır, bir şairdir. Para, ıstı-
r~p, korku d~şünmez. o yalnız 
bır merak, bır ülkü önünde ele 
geçireceği şey için koşar ve mu
vaffak olur; yahut sefalete dü
şer ve ölür. Bir İngiliz, casus
luğu güzel san'atlar kadar se
ver. ve ona atılırken bir Kari 
Hans bütün sevgisiyle düşman 
içinde çalışırken bizde bunun 
tamamen aksini düşünen büyük 
ler ( ?) yok değildir. 

Hiç unutmam.büyük harp ni
hayetinde Almanyada kalmış 
Türk talebeleri f talyadan geçe
rek istanbula geliyorlardı. ital
yadan bunların arasına bazı su
ikastçi Taşnaklann da karışaca
ğını söylediler. Bir zamanlar 
meşhur bir gazetecimiz olan za
' tın Triyestede bir arkadaşı var
dı. Emniyet işleriyle uğraşan 

bir memurumuz gazeteciye rica 
etti: 

- Arkadaşınıza yazsanız da 
talebelerimiz vapura binerken 
dikkat etse, veyahut talebeleri
mizin dikkatini celbetse, dedi. 

Gazeteci kaşlarını indirdi. 
Gözleri büsbütün renksizleşti ve 
uçmağa hazırlanan bir kartal 
gibi kollarını açarak: 

- Ben casusluk etmem ve 
kimseye de ettirmem, azizim, 
dedi. 

Ben bu çekiçvari cevabı bir 
defa da çok meşhur bir polis 
m\ld\lr\bn\Uıden "tt"'*'.Vııt"dn:ı· t..+i
hat ve Terakki zamanında dün-
yanın en paralı ve en güçlü bir 
polis müdürü tanılan bu zat da 
yapılması kendi elinde olan ko
lay bir iş için: 

__. Bu bir casusluktur, onu 
daha küçük adamlara teklif et
seniz daha kolay yapılır, diye 
öğüt vermişti. 

İngiliz muharriri Vigilan, 
"Bütün bir millet nasıl casus 
olur., başlıklı bir yazı yazmış
tır. Orada uzun boylu verdiği 
tafsilattan anlıyoruz ki Alman 
işgali altında kalan Belçikalılar 
memleket dışarsma çekilen or -
dularına ve müttefiklerine zeka
nın, fennin ve f edakarlığm buldu 
ğu bütün vasıtalarla yardım et
mişler, binlerce asker ve zabit 
kaçırmışlar, kıymetli malumat 
ve vesikalar vermişler, Alman 
hareketlerini bozmak için her ça 
reye baş vurmuşlardır. İngiliz 
muharririnin tabiriyle "Bütün 
bir millet casus,, olmuştur. 

Harpte bazı divanıharpler ve 
divanıharplerin bazı hükümleri 
bu yurtsever casusları öldürme
ğe kıyamamıştır. Harpten bir -
kaç yıl önce Almanyada suç üs
tünde yakalanan iki İngiliz ca
susu, yüzbaşı French ile müla
zım Brandon, yalnız hapsedil
mişler ve zabitlere mahsus say
gıyı görmüşl~rdir. Bunun gibi 
Almanlar Belçikada Vallonnes 
istihkamlarım düşürdükten son
ra Belçikalı bir topçu zabiti si
vil giyerek gizlenmiş ve mü
kemmel bir istihbarat yuvası 
k~rarak bir yıl işletmişti. Sonra 

' hır ihanet yüzünden yakalandı. 
Ele geçer; vesikalar kaçamağa 
yer vermıyordu. Zabit de yap
tıklarını saklamadı. Hakim son 
sorguyu sordu: 

- Başka bir diyeceğin var 
mı? 

- Yok, dedi, ben yurdun 
verdiği vazifeyi yaptım. 

Buna karşı verilecek karar 
kurşundan ibaretti. Fakat zabi
tin yurt aşkı ve erce davranrşr 
mahkeme azası üzerinde derin 
bir tesir uyandırmıştı. Hiçbiri 
ölüm kararı vermedi. Zabiti Ber 

Kokusu 
Olmasaydı! 

. Çorum şehri sarımsaksız kalmış 
Geçen gün Tan öyle yazıyordu. 
Bunun ne kadar can sıkacak bir 
şey olduğunu şimdiki genç ba -
yanlar bilmezler ama, Çorum
daki yaşlıca anneler arasında, 
sarımsağı yoğurtla karıştırarak 
hasta çocuklarının kollarına, ba
caklarına sürüp sardıklarını u
nutmamış olanlar bulunsa ge -
rektir. 

Buna kocakarı ilacı derseniz, 
yeni hekimlikten haberiniz ol -
madığmı belli etmiş olursunuz. 
Çünkü sarftnsak en modern ilaç
Jardan biridir. Amerikada Nev
y ork şehrinin bir büyük hasta -
hanesinde, verem hastalığına 
tutulmuş I 082 hasta üzerinde 
tam 56 türlü tedavi usulü tc;o!:bik 
etmişler. Bu kadar usUI arasın
da en faydalısı sarımsak ilacı ol
muş. Sarımsak ilacından içen 
hastaların öksürüğü azalmış, 
balgamları kurumuş, ateşleri 
düşmüş, kuvvetleri artmış, daha 
iyi yemek yemeğe başlamışlar. 

Sarımsak yalnız vereme kar
şı değil, kendisi gibi en modern 
son moda hastalığın, tansiyon 
artmasının da ilacıdır. İnsana 
iki santigram sarımsak hülasa
sı şırınga edilince, bir kaç saat 
içinde tansiyon iki derece hat-
~ ' ta daha ziyade, düşer. 

Büyük annelerimizin hasta co 
cuklaz:na ~arımsakh yoğurt süJr
m.~ler.ı. de fena bir şey değildi. 
Çunku sarımsak, nazik bir aza
da yerleşmiş olan iltihabı ken -
disinin sürüldüğü yere çeker. 
Zaten sürüldüğü yeri kızartma
sı da bundan ileri gelir. 

Ancak, kolayca tahmin eder
siniz ki, diplomalı hekimler sa -
rımsağı - kocakarıların yap -
tıklan gibi - döverek öylece 
kullanmazlar. Dövdükten sonra 
""u ... lopln.v 11.<c:" ~anşnraraK nu-
Jasasını cıkartırlar. Mesela es
kiden pek cerahatlanmış, iyi ol
mayan yaralara dövülmüş sa -
rımsak vurulurdu. Diplomalı 
hekimler aynı yaralara sarım -
sağın hülasasmr sürerler ve ya
ra iyi olur. Cünkü sarımsak mik 
ropları öldü~mek için iyi bir i -
laçtır. Sarımsak yenildiği vakit 
nefes yollarıyla cıktığı için ve
rem mikroplarının da baş ilacı
dır, diyenler bile vardır. 

Pastırmanın mutlaka sarım -
saklı olması da, sarımsağın hem 
iştah açmasından, hem de etin 
bozulmasına meydan vermeme· 
sinden değil midir? 

Ah, onun hiç bir türlü gizle
nemeyen kokusu olmasaydı! 

Lokman Hekim 

MEVLID 
lstanbul'da Birinci Vakıf hanın

da Ter~! merhum Bay Ha~an 
Fehmi Ustündal'ın ruhuna ittihaf 
olunmak i:zre 24 Mayıı 935 Cuma 
günü Erenköyünde Sahrayıcedid 
camii 'erifinde Bay Hafız Sadettin 
tarafından mevlidi nebevi okuna
cağını baremi bütün doıtlarına 
bildirir. 

İstanbul İkinci İflas memurlu
tundan: 

Müfliı Avunduk Zade Birader
ler şirketi ve Şürekası masasında 
alikadar alacaklıların 23/5/935 
Per,eobe günü saat 15 de İflas 
idare hey'etioce şimdiye kadar 
geçen i'ler hakkında verilecek 
ızahata dinleyerek bir karar ver
mek için dairede hazır bulunmala-
rı ilan olunur. (11697) 

line gönderdiler ve yalnız hap
settiler. 
Doğru olduğunu iddia edemi

yeceğim bir vak'a daha var. Al
manlar, guya, öldürmek isteme
dikleri bazı casusların alnına 
kızgın demirle bir işaret koy
duktan sonra salıveriyorlarnıış. 
Bu suretle bu adamlar bir daha 
Almanyaya gidemez ve Alman
yada casusluk yapamazmış. 

(Arkası var), 

22 - 5 - 935 

KENDi KENDiMiZE 
ÇATIYORUZ 

Biraların 
Pahalılığı 

N'MW 41 •• 

r 

Emlak hastahğ1 
Nasıl ara sıra bağlara, :ııer.ze· 

vata ve ağaçlara hastalık gelira 
şu aıralarda lstanbuldaki akar· 
{ara da böyle bir hastalık gelmiş 
tir. Bunu si%e bütün mülk sahip 
[eri, vergi memurlan ve tellallar 
söyliyebilirler. Bu hastalık fU· 
lur: 

Y ~:sek kapasitede $0Syeteleı 

:.ıe kurumlardan baıka hemen he· 
men bütün ticaret ve .zenaat yeri(; 
·i İfİn ka:zanç vergisi, İfinde çalış 
ığı yerin bina vergisi kesimine 
emel tutulan gayri aali gelir Üu· 

rindcn alınıyor. Bunun İçin kira 
cılar yalnız ucuz kiralı yer değil, 

oergisi a:ı' yer arıyorlar. Şehrin 
,iyasa yerindeki binalara, dükkan 

• lara da hep yüksek vergi kon 
muf. Onun için bir fOk dükkanlar 
kiracı bulamamakta. Bu dükkan· 
ların ilerde vergilerinin inmesinı 

Bütün sermayesi, bir avuç 
kaynamış arpa ile ikişer sap ot
tan ibaret olan bira, acaba yer
yüzünün hangi yanında bizdeki 
kadar pahalıya satılır? Kilosu 
60 paraya arpa al... Su karışma
mış halis terkos suyu ile kay -
nat .. İçine biraz şerbetçi otu, bi
raz ömür otu, biraz bikarbonat, 
ve bir kaç af yon zerresi kat! 

Sonra bwıu fıçılara doldurup 
zemzem suyu gibi dirhem dir -
hem sat!. .. 

Bir kilo arpadan, kaç kilo bira 
çıktığını hesap etmedim ama, 
"kökü suda,, olduğuna göre, bu
nun temin ettiği büyük kazanç, 
biradan ziyade ağızlarmızı su
landırsa yeridir. 

değil, bina değerlerinin yeni ya.zı 
mı tatbik edilince çıkmasını bek· 
femek geFıektir. Şu halde bir yan· 
:lan vergisi yükaek akarlar kirac. 
bulamıyarak kapalı kalmakta, biı 
yandan da kazanç sahipleri kü. 
çük vergili yerlere giderek ka· 
~nç vergilerini e1!siltmektedir 
Kapalı kalan iradın ver11i11ini al· 
maktaki gÜflük de ayn. Bu hal 
her geçen gün daha çok kendin 
gösteriyor ve böyle bir daha açıl 
mamak üzere kapanan dükkôn · 
ların sayısı artıyor. Hele yeni kı) 
met Üzerinden vergi alınmayc. 
başlayınca boşalacak akarlar şÜp 
'ıesiz daha çoğalacak. 

E ! Bu böyle giderse ne olacak? 

Smlôk değerinden çok aıaiıyc. 

:lüıecek, boı yerlerin vergi.U.i al 

mada güçlük çekilecek ile baka 

ya kalacak, ka:zanç erbabı ya ver 

gisi düşük ile piyasadan u:zak yer 

Biliyorum ki, bu satırları o
kursa, Bomonti şirketi müdürü, 
fıçıdan yeni çekilmiş bira gibi 
köpürecek ve bin dereden su ge
tirerek kendini müdafaaya çalı
şacak: İnhisar vergisinden, 
--c1 :& • ol'i .s. , • 1--- --t.;6---L -&..-&. .. U:L&.. ~-·-~ 

dan bundan demvuracak. . 
Fakat ne kadar çırpınsa, tu -

tunmak istediği dalların elinde 
kalacağına şüphe etmesin. 

Bira, bugünkünden çok ucu -
za satılabilir. Bize içirilen bira
nın, Alman Avusturya biraları
m, bir yana bırakalım, Balkan 
biralarından bile aşağı derece -
de olduğunu söylüyorlar. Hatta, 
daha ileri giderek dörtte üc sn· 
dur, diyenler var. Afyonlll' bir 
su için halkımızın bu sıcak yaz 
günlerinde şirketih kasalarına 
akıttığı ve daha da akıtacağı pa
rayı düşünerek yüreğimiz yana 
yana soruyoruz: 

- Bira ucuzlamıyacak mı? 

Ucuzlatılmayacak mı? Ucuzla
tılamıyacak mı? 

Salahaddin GUngör 

.ıfaltarak işini daraltacak, ve bun 

lan kimse fayda görmiyecek. 

'lfülk sahibi kiracı bulamıyacak, 

'ı volumu küçülecek ve hükumet 

bu iki hadiseden dolayı fÜphem 

:laha az vergi alacak. 

lıte bu üstünde çalııılması ve 
etüt yapılması lô:zım gelen bir 
hastalıktır ki uzun müddet aldırıı 
edilme:ue sonu lstanbul mülkleri· 
nin yıkılmasına ve devletin gelir 
!1ütçesinde büyücek gedikler açıl· 
ma&ına sebep olabilir. Pürüzü bu 
1erece göze batan bir sistemin de 
ğiştirilmesini düşünmek ve bunu 
hatıra getirmek pek aykırL ve fay 
:lasız bir iı değildir sanıyoruz;. 

Biz böyle düşünüyoruz: 

Siz ne dersiniz? 

Yarın ilk matine· S A R A y sinemasında 
sinden itibaren 2 film birdene 

SAV AŞ ŞARKiSi 
(QUSTAV FROEHLICH) in pek mUhlm bir eseri ve 

Tamamen renkli kısa versiyon görUlmemit bir 
film. Bu film, bütün dünya sinemalarında pek 
parlak muvaffakiyet kazanmıştar. 

1 

l 

!•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı 
: H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 = 

i Sigortalarınızı Galatada Ü nyon Hanında Kilin i 
~ U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. !_ 
1 Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• i 

: . ~YONI 
: Kumpanyasına hır kere uğramadan sıgorta yaptırmayınız. 1 
i Telefon : 4.4888. 3222 
•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım ıııı•ıııı•ıııı• 
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HABEŞ iMPARATORU DiYOR Ki: 

"italya Yurdumu istila 
Etmek Emelindedir,, 

Uluslar Kurumu Konseyi Dün 
Toplandı, Mesele Görüşülüyor 

Cenevre, 21, A.A. - Konse
~~ bu devre için başkanlık eden 
l..ıtvinof, uluslar kurumu and
laşrnasının 15 inci maddesi hük-
111üı_ıce, Şako meselesini gözden 
geçınnek üzere, fevkalade su
rette yapılan toplantıyı saat 
16,20 de açmıştır. 

Litvinof ile delegeler, Mare
§al Pilsudskinin ölümünden ö
liirü teessürlerini bildirmişler
dir. 

Portekiz dclegesi, Vaskonsel
l~s. toplantıya başkan seçilmiş
tır, 

... Toplantının bütün ilgisini (a
lakasını) İtalya-Habeşistan and 
laşrnası çekmektedir. 

Eden, Masigli ve Habeşista
~ın Paris elçisi Havariate ve 

aron Aloisi ile görüşmüştür. 
Sanıldığına göre, İtalya, uz

laştırma komitesine Habeşista
lltn yabancı üyeler göndermesi
ll~ karşı gelmekle bt:raber, ko
tnı tenin, çahşmasım yalnız u
~usal hadiselerine hasretmesini 
ısrarla isteyecektir. 
, Tam tersine, Habeşistan, iki 
de~let arasındaki her türlü ilgi
l~rın de gözden geçirmek sure
tıle konseyin hakem usulu ile 
anlaşmazlığı kotarmasını (hal
letmesini) dilemektedir. 
, Eden'in ödevi, bu iki türlü 
düş~nüşü uzlaştırmak ve Ha-
beşı~tan'ın dileği onaylandığı 
takdırde, hakemlerin inceleme 
alanını (tetkik sahasını) kısalt
maktır. 

Habeş ımpa a o-
. runun t e 1 g rafı 

• Cenevre, 21. A.A. - Habeş 
ltnparatoru, uluslar kurumu kon 
ıeyine bir tetlyazısı gönderie, 
c.enevre andlaşmasının tatbiki
nın sağlanmasını, 15 inci mad
deye göre Habeş-İtalyan anlaş
b:a~Iığınm incelenmesini sınır 
adıseleri ilgisile uzlaşma komi 

te · · sı?ın l 098 tarihli andlaşmayı 
~~~~ır etmesine İtalya karşı gel-
ıgı takdirde, bir araştırma a

S1lınasını dilemiştir. 
lt Bu telyazısı, sınır boyunca 
\· alyan kuvvetleri ve savaş Ie
ı;-2ıını y~ğılmakta olduğunu ve 
ti ~.beş hükumeti iki yabancı seç 
rn71 h~Ide, İtalyanın, uzlaşma ko 
b tesıne kendi uyrularında ( te
~ aa) tayin ettiğini ve gene İtal
h~~~n, ~omitenin işini Ualual 
de ısesı~e hasrettimek niyetin-

J.f ldu~unu bildiriyor. 
trı abeşıstan'ın, yeni hadiselere 
to geı olmak maksadile kendi 
t, I>rakiarında muvakkat bir bi
~taf b .. ı 
teı 0 ge ayırdığ'ı da, gene bu 

Yazısında hatırlatılmaktadır. 

Habeşistan imparatoru 
' dadır. 

İtalya, yurdumu istila etmek 
emelindedir. Onun savaş arayan 
tavrı yalnız yurdumun değil, 
bütün acunu.n da düzenin teh
did etmektedir. Bana öyle geli
yor ki, barışın korunmasından 
mesul olan uluslar kurumu, İ
talyanın, ülkeme karş~ ~aldırJI?-a 
sının önüne geçmek ıçın evgm 
tedbirler alabilir. İtalya, acunun 
h .. r ,,nniinP H;ıhesistan h~kkm
da yalan haberler yaymakta ve 
benim yabancı ülkelerdeki elçi
lerim bunlann yalan olduğunu 
bildirmektedirler. Yeni hadise
ler çıkarsa, sınırlanmızm ~orun 
nıası için gereken bütü ntedbir
leri alacağız. Yabancı bir devle
tin istilasına uğrayacak olursa, 
H abşistan, saldırmağa karşı koy 
mak için, bütün kuvvetlerini o 
saat seferber edecektir. Ancak 
inanmak isterim ki, tayin edilen 
uzlaştırma komitesi, uluslar ku
rumunun ve barışı seven devlet
lerin de yardımı ile, savaş'm ö
nüne geçebilecek bir anlaşmaya 
varacaktır.,, 

Londra, 21. A.A. - Roma
daki İngiliz sefiri Ronıaya dö
nünce Mussolini tarafından ka
bul edilmesini istemiştir. 

Röyter ajansının istihbarat 
bürosuna göre İtalya, Habeşis
tan'm hakem komisyonuna Ha
beştan'ın hakem komisyonuna 
Habeş mümessili olarak Frans'z 
ve Amerikan hukuk şinaslarmr 
tayin etmisini kabul etmiyeceit
tir. 

Çekoslovak
yada Seçim 
Alman sudete 
partisi seçimi 

kazandı 

Prağ, 21. A.A. - Henlein'in 
başkanlığındaki Almcln "Sü<le
tet,, partisinin ezici bir çoğun
luk (ekseriyet) kazandığı yarı 
resmi surette berkitiliyor.(teyid 
~diliyor.) Bu parti, ihtimal ki, 
300 saylavlıktan 40 ım sağlaya
cak ve Çekoslovak çifçi partisin
den sonra en kuvvetli parti ola
caktır. 

Bu muvaffakiyete herkes şa
~ryor. 

Gelecek kabinenin ne suretle 
kurulacağını, şimdiden kestir
nıek mümkün değildir. 

Henlein, Cümhuriyet başkanı 
Masarike bir telyazısı gönderip, 
partisinin kazancı ilgsile saygı 
ve bağlılık duygularını sunmuş 
ve demiştir ki : 

" Pazar günkü seçimlerin 
sonucu, ekoslovakya nasyona
listlerinin karşılıklı saygı, barış 
ve insanlık duygularile elbirlik
ledni gösteren bir unsurdur ,, 

Prağ, 21. A.A. - Meclis in
tihabatmm neticesi : A1man sos 
yal demokrat partisi 11 aza, Çif
çiler birliği partisi 5 aza, Alman 
hıristiyan fırkası 6 aza, Henlayn 
A iman fırkası 44 aza, Alman
Macar fırkası bloku 11, Lehliler 
dahil olarak sudeta katolik fır
sı 22. Ziraatci çek fırkası 45, 
Çek sosyal demokrat partisi 38, 
Çek ulusal sosyalistler ZS, Çek 
katolik halk fırkası 22, Çek es
naf partisi 17, Gayda çek faşist 
partisi 6, Çek devlet memurları 
partisi 00, Hükumete horcu o
lanlar partisi 00, Çek ulusal bir
ı~;;• 1 9 . A.70.n. ao~~.n~ n<.>tİce~İ de 
buna benzemektedir. Yalnız a
yan azasının adedi 150 dir. 

istiklal Savaşı 
Filme çekiliyor 

Antep, 21. A.A. - istiklfıl 
savaşında cenup harekatını fil
me almak üzre şehrimize gelen 
füm heyeti bir haftadan beri ça
lışmakta ve Gaziantep müdafaa
sım filme almaktadır. Heyet iş
ealin acı günlerini, halkın san
lışıru, savaşın açlık ve vasıtasız
lık anlannı, buna karşı alınan 
tedbirleri, fişenk ve bomba ima 
Jathanesini, acı zerd:ıli çekirde
ğ:nden ekmek yapılmasını, aç 
kalan kadınların bir hayvan ia
şesi üzerine üşüşmelerini, aske
re erzak su ve cephane taşıyan 
kahraman Türk kadın!annm ha 
r~katmı ve Gaziantep müdafaa
stnın ne çetin şartlar altında ba
şarıldığını bütün evreleri ile fil
me almıştır. 

Heyet yarın Urfaya gidecek-
tir. 

imparatorun b i r 
. to ~ gazeciye mektubu 
),ıail'~dra, 21. A.A. - Daily 
beş ~n Harrar muhabiri, Ha
torıd unp.aratorunun kendisine 
tıcşr errnış olduğu bir mektubu 
l'or ~~ektedir. Bunda, denili-

En Büyük Fransız . . . 
Deniz tayyaresi Lehıstan kabınesı 
yan d 1 Yerinde kaldı 

'• l'!;l : 

llllte~abeşistan, barışı seven bir 
~t h~r. O,. komşularile her va
\illtele '· geçınınek ister. Başka 
Qeğ, tın haklarını tam olarak 
bcrahe eınekle (takdir etmekle) 
itan 1 r, kendi haklarını da kıs
(~~kla korumak dölenindedir 
lqttrn ındedir), uçaklarımız, tank 
qbt ;:' boğucu gazlarımız ~e 
~etile Plarımız olduğuna daır 
dır. ı: haberler büsbütün yalan
~\otan akkınıızda Tüzei adaletie 
dıı~. llınasından başka bir şey 
~r k~~en ınüracaatımızın, ulus
~·~x \>e ~ınunca iyi karşılanaca· 
,ı:.tı gij 1 ~Ya ile aramızdaki bü-
11llde k~· Uklerin bu hafta içeri
~~İlece~~t~n kotanlacağını (hal 
""~• l' guıı) umanın. İtalyanın 
~r teti:.ek (_ihtiyat) olarak al-

lrlcrın içyüzü meydan-

Paris, 21. A.A. - Lieutenant 
Paris ismindeki en büyük Fran
sız deniz tayyaresi demirlemiş 
olduğu Bordo limanında tema
men yanmıştır. 

Trende bir 
Haydutluk 

Breslau, 21. A.A. - Polis, 
dört kardeşten mürekkeb bir 
çetenin şefi olan Friç Şuller is
minde birini yakalamıştır. Bu 
çete, 12 mayıs gecesi, Bresl":u
Dresden treninde, tabanca ıle 
korkutmak suretile bir posta 
torbası ve 52.000 mark çalmış
tır. Diğer üç haydud kaçmaya 
muvaffak olmuşlardır. 

FRENGi iLE MÜCADELE 
Frengi ve Belsoğukluğundan ko· 

runmak için asri Teksayt pre7.erva
tiflerini eczanelerden arayınız. 
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Varşova, 21. A.A. - Bugün 
öğle vaktı toplanan bakanlar 
meclisinden sonra başbakan, 
Reisicümhur taraf rndan kabul 
edilmiştir. Başbakan Saraydan 
çıkdıkdan sonra şunları söyle
miştir : 
Mareşal Pilsudskinin ölümü 

ortaya yeni bir durum çıkarmış
tır. Bu durum içinde Reisicüm
hurun yönetim - idare - i~lerini 
vereceği kimseleri seçmelı la
zım geleceği kanatinde bulun
dum. Ve bütün bakanlarla bir
lik olarak kabinenin istifasını 
kendisine verdim. Reisicümhur 
şimdiki kabineyi yerinden bı
rakdı. Hükumet kendisinin is
tekine göre ve onun güveni ile 
işine tekrar başlıyor ve ödevini 
yapacaktır. Son günlerde bütün 
lehlilerin yüzünden okunan de
rin sarsıntının kendilerini hü
kumetin etrafında birleştirece· 
ğine inamın vardır. 

........----~~~~ ...... ~ 
Hitler Beklenen 
Söylevini Verdi 

Fransız 
Kabinesi 

"Almanyamn Barışiı İhtiyacı ı 
Vardır. Onu İstiyoruz,, 

Flanden~in istifa 
Edeceği söy-

1 eniyor 
Paris, 21. A.A. - Bu sabah 

Reisicümhurun başkanlığı altın. 
da toplanması kararlaştırılmış 
olan kabinenin içtimaı 28 may!
sa bırakılmıştır. 

Berlin, 21. A.A. - Ruzname
sinde yalnız hükumetin beyan
namesini ihtiva eden Rayiştağuı 
bugünkü toplantısı, 669 s~yla~ 
hazır olduğu halde Rayıştag 
başkanı General Göringin bir 
söylevile açılmıştır. 

Göringden sonra Hitler söz a
larak bir hülasasmı aşağıya koy
duğumuz söylevi vermiştir : 

Hitler bu söylevile Almanya
nın zamanımızın büyük mesele
leri önündeki gidişini aydınlat
mak istemiştir. 

Führer, söylevinde başlan
aıç olarak Alman ekonomisinin 
harbden sonraki tamirat tazmi
natı ile yıkılmış olduğunu söy
ledi. 

Hitler bundan sonra sistemli 
kurallarla Almanyamn muhtaç 
olduğu ham maddele_ri ~dinmesi 
gerekdiğini kaydetmıştır. 

Hitler daha sonra yeni Alman
ya ile eski Almanya zi~niyetl~
ri arasındaki ayrımı gostermış 
ve demiştir ki : 

EO-er bugünkü Almanya banşı 
sağl~mak istiyorsa, zayifliğin· 
"den ve korkaklığından dolayı bu 
suretle hareket ediyor demek 
değildir. 

Biz, yabancr uluslardan ken
di kültürlerini ve lisanlarını kal
dırarak onları kendilerine ya
bancı olan Almancayı kullan
maya mecbur etmek istek ve ta
sarında değiliz. 

Milliyetperverlik prensipinin 
temamen birleşdiği Avrupada 
herhangi bir gaY.ri millileştiril
menin mümkün olacağım da 
sanmıyoruz. _ 

300 yıldan beri Avrupada dö
külen kanlarla elde edilen müs
het sonuçlar jlrasrndaki nisbct
sizlik çok açıkdır. 

Fransa, Almanya, Lehistan, 
İtalya, daima Fransa, Alman
ya, Lehistan ve İtalya olarak 
kalmışlardır.Her savaş her şey
den evvel ulusların seçgin kü
mesini yutuyor. Fakat Avrupa 
da artık boş yer olmadığ"I için 
her utku (zafer) bir devletin 
nüfusunun yalnız sayı itibariyle 
çoğalması sonuncunu verebilir. 
Eğer uluslar adedlerinin çoğal
masına bu kadar kıymet veri
yorlarsa, bunu temamen nor
mal bir tarzda sağlaya bilirler. 

Toplanmak yolundaki ameli 
projelerimizden hiç biri on ila 
20 yıldan önce, ideal projeleri
mizde elli ve hatta yüz yıldan 
önce gerçekleşmiyecektir. Fa
kat barış ve baysallık isteği dev
leti idare edenlerin isteğinden 
baska bir şey değildir, deye id
di~ olunursa karşılık olarak şu
nu derim: Eğer, yönetmenler ve 
hükumetler barışı isterlerse u
luslar hiç bir vakıt savaşı dile
miyeceklerdir. 
Almanyanın barışa ihtiyacı 

vardır. Ve onu istiyor. 
Eğer bir İngiliz devlet adamı

nın, bu neviden inanca hiç bir 
şey ifade etmez ve yalnız birge 
andlaşmalar altındaki imzalar 
içtenlik inancası verir dediğini 
duyarsam, Edenden her halde 
bunun inanca mevzuubahis ol
duğunu lfitf en gözönünde bu
lundurmasını isterim. 
imzamı on andlaşmanm altı

na koyabilir ve bu hareketimle 
görüşümü Sar geneloyu sırasın
da Fransaya karşı yapdığım ka
dar belirtemezdim. 
Eğer Alman ulusunun şefi ve 

delegesi sıfatiyle dünyaya ve 
ulusuma, Sar meselesinin kota
rılmasından sonra Fransa ile a
ramızda artık anlaşamamazlık 
olmayacağı hakkında inan (te
minat) vermekle banş için bir 
çok yazıdan ve bir sürü pakttan 
daha çok şey yapdım. Fakat 
böyle bir beyanat, bundan bilge 
(malumat) alındığını berkiten 
bir bildirigden başka bir düşün .. 

ce ile karsılanamazsa o zaman 
bize de ke

1

za vu vakıadan not al
makdan başka yapacak bir şey 
kalmaz. 

Fakat, ben beyanatlara dava
nın ihtiyaçlarına göre kıymet 
vermek denençlerini - tecrü
belerini - protesto etmek yü
kümündeyim - mecburiyetin
deyim. 

Rayiş hükumeti barışdan 
başka bir şey istemediğini hem 
de Alınan ulusu adına sağlayın
ca bu deyev - beyanat - en 
az her hangi bir imza kadar kıy
met alır. 

Führer, bundan sonra kollek
tif çalışma beraberlğii sistemin
clen bahsetmiş ve bunun 17 yıl
dnnberi temamen başka başka 
surette yorulduğunu (tefsir) 
saptamıştır (tesbit) etmiştir. 

Hitler devamla dedi ki: 
Bugünkü kollektif çalışma 

beraberliği fikri reisicümhur 
Vilsondan çıkmıştır. Yilsonun 
14 prensipinin göre barış, tek
rar uzlaşma, genel silahsızlan
ma, ve bu suretle de genel gü
ven barışı olacakdr. 

İşte buradan bütün devletle
rin ve bütün ulusların uluslar 
sosyetesi kurulunda arsıulu~al 
bir kollektif ç~lışma beraberliği 
fikri doğmaktadır. 

Genel savaşın sonuna doğru 
hic bir ulus bu fikirleri Alman 
ult;su kadar şevk ile karşılama
mıştır. 

1919 da Versay andlaşması 
Almanyaya zorla kabul ettirildi
ği vakıt, ulusların kollektif ça
lışma beraberliği son darbeyi 
yedi. . 

Herkesin eşitliği yerine yenen 
ve yenilen ü1eci (taksim) kabul 
ediliyordu, Versay andlaşma
smqan Almanyamn silahsızlan
ması genel bir silahsızlanmaya 
bir başlangıç olarak kabul edil
mişti. Bu örnkden bugün çalış
ma beraberliği fikrinin en gü
rültülü tarafdarı olan kimsele
rin bunu ta o zamandan nasıl bir 
tarafa attıkları görülebilir. 

Almanya barış andlaşmasının 
şartlarım taassübk.arane dene
lebilecek bir tarzda tatbik edil
di. 

Bugün galib uluslar tarafın
dan sebepler gösterilerek and
laşmalarm taptanmamış (tatbik 
edilmemiş) olmasını reddetmek 
hiç de zor değ\ldir. Şimdi ya
bancı devlet adamlarının ağzın
dan, andlaşmaları gercekden 
taptamak istemiş old~kla~ını v~ 
fakat aranılan zamanın henüz 
gelmemiş olduğunu hayretle du
yuyoruz. Halbuki silahsızlanma 
için ge=-eğin bu şartlar ortada 
bulun yordu. 

1 - Alman silahsızlanmıştı, 
2 - Silahsızlanma için gere

ken siyasal şartlar da vardı. 
Çünkü Almanya hiç bir yerde 
eşi olmıyan bir demokrasi idi. 
Diğer devletler yalnız silah

sızlanmayı reddetmekle kalma. 
mışlar, tamtersi silahlarını ar
tırnuşlardır. 

Führer tayyarecilik, tank, a
ğır topçuluk ve deniz altı gemile 
rindeki terakkiyi gösterdikten 
sonra yükümsel (mecburi) as
kerlik hizmeti meselesine geç
miş ve demiştir ki : 

Makdonaldm yaptığı bir tanı 
mı (tarifi) hayretle söylemeden 
geçmiyeceğim. Makdonald, AI -
man ordusunun tekrar kurulma
sı üzerine diğer devletlerin si -
Hihsızlanmalarmı geriye bıraka
bileceklerini söylemiştir. Şu hal 
de her andlaşmamn bozulması, 
diö-er tarafın ayni sonuncu çı -
ka~ak suretile cezasını bulu -
yor demektir. Sanıyorumki, böy 
le bir halde ya bir "evet,, ve ya 
hut bir "hayır,, mevzuu bahis o
labilir. Bir devletler grupunun 
kendi silahlarım bir defne dair. 

Hükumetle yakından temasta 
bulunan mahafil, bu tehirin baş 
bakanın rahatsız olmasından i
leri gelmiş olduğunu söyle.mek
te ise de Le Jour gazetesı, ka
bine üyeleri arasındaki görüş 
anlaşamamazlıklarını inkar et
mek mümkün 01madığmı yaz
maktadır. 

Hatta bu gazete, hükumetin 
yakında istifasını vereceğinden 
de bahseylemektedir. Rivayet~ 
göre Flandin, sol cenahı kendı· 
sine fazla zorluklar çıkarmış ol· 
makta muahaze etmiştir. 

Parlemento açıldığı zaman ve 
rileceği söylenilen söylev de 
Pantkot tatilind~n sonraya bıra
kılmıştır. 

başka devletlerinki ise bir şey -
tan aleti olarak göstermesi müm 
kün olamaz. Alman ulusu ebedi 
yen türeden (hukuktan) ari ve 
ikinci sınıf bir ulus olarak kal
mayı kabul etmemektedir. 

Hitler, söylevine devam ede
rek, konferanslar hazırlanması 
ve sonradan çağırılanlara bu 
programın üleç (taksim) kabul 
etmez bir bütün olduğunu bil -
dirmesi kuralını reddetmiş ve 
Almanyarun programının hazır 
!anmasına katılmadığı hiç bir 
konferansa girmiyeceğini, bu -
nunla beraber, bunun Almanya 
nın andlaşmaları sonradan im
za özgenliğinde (serbestliğin -
de) olmaması demek olmadığı
m söylemiştir. 

Bundan sonra doğu paktın • 
dan bahseden Hitler, demiştir 
ki: 

Bu metinde sonuçlan şimdi· 
den hiç bir suretle görüJemiye -
cek bir yardım yükendi (taahhü 
dü) gördük. Şimdiki Alman hü
kumeti, komşulariyle barış içirı 
de yaşamaktan daha iyi bir şey 
istemiyor. İşte barışı sevdiğimiz 
içindir ki, hele doğuda her han 
gi bir kaç devlet arasında bulu • 
namayız. 

Bizim fikir dünyamız Sov· 
yetler birliğinin fikir aleminden 
tamamen ayndır. Edenin son 
söylevinde okuduğwn bir müta· 
leada Sovyetler birliğinin süel 
bir saldırmayı (askeri taarruz ) 
ve dünya ihtilali siyasası güt • 
rnediği bildirilmektedir. 

Bu fikir ileride doğru çıkarsa, 
Almanya kadar kimse bahtiyar 
olmıyacaktır. Almanyanın bir 
Avrupa savaşından kazanacak 
hiç bir şey yoktur. İstediğimiz 
şey açık ve erginliktir. Bu iti
barladır ki, sınır memleketlerle 
ademi tecavüz paktlan imzası • 
na hazır bulunuyorduk. 

Litvanyayı bundan hariç bu· 
lundurmaklığımrz, savaş istedi
ğimizden değil, bu devletin in
sanlık camiasının en iptidai ka· 
nunlarile istihza etmesinden .. 
dir. Bu devletlerle her hangi bir 
andlaşma ile bağlanma imkanı 
nı görmüyoruz. Bu jevletlerle 
her hangi bir andlaşma ile bağ
lanma imkanını görmüyoruz. 
Memel statükosunu tekeffül e· 
den devletler tarafından ıberta· 
raf edilebilecek olan bu ayra 
(istisna) bir tarafa bırakılmak 
üzere bütün Avrupa konuşma. 
larile ademi tecavüz ve her tür
lü şiddet hareketlerinden vaz. 
geçme andlaşmaları bağıtmaya 
(akde) hazırız. Bu suretle bizim 
güvenimizi çoğaltmaya yardım 
eden devletin güvenini arttır
mış oluruz. Metinlerinden bilge 
(Malumat) aldığımız yardım 
paktlarının bağıtlanmasında ise 
evvelki süel bağlanmaları • itti
f~k .si~teminden farklı olmzyan 
hır ıstıhale görüyoruz. Bu vakı 
a~a1?-_~ele Fransa ile Sovyetler 
Bırlıgı arasında süel bağlaşma 
yapılması sebebile bilhassa mü 
t~essifiz, 
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Demokrasi ve Eko
nomsal Lib2rallik 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

tın alacak kadar zenginler bulun
mamalıdır. Orada buna göre düzen 
almalıdır.,, 

(Rusao)nun dileği, ekonomsal a
landaki işlere devlet karışmadıkça 
tahakkuk edebilir mi? 

Şu halde ekonomsal liberallik ne· 
den ve nasıl dcrnok:-asinin §artı 
oluyor?! 

Biliyoruz ki e1conomsal liberal
Jfü, devletin iktiaat işlerine el de
ğirmc:nesi dem:!ktir. Bu sis:teme gö
re iktisat işler.ni yalnız fertler ba
şaracaktır. 

Fakat devlet bu i§lere karırma
clıkça, kalın sermayenin cılız var
h '~ları c~mcs'nin önüne geçilebilir 
mı? Geç.lemezse d·rnakrasinin ma. 
na ını nereler e ara.-nzı.lı? Onu ne
rcLr de bulmclı? 

iş, (Rus&o) ıml.,Mından mütalea 
et''lince, scrbe tc r!t değil, devlet 
rnüdclıaJeciliJi d mckrasi in icaha
tı.1dan. sa.yılmak l!ızım galiycr. 
. Hadı bız, .o lt".1.dnr ileri gitmiye· 
lım. Fakat ın~af ed l'm de eko· 
nom~~. a~anda serbestc'liği. ulus ege
rn nl•g<nın pl\;n!İpi olarak ileri sür
e: 'ye!iın. 

Bütün bu mülahazaları gözden 
uzak tutmadıb:-dan olacak ki Pa· 
r · Hukuk F e 1 ült,.ı1i Profe";;rlf'rİn· 
c!en (Ba tel.mi) (H kuku esasiye) 
al.il kitabında: 

"Fransız d mel rnoisi esas itiba
rile siyasidir. El.oncmsal sistemler
le münasebeti yo1ctur,, der. 

Klas:klerden (Esmeni) bu görü
§ Ün aksini dcı'rI, müsbctini müda
faa etti. 

(Bordo) nun ünlü profesörü 
(Dügi) ye gernce o daha ileri gi. 
der. Ben o kadarına cesaret ede
m:yorum. Rahmetliye göre demok
ras'.nin ekonomnl serbesti ile müna
sebeti yoktur. O her sistemle uyu
§ur. 

• Tarih bize ekonomıal liberalli-
ğ·n, demokrasiden çok sonra oldu
ğunu anlatıyor. Bunun ikisi, bir do
ğl mlu ikizler değildirler. 
Kitaplarım yanımda değil, fakat 

hafızamda yanılmıyorsam ekonom
aal liberallik on dokuzuncu asrın 
ortalanndadır ki demokrasile bu
luştu. 

Bunlar, ( Şal"l Jid ve Sari Rist) in 
(i..ı:tiaat mezhepleri tarihi)nde kla
sik bilgiler sırasında anılmaktadır. 
Şunu da iıaretleye biliriz ki (fi

..:iyokratlar) aerbeat iktiaatcıların, 
liberal ekonomculann babalan ıa
)'t hrlar. 

Bunlar, tefleri Doktor (Kene) ile 
prensiplerini yaymap baıladddan za 
man, Fransada 1789 devrimi henüz 
patlak vermemişti. Demokrasi mev
zuu bahis değildi. 

( Fiziyokratlar) iktisadi sistem· 
leri için demol~rasiyi düşünmüyor· 
)ardı. Mutlakiyeti beğeniyorlardı! 

• Bütün bunlardan benim çıkardı-
iım ıudur: 

iktisadi aerbestcilik diye bir sis· 
tem vardır. Biz buna türkçe eko
nomaal liberallik diyoruz. Buna gö· 
re devlet iktisat işlerine karıımaz. 
O, yalnız asayiıi tutmağa borçlu
dur. Vazifesi jandarmalıktır. 

Bildiğim bir teY varsa ekonom
anl liberalliğin bugün cenaze me· 
rnsimi yapılmaktadır. 

Bunun ad:na hakikatine inana
ra.1< arıdından ağlayanlann yank göz 
yaılanna! 

iktisatta Hrbestcilik öldü. Hal
buki milletlerin hakimiyeti eaki
ainden kuvvetli yaııyor. 

Yeni n~iller, ekonomul liberal
liii tarihin seyrinde bir tahakküm' 
aatm diye okuvacaklarttD". 

Onl .ır, adı aerbeati olan aldatıcı 
satınn acılannı duymayacakları 
için demokrasiyi bizlerden iyi la· 
dacaklardır. 
Lafın kısası, ekonomaal liberal

lik, demokraainin bir dizbaiı nİta· 
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fJ~can B~j] 
Bilrban CAHiD 

köylere, çiftliklere sarkıntılık e
den aşiretler için Atik çiftliği 
tehlikeli bir yer olmuştu. 

Basibrin'de şirket, ilk tesisatı 
yaparken bu aşiretler bir kaç ke
re sarkıntılık etmişlerdi. Fakat 
şimdi orası artık pek yeni ve son 
sistem tesisatlı bir yer olmuştu. 
Otomobil elektrik, telefon, tel
graf, yol da bunun için k~~dile
rine dağlık, sarplrk, gerılık .ve 
karanlık arayan haydutlar içın 
buralarda tutunmak imkanı kal
mamıştı. 

Atik çiftliği de artık böyle 
baskınlara uğramak tehlikesini 
unutmustu. Böyle olmakla be
raber Demir bey gece gündüz 
dedelerinden kalan sakınmak ve 
korunmak adetlerini bırakmış 
değildi. Çiftlik kulesinde çifte 
nöbetçi daima kilometrelerce u
~akları gözlemekte devam eder
ler. 

Yeni Proje 
Yapıldı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

Bu parçaların mecmuu 1270 
metredir ki, inşası halinde lima
nın rıhtım uzunluğu 2322 met
rtye çıkacak ve bu da bugünkü 
liman faaliyetine göre ihtiyacı 
karşılayacaktır. Filhakika 1933 
istatistiklerinde limana gelen 
vapurlann sayısı günde yirmi 
beş ve tonu 1243 bulunduğuna 
ve her gemi için vasatl olarak 
seksen metre tul kabul edilebi
leceö-ine göre 2000 metre rıhtı
mın ° şimdilik kafi geleceği he -
saplanmıştır. Yukarıda sayılan 
sahalarda tamire mühtaç olan 
kısımlar tamir edilmek ve hiç 
rıhtım olmayan yerlerde rıhtım 
yaptırılmak, eski ve yeni nhtım
lar yükleme ve bo~altma vasıta
ları ve antrepolarla teçhiz olun
mak sureti le; az murafla İstan 
bul limanında şamandıradan va 
reste olacak şekilde vapurların 
kara ile aborda olarak yana§tTia 
ları ve tahmil ve tahliyenin lü
zumu kadar süratle intizam ve 
ucuzlukla yapılması kabil ola -
caktır . 

Bu sahalar gümrük ve liman 
İ§lerinin icap ettirdiği vasıfları 
haiz olduğu gibi tasavvur olu -
nan işin mümkün mertebe ko -
layca başarılmasına imkan hisıl 
olacağı anla~ılmıştır. Zira: bir 
kısım yerlerde su derinlikleri bil 
yük gemilerin yana~masma k!
fidir, bazı Y.erlerdeki sığlıklarda 
taranarak veya rıhtımlarda ter
tibat yapılarak istenilen hale ge 
tirilccektir. Ekseri yerler rüzgar 
lardan mahfuzdur. Deniz yolla 
rı rıhtımlarından itibaren tem -
dit olunacak mahaller lodosa 
maruz ise de, senenin 10 - 15 gü 
nüne inhisar ettiği tecrübe ile 
malUm olan bu hal senenin di -
ğer günleri için buralardan, isti
fadeye mini olmayacaktır. Bu 
rıhtımlara yana§aeak olan va • 
purların ant olarak çıkacak de • 
nizlerden muhafazası için atar -
ga şamandıraları yapılmak su -
retile barmdmlmalan imklnı 
da bulunabilecektir. Bu uhalar 
da bulunan Ford, Kolordu, Gü
zel sanatlar akademisi ve erzak 
ambarı gibi binalar az bir deği -
şiklik ile antrepoya kalbolunabi 
lecektir. Temdit olunacak sahjl· 
lar şimdiki rıhtımların uzanıl -
masından hasıl olacağı için güm 
rük noktasından bugünkü vazi
yet muhafaza edilecek demek • 
tir. Temdidi mütasavver rıhtım 
mahallerinin arkası kara yolla
nna muttasıl olduğundan şeh -
rin muhtelif mahallerile müna -
kale kabil ve kolay olacaktır. 
Buralardaki binalar ve yerler 
rin büyük bir kısmı devlete ait 
bulunduğundan bunların satın 
alınmaması büyük masraf yap-

nı değildir. 
Son derate inkılap kürsüsüne çı· 

kanlan milllhualar aanıldıfı gibi, 
tahıi dUtilncelerin deiit ilmin ve 
Kamalimn'in ica~atulır 'formülle-
ridir. ' 

Mahmut Ealll BOZKURT 
Ankara, 19. 5. 935 

[Not: yannki yazrmu, Tilrk rejimi ve 
ekonomsal sistemi. M. E. B.] 

Gerek Vatson ve gerek Şahin 
~~ ~asi~rin'de geçen hep biri
bırının eşı günlerden kurtulma
nın ve böyle sahiden hoş ve me
rakı~ c~lanmış bir tarih köşesi
ne ~ırmış olmaktan doğan bir 
sevınçle şatonun bütün dairele • 
rine, Demir beyin ve Erguvanın 
yattıktan odalara kadar gezdi
ler. Genç kızın odası ile babası· 
nın odası arasında çift ipek ha
lılar örtülü bir kapı vardı ..• 

İki taraf tan da bakılınca gü
zel bir dıvar halısı asılmış gibi 
görünen bu kapının camı ve tah
tası yoktu. İki odayı yalnız çift 
halı ayırıyordu. 
Erguvanın odası tek, fakat 

geniş pencereli, yeri ufak ipekli 
seccadelerle süslü, bronz karyo
lalı bir odaydı. 

Şahin bey bu kale içinde apar· 
tıman hayatı süren baba kıza 
hayret ediyordu: 

_ Dışarıdan bakıldığı zaman 
kimse ümit etmez ki bu kalede 
modern bir hayat vardır. 

Vatson'un aklı hamamda kal
mıştı. 

Çiftlik kulesinin erzak anbar-

Etibba odası 
Ve doktorlar 

Etibba odasına yazılı doktor, ecza. 
cı ve dit tabiplerinden 250 kişinin ai
datlarını ödemedikleri için Hakyerine 
\-erildiklerini yazmııtık. 

Dün, Etibba odası batkan vekili 
Ihsan Samiden aldığımız bir yazıda 
deniliyor ki: 

"14 mayıs tarihli Tan gazetesinde 
çıkan 250 doktorun mahkemeye veril 
diği hakkındaki haber doğru değildir. 
Tekzibini saygılarımızla dilerim.,, 

Biz bu mektubu olduiu gibi neıre· 
diyoruz. Anct1k, bize o haberi veren 
kaynak haberin doğrulağunda ısrar 
etmektedir. Aynca dün doklor Hay
ri Omer de odanın mektubuna adeta 
cevap ;-ibi olan şu sözleri söylemiştir: 

"- Etibba odasına yazılı üyeler • 
den 160 kişi icraya verilmiştir. Sizin 
neşriyatınız tamamile doğrudur. Esa
sen kazanç vergisi münasebetile ç ka 
rılan ve Kamutay azasına dağıtılan 
broşürde de bunlar yazılıdır. 

Bence işin içyüzü, Etibba odasının 
icap ettiği gibi çalışmayışındad·r. E
ğer meslekdaşlara faydalı ve yara • 
yıcı i~ler görmüş olsa, aidat vermek
ten hiç kimse kaçınmu. Ve emin ?· 
hın.bir çok azalar aidatlarını haklı hır 
ısrarla ödememek -uziyetinde bulunu 
yorlar. 

Oda idare heyetinde bulunan ar
kadaşlann hariçte müteaddit v~zif~
leri bulunuşu da, takdir edersinız kı, 
iyi çalışmağa imkan vermez. Kanaa: 
timce hakkı huzur ve maaş mcselelerı 
halledilmedikçe bu hikayenin bitme • 
sine de imkan yoktur . ., 

Diğer taraftan dit tabibi Osman 
Eiirhaneddin de gaı:ctcmize bir meK· 
t'tıp göndermiştir. Bu mektup aynen 
§Udur: 

"Sayın gazetenizin 19. 5. 935 t~
rihli sayısında, altıncı sayfasında Etıb 
ba odası aidatı hakkında neşredilen ve 
bana atfedilen beyanat hakikata ve 
dü~üncelerime uygun görülmemiş ve 
tarafımdan bu bapta hiç bir gazeteye 
beyanatta bulunmamış olduğumdan 
keyfiyetin aynı sayfa ve aynı sütunda 
aynen yazılarak düzeltilmesini kamı· 
nun verdiği hakka dayanarak dilerim, 
saygılar ... 

Gazetemizde çıkan beyımatm ken
di fikirlerine uygun olmadığını bildi
ren bu mektubu ko 'lll8kJa beraber 
mektupta bir yanlıılık olduğunu tah· 
min ediyoruz. 

Maden resimlerini ndiren 
kararname onaylandı 

Bakanlar heyeti, maden re -
simlerini indiren iki yıllık yeni 
%antı na~ !ttwbb"t •~t!f,. 

Yakında tatbikine başlana -
caktır. Kararnamenin kabulü 
madencileri sevindirmiştir. lh -
racatı kolaylaştıracağı umulu -
yor. 

maya lüzum olmayacaktır. 
Ana hatlarını yukarıda bildir 

diğim projenin tatbikine geçil • 
meıi için kati keşif ve planların 
yapılmP.sı hususunda hazırlık -
lara başli1Dmııtır. Projenin en 
mühim kısımlarının ikmali için 
bir milyon lira sarfı tazım gele
ceği tahmin edilmektedir. Pro -
je, maddi imkan dere.cesi ı;ıisbe
tinde peyderpey, tat?ık edıf~c~k 
ve inşaatın liman hızmet~er~n~n 
ifasını haleldar etmemesı ıçm 
her yapılan kısım parça parça 
faaliyet sahasına ilave olunacak 
tır. Yeni rıhtımların, hükumet
çe satın alınan rıhtımları idare 
eden ve halen tahmil ve tahliye 
hizmetlerini görmekte bulunan 
idare tarafından yaptırılması ka 
rarlaşmıştır. 

tarını, silahhanesini, misafir o -
dalarını da gezdikten sonra sa -
lona geldiler. 

Şahin bey yirmi otuz kişiyi 
rahatça yatıracak olan misafir 
dairesini pek enteresan bulmuş· 
tu: 

- Burasını bize gösterdiğini
ze iyi etmediniz, diyordu. Ba -
sihrin pek uzak değil. Vakitli 
vakitsiz rahatsız olacaksınız 
zannederim. 

Demir bey delikanlının omu -
zunu okşadı: 

- Atik ailesi on asır misafir 
ağır lamıstır. 

~~guvan, babasının söyledik
lennı .Vatson'a tercüme ettikçe 
Amenkalının bu yiğit Türk ba
basına karşı duyduğu saygı ta
pınmak derecesine yükseliyor • 
du. 

Nihayet Gülkadın hamamın 
hazır olduğunu söyledi. 

Amerikalıyı yenilmez bir ar
zu ile kudurtan bu taş hamam 
sabahtan yandığı icin hararetini 
artırmak güç olmamıştı. 

Gülkadın iki misafiri hamam 
dairesinin kapısına kadar götür-

HAK YERiNDE 

Hüviyetini 
Saklıyan 
Dilenci! 

Dilencilik yapmak ve adım po 
lise yanlış haber vermekten suç
lu Kadriye isminde biri dün Sul 
tanahmet sulh ikinci cezada sor 
guya çekildi. 

Suçlu kendi adının Emine de
ğil, Kadriye olduğunu, adının 
polisçe yanlış zaptedildiğini söy 
ledi ve: 

- Ben dilencilik yapmıyo -
rum. Tahtaya çamaşıra giderek 
gçiniyorum, dedi. 

Makeme Kadriyeyi, çalışabil 
diği halde dilencilik etmesin -
den ve htiviyetini gizlemesinden 
dolayı, 2 gün hapise ve dilenci
lik ettiğinden dolayı da, bir haf
ta müddetle belediye ve idarei 
hususiye işlerinde buğazı toklu
ğuna çalıştırılmasına ve kendi -
sinden bir lira hakycri masrafı 
alınmasına karar verildi. 

* Eksik gümrük resmi öde -
ınek suçile yakalanan Sürmene 
vapuru sahibi Nail ve kaptan 
Şükrünün duruşmalarına dün 
sekizinci ihtisas hakyerinde ba
kıldı. Şahitler dinlendi. Hadh;e 
hakkında Beyrut konsolosluğu
muzdan tafsilat istenmesi için 
duruşma başka güne bırakıldı. 

* Istanbuldan Roterdama 
gönderilmek üzere yüklenen 
mallar arasında altın sakladığı 
anlaşılan Niko ile A tanaş'm du
ruşmalarına dün sekizinci hak
yerinde bakıldı. Malların deftre 
de kayıtlı olup olmadığını tet -
kik için duruşma başka güne 
kaldı. 

SUtten zehir!enenfer 
Üsküdar müddeiumumiliği 

sütten zehirlenme hadisesi talı -
kikatım henüz bitirmemiştir. 
Sütçü Ziyanın süt aldığı mandı 
ra ve mandıradaki bütün hay -
vanlar ve kaplar muayeneden 
geçirilmiştir. Zehirlenenlerin a
razı, hadisenin bakır kaplardan 
iler geldiği kanaatini vermiş • 
tir. Fakat mor..ıt raPOr\U[elmedi 
gı 1çın ttatr soz, yar.ın soyıeneoı .. 
lecektir. 

Sütcü Ziya, sorguya çekildik
ten so'iıra hazırlık tahkikatının 
gayri mevkuf sürmesi onaylan -
mIŞ,, kendisi serbest bırakılmış -
tır. 

* Veznecilerde, Balaban ma
hallesinde, büyük Reşit paşa 
caddesinde subay Omer Fevzi -
nin evinin önünde bir elektrik 
ampulile bir elektrik sigortasını 
çalmakan suçlu Saimin duruş -
ması dün ikinci sulh cezada biti
rildi ve suçlu Saim 9 ay hapis 
cezasına çarpıld'I. 

Be!ed ye cevabmı bild'rdi 
Periye bankasından evvelce 

yapılan istikraz dolayısile, bir 
kısım hamillere,belediyenin bor 
cu kalmıştı, Paristeki Sent mah 
kemesi, belediyeye haciz konaca 
ğmı bildirmişti. Belediye huku
ki tetkikatını bitirmiş ve dün 
Paris Sent mahkemesine ceva -
bım bildirmiştir. 

dil. Şahin bey de Vatsonun ge· 
vezeliği ile girdikleri hamamdan 
memnundu. Soyunma odasında 
ıtır kokulu, yumuşak tüylü hav
lular vardı. 

İki mühendis sedef kakmalı 
nalınlarla sıcak mermer taşlar 
üstünde gezerken kubbede ak -
seden kendi seslerini dinleyip 
gülüyorlardı. Şahin bey lstan :.. 
bullu olmakla beraber alaturka 
hamama girmiş değildi. Bu ha • 
mamda yıkanmasını da bilmiyor 
du. 

Amerikalı için büsbütün ya • 
hancı olan bu hamamda bir za· 
man ne yapacaklarını biribirle -
rinden sordular. Nihayet karşı
lıklı aldıkları kurnaların mer -
merindeki gümüş tasların vazi· 
fesini keşfettiler. 

Itır kokulu sabunların köpü -
~şü Vatson'un pek hoşuna git
tı. 

Bir saat kadar süren bu ha -
marn aleminden sonra soyunma 
odasındaki yumuşak sedirlerde 
uzandılar. 

Amerikalı tatlı bir rüya görü
Y.Or gibiydi. 

BERBERLER CEMiYETi 

Kongresini .Yaptı 
Cemiyetin Hesaplarm.daki Yol

suzluk iddiaları Karşılandı 
Berberler cemiyeti dün yıllık 

toplantısını yapmıştır.Bu top
lantıda İstanbul berberlerinrlen 
kalabalık bir grup bulunmuştur. 
Kongreyi,cemiyetin başkam İs
mali Hakkı açmış.mesleki bir 
çok meseleler görüşiilürken bir 
hayli münakaşalar olmuştur.Ne 
ticede, hafta tatili ve ga> ri safi 
varidat üzerinden alınan vergi 
nisbetinin indirilmesi için te -
şebbüslerde bulunulması onay -
lanmıştır. Genel heyet ayrıca 
bir yardım sandığı kurulması -
na, aidatların bir lira indirilme
sine, ihtisas vesikası olmayanla 
ra dükkan açtırılmamasına, her 
mmtakada teşkilat yapılmasına 
karar vermiştir. 

Toplantı sırasında başkan, ce 
miyet parasının usulsüz harcan
öığı yolundaki iddialara da ce -
vap vermiş: "Her isteyen her 
dakika hesaplan kontrol edebi -
lir: usulsüz bir santim harcan -
mamıştır.,, demiştir. Altı aylık 

bilanço bu arada genel heyete 
sunulmuştur. Ecnebi tabiiyetin
de olan bazı kimselerin seyyar 
berberlik edememelerini temin 
edici tedbir alınmasını da karar 
laştırdıktan sonra toplantı biti
rilmiştir. Berberler mektebinin 
idaresi ile meşgul olmak üzere 
ayrılan beş kişilik heyete seçi • 
tenler şunlardır: Fahri, Hamdi, 
Sait, Ahmet Sukuti, İhsan. 

Kadın berberle· 
ride toplandılar 

Duyduğumuza göre kadın ber 
berleri kendi aralarında toplan
mışlar, altı aylık ondüle maki -
nelerinin hariçten getirtilmeme
si ve yerli yapılanların da bele
diyece kontrol edilmesi için hü
kumete mürac:ıata karar ver -
mişlerdir. Ondüle yapanlar da 
bundan böyle berberler cemiyeti 
mütehassısları taraf ındaıi imti • 
han edilecek ve ehliyetname ala 
caklardır. 

Japon 
Balıkçı 

Tayyaresi 
Uçağı mıydı? 

Tayyarenin ardından da istanbulda 
bir haber uçuruldu 

Konya, 21 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) ~ Londradan 
Tokyoya giden Japon tayyare· 
cisi Katsutaro Ano lstanbuldan 
buraya gelmiştir. Tayyareci, 
bir müdet durduktan sonra A -
danaya hareket etmiştir. Ora -
dan Hal ebe geçecektir. .. 

Konya muhabirimizin yukar
da bahsettiği bu tayyare hak
kında dün lstanbulda şu haberi 
öğrendik: 

Japon tayyarecisi bir Japon 
balık kwnpanyası hesabına se
yahat etmekte imiş. 

Dünyaca tanınmıı olan bu ba 
1rk kumpanyası Londraya her 
sene mühim miktarda balık gön 
dennekte imiş. Fakat Tokyo • 

Müteahhit öldU 

Belediye, nümerotaj işini dün 
yeni bir müteahhide ihale etmiş 
tir. Müteahhit haziran ortasına 
kadar nümerotaj işlerini bitir -
miş olacaktı. Evvelki müteahhit 
şartnameye uygun olarak evlere 
numara takmamış ve ayni za -
manda muayyen zamanda yetiş
tirememişti. Belediye, bu müte 
ahhit hakkında hukuki takibat 
yapmağa hazırlanıyordu. Fakat 
müteahhit birden, ölmüştür. 

Giyinip çıktıkları zaman ak
şam kararıyordu. 

Baba kız ortada yoklardı. 
Bir hizmetçi misafirlere por

takal şerbeti getirdi. 
Salondaki kaplan postu serili 

rahat koltuklara gömüldükleri 
zaman iki erkek hizmetçi ken-. 
di boylarındaki gümüş şamdan
lara yükselip kalın vücutlu 
mumları yakıyorlardı. 

Bir dakika içinde bu mermer 
kolonlu geniş salonun rengi, 
manzarası değişiverdi. 

Vatson arkadaşına: 
- Evet, evet, diyordu. Bin • 

bir gece. 
Şahin bey, bu yeni yetişmiş 

1stanbul genci için de bu alem 
bu manzara yabancıydı. · 

dan Londraya 40 gün devam e· 
den yolu balık kumpanyası kı· 
saltmak istemiş ve Tokyoda bir 
uçuş yarışı yaptırmıştır. 

Bu yarışta muvaffak olan tay 
yarecilerin bütün masraf ııu ve
rerek Londraya göndermiştir. 

Tayyareciler Tokyodan Lon· 

fikaxttıııı~ci\fi un\\111Wzfyeffei\ 
çok memnun olmuş. iki tayyare 
daha satın almıştır. 

Kumpanya bundan sonra mal 
satışını tayyarelerle yapacak ve 
40 günlük yola 10 günde mal sev 
kedccekmiş. 

Mamafih ] apon tayyarecisi • 
nin uçtuğu tayyare tek kişilik 
olduğuna göre bunun balık taşı· 
yacak bir yük tayyarecisi olma· 
sına ihtimal verilemez. 

Satma mücadele· 
sinin sonunçları 

Sitma mücadele teşkilatının 
934 yılı çalışmasına ait bir ra .. 
por çıkanlmıştır. Bu rapora gö
re, 1934 yılında 413,685 sıtmalı 
tedavi edilmiş, bunlara 5326 ki 
lo parasız kinin dağıtılmıştır. 

önce halkın yüzde 50 sinden 
fa~lası sıtmalı olan mücadele 
mıntakalarında 1934 de sıtmalı 
nisbeti vasati olarak vüzde 13 e 
düşmüştür. 

biydi. 
Patron, mühendis Turgut o

na bir kaç kereler Atik'ten ve 
Demir beyden bahsetmişti. Fa • 
kat orada eski Bağdat sarayla· 
rının bir küçük eşi olduiunu an· 
tatmamıştı. 

Erguvan'a: 
- Burada sıkılmadan yaşa • 

manızın esrannı şimdi anladı:rıı. 
dedi. Musiki salonunuz, kütiiP • 
haneniz, hele Vatson'u olduğ1J 
kadar beni de hayran eden gii • 
zel hamammız olduktan sonr•·. 

Genç kız samimi bir ev sahibi 
tevazuu ile cevap verdi: . 

- Yokluklar, badiyeler içırı
d~ yaşamak kolay değil. Biz ~
ba kız, tabiatın aşıkıyız: Bira; 
şam gün batışını seyretmezse 
bu, bizim için en büyük günab • 
tır. 

İki arkadaş ev sahiplerinin 
centilmenliği üzerine sakin bir 
konuşmaya dalmışlardı ki baba 
kız e:öründüler. 

Amerikalı gördüğü ikramdan • 
mP~tolmuştu. Akşam yemeğini şamdan1•1;. 

Şahin bev de Mardin'den u - la aydınlanan geniş ve dört k. 
zak bir çiftlik içinde böyle bir şe yontulmuş yekpare m~ ~ıa 
alemin mevcut olduğunu um - zerinde yediler. Misafirlerı.;:ı) 
madığı için adeta şaşırmış gi - 1 (Arkall 
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·~-------------=~--------Y ~c~(r, bergüzar - Andaç, an· 
lılaç 

MUlıt'cı a - Andıç 
liatJra.,- Aru 

. Bu ev- baba andacıdır. Onun için 
hır türlü \1<ıyıp da satamıyorum. 

.. Bu aunuğanı birlikte geçirdiğimiz 
l:~n}erin .~nmacı olarak kabul eder 
lttisıniz? 

Fransa l ı\ ikfuncti son silahlanma 
llıescıesi fü ıC\·ine, Almanya hükümeti
ne Yeni bir• ~'ldıç daha verdi. 

Bu yolcı.iJ.UiS tan güzel anılarla dö
lleceksiniz. 
k Gazetelerde ,Kayserin anılarını o • 

Uyor musunıu ? 

• 
Beıeri - luscl 
lnaamğ (T. ~'i.) 

1: B~ kadar guı:u r belki inseldir; fa. 
at tnsaniğ değiWir. 
Bidat - Tür<ıç. 
Osmanlı tarihinln iyi ve kötü tü

t(eç~er kavgasını h-.tırlar mısınız? -
Bıdatı basene, bi\iah seyyie) 

.ı,~er türeç yeni cMuğu kadar fay-
"'CUI olmak lazmıgelm ez. • 

• 
~ ~ilivasrta - Aıra_çsrz, doğrudan 

0Rl"uya 
8ilvasrta - An.çl~-açla 

ta Araçlı, araçsız ver.tilı:r - Bilvası
vc bilavasıta vergiler. 
Ben araçla iş göm\cHi sevme. 

• 
ı ttihk - Bağlaftna 
ittifakı ara - Oybirliğ,i 

~ Bilitt.ifak - l • Oy 1 MıJiği ile, 2 • 
c.lbirtiği ile. 

Müttefik - Bağlaıik 

• 
tih Osman~ imparatorluğu hangi ta-

l tc ve kime karşı Alman va ile bağ-
aştı? • 

Sü~~ bağlaşmalarmın a~rlnc nasıl 
geçecegız? 

D .. nkü ~ .. u ı.. kamın Kamu tayda oybirli-
gı ile ka ... uı edilmiştir 

Çok İşimiz 
Var! 

Ciçek gibi dilimizin ne hoyrat bııh
çıvınlar eline düştiiğünü, tür~ç~ ya
zışta özenimiz arttıkça, daha ıyı seç· 
meğe başladık. Dilimizi öyle güclük, 
öyle işe yaramaz bir kılığa sokmuşlar 
ki aradan biraz daha vakit geçsey • 
miş başka dillere giren kendi kel.i~e
lerimiz, bir anbar dolusu saman ıçıne 
karışmış inci tanelerine dönecekm~ş. 
En belli başlı sözlerimizin başka il
lerde kalması ve başka dillere karış· 
ması ne acıklı şey •.. 

llk gynlerde, yazı yazarken, dili • 
miz tutu1muş, kekemeleğe uğramış gi 
bi oluyorduk. 

Gitgide açıldık. Bugün, kendimizi 
sıkmadan, kafamızı yormadan, aradı
ğımız sözleri kolaylıkla buluyoruz, ne 
dediğimizi anlatmakta güçlük çekmi
yorsak bunu, her şeyimiz gibi dilimi
zi de bize kazandıran Büyük Başımız 
Atatürk'e borçluyuz. 

Bunca yı11ar, hep başkaları bizden 
almışlar. Biz de, başkalarından almı
şız. Ancak, onlara kendi kalı?ımızı 
verememişiz. Arap ve Fars kelımele
ri, yabancı olarak gelmiş ve dilimizde 
bir yabancı gibi yaşamışlar. 

Arap, dolabı bizden alıp dolaplar 
yerine "eddevalip,, demiş. Biz ise 
"Memleket,,i almışız, fakat memleket 
ler dememişiz, memalik demişiz. 

Dilimize giren farsça kelimeyi, 
Fars gibi, arapça kelimeyi Arap gibi 
kullanmışız. 

Öz dil çiçekliğinde, kollarımız sı
valı, uğraşırken yapılacak çok işimiz 
olduğunu unutmamalıyız. Kırılan dal 
l&r var ki, birer birer yeniden dil aşı
mıza aşılanacak. Çekirdeği yabancı
dan gelmiş filizler var ki, kendi topra 
ğımızda yeşertilip büyütülecek. 

Kökleri kurumuş gövdeler var ki, 
yeniden canlandırılacak. Kısacası, bir 
ölünün dirilişi, bir düşkünün kaldm
Jışı, bir dağılanın toplanışı, bir gerili
ğin ileriye götürülüşüdür sfü.ıü edilen 
şeyi .. 

Dil savaşında, yaş yoktur, genç. ko 

ÖYKÜ (Hikaye) 

Genç Kızır• 
Yatağı 

Kadınları 
Bıktırmıyalıml 

"Tan,, a yaptığım anket için bir 
çok gençler ve bir çok yaşlılarla haş-
haşa kaldım, konuştum: . 

Bunların içinde daktılolar, kahvecı. 
ler, kitap basanlar ve yazanlarla, ev
lendikleri gün girdikleri mut~a~ta 
l:aknemleşinceye kadar yemek pışır -
n:iş olan yaşlı ve eski kafalı kadınlar 
vardı . 

Beni en çok düşündüren genç bir 
daktilonun verdiği cevaplar oldu. 

Obürleri yaşlı da olsalar, genç te 
olsalar topu ileri düşünceli gözükmüş 
ler, topu birden çarşafı, kafesi, kadın 
)arın eski yaşayışlarını beğenmedik · 
]erini, kadının şimdi, eskisinden bin 
kat daha sevinmesi ve yaşamaktan 
tad duyması doğru olacağını ve doğru 
olduğunu söylemişlerdi. Bu bana a
çıkça dedi ki: 

- Ben eski kadını daha çok beğe
niyorum. Onu herkes üstün tutardı. 
Şimdi kadın, bilmiyorum neden ana
larımızın gençli!inde olduğu gibi say 
gı ile karşılanmıyor. Bizi besbel1i çar 
şafları çıkardığ:mız, kafes arkasında 
saklanmadığımız için bayağılaşmış bu 
luyorlar. lşte bunun için ben onların 
yirmi, otuz yıl önceki yaşayışlarına 
imreniyorum ... Aah... Şu çarşafları 
yine giye bilsek 1,. 

Yine kafes arkasına geçmenin, 
yine çarşaf giymenin o genç kızın i
çinde ki öz duygulan olduğu gibi dök 
tüğünü, ortaya koyduğunu sanmıyo
rum. Ve sanıyorum ki genç kız bana 
yalnız bugünkü erkeğin kadına karşı 
olan saygısızlığını, alaşahğını protes-

1 to etmek istemişti. 

Dikkat ediniz erkekler kadını, öz
t.enliğinden bıktırmıyahm. 

N zamettin NAZiF 

Hergün 5 söz 
VEDıNCI LiSTE 

1 - Emri vaki - Olut 
Ornek: 
Almanya, siHihlanmakla, Av· 
rupayı yeni bir olut karşısında 

bıraktı. 

2 - Tayin etmel - 1. Belitmek 
2. Atamak 

ı, 

Tayin - ı. Belit, 2. Atama. 

örnekler: 

ı - Türkçe yazılarda, yeni kl 
11melerin kullanış yerini iyi be 
litmek lazımdır. 

2 - ..... Konsolosluğuna Bay 

•.... atanmıştır. 

Gazetelerde yeni atamalar lis· 
tesi bugün çıktı. 

3 - İstihsal etmek - Uretmek 

Müstahsil - Uretmen 

Mahsul (Genel olarak) - U• 
rüt, Ürün 

4 - lstihtak etmek - Yoğaltmak 
Müstehlik - Yoğaltman 

5 - Arz ve talep - Sunum ve is· 

tem. 

Örnekler: 

Güdümlü ekonomi sunum ve 
istem kanunlarını altüst etti. 
Bu yıl dokuma piyasasında su· 
num az, istem çoktur. 
Türkiyede yoğatmanlarla üret· 
menler arasında asığ (menfa -

at) kavgası yoktur. 
Buhran yüzünden Avrupada 
yalnız maddiğ sıkıntı artmış 

değildir; ytiksek fikir ve sanat 
ürütlerinin de gittikçe azaldı· 
ğını görüyoruz. 
Bu yıl endüstri ürünlerimiz iç 
pazarda, tarım (ziraat) Urün . 
!erimiz dış piyasalarda çok is· 
tek (rağbet) görmüştür. 

,_,,j 

...... ~l.ç c:ıuu.. • l 

h Bü!~ ~arpte b·b~"ğ1;ş;k:-"'~k\.ı ~tler angılerı ıdi? 

camış, kadın. erkek yoktur. Bu iş, bir 
ulusun başarmağı Uzerine aldığı ve 
başaracağına söz verdiği bir kalkın • 
ma işidir! 

alahaddin G GÖR 

... Kalabalık sokakta, paltosunun Ne oluyor, neden böyle olmuştu?. Du 
önü açık, dalgın ağır ağır yürüyordu. varda günleri gösteden kağıtlarda, 
Dört yanını saran, giilen konuşan in· bir yedi gün önceyi gösteriyordu. Bu 
sanlan görmüyordu. Kendini boş, u- nu görünce genç kızın içinde keskin 
zun bir yolda tek başına sanıyor, sol- bir acı dolaştı. Yedi gür önce onunla 
gun dudaklarında sevgili bir türkü • beraberdi ... Bir masa başında o ve ar
nün bir kaç sözü titriyordu. Yaşa- kadaşlar toplanmışlar, yemiş ve iç -
mak ! .. Ne boş ve tatsız şey ... Başının mişlcrdi ... Daha o geceden ayrılacak
içinden, yürüyüşünün tersine, makine tarını biliyor yüreği sızlıyor, gözle -
isleyişile düşünceler koşuyordu. O- rinde yaşlar titreşiyordu. Belli etme
muzlarına tek başına taşıyamıyacağı mek istiyordu. Oysa ki türkü sôyle-
hir yük yüklemi..:ti sanki... Hu yuk, yen ses ağlıyordu.. Bıçağın kılıfı (3). 
) alnız kalmanın yükÜydü ... Daha dUn Gözlerinden ve dügUnceJcrlnden 0 6 - Tatlı değil (4), Atıf rabıtası 

İstisna ebnek - Ayramak sevdiği delikanlının gözlerine, çılgın gece geçerken yavaş yavaş soyunu - (2), Amca (3). 
Müstesna - Ayram gibi gülen gözlerle bakan bu kızmıy· yordu genç kız ... Öyle yalnız, öyle 7 - Mısırın suyu (3). 

B .. k 
T

u orne lerde geçen yeni Ire!ime: 
aaınaz - Süraal 

T · A d dı?. Yü::ü sarı, gö,zleri kırmızı çev-
• emyız - yır tutunacak dalsızdı ki; yatağı ona bir g _ Kemiğin içindeki (4). Ağn 

lüı::..r. Temyiz etmek _ Ayırd etmek rimli, dudakları renksiz, bakışları do- d k 
m- - An1a~ma can an ar adaş, yast1ğı göz yaşlarını ( 4) 

~·u~teı:r - Anlacı:k Bahc-eleri yüksek duvarla ayır- nuk ... Daha dün, kırların yeşil kuca- ·ı k . . , .. , ıc x :ı sı ece seven hır el gibi geldi ... Uzan- B" d v d ( ) ş · 
l3 k mak dog- ru deg-ildir. Almanyada bu· ğında avaz, avaz esenlere kafa tutan 9 - ır yanar ag a ı 4 . aır 

la a lan anlaşmasının ruhu, Bal'k"rı- dı ak döşeğinin ak örtüleri altına.. . ( 4) 
h. tadk~b.arış ve cşıtlik düzenini kp~- nun tam tersine gözle güç görülür ses, şimdi bir ölen soluk gibi küçük Uyku, uzaklardaki sevgili gibiydi. O- • 
-q "' ı d D h d"" d ı· b" - 10 - İstifham (2). Yama (2). tellerden başka bir .şey koymazlar. ve sıtma ıy 1••• a a un, e 1 ır og- nun kollarına ağrılı, yorgun bac:mı bı-

liüyu··k ha t 1 k d .~ ı k k k ı - ·ı k b ki • SOLDAN 5 A.,,, A 11 - Cezayirde bir yer, (3). Hanım ba . . rp c an aşı evletlıırıın Onun için ev arkaları geniş bir park a or usuz ugı e oşan aca arı, rakmak istiyor, fakat o, çağrışlara al- u : 
ngilcrı olduğunu söy!er misitıiı?I göreyi alır. şimdi oynak yerlerinden kesilmiş gi- dırmıyarak gelmiyordu. Genç kız sıt- 1_ Mektep (4), Zabit ( 5). ( 5), 

e İkinizin fikirleri arasında büyük lıi sürükleniyordu sokaklarda ... Ona malı bir yanışla yatağında dönüyor, 2 _ Şart edatı (2). y U KARDAN AŞA G J 
ı d k la d Y kıpırdandıkça derinkşen bir acının ba 

t'-"'- d B" 1 bir ayrrm görmüyorum. ne e ço çarpıyor r ı. üzüne acır- kl ğ d D.. k 3 _ Hususi (4). Bir mevsim (3). 1 _ Muallı"m (8). ı.uıa - ır e~me ta ı ına gülüyor u... ort yanı ap-
~Üttehid _ Birle§ik Aşk,tath olurdu, ayrılık olmasay- casına bakıyor ve arada bir gülüyor· karanlık ... Bu koyu karanl:k içinde 4 - İstasyon (3). Uzak nidası (2). 2 _ İpek böceğinin evi (4). Uc. 
\rlthdet, "tôhad _ Birlik dı.. lardı ... O, bir şey düşünemiyor, başı- saatin on iki fosforlu çizgisi pırıldı- 5 - Duman lekesi (2). Beyaz (2), 

~Şbi~diye kadar aramızda hiçbir fi., Kanun yurttaşlar arasında ayra ta· nın içinde niyelerin, niçinlerin sorgu- yor ... Genç kızın gözleri saatte. Bil - ret (3). 
lrleşrnesi olmamıştır. nımaz. lan çizgileşiyordu yalnız ... Evine ne tün istekleri uykuda toplanmış. Bir çinde çalarak, genç kızı uyandırdı. Bir 3 - Buliiğa vannıı (7). 

:auıı Bı: işte sizi ayramak istedim . vakit geldiğini kapıdan girdiğini bil· uyuyabilse ... İçinin karanlığını, oda- . k kı .1 k d' . k d b ld 4 _ Nota (2), Nota (2) 
/\Ilı . ranın ilk bilyilk fırtınalan miyordu. Kendini odasında, yatağının nın karanlığına karıştırabilsc ... Uy - ~ımşe ça şı e en mı apı a u u 
~op~rtka birleşik cumuriyetlerinde Bu sabah yüzünün ayram bir gü- kıyısında buldu .... Dört yanına baktı. kunun bambaşka dünyasına girebil • başı dönüyor, kendini tatlı bir düşun 5 - Nota (2). 

U§tur. zelliği var. Odayı dolduran mobilyalar ona, ilk Ee ... Giden sevgilisini çağırır gibi ça- sonsuzluğunda sanıyordu. Araladığı 6 - Mebus (6), Sonuna bir (1)' 
~iz~e halk birliği esastır. lyiyi kötüden ayırd edemez. gördüğü şeyler gibi geldi. Bu ne va- ğırıyordu uykuyu... kapının ay ışığı eşiğinde, gitmiş san- konunca bir uzuv olur (2). 

lıya:;ı. kanunlar talebe birliklerinin Tehlike karşısında ayırd melekesi- kit sıralanmıştı raflara?. Kağıtlar, ka Elleri yatağın serin bucaklarını a- dığı sevgilisi duruyor ... Kendini onun 7 _ Hal rabıtası (3). 
tir, ile uğraşmasını yasak edecek- n i kaybetmiyenlere ne kadar az ras- lemler, masanın üstünde duran ufak, rarken, gözleri serinletici bir ağlayış- d 8 _ Meşhur bir kule ( 4). Mesih 

l' 1a·nır?. tefek kendinin miydi?. Saat her gün la yaş döküyordu ... Saatin fosforlu kolların a buldu. Başı değişmiş, yüre -
};'~ etmek - Ayırmak Bu örneklerde geçen kelimeler: böyle çıt çıt diye ses çıkarır mıydı?. kolları yaşlı gözlerin karşısında bir ği çarpıyor, dudaktan gülüyordu, Sa- (3). 
lf~· -Aynm GöN)y - Manzara J?uvarlardaki resimler kendi miy • çok dönüşler yaptı ve uyudu. atlerce önce çektiği acılar ak döşeğin 9 - İnce değil (5) 

1•lti-•ı_ f:...J--~ _ Ayni-'- M-'-'- T K" d ? B · · ·· ·· b. 1 de gördüğü korkulu bir düş olmuştu ıo y ı (6) G · lik (2) -.-:-, .. _ ıa cn:ıtr.e - • ö. ı.. aŞ.ının ıçı gorunmez ır ele - ırtı mış , enış • 
'ısna - Ayra Öngörü - Basiret karışmış her şey yerini değiştirmi~ti. ... Keskin bir zil uyuyan başının i- Cahid Uçuk 11 - Valide (3). 

~~!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~'IN ROMANI: 3. 

YO -
'tvet 

~~liay:; .. 
b Sol ll§ka bir kelimeye açılmadı. 

Oltt0 •ıt-llaı haatalığa gelmiıti. 
4 ......._ ş.•or~u: 
'•t-ı1kllıdıy~ kadar hiç ağır bir 
~ ~elt· geçırdiniz mi?. 
lı~~•llt~ .karflsındaki ilk ürperme, 
~ :,a.,, n duru§, yüze dağılan kızıl-
ol\llt'-ı "'~Ya va, gidiyor ve . hasta 
~' lii"g!' baılıyordu: 
~1 lctat-. ~~ır ~ hastalık geçirmedim 
ııı.,.~. en uy~k, ağır, uzun değil; en 
~i2' 1 çelı:nııiz bir hastalık gör
l;~ hiJd~"'r. nı~smız? Bugün. kea
'-ıı ":'-"1. Mkbıle)ı, yeni doktora ge-

tlli" hil . eme §İmdiye kadar bir 
~ .. ~lttor e ınmemi§tir. 
~t-·~- &ota fk~rak dinliyordu. Ve .. 

· el.uneyi söylerken dok-
dj~ o,1 
d1~?. e İae buraya niye gel-

·~~ l?°h· ~....._ ..:_} bir aaniye durakladı. 
.... Ş;-.-qu: 
~iıo..._~dj ta •• 

-4«1i b" eyınız var? .. 
it' )'a!ının bütün civele~-

IVI A ! 
Etem izzet BENiCE 

}iğin( ~·rden gözlerinde alevlendi
ren ve ,g.övde kıvrımlarında topl~
yıp diri'ltan genç kadın şakıy~n bır 
sesle b\IVlll n da cevabım verdı: 

- ~imd i çok kötüyüm doktor!. 
- Neyi! ıiz var?. 
- Ben de bilmiyorum. Fakat 

çok ... Çok; hastayım!... v 

Bunu siiyler söylemez ayaga 
kalktı. Bir çift topuk üzerine en 
ince bir aııf3stin eli ve harcı ile tut
turulan bu f\ıkırdak gövde de tabiğat 
yapısınm bi"tün inc~likler! birden 
gÖl:e çarp(;f°';du. Sesındekı bayılt
kanlık, ezgi,. bir derdi anlatırken 
bile oba, ya'Va ş yavaş coşuyor, dol
duğu kulakt.-.ıiı kalbe iniyordu. 

Doktor da a3 rağa kalktı: 
- Keodini•~d ene duyuyorsunuz? 
Hasta odanııt1 içinde bir iki adım 

etb. A r a 1 ı i< • t a k i k a p ı d a n 
röntgen odası gözüküyordu. Ke
narda bir maaan ın Üzerinde birçok 
tüpler, şişeler, ilaçlar, mikroskop· 
lar vardı. Onlaraı baktı baktı sordu: 

- Doktor aiz •yalnız iç hastalık-
ları ile uğra§Dll>ı>.l" musunuz?. 

Doktor bu sorll§taki inceliği sez
di: 

- Evet iç hastalrklan. Arada 
röntgen ve çözülemek te )azım olur. 
Hastayı şuraya buraya yormadan
sa hepsini burada çıkarıvermek 
§Üphesiz daha kolay ve iyi olur. 

Ve ilave etti: 
- Belki bunlar sizin hastalığını

zı anlamak için de lazım olacak. 
Fakat, siz hastalığınızı daha söy
lemediniz. Anlatın bakayım? .. 

Nisan güneşi gibi birden kapa
nıp açan ergen hastanın yüzü yine 
~irde.n ~~da, ~esi. ~itredi. Odaya 
ılk gırdıgındekı gıbı başını önüne 
eğdi, gözlerini bir noktaya bağladı. 

- Doktor .• 
Diye titriyen sesile anlatmağa 

baıladı: 
- Başml .. başım. Bütün derdim 

başımda. Başka hiçbir şeyim yok. 
Ne varsa hep başunda. 

- Ağrıyor mu? .. 
-Her zaman değil. Arada bir 

ağnyor. Hem de öldürecek gibi, 
kafatasnnı çatlatacak gibi ağrıyor. 

Sonra gÜnlerce ağrunıyor fakat bir 
dolgunluk, bir ağırlıktır kafamda 
gidiyor. 

Sanki bulutlarla Örtülü, i§leme -
yen, sisli, paslı bir yükü omuzları
mın Üzerinde ta~ıyor gibi oluyo
rum. Böyle günlerimde iştaham ke· 
siliyor. Ağzıma bir lokma yemek 
~kmak istemiyo~ Hi~ bir tef. 

düşünemiyorum ;_ iş yapamıyorum ; 
sinirlerim lapa lapa oluyor. Birisi
nin söylediği tek kelimeyi bile din
leyemiyorum. Sanki o tek kelimeyi 
ı.ığdıracak ne kulağımda, ne ba§'1m
da yer yok gibi geliyor bana. Ara
da bir bambaşka §eyler de oluyor: 
Durup dururken ba§ımın içi boşalı
veriyor sanıyorum. O vakit beynim 
'kafatasımın ortasında yumurta gi
bi kaskatı katılıp kalıyor. Gözka • 
paklarım kalınlaşıyor. Düşünemi • 
yorum, unutkan bir adam oluyo • 
rum. Gözlerim baktığı yerde takılıp 
kalıyor. Sersemliyorum, aptallaşıyo 
rum, ayakta bir gölge gibi dolaşıp 
duruyorum. 

Doktor bütün bunları Özenle din-
ledi, dinledi. Sordu: 

- Başka hiç bir ıeyiniz yok mu? 
- Hayır. 

- Boyun damarlanruz ağrıyor 
mu? .. 

- Hayır .• 
- Sık sık bademcikleriniz ağrır 

mı?. 
- Hayır •. 

.-:; Çok günleriniz nezleli geçer 
mı.. . 

- Hiç nezle olmam! 
- Burnunuzda, kulağınrzda, bo. 

ğazınızda hiç yangılı bir hastalık 
geçirdiniz mi?. 

Hasta sinirli sinirli cevab verdi: 
- Doktor şimdiye kadar hiç has

ta olmadığımı, bir asprin bile al • ~ 

madığımı &Öylcmiştim. 

Doktor güldü: 
- Başnğrımrmızı nasıl geçiriyor 

sunuz?. 
Güney de güldü, omuzlarını büz. 

dü; silkti; gözbcbek!cri alevlendi, 
doktorun gözbebcklerinde kendi res. 
mini arar gibi baktı, baktı: 

- Geçinceye kadar dişlerimi sı
kıyorum. Başağnlanm durunca ben 
de gözümü açıyorum. Ömrümde ilk 
geldiğim doktor da aiz oluyorsunuz 

Dedi. 
- Mideniz, barsaklanruz iyi çalı-

şıyor mu? •• 
- Oyle sanırım. 
- Böbrekleriniz?. 
- Hiç eksiksiz çalışıyor ... 
- Oynak yerlerinizde ağrı filan 

duyuyor musunuz arada bir?. 
- Hayır •.• 
Doktor notlarını bitirdi. Sorgusu 

da bitti. Şezlongu gösterdi: 
- Buraya oturunuz ... 
Dedi, sözünü tamamladı: 
- Soyununuz. 
- Soyunmak!.. 
Genç hasta bu kelimeyi işitir İ§İt· 

mez kıpkrrmızı oldu. Yüzü bir avuç 
içine sığacak gibi ufaldı. Esmer, 
tatlı balntlı gözleri kısıldı, yumuk 
yumuk doktora baktı, Bu bakışta: 

- Ben nasıl bir erkek yanında 
soyunabilirim? ... 

Demenin ikircimi vardı. Doktor: 

- Urbanızı. fanil~ çıkarı· 

nız. Sırtınızda yalnız bir gömleği • 
niz kalsın ..• 

Dedi, ilave etti: 
- Ciğerlerinizi, kalbinizi dinle • 

yeceğim! .. 
Hasta, ezgin bir sesle mırıldan· 

dı: 
- Ama doktor ben naııl soyuna• 

bilirim? .• 

- ..... . 
Mırıltı sürdü: 
- Annemin yanında bile soyu • 

namam ki •.• 
Doktor gülümsedi: 
- Annenin yanında soyunulmaz 

ama, doktorun önünde ıoyuıunıW 
lazımdır. 

Utangaç utangaç önüne bakan, 
yüzünde oatım kızıllığı yanan has
ta dokton.an bu aözlerini hiç işitme
mi§ gibi ürkek sordu: 

- Böyle dinleyemez misiniz?. 
- Hiç bir§ey anla,ılmaz kızım ..• 
Hasta ellerini uğu§turdu, uğuı • 

turdu, ağzından sıkıntısını taııran 
uzun bir: 

- Offf .• 

(Arkası var 

*** .. ~~bığat - tabiat, ezgi • ahenk, 
_ç~zulemek - tahlil etmek, yangılı -
ıltihaplı, ikircimi - tereddüdü, Ba· 
t,ııQ - ~v.b. 
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YAZAN : NIZAMEDDIN NAZiF 

En Eski Gazeteci Ve Genç Bir Gazeteci 

, 

e~,.4';;:,1'AJ::1-JltL-l.~ 
Kuşadalıların Dilekleri 

....,... ...... ...-......... 
BORSA Bugün, hala, kalemini elin - j dis~ne müı:ac~at _ede.n. geı;ce e':'- 1 nız d~ş tar~f ı~ yaldı~lamayı bi: 

Kuş adası, 17 (Hususi muha
birimiz bildir~yor) - Kuş adası 
Adalar denizinin incisi,Ege mın
takasmın en işlek limanı olan İz 
tnir denizinden 130 mil mesafe 
dedir, Şarktan Söke, aydın, Ti
re kazaları şimalden. Torbalı ka 
tası ve Değirrnendere nahiyesi, 
cenuptan Söke kazası ve Ada -
t~rdenizinin bir kısmı, garben 
Sısarn adasının Tigani buğazı 
ile sınırlanmıştır. Mesahası 
1062 kilometredir. Kuş adası -
nm, Davutlar, Selçuk nahiyeleri 
ve yirmi iki köyü, mülki taksi -
matını teşkil eder. Kazanın u
mum nüfusu ( 15000) ve merkez 
kazanın (6000) dir. Kaza mer -
kezinde oturanların büyük bir 
kısmı aslen Giritli ve Moralıdır
lar. 
Kuş adası hudutları dahilin -

de elli bin hektarlık saha orman 
lıktır. Ormanların otuz bin hek
tarı, Davutlar nahiyesile Sam -
sun dağı denilen sıra dağları 
teşkil eden sahadadır. Bu or -
manlar, o/0 7 5 i başka başka cins 
te Çam ve o/o 25 i meşe, kesta
ne, ıhlamur ağaçlarından ibaret 
tir. 

(Çamlı) ve (Değirmendere) 
mıntakaları bataklıktır. Burası 
ısıtmalıktır. Bataklıkh orman -
lardan yılda 200 bin kilo kömür, 
goo bin kilo odun ve 300 kilo ka 
dar ada çayı istihsal edilmekte
dir. Bunların bir kısmı izmire 
sevkedilir • 
Kuş adası, tütünü, zeytin yağ 

lan ve bağ~ılığile meşhurdur ... 
Söke ve Aydın havalisinin bir 
mahreci olması itibarile de mü
himidir. 

Tütün istihsaUHı 

den yirmi dört saatte dört saat vela ecnebı hır dıl bılıp bılmedı- len hır nesıldı. Eskı gazetecı 
ra bağlantılarım azaltacak bin - 21 MAYIS 5 A L 1 bırakmadan çalışan en eski ğ~ni ~orard~ .. "~ilmiyoruı_:ı,,, de- hakkında bariz bir fikrin: y~k ... 
netice kendilerinin kuvvet ve Türk muharriri ve Türk gaze : dı n:_ı, tahsılı?ı .. sorma~a onu tu. Şimdi düşündüm de soylu ·~ 
gelişmelerini artıracaktır. P A R A L A R tecisi Süleyman Tevfik, sık tellı t~crube etmege luz;ı~. go~m:z - yorum: "Bugünkü gazeteci, çok. 

Geçen sene bir milyon kilo tü- Ahı Satış ak sakalını sıvazlıyarak: dı. Ve he_rkes gecehlı g~n.dubz~u. o- ilerlemiştir onların nesli pek jj,.. 
tün ictihsal edilmişti. Bu sene _ _Ben ... _ dedi. 1297 nci hic- kurdu. Zıra mu arrırın ızım .. . . ' . . . 

/ 
.. 

bu mı"kdar artacaktır. Her hal - Sterlin 613- 6ıs 1 16 ·· ·· te devrimizde her taşın altından lu ıdı. Sonra ... Bızım neslın ~ · ret yı mm ncı gunu gaze - . ~ . . d . 
de vasati mikdar 7 50 bin kilo 2°0°~~ansız Frangı ~2647.·= 126

·- cı·ı· ~ b şl dım Ne kadar olu _ çıkması Jaznndı. Ahmet Mıt - kumadıgı ıddıası da nere erı < 11· 
169,- ıge a a o • n• A o A "k ' 'l k"l" 1. tahmin edilmektedir. 20 Liret 202.- 204.- yor hesap et bakalım.... Aşa~ı hatı ı:,ıe alalım. . ı~~· sıy3:sı, ı - kıyor? Yenı ~~sı p.e ~ a. 01:1:U ~ 

Kuş adası tütünleri, evsafı la :g ~~~~~ Frangı ~~:= ~~:= yukarı elli beş sene edıyor galı- tısadı makalelerı şoyle hır tar~- yor. Sonra hızım bılgımız 1 tPf~k 
zimeyi haiz, rengi güzel, koku - 20 lsviçrc fr. 804.- 806.- ba fa 3:t~lım. Bu zat,,. "Kem~na ~ır hadbilmemezlik gibi olmas111 a-
su iyi bilhassa Amerikadan çok ~~o~~va 8~~::: ~!'.= Sonra gözlüğünü gayet ya • tel ılave etmek lazımdır.,, dıye mal her halde pek hamleili bir 
aranılan tütünlerdendir • 20 Çek Kuron 96.- 98- b' 1 hareketı'le burnundan 

2·.·- vaş ır e eda taşımaktadır.,, Z t. ğ Avusturya ailip 22.- .. 
ey ınya ı Mark 43.- 45.- ayırdı: 

Kazada bir zeytin yağı tasfi- Zloti 22.- 24.- - Peki ama eski nesil gaze - ' -Yeni nesil kadınlarır11c nasıl 
yehanesi vardır ki, dışarıya yıl- f;e~~; ~~:= :~:= tecisidir diye neye bana geldin? buluyorsunuz? 
da dört milyona yakın yağ gön- 20 Dinar 52.- 54.- Güldüm: _ Bakınız •.. İşte bu ı:S'a'.s üze-
derir. Hasan reisin asri imalat - ~~ç Kuron ;~.= ~;:= - Kime gideyim? rinde eskilerin hücumlarv.u bel-
hanesinde yarım milyon kilo pe Altm 932.- 933 - Ahmet İhsana git ... Ka -
rina yağı istihsal edilir ve Mer - Mecidiye 47,75 48'.so mutayda bile fırsat düşsün düş- ki haklı bulabilirim. y eı:ıi nesil 
sine sevkolunur. Zeytin yağı ve Banknot 229·- 23ı.- mesin benim en eski gazeteci... kadınları bir an müsbet ilimler 
perina istihsal eden üç fabrika - Ç E K L E R Ben çıkardım en eski resimli ga- üzerinde durmayı düş ifınmüyor-
dan başka bir kaç küçük yağha Kapanış zeteyi demiyor mu? lar; çok havai ve b.i~bi daha 
nelerde iptidai bir şekilde çalı- - Mevzu bu değil, dedim.. cazip olan taraflara 1ı:açıyorlar. 

!~r~~sa~~;~~~ !~~~~h~~~:;f~ t::ı~;ızli~::~cı o,79~iHg ::~et:~in~!ı~~~e~~:X~~~~~~{u~~ - Evlenmek niye1ı:inde misi -
de aynca un ve sabun da yapıl- Liret 9,63·35 öğrenmek istiyorum. Maamafih niz? 
maktadır . ~;!~ı:ni sj:~~:~~ en eski gazeteciyi de aramış ol- - Şimdilik hay11-. Evlenmeli 

1932 yılında !talyaya 325000 İsviçre Frangı 2•
45·75 saydım, gene seni bulacaktnn. için otuz yaşını bhi rmek bir de-

A F Leva 62,96,82 . k' · 
lmanyaya 272000, ransaya Florin 1,11,25 Sen ondan epeyı es ısın sanı - fa şarttır. Bir insı:rn yürüyeceği 

163000, Yunanistana 163100, Çekoslovak kuronu l9,05,50 rım d 
lngiltereye 177645, Amerikaya t::C~~urya ::~::!~ _:_ Tabii. .. _ dedi _ Hem ben yolun adamakıllı cıydınlan ığmı 
195500, Belçikaya 165706 ki Mark ı,97,32 ondan eskiyim, hem de en eski görmeden evlenrrı eyi güç düşü-

Zloti 4,21,- k ·· d · mecmuan 1461951 lira kıyme - Pcngo 4. 5 ı,4o resimli gazeteyi o çı armamış - nur, zanne erım. 
tinde zeytin yağı, tütün hayva- Ley 7s.s4•43 tır. "Resimli hayal,, leri, "Çın- 1 - Eskiler, y< :nilerin çocult 
nat ve saire ihraç edilmiştir. ~~':r 3~'.~~'.~~ gıraklı Tatar,, ları nasıl unuta- ı yapmaktan k.ocktuklanru da 

1933 de ltalyaya 1562441, Al Cernovets 10,98 biliriz? 
manyaya 86000, Fransaya75000 İsveç kuronu !,

12
'
92 Ve birdenbire genç bir kah - f.':'ı eski TUrk gazetecisi söylüyorlar ... rm! dersiniz? 

Yunanistana 424530, İngiltere- E 5 H A M kaha attı: SUleyman Tevfik baba - Elbette ll~<1rkanz. Onlar 
ye 300470 ki ceman 2447441 li- -------------- - Dur! Evvela sana benim bol ve çok müı;a.it şartlar içinde 
ralık ve 1934 de Yunanistana Iş Bankası MU- 90·- nasıl gazeteci olduğumu söyli - musiki makaleleri bile yazardı. büyümüşlerdh-. Harp sonu nesli· 
122723, lngiltereye 35776, ltal- '.'. :: ~· ~·~~ yeyim. Ben Halepte menfi idim. Tabii bütün bunlar yalnızk1oku - nin çektiği ~ıkmtıları tahayyül 
yaya 674427, Çekoslovakyaya Anadolu% 60 !1:~ Bir gün şehre bir haceri semavi mak ve çok şey öğrenme e ya- bile edemezkı:. Aile babası ol .. 
441 O ve Amerika ya 14000 lira - Sirk~tihayri;~o % ı 6.- düştü. O zamanki halkın eski pılabilirdi. mak onlarm devrinde hem bir 
lık ihracat yapılmıştır. Son sene Tramvay 29.75 kafalılığı malum. Derhal şayia- Ve sesine hakim bir eda vere- imkandı, fı cm de bir ihtiyaca 

h Bomonti • Nektar 9 50 · k 'l" · 
de görülen bu düşüklük ma su- Terkos 16'.- lar başladı. Kimi "gök kubbesı re ı ave ettı: cevap vermiş: olurdu. Şimdi ev • 
latm noksanlığından ve takas Reji 2,35 yıkılacak!,, diyor, kimi "kıya • - Bizim neslimiz ciddi bir lerunek birçt•& idealist bir iş ol .. 

1935 yılma ait tütün dikme usulünün satış üzerine tesir icra ~~1::e;~a~n~:sı 5~:~~ met başlıyor!,. diye bar bar ha- nesildi... Ben öyle zannediyo - muştur. Bur.ıtırı içindir ki biz on-
faaliyeti devam etmektedir. Bu etmiş olmamasından ileri gel - Osmanlı Bankası 27,50 ğırıyordu. Bir mekale yazıp Ha- rum ki zamanımızda sansür be- lar gibi ge l~jigüzel evlenip, dü· 
yıl için yapılan hazırlık. m!.!:ı?1arı miştir. Tı~!~~~ndeğirmeocilik T.A.S. J~:50 lepte çıkan Fırat gazetesine tası olmasayı o zamanki gazete- şünmeden ,90cuk yapamayız. 
1433 ve dikilmesi tahmm ı en Kutadası tUccarı ne istiyor? Sark Değirmenleri o.90 göndermeyi düşündüm ve bun- Ier şimdikilerden her halde da-
mikdarda 1280 hektardır. 1934 Sark merkez eczanesi 4·80 da "bu adi bir bolittir, her za - ha iyi_Sıkardı. 
de b•her 919 metre murabbam- Mayısın yinnisinde Ankara - -" ., A _ - .. - :ı..- ~- _ . , .. .. ..__ .. r- • • ,. ..-... 1 a·· a·· .. e ... w - • - ~2 - -.. :;,---
dan 65 kilo tütün istihsal edil - da toplanacak o an or uncu ------------- mahal yoktur,, gibilerden, biraz - Söylemek istediğimi anla-
mişti. Bu sene için tahmin edi - Tü~kiye ticaret kongresininKuş Turk Borcu ı Kupon Kesik 28,57,50 da ilmi konuşarak meseleyi tah- dınız Q.eğil mi? Ben bizim genç-

1 · • adası tı'caret ve sanayi odası, .. " ıı " .. 2~,so · v ı· · ·1· S 't P a len dönüm hası atı ıse vasatı ııı ,, ,, 21,30 li1 ettım. a ı lngı ız aı aş liğimizdeki gazetecilerin mü -
70 75 k·ı d ekonomi bakanlıg~ mm nazan dik E " · " -- 92 k b - · tesi 

• ı o ur. rıanı 95·.: bunu o umuş, egenmış, er kemmel ve gazetelerin berbat T .. ·· ··1 · n seneye katini celbetmek üzere bazı di - Sivas-Er%urum . ·· b · F t · beş 
utuncu erın geçe Istikrazi dahili 93.- gtlnu em ırat gaze esme olduklarını anlatmak istiyorum. · b ı d h f 1 f ı· t go··s lekler hazırlamıştır. Bu istekle- . 

nıs et e a a az a aa ıye altın aylıkla ikinci muharrır ta- Buna mukabil şimdiki gazeteler terdı'klerı" ve ı"stı"hsala" tın evvel - rin başlıcaları şunlardır: d ı'le taksı'tlen- · · t' S a mu·"ddetı"mı" k b k t 
ı - Deniz işletme idaresinin !arının uzun va e yın etmış ı. onr kağıt bolluğu, ren ve as ı a-

ki seneye göre o/o 7 5 artacağı an Kuş adasına uğrattığı vapurlar dirilmesi bitirip menfadan dönünce !stan- rafından çok mükemmeldirler, 
laşılmakta ise de kooperatifin Mersı"n ve İstanbul seferlerinde 6 - Kazanın ihraç maddele- bulda gazetecilikte devam et - ama yeni gazeteci nesli hiç te iyi 
tütüncülere, para yardımında b' · · · · t k"l eden tü t'm b' ı· 

Yalnız lstanbuldan gelişte bu is rinden ırıncısını eş ı 1 
• değildir. Bunların ecne ı ısam bulunmaması ve borçlu .ortakla K d d · l tı"lme Al" .. t d O amankı" 

keleye Ug- ramaktadır. Dönüş se- tünün, uş a asın a. ış e. : - a us a mı. z bilenlerinden vazgeçelim, türk-rın, müstahsil vaziyetine geçe - · · · · · h sar ıdaresı ·ı ld ? Ş'md"kiler 
ferl.nde de ug~ramalarının temim sinin temını ıçın, ın ı gazetecı er nası ı. 1 1 - çeyi iyi bilenleri bile azdır. Ve ... memeleri bugünkü faaliyeti sars d b' d arılması d d h . . . a· ") -

2 - ihraç maddelerinin, sa - tarafın an ır epo :s ' en a a ıyı mıy ı · h'ır okumuyorlar. Hele kadın -makta ve sekteye uğratmakta - / h 2 1351 sayılı G ·ı b ... d h · · ~ 
d hilde barındırılması için, ibr an 1/10 34 tar ve - . · - azetecı er, ta 11 a a ıyı lar! ... Bizim zamanımızda ka -ır. kararname ile ihraç ıskelelerı ve yüksek adamlardı. Faraza f 'b' b' k 'kl 

Geçen yılın, karlı satışlarile, trepo tesisi. .. . K d sı bun "Tarı'k" te Saı't ve 1smaı·ı Ke • fes, çarşa gı ı ır ço tazyı er 
ancak borcunun bir kısmını öde 3 - Ziraat Bankasının tuc - tahdit edilmış ve uş a a .! bile kadınların okuma hevesleri-

b·ı .. .. ··1 car ve esnafa kredi açmasının dan hariç bırakılmış o}d~~un - mal, "Tercüman,. da Ahmet ne mani olamazlardı. 
ye ı en tutuncu erin, bu sene ek k d dan yakın adalardan vakı ıstek- Mithatla muallim Naci, "Saa - • 
tikleri, fazla mikdardaki tütün- temini veya milli ban alar an ler neticesiz kalmaktadır. Yu - det,, te Mehmet Tevfik ile 
!erinin, istenilen şekilde yetiş - birinin ticari muamele yapmak murta ihracatının odanın kon - Mahmut Sadık çahşırlardı.Bun-
tirilmesi ve borçtan tamamen üzere bir şube açması· trolu altında Kuş adası iskele_- lar birinci sınıf olanlar. Sonra 
kurtulabilmeleri her halde biraz 4 - Kuş adası - Aydın şcsesı . d d _ d d - uya sevki ı'kı'ncı· sınıftakilerden Selanikli 
yardım ve himaye ile kabil ola- nin noksan kalan taş döşeme işı- sın en ogru an ogr -
caktır. nin tamamlanması. ne müsaade edilmesi. Tevfik, Müstecabizade, şair An-

Eskiden olduğu gibi inhisar 5 _Ziraat Bankasına, nor _ Kazanın gelişmesi namına bu delip mükemmel adamlardı. 

Süleyman Tevfik'ten sonra 
genç rnuharrirlerden birisi ile 
konuştum. Genç arkadaşımın 
ağzından eski nesil hakkında çı
kan ilk söz şu oldu: 

r-.~1«1 ......... :.- ·--
ha r i c e gönderilecel< 

Türkof isin İstanbul şubesi çi 
leklerin:ıi:din ihracım düşünmek· 
tedir. 

Bulgrat·istan tayyare ile Pari .. 
se ha~:t çilek göndermektedir. 

Tüt'ıtofis: İstanbul ile Paris 
arasrrıd\a sefer yapan Air-France 
tayyarı! sosyetesinden çileğin 
kilostu .ıu kaç kuruşa nakledece -
ğini s ormuştur. Alman cevapta 
tarife fiatı olarak 185 kuruş alr 
naca.PJı bildirilmiştir. 

U cretin pek çok olduğunu g~ 
ren 'Türkofisi tayyare sosyetesı 
ile uyuşarak çileklerin daha U' 

cuz yollanmasına çalışacaktır· 
Çi !eklerimiz, Bulgar çileklerin: 
den daha iyi olduğu için ecnebı 
pi.:rasalarda daha iyi karşılana ' 
ca ğı umuluyor. 

Tayyare kumpanyasile uyu '" 
1? alarak çileklerin ucuz gönde ~ 
rilmesi temin edilirse, yapılaca1' 
i!'ıracattan her yıl 50 - 60 b_iıı idar0r3inin, bazı kayıt v~ şartlar mal senelerde borçlanmış ve dileklerin nazarı dikkate alın • Bunların hepsi en azdan ikişer, 

altında - tütün zürraına avans buhran dolayısile borçlarını ö- ması arzu edilir. üçer dil konuşurlar ve yazarlar
vermesi, bunların rnürabahacıla deyememiş olan çiftçiye bu borç E. Hamdi Üstel dı. Zaten bir gazete sahibi ken- ;s:::::~ 

·--~~~;;;~===~~~~~~~~~~~~~~~~~=~--~~~~~ 
!!!!!!!! J ı· ,. k ·· ·· b' tela"ş ı' rinde idi·, nefsini zorla - çok hayret etti, hatta bu haJiıı, 

- Her halde o nesil pek zeki 
bir nesil değildi. Belki de daha 
ziyade gösterişi seven, işin yal-

.liralık bir paranın memleketı -
·mize gireceği anlaşılmıştır. 

No, 29. 

[ KIRMIZI VE SiYAH 
efendisi sayılacağı için, ona sır 
söylemenin tehlikesini anlat
mıştı. Madame de Rena~ şimdi, 
duyduğu acının aşkınhgından, 
ellerini buruyordu. . 

Biribirine zıd ve hepsı de 
elemli kurwıtularla o yandan ° 
yana sürükleniyordu. Bazan se
vilmemekten korkuyor; hazan 
da hemen ertesi gün V errieres ' - .. 
n:eydanına götürülüp gögsune, 
nikahla hayınlığım halka anla
tan bir levha ile işkenceye uğ • 
ı atılacakmış gibi, suç fikri ile, 
o korku fikrile kıvranıyordu. 

Madame de Renal hayatın 
ne olduğunu hiç bilmezdi; büs
bütün uyanrk bile olsaydı, akıl 
gücü tamamile işleseydi bile, 
Tarın gözünde suçlu olmakla 
bir meydanda, halkın tiksinme
Einin en gürültülü beldekleri al
tında ezilme arasında biı fark 
bulwıduğwıu, bir vakit geçece-

STENDHAL 

ğini yine görmezdi. 
Nikaha hayınlık fikrini, ve 

bu suçun sebeb olacağını sandı
ğı alçaklığı bir an unutup Juli
en ile eskiden olduğu gibi ma
sum masum yaşamak zevkini 
düşününce de zihni Julien'in 
başka bir kadın sevdiği düşün
cesine, bu korkunc düşünceye 
saplanıyordu. Julien, şiltesine 
saklı resmi kaybetmekten veya 
bir ele düşürüp o resmin gös~er
diği kadına bir leke gelmesın -
den korkunca ne kadar sarar
mıstı madame de Renal bunu 
hatırİıyordu. Her vakit_yek ~a
kin ve pek asil olan u Y.~z<l:, ı~~ 
defa olarak koııku gonnuştu. 
Julien hiç bir vakit ~a?ame de 
Renal veya çocukları ıçın bu_ d~
rece heyecan · göstermemıştı. 
Öbürünün üstüne katılan bu 
elem bahtsızlığı, bir insanın da
ı.analbileccği en son hadde çı.. 

kardı. Madame de Renal, kendi u ıen ı te rar gorunce tam ır ~ 
de farkına varmadan çığlıklar soğukluk göstermek kararını, ması, kendi kendine karşı duy - kendisine haddini bildirmek i '" 
koparıp femme de chambre'ını bu faziletli karan işte o mırıltı- duğu öfke, melek gibi yüzüne çin takınıldığını da sandı. 
uyandırdı. Birdenbire yatağının yı dinlerken verdi. bir gönül çekicilik veren ve ha. - Dudaklarındaki zevk gülünt '" 

· d · - · · ·· yatın bütün bayağı düşüncelerı- de başında bir ışık belır ıgını gor- B ö 1 U m X 11 nin yetişemiyeceği bir yüksek .. semesi sönüveroi, sosyete , 
dü Elisa gelmişti. Madame de likte oldugw unu sandıran o deri.o. hele asil ve zengin bir kadIJlJJ\ 
Re'nal r:ılgmlıg"' ı arasında bağı- B 1 R Y O L C U L U K ~ 11ıı ~ sükun halini bozmuştu. gözünde yerinin ne oldugu rarak: Paris'tc :ıarif kimseler bulunur, . ·· de 

_ <.) sizi mi seviyor? diye taşrada ıralı kimseler olabilir.- Julien hemen onun yarnma hatırladı. Bir an içinde yiızi.Jll 
sordu. stEYES koştu; omuzlar üstüne alelfü:: ~le kibir ve kendi kendine öfkedeıı 
Hanımını böyle korkunç bir Ertesi sabah saat daha beşte, alınıvermiş atkının arasr ndan başka bir şey kalmadı. Dentel' 

zihin perişanlığı içinde görüp madame de Renal gözükmeden görülen o güzel kollara ha~ vran- ki yola çrkmasını böyle bir 5aat: 
şaşırmış olan /emme de cham- önce Julien, M. de Renal'den üç dı. Gece çekilen ıstırab yü ?Ün - pıt 
bre, çok şükür bu tahaf söze hiç günlük izin koparmıştı. Hiç böy den şimdi her yeni hisle rer ıkten ten fazla uzatması, böyle u ş 
dikkat etmedi. Madame de Re- le birşey beklemediği halde için renge giren benzin parl" klığı, runu kıracak bir tavırla kar~ıla e 
nal, ihtiyatsızlığını hissetti, de onu, madame de Renal'i gör- sabah havasının serinfff!i ile, mak içindi! Bunu düşündukÇ, 
"Ateşim var, dedi, sanırım ki mek isteğini duydu; onun o pek sanki bir kat daha artıyordu. Bu öfkesinden delirecek gibi olıl 
biraz ~fa sayıklıyorum, yanım- güzel elini hatırlamıştı. Bahçe· çalımsız, dokunaklı, fak at yine yordu. ...~ 
dan gıtmeyin." Kendini tutmak ye indi, madame de Renal ken- de birtakım fikirlerle, cr,şağı sı - "İnsan başkalarına kızıfl'". 
mecburiyeti ile tamamile uyan- dini hayli bekletti. Julien onu mflar insanlarında bulu.nmıyan d' 0rdı1• mıştı, şimdi kendini daha az sevse idi, birinci katın yarı ka - fikirlerle dolu olan güJ ellik Ju- için budala olmalıdır, ıy "'ıtlJ" 
bahtsız buluyordu; yan • uyku pah pancurları arkasında, alnı- lien'e, ruhunda o hiç uın,1madığı taş elbette düşer, çünkü ag ı.ıl'" 
halinin dag~ ıttıg-I aklı, yine ba- b k k 1 b' k b'l" . 1 ~ d" . ğı vardır. Ben hep böyle çoCıar' nı cama dayamış, a ma ta o - ır a ı ıyetın var ıgırJ ı sez ırır luk mu edeceğim? Bu od~ a, 
şına toplanmıştı. Femme de duğunu görürdü. En son kadın, gibi idi. Gözlerini şu~rtan bu ruhumdan ancak verdiklert 1~t .. chambre'ın bakışından kurtul- geceki andlarına bakmıyarak güzelliklere bir türlü ı tloyamı ra degw erinde bir parça kok .,,. .. 
mak için ona gazete okumasını bahçeye çıkmağa karar verdi. yan, hayran hayran ~ahnış olan mak huyunu, 

0 
iyi hÜyu p

1
e ..:tlt 

emretti; kızcağız hep bir teviye Her vakitki uçukluk yerine julien, dostça karşıla:mnak bek· k' d' ~· ., H 
011 

aı• 
giden bir sesle la Quotidienne- şimdi benzinde, en göze çarpıcı Iediğini hic te düşü nmüyordu. ıt e ınecegım · em sı .,sr) 
in uzun bir makalesini okuma- renkler vardı. Bu saf kadıncağız Kendisine buz gibi sı:::ğuk bir ta- { (Arka fJı.~ 
ı:!a ı!başladı. Madame de Rcnal1 hi_ç ŞÜP.hesiz; ki bir halecan, bir vır takınılmasına }~ıınun için ı N • P. -=>. 
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K U i~tUlan Bataklıklar 
iki Bataklık Daha Kurutuldu, 

6 Pro}e de Hazır 
Aydın, 20 

"(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - İzmir, Denizli, ~ydın ve 
kuğlada sıtma mücadelesi çok büyük önemle.devam e~ıyo~. Ay
dın ovasındaki Emirazma bataklığında 12 kılometrelık hır ka· 
naı açılmış, bunun bir kısmı geçen r.t ~a~a~l~nmıştı. Bu yıl 
Ekskavatör makinesile yeniden işe gırışılmış, ıkı bataklık kuru
t 1 ' 
u muştur. . d k' .. · · ı b kl k 

Bu haftn içinde de Gennencik nahiyesın ~ ~ı go~u e~ ata ı -
lann kurutulmasına başlanacaktır. Aydın vılayetı bu ışle~e. yar
drın olmak üzere bin liralık tahsisat ayırmıştır. Kaza da~ıl~nde: 
ki (Karabatak) ın kurutulmasına da başlanmıştır. Denızlıdekı 
bataklıklardan yedisinin projesi hazırdır. Bunlardan başk~ .Şam
lı, Özerlik, Koru, Goncalı, Karakova, Akan bataklıkları ıçın de 
Projeler hazırlanmıştır . 
Şimdiye.kadar, yani 925 denberi 143 küsur milyon metre mu

rabbalık bataklık kurutulmuştur. İlk zamanlarda 135 köyde 
çalışan Sıtma Mücadele Cemiyeti, şimdi faaliyetini gcni~letmiş, 
440 .köyde°Çalışmağa başlamıştır. 

••• •• 
Kocasını Zehirleyip O/düren Ka-
dın, Yanlış Papor Veren Hekim! 

Hakikat bütün çıplakllğile ortada 
Aydın, 19 

' ~Hu~msi muhabirimiz bildiriyor)' - Sekiz ay evvel Dalıca kö
~Ünde bir ihtiyar ölmü~tü. Karısı tarafından zehirlenerek öldü· 
gü söylenen bu ihtiyarın cesedi 7 buçuk ay sonra mezardan çı
kartılmış, fethimeft ameliyatı şayianın doğruluğunu meydana 
çıkamuştır. Yakalapan suçlu kadınlarla hakikate aykın rapor ve
ren. Nazilli hükfimet doktorunun duruşmalarına ağır ceza hak -
Yerınde başlanmıştır. 
. I?uruştnada tahkikat evrakr okunmuştur. Bunda işin içyüzü, 
ıhtıyar Süleymanın sıçanotu yedirilerek nasıl öldilrüldüğü, dok· 
t~run h~sAtahğa zatürreeden diye koyduğu teşhis ve buna ait bil· 
~W'l taf-sılat ~yazılıydı. Hakyeri, raporlann Trbbıadliye iadesi için 
uruşmayı ba~ka güne bıraktı. 

ismet in önü Köprüsü 

Eıaz1z, (Tan)' - Bu köprü Malatya, Elaziz şosesinde ve Fı
rat ~ehri üzerindedir. Aynı zamanda Malatya • Elaziz hududunu 
teşkıl etmektedir. İsmet İnönü köprüsü adı verilmiştir. 

Dilekler 

Aydın Neler istiyor? 
Su, Mektep, Baymdırhk, Züh
revi Hastahklar Dispanseri 
~ Y~, ~~ususi muhabiri • 1 

'Ik mız bıldıriyor) - Para l 
ltJcıtntrlanna ve türlü imkansız· t 
rıı ..,ara ~ağmen bugün Aydın ~c 11 

~azj e guzel binalarla süslenmış 
Yettedir 

'!{En büyiik
0 

eksiği, susuzluğu .. 
c~r Yer akan sulara rağmen içe
tah l'UY'? Yok ... Memleket has -
~ :ncsı, sıhhi ihtiyaçları oldtik 
ita •rşıiıyor. Yaln;. ı: zührevi 
l1 Stahkların tedavisi için fazla 
~·~~~ olınayısı, birçoğunu lazım 
-1'tı u kadc.r takayyüd altına 
tnı aya imt:an bırakmıyor. Bir 
çıı ra~ ziih~cviye dispanseri a • 
~ :nası düşünültiyor. Bu yerin· 
eve. 

tir·ı ısabetli tasavvurun gecik-
& 

1 ~-lll~si, en ~ ısa yoldan ba· 
S llla.sı lAzımdır. 

iti .ln;atlarmektııbinin yanında- Aydanda istasyon caddesı 
1Ptıda" k (. :rı it 1 ılıklı ceza evini ora-

~letin ~l<hrrnak ı;~rektir. Maarif 
~ı."i.tl~n d~ "nemle 6 özönünde t. · .l~ı 1~ab (jer. _ 

liılku bırsok köY.ler mciteP.-

sitd'. . İhL:yaç t_:ımir4.. •• üstG ••. 
:'!dir. Yeni yıl içir:. ., ~}dn~a 
ı:..ı eksiklerin tama "~i~çe .. 
iini wnaru. - H. Ür 

Aydın, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - lncir kooperatif -
leri çalışma hazırlıklarına baş -
!adılar. Bahçeler;. · :ı.1ındırlığı 
na, muzır hayvanların imhasına 
büyük emek veriliyor. Bunun i : 
çin lazım olan ı .ranın birinci 
ve ikinci taksiti :i kendilerine 
verilmiştir. Haziro..nın il!< hafta-

' smda da üçüncil taksitleri ala -

Izmir, (Tan) - Izmirin b, 
;ok köylerinde.1 yeni andaçlar 
merasimle açılmıştır. Yukarıki 
resi ••. bunlardan birini gösteri -
y~r. 

KÜÇÜK TE LG RA F
1 

HABERLERi 

c:.klardır. 
Mahsul hakkında bugünden 1 

bir şey söylenememekle bera • 
her, kışın biraz şiddetli geçmc
!!' i dolayısile fazla hautahk olmı 
yacağı umuluyo .. 

Ç~mdi reçberi üz: n başlıca 
nokta, satış mese:es· :ir. Alyore 
·ı.tışlar ba§lamıştır. Geçen yıl 
· lmanya teslimi 5,30 paraya sa
. an ekstra incirin bu yıl bu fi • 
ya~a satıln.Jasını ternin edici 
tedbir alınması gerçeğidir. ln -
hisar idaresinin Hordayı mahal
linde 4 - 4,5 kuruşa ~lacağını i -
lan etmesi1 müstahsiJi ayaklar 
altında çiğnenmekten kurtara -
cak, ihracatçrların yersiz reka -

• Merzifon, (Tan) _ Hacıbaba 1: -tlerine mani olacaktır. Bu i . 
mahallesinden Siyam oğlu Hüseyinin şin geciktirilmeden tatbikı çok 
40 yaşındaki kızı Nigar, çeşme yala- k~rdalı olacaktır. 
~ında oynarken muvaıenesfni kaybe- :1:::mı:ıı:ıı=:1.,,..-::::ma ___ .,.. ___ _ 

derek içine yuvarlanmış ve boğul
muştur. O sırada orada kimse bulun
madığı için hadise, neden sonra an
laşılmış ve yavrunun cesedi yalaktan 
çıkarılmıt tır. 

• Merzifon (Tan) - İlbay Kadri 
Uçokla İlçe Bay İbrahim Altıok köy 
ve şehir mekteplerini teftiş etmi~ler
dir. 

• Merzifon, (Tan) - Çarşaf giyi
mine ıon vermek yolunda burada 
kuvvetli bir cereyan türemiJtir. Mu
allim ve memurlar Türk düşünüşüne 
uygun gelmiyen pe~eli ve çat§afü ya
ıayışa tamamiyl~ nihayet vermek is
tiyorlar. 

• Aydın, (Huıusi muhabirimiz bil 
diriyor) - Alınan ıon karar üzerine 
buradaki kahveler tahdide tabi tutu
lacaktır. Hazirandan itibaren şehirde
ki 90 kahvenin mUhim bir kısmı ka
panacaktır. 

• Gemlik, (Tan) - Ruam ihtima
line karşı tek tırnaklı hayvanlar ada 
bir kontrola tabi tutulmuşlardır. 

• Gemlik, (Tan) - Bir kurt kö
l:'~ı; ~ ı..-..ı-... -ı.. .ı.ı..._ t.iıfüri. L~rtttli• 
br. Köpek ve ısırılanlar İstanbula 
gönderilmitlerdir. 

• Gemlik, (Tan) - Umurbeye b- 1 
dar olan yol U.etlnde gU.seJ bir ,ııe 
açılacaktır. Hazırlıklara başlanmıttır. 

Gemlik - Armutlu şosesinde 500 met• 
re kadar bir yer kalmıştır. Bu kıı;ım 
da on beş güne kadar tamamlanacak· 
t:Ir. 

• Tirebolu, (Tan) - Altın su ve 
Ateşspor kltipleri açılmıştır. İyi ça
lışma umuluyor. 

• Aydın, (Tan) - Orta okulalar• 
da yaıı yoklamaları başlamıştır. Söz
lü imtihanlar haziranda yapılacaktır. 
Köy ilk okulalarnıda da dersler ke· 
silmiştir. Son sınıfların imtihanı 20 
mayıstan huiran baıına kadar bit
miş olacaktır. 

• Aydın, (Tan) - Halkevimizin 
kurslar şubesi tarafından açılan teftiş 
kursu ilk devreıini bitirmiştir. Öğre
nenler, imtihan edileceklerdir. Kursa 
devam eden bayanlann el iı1lerindcn 
Halkevi temsil salonunda bir sergi 
açılacaktır. 

•Aydın, (Tan) - A~ğr Nazillide 
nahiye merkezinde yapılacak ilk oku· 
laları temel atmameraıimi kayma
kam İhaan tarafından yapılmıştır. 

* Kuşadası, (Tan) - Sağlık tart
lanna uyeun olmıyan 38 kahveden 
21 i kapatılmıştır. Geri kalanları oku
ma &alonu haline konulmaktadır. 

. S~k~, (Tan) - Baıtandığını bil
dırdığun park bitmif gibidir. Duvar 
in§aatı da bitirilmek üzeredir. 

Yarının büyükleri 
Yetişiyor 

(Yulcard.ki bu ilci re.mi Anadolu
d&ki fotoğraf muhabirlerimiz gön
derdil•. Yukardaktnde Zonıuldak 

Çocuk Eıi.rr.-eme Kunamunvn siydir· 
diji ve yedirdiği çocuklardan bir 
grup ıözü~Üycw. Aluakinde de Ban
dırmada çocukJann Subaylar yurdu 
aalonunda verilen bw ıec:e müsame
re.inde danMClerek eğlendiklerini 
gösteriyor.) 

Sökeye 
Getirilecek su 
Sö:~e (Hususi muha· . imiz 

bi~diriycr) - Fen.ıi surette ge
tirtileçek su iç~n Belediyeler 
Bank_:.mdan kııık \ lira is .":• 
raza giden belediye başk:ını E
ye.,., • .... zbaş\: .... gelen habere t;ö 
re istikra: işi BOna ermek üze. c
dir. Suyun ihalesi ba§kan döner 
dönmez yapılacaktır. Su, ka~ .... 
bann cenubu gc.:bisinden ve ıka 
sabaya sekiz kilometre mesafe
d~n bon·· • ,., geti: · :· : cektir. 

MEKTUPLAR 

~{öylü Sıtmadan Sızlanıyor 

Nesli Kurutan Bu Hastalığı 
Dinarda da Yakında Yeneceğiz 

[ HUSUSi MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 
Dinar, 11 

D Dinar, çok eski zaman· 
larda, şimdi (Üçlerce) 

denilen tepe ilzerinde, Friçyah.
lar tarafından (Gelene) ismile 
kurulmuş bir ~ehirdi. Gelene İs
kenderin buralara gelişinden 
sonra tahrib edildiği için (Suçı
kan) suyu ile Menderes suyu -
nun birleştiği kısnnda yeniden 
kurulmuş ve Apama Sibotis adı 
verilmi ti. Fakat Apamada bü • 
yük bir zelzele neticesinde ha .. 
rab o muştur. 

Gelene febriııin mezarI•Jan, 
(İncirli) yamacı ile (Karaba -
yır) tepe üstünde olduğu gibi 
duruyor. Apama Sibotas mezar
lık izleri de birçok yerlerde gö
ze çarpıyor. Geli~i güzel açılan 
bu mezarlardan birçok ıküpcler, 
yüzükler, toprak sürahiler, ta • 
baklar, vazolar, kandiller, tunç 
ve bakır paralar çıkarılıyor. Bu 
eski eserlerden bir kısmı, Parti· 
nin okuma salonunda saklan .. 
maktadır. 

Dinar, Osman oğullarının is
tilasından s.onra ve Türkmen a· 
şiretlerinin iskanı sırasında bu 
ismi alıyor. Meşrutiyet ilanın -
da da kaza oluyor. 

Kısa tarihçesi budur. 
Dinar; 1sparta, Burdur Çiv

ril, Sandıklı ve Af yon kar~yol • 
larınm uğrak mahallidir.iktisadi 
sahada civar kazalara nazaran 
d~ha mütekimildir.Cenubu gar
J;>ı A.nadolu; Dinardan geçilmesi 
Izrnır ve İstanbula geçecek mah
sul~tm transit yeri olması e -
hemmiyctini arttırır. Kasaba • 

nın şimdiye kadar fazla inkişaf 
edemeyi§i, Meşrutiyetten önce 
(Sandıklı) kazasına bağlı oldu· 
ğu sıralarda mültezim ağ~lan -
nm istis:narcı zihniyetleri yti • 
zündendir. Son seneler zarfında 
Dinar, her bakımdan inkişafa 
maz;har olmuıtı. \. ıeçen yık' .. 
bes büylik cadde açılmış, ve bu 
caddelerde yeni yeni evler ku • 
rulmağa ba1Jlamışt1r. Halen iki 
un fabrikasile kırk iki ocak ka· 
ra değirmeni kazanın un ihtiya• 
cım tatmin eder vaziyettedir. 
Ci\ı'ar ve hatti lzmire sevkiyat 
ta yapılmaktadır. 

Ka.tanm batlıca gelir mem. 
baı .ziraattir. 1934 de bir m11y.on 
çuval bugday, 200 bin çuval ar • 
pa, 500 bin kilo patates ve 935 
kilo afyon istihsal edilmiştir. Di 
narın arpası, bira imaline elve • 
ri~li olduğundan daima piyasa
ya hakimdir. Bu muhitin topra
ğı en iyi cinsi kenevir yetiştir • 
diği için bir çuval fabrikası ku· 
rulması tasarlanmaktadır. 

Birkaç r - yir sevf'r zatın yardı 
mile temin edilen ıu tesisatı, 
nı belediye, daha mükemmel bir 
hale koyacaktır. Yeni tesisata 
bu sene başlanacak, gelecek se· 
ne tamamlanmış olacaktır. Ka • 
zanın umum nüfusu 41 bin, mer· 
kezin 3,500 dür, lki nahiyesi ve 
96 köyü vardır. 

Dinarda, tahsil çağmda 800 
çocuk vardır. Dinar kaymaka • 
mı, köylerde, on Uç mektebin te 
mellcrini arttırmış, bunların iki· 
si ikmal edilmiıtir. 

Söke, (Tan) - Belediye meclisi 
Yeni köy mahallesinin ortasındaki 
eski mezarlığın kaldırılarak çocuk 
bahçesi haline getirilmesini onayla
mtıtır. Bu ige yakında başlanacaktır. 

S.ivasta Mektepliler Eğlencesi Kaıanın genç kaymakamı Ü· 
beyd ve belediye ba~kanı Ah • 
med çok verimli ~kilde çalış • 
maktadırlar. 1918 yılmda kuru· 

• Söke, (Tan) - Sökenin §imalin
de ve doku.t kilometre mesafede kü
kürtlü ılıc~.larını . ıslah için kmlay 
kurumu guzel hır teşebbüse giri§
miştir. Bir mühendis mahalllnde tet
kikata baılamıttır. Bu it bakanlığa 
ve genel merkeıe yazılacak kabul 
edildiği takdirde dctbal faali~ete ıe· 
çilecektir. 

Bu yıl çok por
takal yetişecek 
Sultanhis.ır, (Tan) - Bai:ıca 

poı:a~al, zeytin, incir ve pamuk 
yetışt:re:ı Sultanhisar, geçen 
yıl ~ ... gugun tesirile fazla mah .. 
s t l verememişti. Bu yıl havala· 
rın milsaid gidişi portakalın bol 
yetiteceğhıi C"ÖL ~eriyor. Nazilli- Sivas, (Tan) - Lise talebesi, 5 M .yrs bayrammr 1"1şa fahri • 
ye bağlı olan b 4 nahiyeye her kasında geçirdiler. Başlannda mektep müdürü t ':'ıer ve bütün 
Y}l bu Y.lizdcn 70 • 80 bin lira gi- muallimleri oldufu halde bu mesire yerino ~den talebeler türlü 
rıyor,. , eğlencelerle vakit geçirdiler~ 

lan elektrik tesisatı son defa ih
tiyaca yeti~ecek surette yeniden 
mükemmelleştirilmiştir. Hal -
kevi ve Halk Partisi binası önü-
müzdeki ay içerisinde yapılacak 
tır. Şehrin en güzel bir yerinde 
kurulacak olan Halkevinin bir 
sinema11, bir kütüphanesi, bir 
de küçük müzesi olacaktır. 

Kazanın bir saat ötesindeki 
saz bataklığı, 30 bin lira sarf e • 
dilerek kurutulmu~, kasabanın 
sıhi vaziyeti biraz dUzelmi§tir. 
Bununla beraber köylerin sitma 

: dan şikayeti pek çoktur. Birço • 
ğu ~rtmadan inleyip duruyor. 
İhtıyacr karşılayacak doktor 
bulunmaması bt-lli ba§lı derd -
terden biridir. 

E. Hamdi Uıtel 
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" TAN ,. m tefrikası : 30, 

Yazan: NizamettinNAZIF 

Beylerbeyi Turhan Ve iki Oğlu 
Moraya Dehşet Salıyorlardı! 

B R i Ç 
Ecnebi ile Evlenen 

Yeni başlıyanlar için: 30 

lki rengi tutmak 

gun başka bir renk; beş kağıtlı 
bir kozla: Y alnrz bir buçuk onör 
lövesi lazımdır. Bir Gencin Pişmanlığı 

"Üç kulesiyle, Birinci Daranm tahtını kurduğu 
yerden Bo~aza hükmeden Yeni Hisar .• ,, 

Rumeli hisarı 1452 senesinin 
eyllıl ayında tamamlanmıştı. İ
kinci Mehmet padişah olalı iki 
sene geçmişti. 

Şimdi Kostantin, aldığı son 
cevaptan büsbütün azaba düş
müş bulunuyordu. 

İş meydandaydı. Geçen her 
gün karşısındaki genci Vilaher
neye adım adım yaklaştırıyor -
du. Türk ordusunun devam e -
den hazırlıkları gösteriyordu ki 
ikinci Mehmedin Teodos surla
rına saldırdığı gün Bizansın so
nu gelip çatmış olacaktı. Ne A
nadoluda bir isyan uyandırmak, 
ne bir garplı hıristiyan ordusu
nun Türk İmparatorluğunu o -
yalamasını beklemek ümidi kal
mıştı. 

Bilakis, Bizansm ötedenbcri 
oynadığı rolleri, aldığı tedbir -
ter.. 'iimdi, yeni Türk hükümda
rı Bizansın aleyhine kullanıyor, 
Bizansm aleyhine oynuyordu. 

Her ihtimale karşı Mo;aya 
büyücek bir Türk kuvveti gön
derilmişti. Bunun vazifesi ora -
larda "Kostantin Dıragazes0 

namına hükftmet süren iki pren· 
si (1) oyalamak, Mora'nın Bi -
zansa "en ufak bir yardım1a 
dahi,, bulunamamasına çalış -
maktı. 

Bu kuvvetin başında E~yler· 
beyi Turhan bulunuyorclu. Tur
han iki oğlunu berabenne almış 
ve bunlardan Ömeri Tomas'ın 
üzerine ve Ahmedi prem: De • 
metriyüs'ün üzerine saldırtmış
tı. 

Mora.Ya gönderilen kuvvetler 
toplu hır hald~ çalıştır:lmıyor _ 
l~rdr. Fakat hır elden irlare e<li
lıyorlardı. Bunlar daha ziyade 
çete muharebeleri yapıyorlarrlı. 

. İlk akında Korent berzahn _ 
daki surları (2) zaptedivcrmiş • 
ler, çok kanlı bir harpten sonra 
Despotun askerlerini 'M antıne'. 
ye doğru sürmüşlerdi. Ana1i bu 
ani saldırış karşısında mütıı' ş 
bir heyecana tutular•k Kaç'n 
askerlere karıştığı için sehirlf"r 
ve kasabalar boşalıvermişti (3). 
Turhan oğlu Ömer Arkadiya'ya 
Meranın merkezine girmiş ve 
ta Messiniya körfezine kadar u
zanmıştı. 

hiç te öyle kolay kolay yuvarla
nacak, partiyi çabuk çabuk kay
bedeceklerden değildi. Biliyor -
du ki Mora harbı Bizans muha
sarasının bir başlangıcıdır. Ve 
Bizans tahtına günün birinde 
çıkmak ümidini kaybetmemek 
istediği için Ispartayı elden çı
karmamak şöyle dursun, Tur -
han kuvvetlerini ezip mahvet • 
mek gayretile geceli gündiizlü 
çalışryordu. Nitekim Turhan 
oğlu Ahmedin kendisine fazıa 
güvenmesi yüzünden buna nıu
faf fak ta oldu. 

Türk kuvvetleri ilk muvaffa
kiyetsizliic Sidcropolihma fi -
nünde uğradılar ve Turhan og· 
lu Ahmet toparlanmağa vakit 
bulmadan Leontaris yolu üze -
rinde fena bir mağllıbiyete uğ
radı. 

Etraf casuslarla doluydu. Bü 
tün Mora Türk kuvvetleriniıı 
hareketlerini tarassut ediyor ve 
despotlara bildiriyordu. Bun -
Iardan biri Ahmedin bütün kuv
vetlerile Miken civarından ge • 
çeceğ'ini haber verince, mevkıi 
iyi bilen Moralı kumandan MJ
tiyö Azan, hiç beklenmedik bir 
zamanda Turhan ofluna bir ge
ce baskını yaparak büyük zarar
lar vermiş ve bir gün sonra da 
onu kurdufu bir pusuya düşüre
rek esir etmişti. 

Demetriyüs Turk kumanda • 
nını Isparta kalesine getird;~ıe
ri zaman onu derhal sallanclrr -
mak istemi~ti. Fakat bu fikrin
den kendisini kolaylıkla caydır
dılar. Zira, Matiyö Azan'ın ka
zandıiı Parsiyel muvaffakiyeti. 
Türk kuvvetlerinin Mora,~lan 

kovulmuş olması demek değildi 
ki... Turhan oğlu Ahmet esir e
dilmişse, Turhan oğlu Ömer ve 
Beylerbeyi Turhan hem hayat
taydılar, hem de Mora'nın he -
men her taraf mı elleri altında 
J:>ulundu~uyorlardı. Ahmedin 
ıdamı hır çok karşılıkların ya _ 
pılmasına sebep olurdu ki Tur
han hem oğlu ve hem de bir 
Türk kumandanı olan bu esirin 
intikamını her halde Moralılara 
pek pahalıya malederdi. 

(Arkası var) 

~rkadaş ikinci bir renk dek
lare ettiği takdirde bunu tut -
manın ayrı bir hususiyeti var -
dır: 

Arkadaşınız bir renk deklare 
etti. Siz pas dediniz. Arkadaşı -
ruz ikinci bir renk söyledi. Eğer 
ondan sonra gelen oyuncu pas 
derse arkadaşınızın ikinci rengi
ni muvafık buluyorsanız pas der 
siniz. Fakat ikinci renkten kuv
vetli iseniz bunu arttırır, değil
seniz arkadaşınızın ilk rengine 
dönebilirsiniz. 

Ancak ilk renge döndüğünüz 
zaman, arkadaşınız, bu rengi 
mecburen tuttuğunuzu anlama· 
h ve fazlasına gitmemelidir. 
Eğer elinizde arkadaşınızın 

söylediği her iki renk ayni kuv
vetteyse, mesela arttırmağa mü 
sait değilse, umumiyetle ilk ren
ge dönmek iyidir. Eğer ilk renk 
kıymetsiz, ikinci renk kıymetli 
ise, ikincisinden arkadaşınızda 
dört kağıt bulunduğu hemen he 
men muhakkak olduğuna göre, 
bir löve fazla yapmak lazımgel
diği halde bile, mutlaka ilk ren
ge dönmelidir. 

Sanzatuyu tutmak 

Eğer, daha evvelki yazıları -
mızda gösterdiğimiz sayı usulü 
ile ellerin kıymeti hesaplanır 
ise, bilmek lazımdır ki, iki san
zatu yapmak için sizin ve arka
daşınızın elinde 22 sayı, üç 1ö -
ve için 24 sayı bulunması ic:ıp 
eder. 

Bundan dolayı arkadaşın bir 
sanzatusunu ikiye çıkarmak için 
elde dokuz sayı, bir löveden üçe 
çıkarmak için on bir sayı bult:n
ması gerektir.. Ji:jer arkadaş_rmz 
sanzatuyu Clordlıncu vazıyctte 

söylemişse, yukarıdaki arttır -
malar, birer sayı eksiği ile yapıl
malıdır. 

Diğer taraf tan ellerin kıyme
ti löve olarak hesaplanırsa, iki 
sanzatuyu yapmak için, sizin 
ve arkadaşınızın elinde beş onör 
lövesi, üç sanzatu yapmak için 
de beş buçuk altı onör lövesi bu
lunmak lazımdır. 

Şu hnlde arkadaşın bir san -
zatusunu ikiye çıkarmak için el
de iki onör lövesi, bir sanzatu -
sunu üçe çıkarmak için de üç 
onör lövesi bulunmak gerektir. 
Fakat arkadaşınız sanzatuyu 
dördüncü vaziyette iken söyle -
mişse, arttırmak için, yukarıda
ki kıymetlerden biraz eksiği ka
fi gelir. 

Arkadaşınız birden iki sanza
tu söylemişse, bunu üçe çıkar -
mak için, elinizde yalnız bir o
nör lövesi, mesela dört yanlı bir 
as, yahut bir as ve vale, yahut 
bir rua ve dam, yahut iki rua, 
yahut ta iki rengin dam ve va -
leleri bulunması yeter. 

Müdafaayı tutmak 

Müdafaa deklarasyonları ar
kadaşta üç lövc ve zonda iken 
iki lö~e bulmak ümidiyle yapı -
lır; binaenaleyh bir deklarasyo
nu, bu kıymetlerden yüksek bir 
kağıtla tutmak lazımdır. İki lö
ve birden yapılan müdafaa dek
larasyonu beş kağıtlı bir renk 
bulunduğunu gösterdiğine göre, 
böyle bir deklarasyonu tutmak 
için asgari koz tek yanlı dam 
veya ile küçük kozdur. 

Deği§tirme deklarasyonu 

Korent'ten sonra Patras ta 
Türklerin eline geçmişti. Maa -
mafih ilk şaşkınlıklar uzun .,ür
memişti. Bütün Mora kıtasmın 
:kaybedilmek üzere bulundu~u • 
nu gören Rumlar akıllarını baş
larına alır gibi olmuşlar ve sağn 
sola kaçan, dağılan kuvvetlerini 
toplayarak Miken civarında kuv 
vetli bir cephe kurmuşladı. 

(1) Bunlar Kostantinin öz kardeş
leri idiler de. 

. _D~ğiştirme deklarasyonu, en 
ıyı bır deklarasyona varmak ü -
zer_e. a~kadaşın söylediği rengi 
degıstırmektir. Bunun icin böy
le bir d.e~lar~syon artt;rmaya 
devam ıcın hır teşvik olarak gö-

(2) Şimdi orada kanal var. 

.. ;; 1 ......... 1: .:ı :_ 

Mesela bir kör üzerine: 
Pik: Rua, dam, vale, 5. 
Karo: 8, 6, 4, 2. 
Trefl: Rua, 8, 5. 
Veya: 
Pik: As, 9, 6, 4, 3. 
Kör: 7,2. 
Karo: 8, 6, 2. 
Trefl : Dam, vale, 2. 
Veya: 
Pik: 10, 9, 7, 6, 4, 3. 
Kör: 7, 2. 
Karo: 8,3. 
Trefl: As, 9, 5. 
Şeklindeki ellerle bir pik ~öy

lemelidir. 
2 - Renk değiştirmek için 

- bir pike iki trefl gibi - bir 
löve arttırmak lazrmgeliyorsa, 
elde bir buçuk onör lövesi ve beş 
kağıtlı bir renk bulunmalıdır. 

Mesela: 
Trefl: As, 10, 9, 8, 5. 
Pik: 7,2. 
Kör: 8, 6, 2. 
Karo: Rua, 9, 4. 

şeklindeki bir elle bir pike iki 
trefl söylemelidir. 
Eğer ren kdört kağıttan iba

retse.. renk değiştirmek için, 
rengın kuvvetli olması ve iki o -
nör lövesi bulunması gerekti,.. 

Mesela bir kör üzerine: 
Trefl: As, dam, vale, 9. 
Pik: 8, 7, 2. 
Kör: 8, 7. 
Karo: Rua, 10, 9, 5. 
Şeklindeki bir elle iki trefl 

deklare etmelidir. 
Eğer renk altı kağıtlı ise, renk 

değiştirmek için, bir onör lö
vesi kafidir. 

Mesela bir pik üzerine: 
Kör: Vale, 10, 9, 7, 6, 3. 
Pik: 8 L ~~~ ~~-c-r---
Karo: As, 7, 2. 
Trefl: 8, 4 
Şeklindeki bir elle iki kör söy

lemelidir. 

Almanyada Almanların ya • 
hancı kandan bir millet efradı 
ile evlenmeleri yasaktır. Fakac 
başka hiç bir memlekette böyle 
bir yasak ve bunu yapanlara 
karşı emniyetsizlik ve nefret 
gösterilmemiştir. Yalnız bir
çok memleketlerde olduğu gibi 
bizde de yabancı kadın alanlara 
karşı hariciye memurluklarında 
bazı kayıdlar vardır. 

Yabancı milletten kadın al -
mak, doğacak çocukların terbi
yesini evlenmeden evvel arada 
tayin etmek şartiyle faydalıdır 
bile. Yalnız kalb yakınlığını 

tam almıyarak bütün sonları in
ceden inceye düşünmeli, ondan 
sonra kararını vermeli. Yoksa 
Fatihte Fevzipaşa caddesinde 
Z. K. Y. imzasile mektup gönde
ren genç gibi pişmanlrk iki tara· 
fm da senelerce sarsılmasına se 
be bolur. Z. K. Y bir ecnebi ile 
sevişerek evlenmiş, şimdi peri
şan olmuş, bir Türk kızile evlen 
mek istiyor: 

Bu kadm tam manasile bir ev 
kadmıdır. Gözü dışarda ve eğ • 
lencede değildir. Hayat arkada· 
şımda aradığım bütün meziyet· 
/eri vardır. Fakat, kendisinin 
başka dinden oluşu beni pek çok 
düşündürüyor. Buıün bu kan 
ayrılığı dolayısiyle aramızda ge 
çimsizlik baş göstermektedir. 
ileride bir çocuk ta olacak olur
sa o zaman veziyetim büsbütün 
tahammülfersa olacak. Bu müd 
det zarhnda kendisine islam ol
ması için rica ettimse de (Her· 

~~ 1Mlfıtrdi ?jntıy; mulCa5e~ e'd'e 
bulundu. Diğer taraftan çocuk 
olmadan e"lvel kendi ırkımdan 

olmayan bu kadından ayrılarak 
kendi kanımdan olan bir kızla 

Bilenler için evlenmek arzusunu kendimde 
• R 10 şiddetle hissediyorum. Bu me • 
+ ıo 8 5 yanda baba bir ana ayrı bir ab • 
+ 

1 10 4 3 2 
lam ile başka bir babadan olma 
bu ablamın henüz on yedi ya • 

• R 
8 7 şında bir kız kardeşi vardır. Ge· 

• 9 2 n· ., 7 6 4 3 tek abla.m ve ıerekse va/desi ev 
+ l ft D 9 2 0 + V 7 -4 3 li olduğumu bildikleri halde di-
_._ V 8 7 F. ~•~ D 9 - • d 1 k b k 1 -r -r gerın en ayrı ara u ız a ev-
• 5 -' 3 s • D V 10 lanmekliğimi arzu ettiklerini 

• 1 0 y 8 5 hissediyorum. 
+ 6 Sevmiş ve sevilmiş, mektubu-
+ R 6 s nuzun diğer kısımlarından anla 
• A 9 6 2 şıldığına göre birtakım engelle-

... _ . . re rağmen evlenmemişsiniz. Bu 
Kagı~ı <~? vermıştı~. . · gün hala bir kadll'ia aranan bü 
(S? ?ır .. kor; ~.O) ı.~ı ~~ro; yük meziyetlerin karınızda bol 

(~) .ıkı kor; (S) dort kor soyle- bol mevcud oldufunu yazıyorsu 
mıştır. nuz ve sizin için kadının müslü

(0) oyuna karo ruasıyla baş- man olması herşeyi halledecek 
lamış ve sonra karo damını oy - .. .. ·· H lb k' 1 b t e•xunuyor. a u ı mese e u 
namE~ş ır.(S) k 'k' . 

1
.. kadar basit değildir. Onun baş-

ger ' aronun l ıncı o- d' d 1 d - ·1 b · · k t'k k ka ın e o uşu egı , aşka ırk· 
vesını es ı ten sonra oz oy - . . . 
nar ve hasımlardan birinde dört ta oluşu mahzur olabılırdı. Fa-
koz çıkarsa, kozları bitirdiği za- kat bu .m~h~ru da çoktan ka
man kendisinde de koz kalmaz; bul etmışsmız. Ablanızın kız kar 
bu takdirde trefllerini saalam - deşi ile evlenmeniz daha az malı 
laştırmağa uğraştığı sırada, ha- zurlu değildir. Pu kadar yakın 
sımlar bu renkten bir lövc ala - akrabadan - isterse analar ayrı 
cakları için kendi sağlam karo- olsun • istediğiniz gibi iyi bir 
larını da yaparlar. Binaenaleyh, mf!yve a:ı.ıamaz. Tam hır ev ka
(S) treflden ilk löveyi hasımla- dmı olan karınzJan ayrılmayı 
ra vererek, morda koz bulunur- ,ıi• · ünıııe<likçe mes'ud olmanrz 
ken trefllerini sağlamlaştırma - muhakkaktır. Fakat ayrılırsanız 
lıdır. Eğer hasımlar ilk trefl lö- muhakkak d,. - ·ı. · 
vesini yaptıktan sonra yeniden • • 
karo oynarlarsa, (S) elinden ke
seceği yerde bir pik kaçacaktır; 
bu sırada mordaki kozlar hasım 
ların karoya devam etmelerine 
mani olacaktır. Bu suretle (S) 
in el tutması, kozları düşürme
si ve sağlam treflleri yapması 
muhakkaktır. 

mış. Aradan seneler geçiyor: 
M. N. onu seviyor, fakat kız ha· 
la soğuk duruyor. 

Onu çok seviyorum; diyor. 
Gece gündüz fikrimi işgal eden 
yalnız odur. Onun bana kaqı o· 
lan iyi, fena duygularmı hiç ol· 
mazsa bir kere bizzat kendisin • 
den dinlemek arzusundayım, bu 
nun için birçok çarelere baş vur• 
dum, muvaffak olamadım. 

Arkadaşınız vasıtasile tamdı· 
ğmz, onunla seviştiğini bildiği • 
niz bir kıza göz koymanın ceza· 
sını birkaç senedenberi çekiyor 
ve hfılfı ümide düşüyorsunu:t. 
Mektuplarınızı geri gönderme· 
si, cevabsız bırakması, size hat• 
ta selam bile vermemesi herke· 
sin anlayabileceği açık bir ce • 
vaptır. Bunu yalnız aşık olanlar 
anlamaz. Çünkü aşkın gözü kör· 
dür. Sizin hareketiniz kızı o ka· 
dar soğutmuş ki sevgilisini unut 
sa bile size gelmiyecektir. Bo§U 
na bekliyorsunuz. 

• İki ateş arasında kalmış bir 
kadın, fakat bize mektup yazan 
onun aşıklarından biridir. Ka • 
dın hangisini seviyor? Mesele 
bu. M. M. T. imzalı mektup işte 
bu davanın hallini bekliyor ve 
diyor ki: 

Onunla dört sene, benimle 
dört aydanberi konuşuyor. Onu 
sevmediğini, beni çıldırasıya 
sevdiğini onunla katiyen evlen· 
miyeceğini, takat benimle istedi 
ğim zaman evleneceğini söylü· 
yor ve şimdiye kadar onunla 
konuşmama sebeb olarak da ço· 
~ğun onu terketmesini ~s!~~!· 

tığım ilave ediyor. Birçok tecrü· 
belerim, bana, onun, yalan söy • 
lemeyi sevmiyen bir kız olduğu 
hükmünü verdiriyorsa da belki 
onu seviyor, laakt benimle ev· 
lenmesinde hiç bir menfaat me· 
selesi yoktur, beni sevdiğine e" 

minim. 

Benim ondan ayulmama, o • 
nun birimizden vazgeçmesine: 
fakat, benim de aşık rakibimle 
bu halde olan bir kı?.1 sevmeme 
imkan yok. 

Ondan ayrılmak, bu hale göı 
yummak kadar acı ıeliyor. O ço 
cuktan; birçok ısrarıma rağmef! 
ayrılmadığma töre herhalde <Y 
nu da seviyor, başka bir sebeb 
yok. 

Mademki sizinle evlenmeye 
razıdır, o halde sizi, her ne se • 
beple olursa olsun, tercih edi ."' 
yor, demektir. Evleıımiyen, nı
şanh olmayan bir kızdan yalnıı 
size bağlı kalmasını istemekte 
bilmem ne hak görüyorsıınuZ· 
Önun şimdi iki namzedi var, de
mek. Bu iki namzedden sizi ter; 
cil: ettiği de muhakak. O halde· 
Siz şimdiye kadar onunla nişan
lanmakta tereddüdünüzü göster 
mişsiniz. Bu teredc.üd karşısırı-. e 
da onun baska bir namzedıfl. 
ı ed cevabı ;ermesini neden isıı

·..,unuz ? 

Bu taraflarda Turhan oğ'lu 
'.Ahmet kılıç sallıyordu. Bab~s! 
lsparta'nın en kısa bir zaman 
içinde zaptedilmesini emrettiği 
için kış adamakıllı bastırmadan 
P rens Demetriyüs'ün işini bitir
m eyi kafasına sokmuştu. Hal ~ 
buki sekizinci İyovannis,in en 
şirret oğlu olan bu Demetriyüs, 

(3) Ecnebi tarihleri giıya beylerbeyi 
(Turhan) ın burada çok şiddetli işJ er 
yaptığını, halkın bundan korktuğunu 
yazıyorlar. Bu doğru değildir. Zira 
Turbanın yanında bütün bir kıt'avı 
asıp kesecek bir kuvvet yoktu. Bila
kis despotlar Turhanın karşısına sa· 
yısı pek yüksek bir ordu çıkarmışlar· 
dı. Sekiz on kişi ile koskoca bir kıt· 
ayı kesip biçmek nasıl mümkün ola
bilir? 

Renk deği,th·me 

' Prensip: Mordaki kozlar, sağ 
lam bir renkleri olan hasımların 
bu rengini, taahhüdü yapan o -
yuncunun kendi elinden kesme
sine lüzum bırakmazsa. taahhü
diı yapan oyuncu, kozları çek -
meden evvel kendi uzun rengi
ni sağlamlaştırmafra bakmalı -

M. N. arkadaşlarından birile 
sevişen bir genç kızı sevmiş. U
zun müddet yüz bulamamış. Der 
ken bir gün arkadaşına dayak at 
mışlar; genç kız bu dayağın M. 
N. tarafından attırıldığını sana
rak ondan büsbütün yüz çevir -
miş. Fakat M. N. da bu dayak 
üzerine kendisile selamı sabahı 
kesen arkadaşının bu halinden 
cesaret alarak genç kıza mek -
tup yazmış, cevab alamamış. Is 
rar etmiş, gene yok. Kızın sev . 
gilisi baska bir memlekete git
tiği halde kız M. N. hakkında 
hala müsaid bir vaziyet alma-

. 1 - Renk değiştirmek için -
hır köre bir pik gibi - Iöve a~ 
dedini arttırmağa lüzum yoksa 
dört kağıtlı bir kozla: Bir hu : 
çuk onör lövesi ve kaideye uy- dır. 
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Kelimelerin i-iayatı 
"Gözden düşmüş birçok ke 
lime/er birgün yeniden do
ğacaklar, bugün gözde olan 
kelimeler birgüıı ölecekler
dir.,, 

. kelimeler, ynşaynn ve değişen 
hırer varlık olarak müsbet ilmin 
&ahasına gireli yüz yıl kadar oldu. 
Geçen asrın son yarısında Avrupa
llın hemen her tarafında türeyen 
ıayısız dildler nebatatçılardan a -
Yırd edilmiyorlardı. Gerçekten dil 
bir bahçeye benzetilebilir; gezmek 
le bitmeyen ve her iklimde ba~ka 
tenklerle bezenen bir baheçye ... 
Bu bahçenin toprağı cemiyet, suyu 
fikir, çiçeği kelimedir. Gramer ve 
Sentaksa da insanların bu bahçe -
Ye verdikleri düzen diyebiliriz. 

kelime, usaresi manadan ve göze, 
ler; aesten olan bir nebattır. Her 
\ızviyet gibi doğar, yatar ve ölür. 
Bu üç safhayı ayrı ayrı incelemez
den evvel bahçemizin hayatına te
•ir eden harici kuvvetlerden hah • 
•ebne.miz lazım. Bunlar iki büyük 
ku~ete irca -eliilebilirler: Birincisi, 
:her dili olduğu gibi devam ettirmek 
>steyen saklayıcı (muhafazakar) 
kuvvet, ikincisi de dilleri her yeni 
fikir hareketine uydunnak isteyen 
değittirici (inkılapçı) kuvvettir. Bu 
iki kuvvet normal halde gerek fert
lerin ve gerek cemiyetlerin hayatın 
da her zaman için müvazene halin
de bulunurlar. Birinci kuvvet ol -
llıazaa dil her değiıtirici hamle ile 
Yeni bir istikamete sürüklenerek par
çahlnır. Netekim Roma medeniyetinin 
•önrnesiyle latince saklayıcı kuvvet 
ten mahrum kalmıı ve "Roman'' 
denilen baıka baıka dillere ayrıl -
hlııtır. İkinci ku · ~t olmazsa lisan 
g.e~e ölüme gider. Çünkü ilerleyen 
~ıkır geri kalan bir dille kendini 
ıfade edemez Netek" 1 d - . . . • ım oeman ıca, 
egııtırıci kuvvete uymad -h d ıgı, ya. 
~ uyanuıdıfı .İçin bugün can çe • 

kı~mektedir. 

Kelimelerin naıııl doğduğunu ara 
ınnk İç.İn dillerin kaynağına gide -
cek degilim. Bunun için ne yazım
da yer var, ne de bende cüret •.. Za
ten bu hususta henüz faraziyelerin 
&onu gelmemiıtir. Dil nereden ve 
nasıl doğmuı olursa olsun bulunan 
Yeni bir mefhum yahud yeni bir nes 
neye umumiyetle iki türlü ad takı
lır: 

1) Dile yeni bir kelime sokarak 
.(kelime neolojizmi), 

2) Eski kelimelere yeni bir mana 
\>ererek (mana neolojiz::ni). 

Yeni kelimeler ya yabancı bir 
d.ilden gelirler ki bu ekseriya mede
nıyetinin tesiri altında kaldığımız 
bir milletin dilidir; yahud da mev· 
~ud kelimelerden "iıtikak" sureti • 
e çıkarılır. Fakat bu kelimeler hah 
Çertıize yapılan aıılar gibidir: Top
ı-a -

lra ve iklime göre hazan tutar, ba 
:tlln t d" utınazlar. Tuttuktan aonra 
ılin z l . .. t l .. anı ret erıne gore '.)on u ma • 

ta baılarlar. 

d" ?ldükten sonra yeni bir mana ile 
t\•rılmek hemen her kelimenin ba~ı
lc. a Relebilir. Fikir değiımeleri ne 

l adar ark olursa bu ölüp dirilme • 
~· !ı.J de o kadar çok olur. Ye-
~· eımeyen yani yaıamayan bir ce
lı 'Yette kelime ne ölür, ne dirilir. 
h.. l:tan bir kelimenin yeniden doğ-
.. •aaı • · k ı· :t •çın uzun asırlar bekleme a-
b~dı~. Yeni türkçede çok zengin 

r rnısalini .. d"" w • • •• bu mana )e .
1 

gor ugumuz 
111 eım ı · k · ·· hh tan .. e erı e serıya muıa as -

td rnucerrede doğru bir yol takib 
erler. 
c 

.-e .erek Yeni kelimeler ve gerek 
'Ilı manalar tarihin dönüm nokta
ı:'"da doğarlar. Mesela Fransa • 
L •ıraaiJ k"ı· . J d ~>'(1'c e ı ısenın kuru uşu, ere-
' ' haçlılar, krallığın kurulu§u, 

tana -~ . .!•imJ ~ . • • ·~onn, ünanızın, 11 e-
"iıı :;'<_ıah, hüyük ihtilal, demokrasi
"-.. 

0lnı§u, büyük birer kelime kay-
lı olınu ı__ ' • "'ille loaraır. Bunlara müvazı ola-
~ edebi mektepler de yeni kelime

)( '"e
1
. tnanalar getinni~Jerd.ir. 

e ım . 
>etter .e .nasıl yaıar?. Tıpkı uzvı-
•ir Yll l•bı; Yani tesir gö~p aksi te 
l'~le .•. ~"ak; bir kelime ile, değiıe· 
l.it İçi "'fa.rnak ve değiımek bir mu 
~l hde olur. Kelimenin muhiti 
it e, )a . b" - le I" nı ır kelime grupudur. 

e •nıe beraber kullanıldığı 

kelimelerin tesiri altında kalır. Dil 
cilcrin "sirayet" dedikleri bu tesir· 
)erin çek caqlı bir misnlini fransızcıı. 
"pas, ponit, guere, r"cn, personnc, 
aucun,, kelimeler"nin tarih İ n de 

görürsünüz: Evvelce b ir azlık ifade 
etmek iizcre ncfi c.latı "ne,, ile bcra· 
ber ku'lanılan bu kelimeler, yavaş 
yavaş menfi bir mann almışlardır. 
Ayni sirayet kelimedeki sesler için 
de vakiÜır. Tiirkçede hecelerin ye
rine göre kalınlaşıp incelmesi gi · 

bi. 

Kelimeler de bazan "yaşRmak i
çin öldürmek'' mecburiyetindedir -
ler. Manaları b iribirine yaklaşan 

iki kelime ara5ında bir rekabet baş
lar. Yenilen kelime ya kaybolur, ta 

hud da baıka bir mnna alır. 

Fransızca "entendre \'e compren
dre,, kelimelerin:n ikisi de anlamak 
demekti. Parliyi kaybeden enten • 
dre timdi i~itmek manasında kulla
nılmaktadır. 

Ayni dilde kelimelerin hayatı ce
miyetin yüksek ve alçak, daha doğ
rusu münevver ve cahil tabakala -
rında değişik yönler ahr. Münev -
verler kelimelerin doğuşlarındaki 
şekil ve manayı muhafaza etmeğe, 
cahillerse kullandıkları kelimenin 
nereden geldiğini brlmedikleri için o 
nu ihtiyaçlarına göre değiştinneğe 
meyyaldirler. Mesela latince cat • 
hedra kelimesi fransızcada ikile§ -
miş. Latince bilenler aruında ilk 
r. anasını saklayarak chaire (kür -
!Ü) ve halk arasında chaise (san
dalye) kelime!erini venn!ştir. Dil-
cilikte bu nevi kelimelere " doub
let" deniyor, ki müteradif kelime
lerin birçoğu da ayni sınfa girerler. 
Cemiyetin muhtelif tabakaları ara-

11ndaki ayrılık ne kadar büyük o -
)ursa doublet'Jer"n o ni&bette çoğa

lacağı tabiid:ır. Halk münevverleri 
yakından takib etmedikçe kelime
leri daima deği~faecek ve büyük 
inkılaplarda alt tabaka arın üste 
çıkmnaile dil mevcud kelimelerin 
ikinci bir şekil ve manasile zengin
le§ece!dir. 

Kelimelerin ölümü iki §ckilde o
lur : 

1) ifade ettiHeri ~eyin ortadtln 
kalkmasilc, 

2) Bir inkılabın onların yerine 
yeni kelimeler gctirmesile. 

Bir devir, bir müeuese, yahud 
bir sanat göçerken kendisine ait 
birçok kd'meleri de beraber a'ır gi 
der. Mesela Osmanlı İmpa.·atorlu • 
ğuna, yahud Yeniçeriliğe ait mera
ghn, sil.Th, e!l)se, v. b.... isimlerinin 
hemen hepsi artık unutulmuş, tari
hi birer kel"me olmuşlardır. Artık 
dirilmiyecek olan bu kelimeleri an
<'llk bir tarihçi yahud bir romancı 
o devri canlndırmak için kullana • 
bilecektir. Mücerred kelimelerin 
ölmesi için daha fazla zaman lnzım 
dır. Mefhum kaybolduktan soma 
kelime, usaresi tükcnm:ş bir nebat 
gibi bir müddet daha yaşar. Mese
la "saltanat" kcliwesi hala gittik
çe müphemleşen bir mnna ile kul
lanılmal<tadır. 

Birinci ölüm ıckl"ndc hem mnna 
ve hem de kelime ölürken ikincisin 
de mana kalmal<ta ve kelime yeri
ni başka bir kelimeye bırakmnl;ta-

dır. Buna diri diri ölmek diyece -
ğim. Çünkü normal vaziyette ma • 
nası knybo'mayan bir kelime ko -
lay kolay ölmez. Netekim yeni türk 
çede ''ülkü'' kelimesi henüz '"mef
kure'' yi dilimizden tamamen sile
memiştir. Kelimenin iyice ölmesi i . 
çin art k hiç bir şeyi tedai e ttirme
mesi, bağlı olduğu bütün fikirler
den çözülmesi lazımdır. Yavaı ya
vaı ülkü, me.Fik..ırcnn elinden bütün 

telkin kuvvetini alacak, bütün ö
zünü boşaltacaktır. 

Olen kelimelerin mezarı her za. 
man tarihler ve IUgatler değildir. 
Her dil canlı kelimeleri arasında 

bazan eskilerinin ankazını taşır. 

Brlhassa ata sözıerinde ve "archa. 
ique'' tabirlerde özleri çoktan kuru
yarak birer müstehase haline gel -
mit kelimeler vardır. 

Sabahattin Rahmi Eyiboğlu 

J?atı edebiyatları doÇ~nt 

ÇOCUK PSiKOLOJiSi 

Mil'i - FARE VE KOVBOY c11 

St. Mallarme, şiirlerini oku
mak için orijinal bır salon tasar
tamış.Hacmile,dekorlarile,ses ve 
ışık tertibatile öyle bir hava 
(ambiance) yaratan bir salon ki 
dinleyiciyi şiirin içinde eritsin; 
şairle onun arasında tam bir ru
hi kaynaşma yaratsın. Mallar
ıne'nin bu isteğini gerçeğe çevi
ren yedinci sanat, sinema olmuş 
tur. 

İtalyan psikoloğlarından Ge -
melli, 1928 de yazdığı bir maka-

lede, sinemanın bu büyücülüğü

nü, sanatin iç hayatımıza tempo 
tutan dinamizmine ve sinema -
nıı1 bu iki dinamizmi biribirinin 

ı~~nde eriten havasına atfediyor 
tlu. Bu eritip, kaynaştırıp yep -
yeni bir sanat dinamizmi yara
tan havada, Gemelli, sesin ve 
müziğin bile birer yabancı un
sur olduğunu söylüyor ve büyü
cülüğUn bunlarla bozulacağı id
diasını ortaya atıyordu. Birka~ 
ay sonra, halk karşısında ilk çe
kingen denemelerini yapan ses
li film, İtalyan psikologunu ya
lancı çıkardı. 

Sinema, büyüsüyle, yıprandı
rıcı bir determinizmin çerçeve
lediği hayattan bir lahza çekip 
aldığı biz erginlere, iç hayatı -
mızda gizlenmiş insiyakların, te 
mayüllerin kapısını nasıl açıyor 
ve onlara sanatin havasını na -
sıl teneffüs ettiriyorsa çocuğu 
da, "Gizli oyun" un perdede şe
kil aldığı mucize dünyasına öy
le götürüyor. Sinema, çocuğun 
adanmış cennetidir. 

İşte miki... Ve içinde Mikinin 
hareket ettiği dünya... Burada 
herşey canlıdır: Ağaçlar, çiçek
ler, duvar saati, baca, ay, deniz .. 

Miki, (aninıiste) ruh vericidir. 
Tıpkı çocuk gibi. Çocuğun dün
ya tasavvurunda "Niçin!", her 
an başka, başka cevaplarla avu
nur. Çocuk, mantık çevresinin 
dışındadır. Tıpkı Miki gibi. .. Mi 
ki, bir süpürge sopasını tayyare 
yapar, havalanır, Miki, sembo _ 
listtir, tıpkı çocuk gibi. Çocuk
ta zaman mefhumu neyse, Miı<:i
de de mekan mefhumu odur. 

- Minimini Attila Selcen'e -

Miki fareyi yaratan Ameri -
kalı meğer ne yaman bir psiko

logmuş. Piaget'nin çocuk man
tığı, çocuğun dünya tasavvuru 
üzerinde yılJarca uğraşarak yap 
tığı şeyi o, miniminilerin Perra
ult ile Andersen'e ne için bayıl
dıklarını düşi.inerek yapmtş ve 
Mikiyi yaratmış. 

Miki, çocuğun perdeye akse
den iç hayatıdır ve biz Mikiden 
çocuk kalan tarafımız sayesinde 
zevk duyuyoruz. 

• 
Kovboy, küçiiklüğünii. zafı

nı içten duyan çocuğun büyü
mek, büyüklüğe özenmek, bü -
yiikler gibi yapmak isteğini sem 
bolle~tirir. Kovboy'un atı, her 
du!u dizgin siirüşü, yüzü mas
keli hayduda her yumruk atışı, 
hatt;j bir elinin beş parmağiylc 
her sigara sarı~ı, çocuğun içine 
teptiği bu zorlu insiyakın bir 

nevi bo"' anışı, avunr .... ıdır. 
C?cuk. bu havaya o kadar gö

miifür ki, aı-tık perdedeki Tom 
Mix silinir ve çocuk onun yeri
ne geçer. Küçüğü sinemada sey
redin. Gi" "iik hayatta "halim. 
selim" olan o, artık koltuğuna 

sığamaz ol· Gözleri biiyümiiş
tür. Solumaları artmıştır. Alnın 
da ter taneleri incilenıniştir. Bü
tün adaleleri daimi bir büzülme 
ve genişle.ne halindedir. Bağı -
rır, yumruk sallar, alkışlar. 

Sinemadan çıkan çocuğı.m 

vorgunluğu sadece adalidir. Fa 
kat, bu yorgunluğa karşıhk, on
da sınırsız bir hafifleme, ban -
yadan çıkan bir adamın duydu
~-u ferahlık vardır. Çocu.; ..ın i -
cinde her gün kunılu kalan iç 
zembereği, bir an için boşanmış, 
dış baskıların arasından kendine 
bir yol bulup fırlamıştır. 

Miki fare ve Kovboy, sinema 
perdesine, ~'\cuğun iç hayatın -
dan zıplayıp çıkmış iki tiptir. 

SabriAnder 

Psikoloji ve terbiye doçenti 

[ 1] .. Sinemaya gindcnin psikolo· 
jisi,. adlı etüdümüzden. 

Sanat Ve Sonrasızlık 
Durmayan bir değişme acu

nun merhametsiz ıtanunudur. 

maddeden tutunuz da ruha ka· 
dar her şey bir teviye dt!ğişiyor. 
Tabiata bakalım: cılız bir fidan 
gün geliyor ki geniş gölgelerin
.de yorgunluğu banndmyor. 
Bir gün geliyor1 bakıyorsunuz, 

yaprakları dökülen dallarını rüz 
g-ar sallayıp duruyor ... 

Birer damla ateş gibi yanan 
nar çiçeklerinden daha güzel 
ne vardır? Fakat bir zaman son
ra ciçekler dökülür ve onların 
yerlerinde yamrı yumru narlar 
sallanır. 

Fakat denecek: Her bahar, 
ayni gölgeleri, aynı çiçekleri 
tekrar bize getirecektir, onları 

tekrar göreceğiz, güzelliklerini 
yine tadacağız. Evet; fakat ge
cen mevsim o çiçekler karşısın
da, o gölgeler ahında ruhumda 
uyanan heyecan titremeleri ar
tık yoktur, onların yerinde şim
di başka hisler, başka heyecan
lar var. Her sey bir oluş ve deği 
şiş içinde. Tabiat gibi, gözeleri 
bir teviye değişen insan bedeni 
gibi, insan nıhu da durmadan 
değişiyor. Vaktile gözlerimizi 
ve hislerimizi kamaştıran bu 
yerlere ne oldu? lçimizde şimdi 
soğuk ürpermeler uyandıran bu 
aynı yerlerde kendimizden ge -
çen gercekten biz mi idik? Dün 
Raphaello'nun bir madonnasrna 
benzettiğim bu l·adm çehresine 
ne oldu ki artrk bugün ruhum
la konuşmuyor. Uzun saçlı, ge
c..: gözlü romantiklerin: "son 

demimde gel gözlerimi kapa!., 
dedikleri bir el dün, icinde ak 
günlerimizi okuduğumuz büyü
lü bir kitaptı; bugün orada boş
luktan başka bir şey göremiyo -
ruz. 

Her şey değişiyor ... Her şey 
gidiyor, gidense gelmiyor. 

Artrk bugün eski Yunan filo
zofu (Parrnenide)in kafasile dü 
şünen yok; varlık yerinde dur
mayan bir varlık. Bunu şairler 
de söylüyor, bunu filozoflar da 
söylüyor: 

"İnsan hayatr, dağdan inen 
sel gibi dayal)ılmaz bir hızla akı 
yor,,. 

Çakya Mouni 

• 
"Aynı nehire bir ikinci defa 

girmek imkansızdır; çünkü bize 
doğru gelen başka bir sudur; 
yaklaşıyor ve uzaklaşıyor.,. 

Heraclite 
"Her şeyi değiştirmek için ne 

kadar az zaman yetiyor! Ey al
nında huzur parlayan tabiat ne 
çabuk unutuyorsun. Ve değişiş-

'Ierinde, kalplerimizi biribirine 
bağlayan. bağları na;,ıl da kopa 
rıyorsun?,, 

Victor Hugo 

• 
"Bu akşamki ruhumuzu bir 

daha bulamıyacağız.,, 
Comtesse Anna de Noailles 

• Hepsi bu gerçeği söylüyor. 
Böyle değişen yalnız heyecanla 
rımız ve düşüncelerimiz değil -
<lir. İhsaslarumz da durmadan 
değişiyor. (Aynı) kelimesile i
fade ettiğimiz renk, ses, koku ... 
Hiçbir zaman aynı değıldir. Fa
kat bu nüanslara dikat bile et
miyoruz. Çünkü hayat için ben
zerlikler, ayrılıklardan ziyade ö
nemlidir. 

Kısacası, dışımızda bir rüz • 
gar her şeyi sürüklemekte, içi
mizde bir nehir her şeyi götür
ımekte ... Fakat ne o rüzgarı, ne o 

nehiri göremiyomz, onların tl· 

ğultusunu duyamıyoruz. Çünkü 
tabiatla kt:ndimiz, kendimizle 
ruhumuz arasmdd ihtiyaçlardan 
örülmüş bir perde var! Bu akışı 
göremiyoruz; çünkü yaşamak i· 
çin onu görmemek lazım. Onu 
gördüğümüz bazı anJar olursa 
da devam etmez, ihtiyaç derhal 
"yürü!,. diyerek sırtımızdan i. 
.ter. Tekrar yola koyuluruz. Ta
biat insanların duygularını ih • 
tiyaçlara bağlamakla onları ka
ramsarlıktan kurtarmıştır. Yok· 
sa insanın, akan sulara kapan • 
rnış ağlayan söğütlerden farkı 

olmazdı. 

Fakat tabiat - Bergson'un de· 
diği gibi - artistte "idraki ihti" -
yaca bağlamasını unutmuştur,,. 
İster realist, ister idealist olsun 
yani gözlerini ister dışına, ister 
içine çevirsin artist bu dinmiyen 
gidişi daima görüyor; havayı 

sürekli gidiş ve değişişlerile tit 
reten en küçük şeyler bile, ruhu 
nun hassas antenlerinde derin a
kisler uyandırıyor. Fakat artist 
kendisini karamsarlığa kaptır • 
maz. Çünkü uçan her dakikayı, 
değişen her manzarayı, göçen 
her varlığı durduıımasını o bilir. 
Her şeye sonrasızlık veren odur. 
(Frans Halz)in fırçasından dö
külen gülüşler ebedidir. (Bau
delaire) in ruh ve tabiat hava • 
smdan devşirdiği titremeler da· 
ima duyulur. 

" Sütunları garip sırıklar ha· 
tinde bir araya top:ayan, dehliz 
leri havamn içine kadar götü
ren, kubbeleri göğe kadar yük· 
selten, bulutların içinde çan ku· 
leleri yapan,, alevJi ruhlar, (A· 
miens) de, (Chartres) de. 
(Reimes) de daima yaşıyor. 

Ruhun en derin, en çılgın ri
timlerini canlandıran Tristan 
ve Yseult, sesten bir mimari ha 
linde sonsuzluğa bakıyor. 

Hayır, bazılarının sandığı gi
bi sanat ne bir oyundur, ne de 
bir teknik canbazlığıdır. Sanat 
bir facıadır. Artistin tabiat ka • 
nunu ile savaşı kadar trajik ne 
olabilir. Sanat, ölez şeyleri yen
menin zafer şarkısıdır. Bir bu
har hafifliğile uçan, eriyen an
lan ebedileştirmek iştiyakıdır . 
Artist, yaşamasını, devam et • 
mesini dilediği her anı ölümden 
kurtarır, onlara sonsuzluk ve -
rır. 

Önda, Apollon'un kudreti, 
Dionysos'un sarhoşluğu var. 
Ressam (Whistler)in şair kont 
Robert de Montesquiou'ye söy
lediği söz kadar hiç bir söz sa
natin ve artistin özünü derin bir 
surette anlatamaz. (Whistler), 
şairin portresinde son fırçayı 

gezdirirken ona şöyle demişti: 
"Bana bir defa daha bakınız 

artık her zaman bakarsınız,,. 

Suud Kemal Yetkin 

Estetik Doçenti .... 
Bu sayfada okuya
cağınız yazılardan : 

Tenkid üzerinde, De
dikodu psikolojisi, se
yahat ve afiş, Miguel 
de unamuno, edebiyat 
ve san'at.. v. s .. 
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., M E 1 N KAMPF ,. 

KAVGAM 
H i t 1 e r' i n ya z d ı ~ ı kitab 

[BU ESERDE iLERi 
SÜRÜLEN DüŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK. 
TUR. BU TEFRIKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR • 
MIŞ S1Y ASI B1R V ESI
KA OLARAK NEŞRE
DJYORUZ.] 

Biti.er şöyle bir hesap da yapı 
yor: hır ırktaki bütün maddi ve 
manevi düşüklükleri ortadan kal 
dırmak ve insan neslini tertemiz 

ı bir hale getirmek için altı asır 
kifayet eder . 

Hitler bu kanaatle ancak te
mi~ ~anlılar arasında birleşebil
megı meşru görüyor. Doğan bir 
çocuk için nasıl bakım tedbirleri 
~azımsa, Alman toprağında do
gan bu çocuğa aynı siyasi hakla 
n vermekten de çekinmek lazım 
dır. Şimdiki kanunlar (daha doğ 
rusu kitabın yazıldığı tarihteki 
kanunlar) memlekette medeni 
haklan olanlar arasında bir fark 
gözetmiyor,sadece ecnebiler için 
bazı kayıtları ihtiva ediyordu. 
Hitler bu kadarını kafi görmi • 
yor. 

Mesela bir Alman müstem~e
kesinden bir zenci gelsin, Al -
man toprağında bu kanunların 
hükmü dahilinde evlensin, bir 
de çocuk yapsın. İşte yeni bir 
Alman vatandaşı daha! Bu zen
ci, pekala bir Yahudi de olabi • 
lir. Maazallah! Hitler kanunun 
kabul ettiği bu yeni Alman va -
tandaşını. bir türlü hazmedemi
yor. Bir ecnebinin Alman cemi
yetine girişi, aza çoğaltmak is -
teyen bir kulübiln haline benzi
yor. Almanyada da bir makam 

, sahibi el çabukluğu ile, aşağı 
ırktan bir yabancıyı bir Alma -
na benzetebileceğini zannedi • 
yor. 

Hitlere göre, Almanyada otu
ranlar arasında Uç sınıf halk 
vardır: Doğrudan doğruya 
yurttaşlar, tabiiyette bulunan • 
lar, ecnebiler ... Bunlardan an • 
cak yurttaşlar memuriyetlerde 
bulunabilirler ve rey hakkına 
maliktirler. Tabiiyette olanların 
ecnebilerden farkı başka bir 
memlekete mensup olmayışla
rından ibarettir. Hiç bir siyasi 
haklan yoktur. Buna mukabil 
vazifeleri vardır: Genç iseler Al
man terbiyesi almak, Alman 
mektebinde okumak, Alman or
dusunda hizmet etmek mecbu -
riyetindedirler. Eğer bu seviye
ye çıkabilmiş iseler, ancak o za
maı:ı ke.n.dilerine yurttaşlık sıfatı 
verılebılır. Bu hale göre, tabii -
)"ette olan adam Alınan doğmuş 
sayıl.amaz, olsa olsa tecrübeden 
geçtıkten sonra, Almanhğa ka
bul edilebilir. Fakat bedenen ve 
ru~an sağlam olması, Alman 
mı~let ve devletine sadık kala • 
ca~ına Y.emin etmesi ilk şarttır. 
Hıtler dıyor ki: 

. "Alman vatanda~ı sıfatıyle 
bır sokak süpürücüsünün, baş • 
Ü 
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Edgar Wallace 

- Konuşmazsanız, daha iyi 
olur zannederim. lcdi . 

İkisi de sustular ve artık kı .. 
mıldarunadılar. Vakit geliyor -
du. Parr saatını çıkardı, masa -
nın üstüne koydu. 

O sırada Yale'in odasından 
doğru bir gürültü işitildi. Sanki 
polis hafiyesi kendisini sandal -
yasma bırakıvermiş gibi boğuk 
bir ~rültü ... 

Parr ayağa kalktı: 
- Ne var? 
Yale cevap verdi: 
- Hiç bir şey ... Ayağım ta -

kıldı. Siz milsterih oturun. 
Beş dakika daha beklediler. 

Parr tekrar sordu: 
- Ne oluyoruz?. 

ka bir memleket kralından daha 
büyük şerefi vardır.,, 

O kadar kıymetli olan Al -
man vatandaşlığı sıfatına veri -
len haklar gözden geçirilirse, 
neticenin ehemmiyeti derhal 
göze çarpar. Çünkü bu adam 
rey sahibidir, güzel vaatlarla bir 
çok insanları etrafına toplaya -
bilir, fırka teşkil eder ve günün 
birinde belki de Almanyanın iç 
ve dış politikasını eline alabilir. 
Görülilyor ki, bu vaziyet dahi 
demokrasi ve parlamento usfil
lerinin sakat taraflarından biri
dir. Halbuki Almanyaya en ya
raşan idare tarzı aristokrasi ve 
diktatörlüktür. 

Hitler aristokrasiden asılza -
deler sınıfını ve bir de para sal
tanatını kasdetmiyor. Diyor l:i: 

"Bir hükumetin en iyi teşek
kül etmis tarzı, millet fertleri 
içinde, bütün o camiaya rehber 
olabilecek en kudretli adamın iş 
başma geçmesi demektir.,, 

Bu neticeye nasıl varılır? Dik-
tatörlük rejiminin dayan<lığ"ı 
prensipi tatbik etmekle ... Cesa
reti ve azmi yerinde olanlar, en 
ağır mes'uliyetleri Üzerlerine al
maktan çekinmezler. Devlet is
lerinin idaresinde olduO-u gibi 

o ' 
mesela bir nahiye işlerinin çev-
rilmesinde de ayni prensip mu -
hafaza edilirse, ekseriyet u~uJü
nün ne kadar çürük olduğ ı ora
da da göze çarpar. Çünkü mes' -
uliyeti üzerine almış olan kcıfalı 
ve şuurlu adam, işleri düzgün 
götürmek salahiyetini de haiz 
olduktan sonra, o işlerin düzgün 
gitmemesine hiç bir sebep yok
tur. 

Hitler bir zamanlar Prusya 
ordusunda tatbik edilen ve bu 
orduyu yükselten bir pernsibi 
resmi dairelere de sokmak isti
yor: "Amir vaziyetinde olan ada 
mm kendisinden aşağı derecede 
bulunan adama karşı kati bir o
toriteai vardır. Bu amir de keneli 
sinden yükaek derecede olanla
ra karşı ayni suretle mesuldür.,, 

Millet mümessilleri adı veri -
len, bütün kanun Iayihalarım gö 
rüşen, her sahada bir fikir söy
liyen, hatta hükumetin dış siya
sasına ait mükarreratmda ekse 
riya kötü tesirler bırakan sala -
hiyetsiz bir gevezeler meclisi 
yerine, Hitler bir şefin yanında 
seçilmiş, mütehassıs, salahiyet
li müşavirleri tercih ediyor. Me 
seli mühtelif müstahsil ve müs 
tehlik sınıflarının menfaatlerini 
iyi bilen insanlardan mürekkep 
bir nevi iktisat parlamentosu 
toplanabilir. Fakat bu parlamen 
to katiyen rey sahibi olmayacak 
tır. Ancak herkes kendisinden 
danışılan mevzu üzerinde fik -
rini söyliyecektir. Hükumet re
isi, yahut diktatör ortada teba
r~z. eden. fikirlerden en beğendi 
ğını tatbık eder. Müşavirlerile 
de konuıur. 

Bir kere mükarreratın tatbi -
kine ~eçildiktcn sonra icap eder 
se mılletten de bu mükarreratı 

Cevap yok. O zaman bağırdı: 
- Yale, beni duymadın mı? 
Gene cevap almayınca, ara 

kapıa.ına koftu, açtı, Jack ta ar
kas~da!.1 ya~ıhaneye girdiler. 

.~or~u.klerı manzara emniyet 
~uf c~tışı. gibi bu işlerde o kadar 
pı~mış bır adamı bile hayretler 
ıçın~e bırakacak fevkaladelik • 
teydı, Der.rick y ale sımsıkı bağ
la~~ış, elın~ kelepçe geçirilmiş, 
ytizune de hır çamaşır örtülmüş 
yerde yatıy<.1;-du. 

Pencere açıktı. Havada kuv _ 
vetli bir eter ve kloroform ko -
kusu vardı, Banknot dolu zarf 
ortada yoktu. Üç saniye sonra, 
binanın sokak kapısından çanta
sı sırtında bir posta müvezzii 
çıkıyordu. Binayı muhasara al
tında bulunduran sivil memur -
lar, bu adamın çrkıp gidişine ses 
bile çıkarmadılar. 

-23-
0olapta bir kadın 

Parr hafiyenin yüzünü örten 
çama~ır parçasını kaldırdı, Yale 
o zaman gözünü açtı ve şa§hın 
§a~kın etraf ma bakındı. 

Batı Anadolu 
Ankaradan J slanhula Bisikletle Gelen Şampiyon 

İleride Balkan Turuna da Çıkacak 
Bisiklet sürat ve mukavemet 

934 - 935 Türkiye şampiyonu 
Talat bisikletle Ankaradan Is -
tanbula geldi. 16 mayıs sabahı 
saat .. ltıda Ankar:adan ayrılan 
bu şampiyonumuz bir gün iz. 
mitte kaldığı ve 20 mayıs günü 
lstanbula geldiği için Ankara • 
dan Kadrköyüne kadar olan 458 
kilometre üzerinden günde vasa 
ti 100 kilometreden biraz fazla 
alını§ olmaktadır. 

Ankara Güvenç Spor kulübü· 
nün bisiklet kaptanı olan Tala
tın takip ettiği yol şudur 
Ankara - Ayaş 55 Km. 
Ayaş - Beypazarı 40 ,, 
Beypazarı - Çayırhan 35 ,, 
Çayırhan - N ali ıh an 30 ,, 
Nallıhan - Göynük 85 ,, 
Göynük - Taraklı 28 ,, 
Taraklı - Geyve 30 ,, 
Geyve - Arif iye 28 ,, 
Arifiye - Derbent 15 ,, 
Derbent - Kocaeli 17 ,, 
Kocaeli - Gebze 40 ,, 
Gebze - Kartal 30 ,, 
Kartal - Kadıköy 25 ,, 

Talatın Ankaradan Istanbu
la gelmesi, yapmak üzere prog
ramını çizdiği 2300 kilometrelik 
batı Anadolu turunun başlangı
cı sayılabilir. Şampiyon bisiıklet 
çinin Ankara mıntakasmdan tas 
dikli muntazam bir defteri var
dır. 

...... ,. .. 
• 

Talatm bisikletle Ankaradan lstanbula gelirken 
takip eftilji yol 

}ı 

l 

Son birleşmeden 
Sonra 

Artrk hergün, sporumuz için 
hayırlı ve güzel bir haber ver • 
meğe alıştık. Uç gün evvel dört 
büyük kulübümüzün aralarında-
ki güzel anla~ayı, birgün son· 
ra sporcuların Atatür:k gününü 
ve o gün yapılacak Fenerbahçe
Gala tasaray muhtelitile Beşik· 
taş • Güneş muhteliti maçını, 
dün de lstanbulsporla Güneş ku 
tüplerinin Güneş adı altında bir· 
leştiklerini haber verdik. 

Atatürk gününde dört kulü· 
bün muhtelitleri arasında yapı
lacak "kardeşler maçı,, için ta -
kımların nasıl yapılması hak • 
kında dünkü yazımızda, Güneş 
ve lstanbulsporun birleştikleri
ni, geç vakit öğrendiğimiz için, 
Beşiktaş - Güneş muhtelitini 
yaparken İstanbulsporun oyun
cularnu hesaba katmamıştık. 
Fakat bugün Güneş - Istanbul
spor birleşmesi olmuş bir şey -
dir, cuma günü çıkacak Beşiktaş 
Güneş muhteliti hakkındaki dü
şüncelerimizi yeniden yazın.alt 
ve bazı değişklikler yapmak 
doğru olur. 

Şu halde, bize kalırısa, Ata • 
türk gününde Fenerbahçe - Ga 
latasaray muhtelitinin karşı.sına 
çıkacak olan Beşiktaş • Günct 
muhtelit takımı şöyle olmalı .. 
dır. 

Muhtelitln kalesi için en mü· 
nasibi, dün de yazdığımız gibi 
Beşiktaş kalecisi Mehm~ Ali· 
dıir. 

Müdafaa hattında Güneşten 
Faruk, Beşiktaştan Nuri en kuv 
vetli bir müdafaa olabilecektir. 

Muavin hattına gelince, dün
kü şekilde biraz değişiklik yap
mak lazımdır. , Eski l&tanbuls .. 
porlu ve yeni Güneşli Hasan 
merkez muavin mevkiine alın -
malı, sağ tarafa Güneşten Re • 
şad geçirilmeli, sola da Feyzi • 
nin oynayamıyacağı söylendiği 
ne göre Beşiktaşlı Faruk alınma 

Talat, her durak veya konak
ta, def terini eğer varsa spor teş 
kilatına, yoksa en büyük sivil 
memuruna imzalatmakta ve mü 
hürletmektedir. 

l lıdır. , 
Hücum hattında ise, sol açık· 

tan baılryarak, her ikisi de tam 
idmanlı olmadıkları dli§Füle • 
rck 11}jr dcwc Rehiin;n hi d.ıııvr 
de .b;şrefin oynatılmasıc qellci 

Türkiye şampiyonu !stanbu
la geldikten sonra, bu cuma şeh 
rimizde 100 kilometrelik bir mu 
kavemet yanşı yapılacağttu ?>ğ· 
renmiş ve bu yarışa gimıeğe ka
rar vermiştir. Talat, bu ya
rıştan sonra batı Anadolu turu
na çıkacaktır. 

Bir mukavemet işi olan bu 
turun bir, bir buçuk ay devam et 
mesi muhtemeldir. Bisikletçi bu 
turu bitirdikten sonra temmuz
da Ankarada yapılacak olan An 
kc.ra bisiklet birinciliklerine iş
tirak edecektir. 

Batı Anadolu turuna çıkan TUrklye 9empiyonu Tallt 

Şampiyon bundan sonra yap
mağı tasarladığı dikakte çok de 

tasvip etmesi istenebilir. 
~ıo-

lşçilerin istekleri ve 
sendikalar 

Hitler, hükO.met mefhumu
na tahsis ettiği fasılda, memle -
ketin iktisadi teşkilitı hakkın • 
daki fikirlerini apaçık aıilatmı -
yor. Viyanada iken, genç yaşın
da içtimai meseleler daha ziya -
de dikkatini çekmişti. Parti şefi 

(Arkası var) 

ğer şey Balkan turudur. llk de· 
fa bir Türk bisikletçi Balkan
larda böyle bir tur yapmağı dü
şünmektedir. Talat bu turda 
Yunanistan, Yugoslavya, Ro -
manya ve Bulgaristanı dolaşa
rak lstanbula dönecektir. Bisik
letçi, Batı Anadolu turunda ya
pacağı gibi Balkan turunda da 
muntazam bir deftCT tutacak ve 
bu defteri her Yunan, Yugoslav, 
Romanya, Bulgar şehir ve kasa 
balarında bu milletlerin spor te
şekküllerine ve resmi müesse
selerine tasdik ettirecektir. Sik
lizm uğrunda çok çalışan genç 
şampiyonwnuzun, bütün bu te • 
şebbüslerinde muvaffak olma -
sını dileriz. 

Emniyet mUfettişi kelepçeyi sanın önünde oturuyordum. Bir 
çözmeğe uğraşırken sordu: den yüzüme bir çamaşır parça-

- Ne oldu yahu? sı atıldı. Aynı zamanda da iki 
Jack da ipleri çözdü. kuvvetli el omuzlarıma yapıştı. 
Yale'ı kaldırdılar, bir koltuğa Bir insan elinin bu kadar kuv • 

oturttular. Güçlükle nefes ah - vetli olabileceğine ihtimal ver -
yordu. Elini alnına götürdü: miyorum. Bağırmağa ve silkin

- Ne oldu bilmiyorum, dedi. meğe vakit kalmadan bayılmı
Siz de bir şey anlamadınız mı? şım. 

Parr sordu: - Sizi çağxrdığnnı işittiniz 
- İyi ama, bu herifler nere· mi? 

den girdiler? Hafiye menfi tarzda başını sal 
- Bilmiyorum, hiç bir ~ey ha ladı. Jack izah etti: 

t~rl~mıyorum. Koridor kapısı ki - Halbuki biz boğuk bir ses 
lıtlı değil miydi? işittik. Parr kapının arkasından 

1 ack koridor kapısına koştu. size seslendi. Siz de sadece aya
Pekala kilitliydi, anahtar da ar- ğınızın takıldığını söylediniz. 
ka taraf ta duruyordu. Demek ki - Ben öyle bir şey söyleme -
g~leı:ı adam, bu kapıdan girme- dim. Çamaşır yüztime atıldıktan 
mıştı. Fakat pencere açıktı. sonra, şu dakikaya kadar ne O· 

Parr pencereye koıtu. Yerden lup bittiğ'ini bilmiyorum. 
o~uz metre kadar Yükseklikte Parr tekrar pencerenin yanı
bır pencere ... Dıvarda da aşağı - na gitmisti. Bir kaç defa açtı, 
ya kadar öyle tutunacak boru kapadı. Sonra dikkatle eşiğe 
demir vesaire gibi hiç bir ıe; baktı, döndüiü zaman yüzünde 
yoktu. geniı; bir tebessilm vardı: 

Yale biraz kendine gelince - ömriimde ben bu kadar 
anlatmağa başladı: mahiranesini gönnemiştim de-

- Hiç bir şey hatrrlamıyo • di. ' 
rum. Hatırlayabildiğim §U: Ma- · O zaman Jack'm ihtiyar poli-

Voleybol 
Maçları 
İstanbul mmtakası Voleybol 

heyetinden: 
24 ve 31 mayıs tarihlerinde 

Galatasaray lokalinde yapıla • 
cak Voleybol ma~lan 

24 mayıs, saat 19 da Haıkem 

Talat, 1stanbulspor - Topkapı 

31 mayıs saat 18 de Hakem 
Talat, Galatasaray - Topkapı 

tık maça iştirak etmiyen ta
kım likten çıkarılır. 

se karşı olan eski kini uyandı: 
- Ben bu işi o kadar mfilıira· 

ne bulmuyorum, dedi, herif 
y ale'i adeta öldürdü ve sonra 
da elini kolunu sallayarak gitti. 

- Doğrusu bu, pek mahirane 
bir darbe oldu. Aşağıya ineyim, 
bakalım bizimkiler şüpheli bir 
şeyler görmüşler mi? 

Gerek aşağıda holde, g'!rek 
sokakta bulunan sivil memur -
lardan hiç biri şüphet: bir şey 
görmemişlerdi. Yalnız bir pos • 
tacını girip çıktığım söylecmer. 

Parr tekrar yukarıya çıktı : 
- Para gitti, dedi, hem de 

gelmiyesiye gitti. Ben de gidip 
müdilrlüğe raporumu verece -
ğim. 

Yale artık büsbiltiln iyileş -
mişti, yazrhanesine oturmuş, ba
şını ellerinin arasına almış, dü
şünüyordu. 

- Parr, dedi, bu defa bütün 
yanlışlık bendedir. Size karşt 
hiç bir serzeniş olamaz. Hiç gü
rültüsüz, bu pencereden na~rl İ· 
çeriye girdiklerine §aşıyorum. 

- ~rkamzı pencereye dön -
mil§ oturu~ordunuz değil mi? 

muvafık olur. " 
Sol iç mevkiinde Beşiktaştan 

Şeref, merkez muhacim mevki • 
inde Güneşten Rasih tam yerle
rini bulmuş iki futbolcüdür. ~ 
Sağ içte Beşiktaitcm Hakkı 

atak oyunu ve geriye yardım ta.ı 
zı ile çok faydalı olabilecektir. 

Bu hücum hattını tamamla • 
mak için sağ açığa eski Istan • 
bulsporlu ve ye,ı.i Güneşli Sa • 
lihaddin en münasib olanıdır. 

Öyle zannediyoruz ki bu hü • 
cum hattı Fenerbahçe-Galatasa· 
ray muhtelitinin çıkaracağı hü· 
cum hattından belki da daha 
kuvvetli olacaktır. Ftıakt o rauh 
telitin Yaşar ve Latiften mürek 
keb çok kuvvetli müdafaa hattı· 
na karşı da böyle bir hücum hat· 
tı olmalı ki arada bir tevazün 
meydana gelsin. 

Bu (Kardeşler maçı) galiba 
bu sene gördüğümüz en güzel 
maçlardan biri olacak ... 

S. G. S. 
H 

- Evet, pencereden birisinin 
gelınesine kat'iyyen ihtimal ver· 
miyordum. Gözlerim ıadece iki 
kapıya dikilmişti. 

- Sonra arkanızı şömineye 
de çevirmiş bulunuyordunuz? 

- Oradan giremezler. Ber. de 
ömrümde böyle bir muamma i}e. 

hiç karşılaşmamıştım. Şimdi gi· 
dip zavallı Froyant'a parasmın 
uçtuğunu söylemeli. Barı heP 
beraber gitsek. Kim bilir adarJl" 
cağız ne kadar küplere binecek· 

Hep beraber çıktılar. Yale 
kapılan dikkatle kilitledi ve a .. 
nahtarları cebine koydu. 

Hakikaten Froyant'ın küple -
re binişi pek müthiş olmuştı.J• 
Bar bar bağırıyordu: 

- Siz bana paramı derhal gt
ri getireceğinizi vadetmiştıniı • 
Sonra bir haydut hikayesi ile et" 
leri boş dönüyorsunuz. Böyle 
rezalet olur mu? Parr, ya siı 0 

zaman neredeydiniz? 
Emniyet müfettişi gülümse -

di: . 
.ı .(Arkam ,,aı). 
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Holivut'ta geçmi~,; 
Sevdaların 
Hatıralar~ 

Holiwood artık haziran nfJŞı !si· 
ne bürünüyor. Palmiy .e1e rin, 
portakalların üzerine !fcıJ'Ilan 
gelin duvağı gibi sisten itnoe bir 
peçe, mavi deniz, güneştı=, pırıl
dıyan çöl, yeşile bürünıa-1.üş al
tın renginde dağlar, ve 'bu de
~or içinde yaşıyan dişili,, erkek· 
lı bir sürü genç, artık; hepsi 
stüdyoları unutarak au~!annda 
geçen tatlı hatıraları aJ.lillakla; 
birinci aşklarından kalına buru
şuk bir gülü valizleır/,nin daha 
derin bir köşesine yeı:Jeştirmek
le, hafızalarının en i ıcra köşe
sinde kalan unutulm;.ız saatleri 
tekrar yaşamaktadır... Solgun ve 
ölü bir çiçek; küçüd'tk bir kur
dela parçası, belki. ucuz fakat 
ender bir elmas ya'tıut çok paha
lı bir taş; bütün ~ınlar geçmiş 
günlerin hatıralarr şeklinde yıl
dızların tatil güıılı.!rini aydınla
tan şeylerdir. 

Maureen O'Su:t/Livan'm Johu
ny Farrows'un 'heqiye ettiği 
Roger adlı köpeıi bağrına bas .. 
tığı zaman hala.~ gözleri yaşarı
yor. 

Ginger Rom!rs evlenmeden 
ewel şimdiki kocasının Nev
yorktan yolladırğı yürek şeklin
deki elması, bc,ynunda taşırken, 
bunu ömrürıHn sonuna kadar 
oradan uyurlı: en bile çıkamuya--

. cağma yemiıt ediyor. 
Bu aşk seı;ıbollarmın bazdan 

~ok sade ve ~basit bazıları ender; 
ve pahalı şej1erdir. 

Holivutun 
Eninoe 
Hisli eyrtist} 

Hollyv~ood'un en ince hisli ar..;
tisti diy fJ tanınan Louise Fa· 
2enda hı:r sonbaharın birinci 
Y~ğmur~Ll günü hediye olarak 
bır ku.tAJ cin mısın alırmış. Bu
ru.ı k~ı:ldisine senelerce evvel 
YağmıtııHu bir günde tanıdığı bir 
~ocuJr.~J.:'ollarmış. Hassas Louise 
he oe; .{ başına geçer, bunları 

etll.. ]f·atlatır; hem ağlanmş. 
f l<~h1 Bcnnett taşıdığı pahalı 
ır~tıttri göstererek: 

l'ıı&ene bana ilkönce bir hazi
ranı sabahı aşktan bahsetmişti. 
Hi r: unutamam; o kadar utan 
gal, o kadar sıkılgandı ki bir
k<11~ kelimeden sonra derhal sus
t·ıı. Bunun üstünden aylar geç
t~i halde bir şey söylemeğe ce
: ıaret edemiyordu. Nihayet altr 
~edi ay sonra Nevyorktan dön-
41ıüğü gün beni tekrar otomobili 
file bir kır gezintisine davet et
ti. Ve işte bu gördüğünüz yü-

. 2üğü hiçbir şey ~öylemeden al
dı; sağ elimin ikinci parmağına 
taktı. Zavallı Gene onu redde
derim diye o kadar korkuyordu 
ki, elleri titriyordu. Hatta bu 
korkudan olacak ki; nişan yü
ziiğünün sol elde taşınması la-
2ımgeldiğini bile şaşırmıştı. Ben 
de tabii hiçbir şey söylemedim. 
Onu o kadar seviyordum ki, ca
nınr sıkmaktansa yüzüğü ölün
ceye kadar sağ elimde taşıdım 
."~ kendisiıre hiçbir şey söyleme
dım.,, diyor. 

Holivut 
Kuyumcularına 
Soracak olursanız 

Hollywood kuyumcularına so 
r~cak olursanız, gönül verdikle
tı kıza hediye seçmek hususun
~a en güçlük veren erkekler 

ranchot Tone ve Bill Powell
dir. Hele Bill Camle Lombarda 
bir zümrüt seçebilmek için tam 
on beş gün uğraşmıştır. 

Lavanta seven artistler ara
~ltlda Rita Beery ile hiçbiri çı
k Şatnıyor. Bütün dünyada çı
ban güzel ve nadir lavantaların 
u artistin dolabında bulunma
~sına imkan yokmuş. Norma 

earer 'e sorarsanız o : 
''B , ~ . en bir hissi ifade edeme-

Cdesı. yüzünden elmastan nefret 
k erıın. Çiçek bile bundan bin 
.. at daha iyidir. Kocamdan aldı
~trn hediyelere gelince o bu hu
r U~ta son derece .düşünerek ha-
2~ et eder. Mesela evlenmemi
s~n senei devriyesinde bütün bir 

2 ne zarfında konuştuğumuz 
kaman en istediğim bir şeyi o 
ı/dar ince bir hisle bulmuştur 
b~· evlenme günümüzün senede 
ırk 

r--

can \>'e yüreliten temenni eae
rim,, diyor. 

Mary Picford, Pouglas'dan 
aldığı hediyeleri hiçe sayıyor. 
Çünkü Douglas her şeyden ev
vel orijinal bir tiptir. Mary en 
çok onun yazılarım seviyor. He
diyelerinden ziyade gönderdiği 
çiçeklerle yazdığı yazılan bir 
mektep kızı kıskançlığı ile mu
hafaza eden Mary "Böyle na
zik, böyle iyi, bu kadar şarman 
bir adamdan ayrılmış da olsam, 
onu en iyi hatıralarla anacağım,, 
diyor. 

Bunu Garbo'ya 
Kim gönderdi? 

Fakat bütün bunların haricin
de, orijinal, sade ve kimin tara
fından gönderildiği şimdiye ka
dar Garbo'dan başka kimse ta
rafından bilinmiyen bir demet 

beyaz orkid.e Hollywood'da her 
yeni filmden sonra bu sevimli 
yıldızın yatak odasmı süsler. Se 
nelerdenberi devam eden bu sır
rı henüz kimse keşfedememiş, 
anlıyamamıştır .Greta'ya sorar
sanız hiçbir cevap alamazsınız. 

çektiğini yana y~kıla anlatmak
tadır. Bir gün Dolores şerefine 
verilen bir ziyafet sofrasının üs
tüne asılmak üzere o kadar bü· 
yük bir çelenk yaptırmıştır ki, 
bunu üç kişi zorla götürerek 
yerine zorla asabilmişlerdir. 

Yüzünde beliren hafif bir tebes- Solgun çiçekler, küçücük ha· 
sümden başka, o ince dudaklar- t .:ralar; pahalı ışıldıyan elmas
dan hiçbir şey çıkmaz. Jar, bütün bunlar ve ~aha bin 

Çiçek meraklılan arasında bir türlü semboller kimine göz
Dolores hepsinden üstündür. yaşı, kimine neşe ve saadet ge .. 
~~llywood'un en meşhur çiçe_k- tirirken Hollywood için hazira· 
çısı John Barrymore'dan Dolo- nm en romantik ay olduğunu 
res'e aşık olduğu günler neler anarız. 

I!Fv FRAN(jS ~f~~~Ri~~iER 
Bundan beş altı sene evvel 

Kay Francis adı sam belli olmı
yan artistlerdendi. Amerikada 
meçhul küçük tiyatroların biri
nin sahnesinde çalışarak haya
tım kazanıyordu. 

Sesli filmin ilk zamanlarında 
ise Hollivudda epeyce artist de
ği ştirilmişti. Biraz sesleri bo
zuk olanlar çekilip gidiyorlar, 
yerlerine başkaları geliyordu. 
Kay Franc:i" de işte bu ilk yeni 
gelenlerdendir. 
Yavaş yavaş ismi kulakları 

doldunnağa, güzelliği, gülüşü, 
vücudunun tenasübü gözleri 
çekmeğe başlamıştı. Aylar geç· 
ti. Bir filmini bir başka filmi ta
kip etti. Nihayet ortaya bir KaY, 
Francis çıktı. 

Hollywood'da iken srk sık Mau 
rice Chevalier ile dışarıya çık· 
tıkları için, bir gün iki artistin 
evlenmesi dillerde dolaşmağa 
haşladı. Fakat Kay Francis di
yor ki: 

/ 
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KAY 
FRANCIS 

Holivutun tafıtla
rmdan indirilmiyen 
üç aşk ilahesi. Sı
rayla: Karol Lom
bard, Greta Garbo 
ve Norma Serer. 

Aynı zamanda aktör, artist ve mDellif olan 
Richard Cromvel 

seven insanlarız. Onun için ev-1 
lenmemiz mevzuubahs bile de -
ğildir. 

Bir gün Maurice Chevalier'ye 
telefon ediyorlar: 

_ Kay Francis N evyorktan 
Parise doğru yola çıkmış. 

- Olur ya .. Ne demek isti-
yorsunuz? 

- Allah, allah.. Kay Fran
cis'in yola çıkışı sizi bu kadar
cık mı aiakadar ediyordu. İn
san müstakbel zevcesine karşı 
böyle mi davranır? 

Maurice Chevalier hem hay
ret, hem hiddet ediyor. Çünkü 

.. 1 i k 

KÜÇUK StNEMA 
HABERLERi 

Marie Dresler'in varisleri, 
bu büyük artistin cenaze masra· 
fınclan dolayı mahkemeye düş
müşlerdir. Söylendif.ine göre ce 
nazeye 150.000 frank sarfed1l -
miştir. 

• 
-1 "O kadın,, ismindeki film 

için Hollivudda Ateş ilahmt 
temsil etmek üzere büyük bir 
abide dikilmiştir. Beş metre ka
dar yükseklikten ona bu abide 
bes ton e-elmektedir. ___ _ 
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Ekonom~ Bakanı Celal Bayar Dikkate 
Deger Bir Söylev Verdi 

şartlara göre, en doğru ekonomi 
yolu üzerinde olduğumuza tec
ı-übemizden doğan bir inan~ımız 
vardır. 

Arkadaşlar, 

Rasyonelleşme, önümüzdeki 
yıllarda emek vereceğimiz mev
zuların en üstünüdür. 

}3u kelime ile ıkastettiğimiz 
mana şudur: 

. Her t.ürlü fena gö~cnckten, va 
kıt nakıt, emek ve madde isra
f ı?dan bizi uzaklaştıracak tek
nık, ekonomik, ölçülü çalışma 
tarzı ve gereklendirdiği teşkilat 

Anla~ılıy~r ki, rasyonalizas • 
yon kelımesıle biz, standardizas 
yonu, tcy_lori.zasyonu,, teşkilat -
lanmayı, ıl.erı teknik ve kaliteyi 
ve. marketıng kelimesile ifade 
edılen, piyasa için mal hazırla
~~· sevketme tekniğini kast ve 
ıstıhdaf ediyoruz. 

Yurdda, her kösede her alan
dan uyanıklık, ek~nomik kalkın 
ma gayreti heyecanı vardır. 

Tarihin en büyük inkılabı o
lan Atatürk, devrimi ulusumu
za, imkan ve re! ah ufuklarının 
en genişini açmış bulunmakta • 
dır. 

Rasyonel çahşma 
Rasyonel çalışma, tez başarı

mın, erginliğin, ilk şartıdır. Dış 
tecimimizin, ekonomik kalkın
mamızın temel taşıdır. Rasyo -
nelleşme olmadan ciddi ve plin 
1ı bir dış tecim mevzuubahis o
lamaz. En kısa bir zamanda en 
mühim ve en kolaylanndan baş 
layarak birer birer ihracat mal
larımızı standardize etmeliyiz. 

Bu yönde çalışmanın esaslı 
a~ımr tarladan başlamak gerek 
t~r. Bu kısmı ihmal etmiş deği
~ız. 1:~~at, müstacelen yapmak 
ıstedıgımiz şey ihracat tecimi 
noktasından. mallarımızın zarf
mazruf itibarile sabit şekillerde 
ihracını temindir. 

Mallarımız 
Bazı mallamnız vardır tam 

eşi dünya yüzünde bulu~maz. 
Bunlan tipize edeceğiz. Bazı 
~allarnnız vardır ki arsıulusal 
P~Y~ malıdır. Bunlann her ne
vın~ vasıflanm, tcferrüatile 
tesbıt ederek ambalajını tayin 
ederek standardizc edeceğiz. 

. Standardize cdibniş malların 
pıyasalan, her gün her tarafta 
da~ ziyade daralmaktadır. ı . 
len memleketlerde bu kabil 
malla°!1 piyasaları köy hudut -
lanm bıle aşamıyor. 

Muasır tccimde ne toptancı 
ve ne de n-rakend . . 

r"' ccının, malı 
s.atın ~lmdıktan sonra tasnif ka 
lıtelenne göre tefrik , . ve ısatışa 
arza, vakıt, teşkilatı Yoktur A 
sıulusal tecime arzecr1m· · r 
larda b r· 1 

l§ mal-
. u uzum daha kuvvetli • 

<lı_r,:. S~ndardizasyondan bekle
dıgunız menfaatler pek çoktu . 

Iç ve dış finansmanda ucuzr: 
luk ve kolaylık, ciddi alivre sa
tışlar yapabilmek, henüz tarla
d~ veya yolda mal üzerinde kre. 
dı, ve muamele imkanını elde 
etmek, çok çeşitli çok veya a·mı 
v~sıfta mal yetiştirmek, en iyi. 
yı en ucuza mal etmek. 

Arkadaşlar, 
Bir malın menşeinin Türkiye 

olması, bir itimat ve emniyet ;. 
iadesi haline gelmelidir. Buna, 
behemehal vasıl olmalıyız. 

Dış tecimimizin geçmişe ait 
hatıralannın tesiri altında bulu 
nuyorum, tamamen maziye 
gömmek azminde olduğumuz 
bu hatıraları, bir standardizas • 
yon savaşı mevzuu bahis olur • 
ıken hep beraber bir kre daha gö 
zönüne getirmemizde fayda 
vardır. 

Taş, paçavra, un, tuz... Ka
rışt~rılmış tiftik balyaları, 

Ortaları ıslatılmış veya ecne· 
bi maddeler sokulmuş pamuk 
balyaları. 

Pekmez, mut, üzüm ezmesi 
karıştırılmış afyon toprakları. 

Kum, delice, çeşitli mahsul 
kanştınlmış, hatta kükürtten • 
miş arpa. 

Tabakhane, ve ölü davar yü
nü karıştırılmış yapaklar. 

Bir hayli yıl evvel bizzat va
kaya şahit olanların bana Mar
silyada anlatmış olduk.lan bir 
hadiseyi hatırlıyorum: 

Bir yumurta ihracatcısı - is
mini bilmiyonnn - üstü altı aynı 
olduğunu iddia ettiği yumurta 
sandrkları, başka türlü, yani üs
tü düzgün, iri taneli, ortası bo
zuk, küçük taneli çıktığı zaman 
kabahati adamlannm üzerine 
atmaktan başka çrkar yol bula -
rnamıştı. 

Alıcı memlekete gönderilmiş 
çürük bir elma partisi sandıkla
n üzerinde kurtlar kaynaştığın
clan şikayeti havi resmi dosyala
mmz vardır. Örneklerini sırala
yabileceğimiz bu fena hareketle 
ri standrarizasyon ve kontrol 
yolu ile kapatmalıyız. Kurtlan
maması için dikkatli buhınmah
yız. 

Teylorizasyondan bahsettim: 
Fransızların "org.anisation 

scientifique du tr:avail,, dedikle
ri bu yoldan giderek, teknik eko 
nomik icapları uygun zararlı 
göreneklerden ayıklanmış en 
randmanlı çalışma usullerine e
hemmiyet vermeliyiz. Herkes 
işinde, aynı şeyi daha randman
h, daha iyi yapabilmek için ne 
yapmalıyun sualini kendi ken -
dine her zaman sonnalıdır. En 
uak görülen vakit, nakit, emek, 
malzeme israfları bile, zerre zer 
re toplanarak ulusal ekonomik 
için büyük bir ziya halini alır. 
Günde sekiz saat çalışan 500 
ameleli bir fabrikada veya ma
dende, her amelenin saatte, bir 
tek dakika lüzümsuz ve rand • 
mansrz vakit kaybetmiş olmasın 
dan doğacak ulusal kayıp ne o
lur? 

ihracat 
Hes~p ~diniz bunun 300 gün 

?e ~anı hır yılda kaybettirdiği 
ımkanınm 2500 çalışma gününe 
müsavi olduğunu hayretle görü 
sünüz. Tecirni teşkilatlandırma
yı ve merketingi rasyonel tecim 
ve standardizasonun bir zarure
it olarak kabul ediyoruz. 

latitraten söyleyim ki, ihra
catı devlet inhisarına almak yo
lunu takip ettiğimiz hakkında 
yayılmak istenen bazı haberler 
asılsız ve en hafif tabirile cahili 
nedir. Tecimimizi teşkilatlarıdır 
mayı ulusal muvaffakiyetimiz i
çin en kestirme yol telakki edi -
yoruz. Tecimenlerimize gelin -
ce, biz onlan ulusal ekonomik 
kalkınmamızın gerekli eleman
ları sayıyoruz. Ve bütün devlet 
teşkilatını kendilerine yardım 
ve hizmet için amade tutuyo -
ruz. Bir tecimen, bilhassa ihra -
catçı tecimen, nazarımızda ulu
sal ödev almış üstün adamlar -
dan biridir. Müstahsilin emeği 
umudu, müstehlikin menfaati' 
on'!n ze~asına kabiliyetine v~ 
d.ogruluguna emniyet edilmiş -
tır. ~ ~~rsat gözliyen ve yalnız 
kendı oz menfaatı·nı· d" .. 
b. uşunen 
ır adam olmamalıdır. 

. Ulusal menfaat ve politika 
ıcaplarmı, memleketin itibarını 
~hsullerinin şöhretini, müstah 
sılın menfaati · · · d ennı genışleten a-
~mdır. Nazanmda ihracatçı te-

cı.men~ rur~un bir yedi emini -
~~r .. Bızım ıstediğimiz, isteyece
g~~ız şey,. bu emniyete liyakat 
g~rermf sı, maddi ve manevi 
ş~ ıne ıyakat göstermiyenle • 
rı.nA bu sıfatı alamamasıdır. Tes
kılatlandırma ve marketing si
vaşımızı bu kabil tecimenlerin 
artmasını. muvaffak olmasını 
da kolaylaştıracaktır. 

Esaslı işler 
Marketing. yani piyasa ıcın 

mal hazırlama ve piyasaya n;al 
sevketme, tabiriyle, kasdettiği -
miz esaslı işleri, vekaletin sala
hiyetli memurları size tafsilatiy 
le arzedeceklerdir. Ticaret ve 
sanayi odalarımız, borsalarımız 
da teşkilat ve çalışma tarzlarını 
rasyonelleştirmeli ve büyük oda 
lanmızın teşkilatı Türkofisin iç 
teşkilatına müsavi hal almalı -
dır. 

Deniz servetleri 
Sayın heyetinizin bilhassa dik 

[Baş tarafı birinci sayfada] 

katinizi çekmek istediğim, önü
müzdeki yıllarda emek vereceği 
miz bir mevzu ve denizcilik ve 
deniz servetlerimizin istismarı 
işidir. Bilhassa balıkçılığa, sün
gerciliğe, ve endüstrisine ehem
miyet verdiğimizi ifade etmek 
isterim. kıyılarımızın genişliği, 
yurdumuzun, coğrafi durumu, 
bu branşında yakın bir atide 
memleketimizin zengin servet 
kaynaklarından biri olacağı ilini 
dini kuvvetlendirmektedir. 
. Her birinize sunulmuş olan bi 

tıklerde kurultayımızın müzake 
re mevzuunu teşkil eden muhte 
~~ me.seleler muhtelif odalar gö 
ruşlen ayn ayrı izah edilmekte 
dir. Onun için burada fazla vak
tinizi almaya lüzum görıniyo -
rum. 

Kararlarınızın, son tütün kon 
gresinde olduğu gibi ehemmi -
yetl~ nazara alınacağından ve 
tatbik alanına konmaları için 
icaplannın tezelden başarılaca
ğından emin olabilirsiniz. 

V:erdiğiniz kararları ulusu -
muz için, ulusal tecimimiz için ' 
kutlu ve verimli olmasını dile -
rim. 

Kongre açıhrken 
Ankara, 21 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) -Ticaret oda
ları kongresi, bugün 15 de Eko 
nomi Bakanlığının yeni binasın 
da çok güzel süslenen salonun
da toplandı. Kongrede her ba
kanlığın mütehassıs mümessille 
ri, banka mümessilleri ve mem
leke~n muhtelif yerlerinden ge
len tıcaret odaları mümessilleri 
takriben 150 murahhas bulun -
du. 
. Murahhaslar arasında Ali Çe 

tın Kaya, Şükrü Saracoö-Ju zira 
at vekili Muhlis de vardr. ' 

Ekonomi bakanlığının alaka
dar dairelerinin kongrenin se
mereli obnası. hususun& her se-
yi iyi hazırladıkları görülüy~r
du.Saat 15te evvela yoklama ya 
pıldı. 

Bundan sonra Ekonomi Ba -
kanı Celal Bayar kısa fakat çok 
canlı bir söylev ile bilhassa tica 
retimizin teşkilatlandınlması, 
rasyonelleşme ve istandarizas -
yon meselelerine ehemmiyetle 

temas etti. Harici ticaretin inhi 
sar al tına alınacağı hakkında 
dönen şayiaları katiyetle tekzip 
ederek bunların cahilane sözler 
olduğunu söylecli Celal Bayarın 
nutku çok alkışlandı. 

Encümenler 
Bundan sonra Şakir (Edime) 

başkanlığa vekaleten seçildi. 
Katipler intihabı yapıldı. 

1":caret odaları kanun ve ni -
zamnamesinin tetkiki, ticaret 
borsaları encümeni, umwni ma
ğazalar encümeni, istandarizas
yon encümeni, deniz mahsuller 
encümeni, dilekler encümeni in
tihabı için yapılan görüşmeler 

·den sonra mutahhaslann istedik 
!erine göre encümenlerde çalış -
maları şekli muvafık görüldü. 

Kongre encümenlerin çalış -
masına. meydan vermek için cü 
martesı toplanmak üzere dağıl
dı. 

Encümenler bu sabahtan itiba 
ren çalışmağa başlıyorlar. 

Raporlar 

Kongre azasına dördüncü ku 
rultayın ha~ıraaı olarak birer 
madalye dagıtıldı. 
Bundan başka d" . 
hakkınd . ' en ustrıel tesisat 
. a hır rapor, rasyonelleş 
tırme, ve vergiler ve panayırlar 
hakkında mütalealar a·ı k . kl • ı e ve 
ıste er' serbest raporla t. r, ıca -
ret ~e sanayi odalan, ticaret ve 
zahıre borsaları, müzayede ile 
satışl~r, denizaltı servetlerimiz 
den sun ger, balık, umumi mağa 
zalar hakkında mütalealar mil 
li g<!Hr ekonomi bakanlığının 
parti ekonomi programına göre 
yaptığı işler hakkındaki rapor 
ve türizm işleri hakkındaki ra
por gibi on iki broşür kongre 
azasına dağıtıldı. 

Ankara, 21 (Hususi muhabi-

rimiz bildiriyor) - Perşembe 
akşamı Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar tarafından murahhaslar 
şerefine Gazi çiftliğinde bir kır 
ziyafeti verilecektir. 

Atatürk'e 
inönü'ne 
Telyazılarf 

Ankara, 21 (A.A.) - Bugün 
burada toplanan dördüncü Türk 
tecim ve endüstri odaları genel 
kurultayının oybirliğiyle verilen 
karara uyularak kurultay başka 
nı Celal Bayar tarafından Ata -
türke, Abdülhalik Rendaya, İs
met lnönüne aşağıdaki telgraf
lar gönderilmiştir 

Atatürk (lstanbul) 
Bugün Ankarada dördüncü 

'.fürk tecim ve endüstri odaları 
genel kurultayı çalışmalarına 
başladı. Bütün üyeler bu toplan 
tı dolayısile de ulu ve öke önder 
için içlerinden taşan sonsuz te
şekkür, derin saygı, kopmaz 
bağlılık duygularını izhar ede -
rek yüce katınıza sunmak kara 
rını oybirliğiyle verdiler ve bu 
onurlu ödevi bana bıraktılar. Öz 
bağlılığını, sonsuz inan ve say
gılarımla yüksek eşiğinize suna 
rım. 

Tüd: Tecim ve Endüstri odalau 
4. kurultayı başkam 

CelaJ Bayar 
Abdülhalik Renda 

ANKARA 

Tecim ve Endüstri odaları 
dördüncü genel kurultayı derin 
saygılarını bildiımeık onurunu 
bana vermişlerdir. Saygılarunla 
sunan:m. 

Türk Tecim ve Endüstri odaları 
4. kurultayı başkanı 

Celal Bayar 
ismet lnönü 

ANKARA 
Ulusal ekonomi alanında ö

nümüzdeki yıllar için düsünülen . ~ 

yenı tedbirleri görüşmek üzere 

1 N G i Li Z KABiNESi 

Baldvin Başb•1kan, Mak 
Donald ikinci Oluyor 

Yeni Kabine T'emmuzda 
T eşek k i; 1 €de c ek tir 

Londra, 21. A.A. - Kral dün 
başbakan Baldvini kabul etmiş
tir. Görüşme yarım saat kadar 
sürmüştür.Bu görüşmenin Eald 
vin tarafından Avam kaınarasm 
da savaş tekniği ve ulusal sav
ga (müdafaa) hakkında okuya
cağı hükumet beyannamesiyle 
ilgili olduğu bildirilmektedir. 
Kral geçen haftanın son günle
rinde de başbakan ile dış baka
nını, Dominyonlar bakanını ve 
möhrühas bakanını kabul et
mişti. 

Londra, 21.A.A.- Baldvin'!n 
Kral ile goruşmesi siyassı ve 
parlemento mahafilinde kabine 
değişmesinin bir başlangıcı ola
rak sayılmaktadır. 

Deyli Telgraf gazetesi, Mac 
Donald'ın daha az ağır bir ödev 
istemekte olduğunu ve Baldvi
nin mumaileyhin yerine geçece
ğini yazmaktadır. 

Press Association, yeni kabi
nenin temmuzdan evvel teşek
kül etmiyeceğini haber vermek-
tedir. -

Londra, 21. A.A. - Kabine
de yapılacak değişiklikler için 
siyasal konuşt"Qalara hararetle 
devam edilmektedir. Basbakan 
Mac Donald'm yerine Baldvin 
geçecek ve kabine ikinci baş
bakanlığı almak suretile Mac 
Donald en büyük faaliyetini dış 

Mak Donald ve Baldvin 

işlere hasredecektir. 
Sir John Simon, dış işleri ha· 

kanlığını bıraktığı talroirde ye• 
rine Eden'in geçmesi ihtimali 
çok kuvvetlidir. 

iki Katil idam E.dildi 
Tireboltı. ·?.l 

toplanan Türk Tecim ve En
düstri odaları dördüncü genel 
kurultayı derin saygı ve sevgile 
rini sunmaya oybirliğile karar 
verdiler ve bu onur!u işi bana 
bıı.raktılar.. Derin lnlYı;ttllnnlla 
sunanın. 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - 'Arageriş köyünden M'.usta 
fa, 931 yılında ortadan kaybolmuştu. Yapılan tahkikat bir ain.:ı.
yete kurban gittiği anlaşılan Mustafanm katillerini 932 de mey· 
dana çıkardı. Asım ve Hüseyinle arkadaşları katil suçu ile ı:tıu-
~kcnıç edlldllew. ! tr.ı~:intu&na1\:tu1U lJatt.a 11~, ASlllllll aailar""l4-.--

Türk Tecim ve Endüstri odaları 
4. Kurultay başkanı 

Celal Bayar 

Yunanistanda 
Seçim 

Atina, 21 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Başbakanlık 
muavini General Kondilis 

1 
dün 

Patrastan dönen Başbakanın e
vine giderek saatlerce konuş -
muştur. Kendisini bekleyen ga
zetecilere seçim listeleri hakkın 
da görüştüklerini söylemiştir. 
Oğleden sonra da Başbakan 

Kondilisin evine giderek yeni -
den uzun müddet görüşmüşler 
ve Maksimos ile Pesmazoğlu 
ve sayJavlar meclisi başkanı da 
gelerek muhaliflerin secime o-ir 
meleri için yaptıkları JteklifJer 
üzerinde konuşmuşlardır. 

Atina, 21 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Atina - Pire 
ihti.yat zabitleri cemiyeti ile Yu 
~~nıst~mn eski muharipler birli 
gı seçımde Pangalosa taraftar 
olmağa karar verdiklerini ilan 
etmişlerdir. 

MahkOm olan asif er 

Atina, 21 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) Gümelcine ikin
ci divanıharbi ihtiyat zabitlerin 
den dört kişiyi altı ay ile on iki 
a.y .arasında hapsine. on iki ki
ş~nın de beraetine karar vermiş
tır. 

Bir dinamit vagonu 
inf i18k etti 

Buenos - Aires,'21 (A.A.) _ 
5~00 kilo dinamit yüklü olan 
bı~ vagonda infilak vukua gel _ 
mış, beş amele o anda ölmüş ve 
altı amele de ağır surette yara
lanmıştır. 

Kesendre berzahı açılıyor 
.Atina, 21 (Hususi muhabiri -

mız bildiiyor) - Kesendre ber
zahn:ı-m açdma işi Yunanistan -
da bı.~ çok su işleri yapmış bulu 
n.an Ulen müessesesine verilmiş 
tır. 

çerle öldürdükleri anlaşıldı. Arıkadaşları ile beraber mahkum ot.o 
dular. Asım ve Hüseyin hakkındaki idam karan, evvelki gün Ga ... 
resonda infaz edilmiştir. ' 

Kükürt 
Buhranı var mı? 

Keçiborlu, 19 (Hususi muha
birimiz bildiriyor) - Bazı ga
zetelerin Izmirde kükürt buh -
ram olduğuna dair verdikleri 
haberler üzerine kükürt sosye -
tesi müdürü Şahapla görüştüm. 
Müdür bana dedi ki: 

- Bizde kükürt satış mevsi -
mi ilkbahardır. Sosyetemiz ni -
san başlangıcında çalışmağa baş 
ladığmdan ihtiyacının ancak bir 
kısmını temin edebilecektir. Bu 
seneki ihtiyacı tamamlamak ü
zere Sümer Bank hariçten bir 
mikclar kükürt ısmarlamıştır. 
Bunların bir kısmı gelmiş ve 
dağıtılmıştır. Fabrikalarımız ve 
madenlerimiz gece gündüz dur 
madan çalışıyor. Gelecek sene 
ecnebi kükürdüne ihtiyacımız 
kalmadıktan başka ihracat da 
yapabileceğiz. 

Şimdiye kadar fabrikamız . 
da çıkartıp köylüye dağıttığı _ 
m!z .kükürt _on ~in .. torb~yı geç
mıştır. Y erlı kukurtlerımizclen 
köylü çok iyi netice almıştır. 
Bunları bağlardaki tesiri itiba -
rile ecnebi kükürtlerine tercih 
ediyorlar. Kükürt buhranı oldu 
ğu hakkındaki haberleri, piya -
sayı heyecanlandıracak kükürt 
fiatlarını yükseltmek ve ellerin-
de mevcut eski stokları yüksek 
fiata satmak kaygusile bir ta 
kım açık gözlerin çıkarmış olma 
sı muhtemeldir. Zira bağ mmta 
kalarmda hiç bir yer kükürtsüz 
lükten zarar görmüş değildir. 

Esasen Ekonomi Bakanlığı 
meseleyi çok evvelden tetkik e
derek kükürt buhranı olmaması 
için tedbirler almış. bize de di
rektifler vermiştir. Endişeye ma 
hal yoktur. 

Yeni gUmUş paralar 

lOO kuruşluk gümüş parala -
ı:n basımı bu ay bitecektir. Ha
zıranda 50 ve 25 kur~luklann 
basılmasına başlanacaktır. lO, 

Maksim Gorki 
Faciası 
Ölenlerin cena· 
zeleri kaldırıldı 

Moskova, 21. A.A. - Rusva
nın her tarafından alman haber
lere göre fabrika ve atelyeler 
ameleleri, parçalanan Maksim 
Gorki tayyaresi yerine yeni tay-
yareler yapılması isin araların
da iane toplamağı onaylamış
lardır. 

Moskova, 21. A.A. - Maksim 
Gorki tayyaresinin uğradıgı fe
lfıketin kurbanlarının cenaze tö
reni dün yapıl~tır. :iu tören
de Stalin, Molotov, Kaganoviç 
ve Orconikidze hazır bulunmuş
lardır. 

I• ransız büyük elçisi Alphand1 

beraberinde hava ataşesi oldu
ğu halde felaket kurbanlarının 
külleri üzerine bir çelenk koy· 
muştur. 

Bu münasebetle sivil hava fi. 
losu kumandanı ile dığer zevat 
t:ı.rafmdan söylevler vl!rilmiş· 
tir. 

Arabistan veliahtı 
Rom ada 

Roma, 21. A. A. - İbnissuud 
Arabistanınm veliahdı bu sabah 
Kirinal sarayında Kral tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

Veliahd saraya girerken Süel 
Tören ile karşılanmıştır. Saat 
12.30 da şerefine sarayda bir 
öğle yemeği verilmiştir. Bu ye· 
mekde Mussolini ile başbakan· 
lık ve dış işleri, Saray ileri ge
lenleri, Veliahdın vanınd~ zat· 
ler ve dış bakanlığının yüksek 
memurları hazır bulunmuşlar· 
dır. 

5 ve 1 kuruşluklar için ı 00 ton 
bakır alınacak, yüzde 25 nikel 
karıştırılarak basılacaktır. 
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,, Saçlan çiçeklerle donatılmış genç kız 

Yeni Ginenin iç taraflarına ı puna denilen köye gitmek için 
ıridenler, buralarda vahşi ve in- yelkenli bir kayık kiralamıştım. 
sanlard k p 1 t Kerepuna yarısı karada, ya-an açan apu arın o ur . . . . . .. 
dugvun ·· ·· 1 H Ih k" h"l rısı denızde ınşa edılmıs hır koy u gorur er. a u ı sa ı - .. v ~ 
lerind t M 1 1 b dur. Oraya vardıgımız zaman, 

e o uran e anez er, u d d . d' . h 
\1ah ... . ... .. . a a a grıp ve ızanterı asta -

sı ınsan surulennden çok 1 kl ·· 1 t h ·b t k" 
farkı d . . , . ı · arı oy e a rı a yapmış ı, 

ı ırlar. Yenı Gınenın sa- .. 1.. .. vl b' k h" o usune ag amayan ır ev yo 
r 1lleri ile iç topraklarında otu - gibiydi. 
anların araları daima açıktır. yerliler 

Papular hala insan kurban et
l'l1ek gibi eskiden kalma barbar
<:a adetten vazgeçmemişlerdir. 

büyük bir cenaze 
bayramına hazırlanıyorlardı. 

Ziyafet sofralarında bol muz ve
sair meyveler vardı. Reislerden 

Çıplaklığını örtmek için hasır örgü örüyor 

~Ur~a!'l edilecek insan bulabil- biri, ziyafete derhal başlanaca
lu c~ ıçın de, sahillerdeki iyi huy- ğmı söyledi. Ben de orada hazır 
k' elanezlere saldırmaktan çe- bulunup bulunmayacar7ımı sor -
ll~~tnezler. Bunun içindir ki Pa- dum. 

0 

q·k ann "tuzlu su adamları,, de- "Tuzlu su adamları,, bana 
~~111eri Melanezler, köylerini sa-
<l erden denize doğru uzaklar- karşı çok dost davranıyorlar, 
lca, kazıkların üzerine inşa eder- derin bir itimat gösteriyorlardı. 

r. Reislerinden biri bana adeta mu 
ltc Cen~p tarafta oturan Mela - habbet bağlamıştı. Hatta bir ak
lc ~ler ıse mükemmel gemicidir- şam bana dedi ki: 
~t~~ Yeni Gine'de bu adamların - Ne yazık ki, geceleri cam-
te 1nda yaşamı şolanlardan bir 
th~ah, gördüklerini şöyle anla· mz sıkılmasın diye kızımı size 

,,ar· gönderemiyorum. Çünkü kızım 
''.tiilou adasındayken, Kera- daha çok küçüktür. 

Aşa,tıda : Mektep aafası 

Yeni Gine Vahşileri 
Ne yazık ki, geceleri canınız sıkılma
sın diye kızımı size göndermiyorum. 

Çünkü kızım daha çok küçüktür 

Hakikaten kızı dört yaşında 
bir şeydi. Bununla beraber hak
kımda gösterdiği nezaketten 
dolayı reise teşekkür ettim. 

Cenaze merasimine başlangıç 
olmak üzere, evvela bir dans ter 
tip edildi. Ölüler dansı gibi ha-
zin bir şey ... Gençler iki sıra ü
zerinde karşı karşıya dizildiler. 
Genç kızlar etraflarını aldılar, 

vücutlarına ağır kıvranışlarla 

muhtelif hareketler veriyorlar -
dı. İki saf m orta yerinde bir 
genç, ölüm halinde çırpman bir 

Mailon adasında bir vah,t köyü 

'.liadınr takliden inliyor 11 hazan 
da canhıraş feryatlar koparıyor
du. 

Bir gün de Motu denilen ka
bileye mensup bir köyde büyük 
bir bayram merasimi yapılaca
ğını öğrenerek, derhal oraya 
gittim. Orada da mebzUl mey • 
velerden başka, sepetler içinde 
pişmiş yemekler de hazırlan -
rnıştı. 

Fakat fotoğrafımı almak için 
Port Moresby'ye gitmek lazım 
geliyordu. Kayığımla müsait ha 
vada sekiz saatte buraya var· 
dım. Ancak dönüşte müşkülat 
başladı. Rüzgarla ve akıntılarla 
mücadele ediyor, güçlükle iler
liyebiliyorduk. Ben de yanıma 
ancak üç günlük yiyecek almak 
tedbirsizliğinde bulunmuştum. 
Çok geçmeden açlık ta kendini 
gösterdi. Bereket versin, "Tuz
lu su adamları,, o kadar hasis 
şeyler değillerdi. Konserve ku
tularını pek öyle hesap etmiyor
ladı. 

Kayıktaki zencinin biri suya 
indi, sahile çıkarak bize bol bol 
Hindistan cevizleri getirdi. Bir 
başkası da kayalardan midye 
topladr. İaşemizi temin etmiş-

tik. Fakat deniz pek sertti. Ka
yığa boyuna su giriyordu. En 
nihayet yorgun, perişan ve ke -

miklerimize kadar ıslanmış bir 
halde Gaili köyüne vardık. 

Bir kaç saat sonra yerlilerden 
biri gelerek, merasim için ne 
kadar para vereceğimi sordu. 
Dedi ki: 

- Bundan evvel de buraya 
beyazlar geldiler. Bayra,mımız 

ıçın her birimize dörder şilin 
verdiler ve bir de öküz hediye 
ettiler. Biz de öküzü güzelce pi-

şirip yedilt. 
Fakat ben yalnız olduğum i

çin bana tenzilat yapılacağını 
da ilave etti. Öküzden vazgeçti
ler. 

Ben para veremiyeceğimi, an
cak tütün dağıtacağımı söyle -
dim. Bu teklifim hoşlarına git
medi. Daha ne kadar orada ka
lacağımı sordular. 

Altı hafta kadar daha kala ~ 
cağımı söyledim. -

Aralarında bir şeyler görüş -
tüler, tereddüt eder gibi oldular, 
nihayet merasimi yapmağa ka -
rar verdiler. Merasim ertesi gün 
baŞİıyacaktı. Doğrusu inkisara 
uğradım. Çünkü Motu kabilesi 

Port Moresby'ye, yani medeni
yete daha yakın bulunuyorlar
dı. Onun için eski bayramlık 
güzel kıyafetlerinden çoğunu 

terketmişlerdi. Dansörlerin bü -
tün dünyada meşhur olan muh
teşem başlıkları şimdi yoktu. O 
güzelim rengarenk kuştüyleri 

yerine renkli kağıtlar kullanı -
yorlardı. Ancak bir kaç genç kız 
eski ananevi kıy af eti hata mu
hafaza ediyorlar. Hatta dansla

rında bile yabancı amillerin te
siri hissolunuyordu. 

Dikkate değer bir şey ·daha 

vardı: Motu kadınları, evvelce 

bütün vücutlarına çok karışık 

resimlerle dövmeler yaparlardı. 
Etnoloji noktasından büyük e

hemmiyeti haiz olan bu dövme
lerin fotoğraflarını almak iste -
dim. Fakat benim doğrudan 
doğruya kadınlarla konusmam 
Motu adetlerine muhalif ~lduğu 
için, maksadımı ihtiyar b!r: er -
keğe anlattım, bana bütün vü
cudu dövmeli bir kadın gönder
mesini istedim. Teklifimi ancak 

Yukarda: Bir muharip 
karısını dansa hazırla-
mak için süslüyor. 
Yanda : Beyaz ve renkli iki l 
balık avc111 kartı karııy• 

Dansa haz1rhk 

gece göndermek şartile kabul 
etti. Düşündüm, rnağnezyomla 
da fotoğrafını almak mümkün-

dü, kabul ettim. 

Akşam oldu. Bekledim. Kim

seler gelmedi, yatıp uyudum. 
Fakat geceyarısma doğru iki 
kızın gelişi beni uyandırdı. Ne 

yazık ki bu kızlar hiç te dövme· 
li değildiler. İhtiyar adamcağız, 
benim sadece fotoğraf çekmeli 
istediğimi bir türlü aklına aldı
ramamıştı.,, ... 

• 
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TOPUNUZU BiR

DEN BU YARIŞA 
ÇAGIRIYORUM f 

AR AGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 
Çocuklar, aranızda bir yarı

şa başladık. İki gün önceki sayı
mızda, sızın " Yarının Bü
yükleri" adlı sahif en izde, salın
cakta sallanan bir çocuk resmi 
vardı. İ s t e r s e n i z o sayımı
zı aldırıp bakın. Işte o salıncak
ta sallanan çocuk için öz türkçe 
ile on beş satırı geçmemek üzre 
ve bir yazı yazacaksınız. İyi din
leyin, öz türkçe ile. Bu salın
cakta sallanan çocuğu anlatan 
en güzel yazılardan : 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı; 

İkinciye: Bir mekano; 
IJ çüncüye: Büyük bir lastik 

top; 

çocuk kitabı vereceğiz. 
Yarıs önümüzdeki pazar gil

nü bitiyor. O güne kadar yazı
lar T A N Çocuk Sahifesi Ser. 
visine göndermelidir. Adresi· 
nizi yazmağı unutmayın. 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı, 

İkinciye bir Mekona, 
Üçüncüye büyük bir lastik 

top, 
Dördüncüden onuncuya k 

dar birer eğlenceli ve faydr 
çocuk kitabı vereceğiz. 

Yanş önümüzdeki pazar gü· 
nü bitiyor. O güne kadar yazılar 
TAN çocuk sayfası ~ervi dne 
gönderilmelidir. Adresini yaz • 

' 

Dördüncüden onuncuya ka
dar: Birer eğlenceli ve faydalı 

Çocu 
mağı unutmayın. . 

1 ar Bunları Biliyor muydunuz? 
Uyutan tüfek çıkacak olan Vofgang isminde

bir Amerikalı oradan memleke
i\f rikada uzun bir seyahata tine canlı vahşi hayvanlar getir-

TARiHTE YAŞAYAN HAYVANLAR MÜZESi 

mek niyetindedir. Bu adam bu
nun için bir tüfek icat etmiştir. 
Çok kısa olan ve gazlı bir kur
şun atan bu tüfek, hayvanları 
150 metre mesafeden uyutmak
tadır. 

Tuzlu balık 

Yirmi sene evvel Mısırda bir 
çok Firavunların mumyalarını 
buldular ve bunlardan birini 
müzeye koymak üzere İngilte -
reye gönderdiler. 

Mumya 1ngiltereye gelir gel
mez muayenesini yapacak olan 
gümrük memuru işin içinden çı
kamadı. Mumyayı gümrük tari
f esinin hangi maddesine verece
ğini bilmiyordu. Nihayet mum
yanın kulağının ucunu kopardı, 
ağzında çiğnedikten sonra mum 
yadan (tuzlu balık) gümrüğü a
larak i~in içinden çıktı. 

Çukulatanın vatanı 

1520 yılında İspanyalı Fer -
. Brükseldeki hayvanat müzesinde dünyada misli bulunmayan, nando Kortez Meksikayı keş • 
tımsah ve kertenkele cinsinden Saurieu iskeletlerine ait bir kol-
l~ksiyon mevcuttur. Resmimizde lgnandon denilen tarihi hayvan fettiği zaman Meksika yerlileri-
ıskeletler~nin bir kolleksiyonunu gösteriyoruz. Bu hayvanlar nin başlıca yiyeceğini kaba bir 
taş (tebeşır) devrinde yaşamışlardır. Ve nebatla yaşayan hayva- tarzda yapılmış çukulata teşkil 
nat fasilesindendir. ettiğini görmüştür. Kaşifin ge-

k. BBu is~eletler bundan elli sene evvel, Tournai ile Mom arasında micileri bunu yiyerek hoşlanmış 
ı ernınart t k.. ·· d · d k aş omur ma enın e yerin tebeşir tabakasından lar ve Avrupaya getirmisler 

çı arılmıştır. Bu iskeletlerin kafaları bir insan kadar büyüktür. bundan sonra da çukulata bUtü~ 
Uzunlukları 8 1/ 2 metredir. yükseklikleri de 4 112 metredir. Avrupaya yayrlmıştır. 

GÜLÜVER CÜCELER ÜLKESiNDE 

Gülüver Cüceler ülkesinde kitabını okumuşsunuzdur. Sovyetler böyle bir film yapm~şl.ar •. ~~ resim o film
den bir sahneyi gösteriyor, Gülüverin bacaklan arasında kalan cf-celer tebrını goruyorsunuz 

F DALI B ILCILElt~ 
BugUnkU 
program 

ISTANBUL 
18 Fransızca dersleri, ı8,30 Muhtelif 

plaklar, 19,30 Haberler, 19,40 Monol<?i 
Bayan Halide, 20 Konferans - Maarıf, 
20,30 Stüdyu Sigan orkestrası, 21 Bayan 
Ate:ı cıan piyano ile, 21.20 Son haberler, 
borsalar, 21,30 Radyo, caz ve tanıo or· 
kestrası Bayan Emine şan. 

BÜKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

13-15 plak, 18 Fokstrot me~ücti (~r~e~
tra}, 19 Duyumlar, 19,ı5 Hafıf musıkının 
devamı 20 Üniversite dersi, 20,20 Plak, 
20,05 Konferans, 21 Piyano (Brahus), 
21,35 Şarkılar, 22 Kon~~rans, 22,15 Rad
yo salon orkestrası, Sozlcr. 23,15 Konse
rin devamı. 

MOSKOVA 
175 Kbz. 1724 m 

ı 30· Edebiyat. 19.30: Kolkho:zl:ır tara
fından· yayım. 21: Moussorg:1ky'nin "La 
Foire de Sorotchine~. adlı piyesinin rad
yo adaptasyonu. 22: Çekçe yaynn. 23.05: 
tngilizce. 

BUDAPEŞTE 
545 Kbz. 550 m. 

20.10: Konferans. 20.40: Şarkılar. 21.5.S 
Duyumlar. 22.15: Opera orkeo;ua:n. 23: 
Duyumlar. 23.40: Cazband. 2ı.2s: Viyo
lonsel piyano konseri. 1.0S: Dur.ımlar. 

ROMA 
713 Khz. 421 m. 

20: Sözler. 20.ıs: PIS.k. 2ı: Sözler. plak. 
21.25: Rumca yayım. 2ı.30: Sözl~r. 21.40: 
Konferans. 21.SO: Senfonik konset 24: 
Duyumlar. 

BELG RAD 
686 Khz. 437 m. 

20: Reklamlar, plak. 20 15: Duyumlar. 
20.30: Ulusal yaymt. 2ı: Jübliyanadan na
kil. 22: Radyo piyesi. 22.30: Orkestr.ı ile 
halk şarkıları. 23: Duyumlar. 23.ı5: Rad
yo orkestrasL 

STOKHOLM 
21: Plfi.k. 2ı.15: Reportaj. 21.50: Ope

radan naklen: Gala konser. 22.35: Duyum
lar. 22.55: Operadan nakit 23.30: Sözler. 
23.50: Operanın devamı. 

PRAG 
638 Khr. 470 m. 

20.25: Radyo orkestrası, sözler. 21.40: 
Koro konseri. 22: Victor Hugo yayımL 
22.30 : Piyano - keman sonattan 23: Du· 
yumlar. 23.lS: Pl5.k. 23.30: Fransızca du
yumlar. 

VAR ŞOVA 
:t24 Khz. 1339 m. 

10 45: Düo piy:ıllQ.. konsed._ı;9:ı:ler, pli_!ı. 
-'2%: ChO'pln onsct'f;" 'Zt;"SO!~spcranto aı-
l inde konferans. 22.40: Trio konccri. 23: 
Rekl3.mlar. 23.15: Salon ve ruııııı musikisi. 

PARIS 
182 Khr. 1648 m. 

21: Tiyatro bahisleri. 21.30: ~azete ha
berleri, hava raporu. 23.35: Lucıen Galdy 
cazı. 

• Sinemalar 
Tiyatrolar 

:t. Saray: (Şopen) ve (Karyoka) 

'f. ipek: (Fedailer Alayı( ve (Ol. 
düren aık) 

lf. Türk: Petresburg geceleri) ve 
(Sokalarda altın) 

* EJhamra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni • Yalova türküsü) 

:/- Şark: (Kim olduğunu bilmek 
istemiyorum) ve (Morg :1okağı ci
nayeti) 

:t- Asri: (Vala rÜ;yC1$ı) ve (Siyah 
kartal) 

~Şık: (Tarz.an) ve (Kadınların 
sevgilisi) 

* Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prenses Nadya) 

~ Alkazar: (Bosna sevdaları) ve 
(büyük ıehirler uyurken) 

"' Milli: (Çılgın Kan) ve (Cici 
berber) 

• Tan: (Libebay) 

• Süreyya: (ltto) 
• Sumer: (Bitmemif senfoni) 

lf. Hilal: (Sefiller) 
~ Yıldız: (Evlendirelim mi?) ve 

(Cebi delikler) 
Jf. Alemdar: (Patron olsaydım) 

ve (Casus kalbi) 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczahaneler şun -
lardır: 

Sirkecide (Ati Riza), Alemdarda 
(Ubeyit), Lalelide (Sıtkı}, Küçük • 

pazarda (Cemil), Şehzadebaşında 
(lbrahim Halil), Aksarayda (Ziya 
Nuri), Samatyada (Rıdvan), Şehre • 
mininde (A. Hamdi), Karagümrükte 
(A~if), Bilyükada (Şinasi Rıza), Hey 
belıdc (Yusuf), Bakırköytinde (Mer
kez), Hasköydc (Halk), Kasımpaşa· 
da (Merkez), Modada (Faik lsken
der), Altıyolda (Mahmut), Bcşiktaş
ta (Recep), Galatada (Karaköy), Tak 
simde (Della Suda), Taksimde (Er
tuğrul), Yenişehirde (S. Barunak-
yan), .Şişlide (Nargileciyan), Eyüp
l e (Hıkmet) cczahaneleri. 

• Yolcu, mUracaat 
yerleri 

Deniz Yollan acenteıi Te-
lefon 
Akay (Kadıköy iıkeleai bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acenteıi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca· 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryotlan müra· 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• Liman 
hareketleri 

Dün limanımıza gelen vapurlar şun 
tardır: 

Ayvalıktan (Bandırma), Karabiga 
dan (Mersin), Bartından (Antalya), 
Mudanyadan (Asya}, Romanyadan 
(Prenses Marya) 

Dün limanımızdan ~u vapurlar git· 
miştir: 

lzmite: (Ayten). Mudanvaya fTav· 
yar), İskenderiyeye (Ankara), Ban· 
dırmaya (Saadet), Karadenize (Er • 
zurum) 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge· 
lecektir: 

Mersinden'(Konya), Bandırmadan 
(Gülnihal), lzmitten (Ayten), Mu -
danyadan (Tayyar) 

Bugün limanımızdan gidecek va• 
purlar şunlardır: v 

Karabigaya (Mersin), Ayvalrga 
(Bandırma), lzmite (Güzel Bandır -
ma), Bartına (Kemal), Mudanyaya . 
(Asya) ü 

§ubesi re,isliğinden: 
Yeni idare heyeti seçimi yapılaca• 

~rndan 31-5-935 tarihinde cuma 
günü saat 15,30 da bütün azanın bir· 
lik merkezi olan Alay köşküne gel • 
meleri rica olunur. 

KÖPRO • HAYDARPAŞA • KADIKÖ"'l 
ı5 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her rün) 

Köprüden 
Kalkış 

630 x 
700 x 
730 D 
7 35 x 
735 X E 
800 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
905 Toros 
9 45 X Adana 

10 20 
1100 x 
11 50 x 
12 30 
ı315 x 

H Paşa· Kadıköyü· 
dan K. ne Varış 

f 6 48 6 53 
718 7 23 

7 50 
7 S3 
7 53 7 58 

820 
840 

8 50 
8 55 

g 00 
923 928 

10 03 10 08 
10 40 

1118 1123 
1208 1213 

12 50 
13 33 13 38 

14 00 X Ankara muhtelit14 18 14 23 
14 30 1448 14 53 
15 10 x ıs 28 ıs 33 
ıs 50 x 16 08 16 13 
16 25 1640 
1645 x 17 05 
17 00 11 ıs 
17 25 Adapazan 17 43 1748 
17 50 x 1810 
ı800 18 ıs 
18 30 Ankara ıiir'at 18 48 18S3 
1855 x 1915 
19 ıo 1925 
1945 x 2003 2008 
2030 x 20 48 20 53 
2110 x 2130 2135 
22 30 x c. 22 50 22 S5 
23 45 X A. 24 05 2410 

A. t~aretli seferin treni cuma. puartesl 
ıünleri itler. 

B. işaretli seferin treni perıcmbe ve P•· 
zar günleri İilcr. 

e itfaiye x 
Tele fon la rı 

İpretli seferlerin Banli:yö trcnlcril• 
iltisakı vardır. 

• 
Iıtanbu) itfaiyeıi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadrköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Y e,ilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burru, Kı· 
nalr mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yanııın) kelimeıini 
söylemek kafidir. 

8 Hastane adresleri 
ve Telefonları 

CerTa1!Pa a haı taneıi. Cer· 
rihpk§a 
Zeynep Kamil hastaneıi. 
Üsküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar bı:ıtanesi. 
Akıaray Haseki cad. 32 -
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzaia 
Gülhane haataneıi. Cülhane 
Kuduz haataneıi. Çapa 
Emrazı akliye ve aıabiye 
haltaneıi. Bakırköy Reıa· 
diye lnılaar 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .• 60 
42426 Etfal haataneıi. Şiıli 

Haydarpaıa Nümune baı· 
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 
yardım teşkilAb • 

Bu numaradan imdat oto. 

mobili istenilir. 44998 

Davetler • İHTİYAT YOKLAMALARI 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 
ı - Beşiktaş şubesinde kayıtlı ih· 

tiyat zabitan ile aak~ri. memurların 1 
Haziran 935 günlemecınde bulunmak 
üzere senelik yoklamaları yapılacak
tır. 

2 - Yoklamalara gelmek mecbu
ridir. lstanbulda bulunanlar bizzat, 
yoklama zamanında muvakkaten taş
rada bulunanlar taahütlü mektupla 
müracaat edeceklerdir. 

3 - Şubede kayıtlı olup da daimi 
surette taşrada bulunanlar; bulun· 
dukları mıntakadaki askerlik ~ubcsi
'C müracaat edecekler-Oir. 

4 - İhtiyat zabitanın bu müddet 
r:arfında yoklamalara gelmediklerinde 
1076 numaralı kanun maddesi tatbik 
edilecektir. 

• Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - ller sene olduğu gibi bu sene 

de ihtiyat zabitan ve askeri memur • 
tarının 1 hazirandan 30 hazirana ka
dar bir ay devam etmek üzere yokla· 
malan yapılacaktır. 

2 - Şubemize mensup :• ···at za
bitan vekili ile terl'.r; edileı • terhis 
vesikalarını kaydettirmiyenler. 

3 - Kıtalarından şubeye gelmiş bu 
lunan terhis vesikalarını almamış a
lanların vesikalarını gelip almaları ve 
kaydini yaptırmaları. 

4 - Şubeye uğramadan hariç şube 
mıntakalarına gidenler bulundukları 
şubeler vasıtasile kayıtlarını yaptır • 
malan ve şubemizi haberdar etmeleri. 

5 - Yukarıdaki hususatr yaptırma 
yanlar 1076 kanuna tevfikan hakla • 
rında muamele yapılır. 

• MiMARLARIN TOPLANTISI 
Türk Güzel sanatlar birliği mimari 

KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPR0 
15 Mayii 935 tarihindcıı itibaren 

(Her run) 

Kadıkö- H. Pa~a· 
yünden K. dan K. 

Köprüye 
v~ 

625 635 x 6 50 
7 00 7 20 
7 30 738 x 7 53 
SOOD 820 

805x1 8 25 
805E 810 x 8 25 
830 8 50 

845 x g 05 
900D g 20 

g 15 Ankara ıür'al g 35 
onı>E Jl..U o~ 

!l 40 948 x 10 03 
1020 1028 x 10 43 
10 50 10 58 Adapa.ran 1113 
1140 1148 x 12 03 
12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 55 
13 05 13 ıs x 13 30 
1345 13 55 x 14 ıo 
1435 \4 55 
ıs oo 1508 x ıs 23 
ıs 40 16 00 
1620 1628 x 16 43 
lv 50 17 ıo 

17 15 x 17 35 
17 25 17 45 
17 55 18 ı5 

1815 x 18 35 
1830 18 40 Ada.tt& 18 55 
19 00 1908 x ıg 23 

1935 x 19 55 
19 45 1!153 Toroı 2008 
2020 2028 x 2043 
2ı ıo 2ı 20 x 2ı 35 
21 55 2205 x c. 2220 
23 os 2315 X B. 23 30 

C. İşaretli seferlerin treni t HazirandaO 
3ı Birinci Teşrine kadar işler. 

D. İşaretli ıeferler cuma günleri yapılmaSo 
E. baretli seferler cuma ıünlert yapılır· 

Sisli tipili ve ıiddetli fırtınalı havalard~ 
vapurlar bulundukları mahallerden hareke 
etmiyecekler • barınmak mümkün olrıU" 
yan iskeleleri tutmıyacak, yahut daha e•• 
vel terkedebileceklerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilh 
38. Beylerbeyi 48. 3220 

•~ Göz hekimi ~-

1 

Dr. S. Şükri Ertan 
Birinci ıınıf miltehas11s 

(Babıali} Ankara ca ı esı No ~ ' 
• 321~ 

--------------------------:_.,,; 
Devredilecek ihtira beratı 

1 • • yeı1 
"Sigara veya sair levazım ıçın 

ıcet•• 
veya islah edilmiş karton ve pa c:ıil• 
hakkındaki ihtira için istihsal. e ~e 
miş olan 8 Haziran 1933 tarı~ııti• 
1620 numaralı ihtira beratının 1 rı' 
va ettiği hukuk bu kere başk•5~ıif 
devir veyahut icara verilmesi tt ı:l' 
edilmekte olmakla bu hususta fa tıl'l 

· ıe~• malOmat edinmek ıateyen ttl 
Galata'da Aslan hanında S incİ ıca ,ı ..,,c• 
1-4 numaralı idarehaneye ınu 

eylemeleri ilan olunur. ;,ıs 
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YAZ GELDi 810L YEMiŞ HER 
HASTALIGIN ÖNÜNE GEÇER 

Yemiş zehirlerin en baş düş
!tlanıdır. Tabii müshillerin en 
1Yisi, en temizleyicfsidir. 
iıt·y emişin temizleyici tesirleri 

ı türlüdür: 

Bunlardan birincisi kandaki 
~it ve tuzları eritmesidir. Kan
h a ~azla asit olursa insanın sıh
~tı bozulur, hastalığa kolay tu
t lur. Yemişten alınan madeni 
~ılar ile yeşillikten alman asit 
~~~ik ve asit tartarik birleşince 
h Ucudun muhtaç olduğu alkalin 
aı avdet eder ve insan rahat ve s ~l ag am yaşar. 

t Y_emişin vücudu ikinci türlü 

0ern~zlemesi de şöyle olur: Kan
akı zehirlere doğrudan doğru

~a hücum ve onları ortadan kal-
~!r· Yemişten alman temizle

~ıcı şeyler vücudun en uzak kö
~elerinde kalan ve biriken zehir
b~re kadar işlediği için, bu ze-
ırlere ancak yemiş ile karşı ko

llur. 
llk·· · · h once yemış tedavisi size her-
" a~gi bir sebepten rahatsızlık 
.c~ırse buna aldınnayın. Bu ge

ç~~ıdir. Pek az sonra favdasmı 
gorürsünüz. 

Vücudun saklı zeh irleri kana 
karışınca sizi başlangıçta rahat
sız edeceği, fakat yavaş yavaş 

Gripe karşı 

Portakal. 

Domates 

dafaklara 
faydalıdır. 

Elma hazım 
ve diş 1 ere 
yarar. 

. .. 
',· . "' . .. -' tt• ' . . . ... , .. ... <.' 

. ,.. .. '.:.~' · -
.. ;t"' 'ti'"( ,;: 

bütün vücut işe başlıyarak tabii 
hale dönüJeceği şüphesizdir. 

Iyi seçerseniz yemiş hiç k 
seye dokunmaz. Yemiş teda" 
sine başladığınız vakit fenalık 
duyarsanız bundan korkmayın. 
Bu vücudunuzda cok fazla zehir 
birikmiş olduğun~ işarettir. 

Vücuda sağlamlık vermek ba
kımından protein ve yağsız gı 
olması it ibariyle yemiş bü~ 
bir fayda vermez. 

Muz, incir, hurma ve kuı 
üzümde ısıtıcı ve besleyici mad
deler vardır. Ceviz ve bademde 
de bulunur. Bazı armutlarda da 
besleyicilik vardır. Fakat bunlar 
sağlam kalabilmci~ için insana 
yetmez . 

Limon asit 
üriğe karşı 

iyidir. 

Yemişlerdeki vitaminler vü -
cuda son derece lazım şeylerdir. 
Domates ve portakalda A, B, C 
vitaminleri boldur. Bunlar her 
yaştaki insanlara çok lazımdır. 

-~"""""''--~-'· Elma ve limon B, C vitaminle

Üzüm sıt
maya karşı 

gelir. .. 
Kayısı bar
sak 1 arı te
mizler. 

Kavun böb
rek 1 erite
mizler. 

rini temin eder. Bütün yemişler
de de C vitamini bulunur ki bu 
vitamin hastalığa karşı koymak 
için ve derinin sıhhati için çok 
lazımdır. 

Yemişten vitamin almak icin 
çiğ yemek lazımdır. Pişirseni; bi 
le suyunu kaçırmamak şarttır. 
Teneke kutulara konmuş yemiş
lerde vitamin azalmış değildir. 

Çok fazla yemiş yemek iyi 
neticeler vermez. Ağır bir ye
mekle yahut çok tokken fazla 
yemiş yemek tavsiye olunamaz. 

Yemiş yazın sabahlan çok ha
fif bir kahvaltı ile bol yemek en 
iyi usuldür. 

iKi GÜZEL ÖRNEK 

ATLI SPOR MODALARI 

Ath Spor merak• Bayan1arımız arasında gUnden gUne i1erliyor. Bu sporda 
giyilen son moda üç örneği görüyorsunuz. 

[ }üzdeki Sivilceler Nasıl Giderilir? 1 
l 

Ka<l!ın sütunundaki yazılar 
hakıkrmia sorgu sorıan bayanla
ra! 

"Tan:" şu kanaattedir ki, ba
yanlan~nız kendilerini güzelleş
tirme iştinde az malllmat sahibi
dirler. Bu itibarla bu malumatı 
daha getıişletrnek; daha yeni 
usuller ttavsiye etmek emelinde 
<lir.Fakat şurasını da bayanları
mız takdir ederler ki, bunu bir 
iki haf taWı yahut bir iki ayda 

başa çrkarmak imkanı yoktur. 
Mevzu zannedildiği kadar sade
ve basit olmadığı gibi esaslı ma 
hlmat elde edinmek için de ba
yanlarımızın şahsi gayretlerini 
bizim yazılarrmızla birleştirme
leri Iüzumfudur. 
Şimdiye kadar bayanlarnnız

dan aldığımız m ektuplar bize bu 
hususta mevcut alakayı teyit e
der mahiyettedir. 

Şimdiye ıkadar aldığrnuz mek 

tuplarda sorulan bazı aullere 
gazetede şimdiye kadar çıkan 
ve bundan sonra çıkacak yazı
larla cevap vermiş olacağnmz 
için bugünlük hususi mahiyet 
arzeden iki sorguya cevap veri
yoruz. 

Yüzdeki sivilceleri gidennek 
için bizden tavsiye bekliyen ba
yana; bu hususta ancak umumi 
malfunat verebileceğiz. Çünkü 
daha hususi tavsiyelerde bulu.na 
bilmek için daha fazla tafsilata 
ihtiyaç vardır. 

Evvela muayyen yaşlarda, 
(17) ile (20) arasında az çok 
her genç kız bu sıkıcı sivilceler 
den şikayet edecektir. Bunun 
sebebi her şeyden evvel fiziyolo 
jiktir. Şahsa göre daha fazla ve
ya daha az çıkan sivilcelerin 
önüne geçmek için en birinci 
şart kanı temi.t.. bulundurmak -
tır. Bunun . )n de m •'.iemize son 
derece dik2t etmemiz icabeder. 
Bunlann haricinde ÇJ.kaı. sivil • 
celeri zehirli trrnaklarl. kanat -
mamak ; yüzü temiz tutmak; mü 
nasip bir krem kullanmak da 
çok faydalıdır. 

Sivilceden şikayet eden oku • 
yucu bayan bize yaşı; umumi 
sihhi vaziyeti; kendisinin bil -
diğine göre niçin sivilcelerden 
kurtulamadığını izah ederse ona 
daha hususi tavsiyelerde buluna 
bileceğimizi ümit ederiz. 

Kollarda ve bacaklarda çrkan 
tüylere karşı elektrik nakinele
rinden istifade etmek istiyen 
okuyucumuza bu makinelerin 
henüz bizde taammüm etme • 
diğini söylemeğe m . ~buruz. Fa 
kat bunların yakında ticari ma
hiyet iktisap ederek bizim mem
lekete de geleceği şüphesizdir. 

Maaleset güzellik müessese -
terimiz yeni icatları çok ağır ta
kip ediyorlar. Bunun için bu a 
kinelerin ne vakit getiı tileceği
ni kestiremiyoruz. 

Bu elektrik makinelerinin kol 
larda, bacaklarda ve yüzdeki lü
zwnsuz tüyleri çıkanrker leke 
bırakmak ihtimaline gelince; 
böyle bir korkunun varit olma. 
dığını tereddütsüz söyliyebili -
rız. 

Bu iki güzel giyim örneği çok alımlı ve son modaya uygun olmalarına rağmen gayet ucrUza , 

Esasen makine kullanılırken 
derinin üzerine sürülen macun 
buna mani olacağı gibi, maki -
neyle lüzumundan fazla voltaj 
v.eri~miyeceği için bu korku yer 
sızdır. Macwı deriyi açacağı ve 
bu s~r~tl.e kıllar kökünden çı • 
kacagı ıçm elektrik ma.kinesi bu 
usulde sadece bir çekicilik vazi
fesi görmektedir, mal olurlar. Bir tecrübe ediniz. 

1 
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Sarıyer cinayeti 
Faili bulunmadı 

3anyerde bir Ermeni kadını
nın ölümü ile biten cinayet tah
kikatı bitirilmemiştir. Müddei • 
umumi muavini dün de emniyet 
müdürlüğünde meşgul olmus ve 
bazı kimseleri sorguya çekmiş -
tir. Emniyet müdür muavini 
Hüsnü ve ikinci şube müdür mu 
avini Sabri evvelki gün Sarıyere 
giderek yeni tetkikler yapmışlar 
dır • 

* Darphaneden pul çalarak 
kaçan amele Ihsan, henüz yaka 
!anmamıştır. lhsanm, makine -
den bozuk çıkan bir kaç tabaka 
pul aldığı ve biletlerini damga -
!atmak üzere Darphaneye ge -
len sinemacıların arasına karı -
şarak dışarıya çıktığı anlaşılmış 
tır. 

* Şamandırada bağlI duran 
Serazo vapuru üçüncü kaptanı 
Vatele geminin ambarına düş -
müş, sağ ayağı burkularak Al -
man hastahanesine kaldırılmış
tır. 

* Nişantaşında oturan Hasan 
ve Müşerref adında iki çocuk 
bir köpek tarafından 1sırılmış
t1r. Küçükler tedavi altına alın
mışlardır. 

* Samatyada bakkal Niko -
nun çirağı Hıristo İmrahorda 
parasını çaldırdığını iddia etmiş 
tir. Tahkikat yapılıyor. 

YENi KiTAPLAR 
~ 

YEDIGON 
Yedi gün mecmuasının 1 15 

ınci sayısı çıkmışt!r. Türk ede
biyat ve matbuat aleminin tanın 
mış imzalarım taşıyan yazılar 
vardır. 

Uzun zamandan beri 
şehrimizde emsaline te· 
sadüf edif miyen büyük 
bir eşya müzayedesi ola· 
caktır. Eski ve zevk sa· 
hibi, merakh bir ailenin 
U~ batından beri bllyUk 
bir itina ile birlktrldi§i 
nadide kıymettar etya 
müzayede ile satdacak· 
tır. 

Bu müstesna müzaye
dede merhum ÇUrUksu• 
lu Mahmud pata ailesine 
ait etya satalacaktar. 

Satı,, Kabataşta Set
UstU nde merhumun ko
na~ında yapalacaktar. Mü· 
zayede 24 Mayıs Cuma 
gUnUdUr. 

Fazla izahat i~in, Sa
lih ve Sason mobilya 
maiazaaına mUracaat. 
Tel. (43249) 3734 

...... Göz hekimi ~ 

1 
Dr. S. Şükrü Ertan I" 

Birinci sınıf mütehassıs :: 
(Babıali) Ankara ca ... riesı No. 60. • --- - ... =· 
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lstanbul lkinci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer üç bin dört yüz liralık 
gayri mübadil Bonosu 27 /5/935 
Pazartesi günü saat 10 dan İstan
bul esham ve tahvilat borsasında 
açık arttırma ile satılacağından 
talip olanların mezkür gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olu-
nur. 

Zayi - 2068, 2069, 2070, No. lu 
bisiklet plakları zayi olmuştur. 

Kayıtları terkin edileceğinden 

hükmü kalmamıştır. Jak 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

B r borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif kadın mantoları 26/5/935 
Pazar günü saat 9-10 da Sul tan 
hamamı caddesinde 65 No lu Mo
da .salonunda açık arttırma ile 
satılacağından isteklilerin mahal
linde memuriyetimize müracaat-
ları ilin olunur. (11680) 

lıtanbul ikinci icra memurlu
fundan: 

Haczen paraya çevrilmf>Bine ka
rar verilen 25-6-935 ve 10-7-935 
pnande açık arttırması yapılaca
ğı Tan gazetesinin 21-5-935 günü 
19 uncu sahifasımn üçüncü sütu
nunda ve Zaman gazt.tesinin 21-
5.935 günü 7 inci sahifasının 4 ün
cü sütununda yazılı gayri menku
lün mahalli Boğaz içi Yeni köy 
yazılması lazım gelirken Sehven 
Boyacıköy olarak yazılmış olduğu 
cihetle keyfiyet tashihen ilan olu-
nur. (11686) 

Üsküdar orman işleri memurlu
ğundan: 

Kaçak getirilmekte iken yaka
lanıp zaptedilmiş 341 kental 50 
kilo m«te karışık odunla 352 ken
tal 24 kilo meşe karışık kömür 
1056 demet furun çalısı 600 adet 
ıepetçi çubuğu 300 adet çimşir 
kaşık 210 adet harman küreği 

2052 adet ymurta tahtası 2 adet 
ceTiıt kütüğü 876 kilo ardıç tohu
mu 15-S 93S tarihinden itibaren 
açık arttırmaya konulmu,tur. la
teklilerin gelip malümat almalan 
...e ihalesine müsadif 29·5-935 çar
şamba fÜnÜ saat 14 de pey akçe
lerlle Haydarpaşa Orman dairesin
deki ıatış komisyonunda ha:ıır bu
lunmaları. 

lstanbul Yedinci İcra memurlu
tundan: 

Bir borcun temini için mahcuz 
ve satışı mukarrer 13 parçadan 
ibaret ipekli yatak takımı 26 5 935 
tarihine müıadif Pazar günü sabah 
ondan onbire kadar Beşiktaşta kılıç 
ali Eski Konak soka!'/ında 3 nu
maraları hnne önünde birinci aÇlk 
arttırmaaı ve kıymetini bulmndığı 

takdirde 29/5/935 tarihine müsadif 
Çartamba günü saat ondım onbire 
kadar ikinci arttırması icra kılı· 
nacatından taliplerin mezkur gün 
ve saatte yerinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat etmeleri ilıin 
olunur. (11696) 

İstanbul beşinci icra memurlu· 
tundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen kQryol:ı, ayna, 
konıol, masa, srardrop Pefaf mar
ka bir dikiş makinesi ve saire bu 
ayın 26 ıncı Pazar günü sa:ıt ikide 
Fcriköyünde baruthane caddesinde 
43 numaralı ev önünde açık arttır
ma ile ıatılacaktır. Almak iıteyen
lerin yerinde bulunacak mecıura 
müracaatları ilan olunur. (11693) 

1 
D Q K T Q R ' Beyotlu Dördüncü Sulh Hukuk 

1 

Mahkemesinden: Rurçuk ru Hakkı Ozeı I; Beyotlunda Yüksek kaldınmda 
Oryantal apartmanının (3) no. lu 

Galatasarayda Kanzuk eczabanesı 1 dairesinde sakin ve Galatada Ka-
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 1 Jafat yerinde 16 - 18 no. la mağa-

marah apartımanda 1 numara. ıada f oti Saras ve Nikolaki Zünbül 
~!!!i!!!~~~~!!!!!~~~i!!!!~~ •~ 
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oğlu ve .şeriki kollektif şirketi şü-
rekasından iken 13 2 935 de ölen 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2.30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
2ı398. Yazlık telefonu Kandilli 
!8. Be;:lerbeY.i 48. 3220 

Foti Sarasın terekesine mahkeme
ce el konmuştur: İlan gününden 
başlamak üzere alacakh Te Tere
ceklilerin 1 ay TC miraacıların 3 ay 
içinde Beyoğlu dördüncü ıulh hu
kuk mahkemesine müracaatleri ve 
vaktında alacaklarım kayıt ettir· 
meyenler hakkında medeni kanu· 
nunun 561 ve 566 mcı maddeleri 
hükmü tathik t!dileceği ilan olu-
nur. (11697) 

Satılık Arsa 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Şube
sinden: 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Cemiyetimizin mali olup LalelL apartımanları arka
sında Balaban Ağa mahallesinde Fethi Bey caddesin 
de 24, 24 mükerrer numaralı 142-2 buçuk metro murab 
baındaki arsa "eski Çukur çeşme hamamı arsası,, top
dan satılıkdır. 5 Haziran 935 çar~mba günü saat on 
birde pazarlık suretile ihalesi yapıiacakdır. İsteklilerin 
malUmat almak üzere her gün sciat dokuzdan beşe ka
dar ve pazarlığa girmek için mezkur gün ve saatte şube
mize müracaatları. ( 2712) 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Zonguldak Vilayetinde 
Zonguldak - Çaycuma yolunutı O+OOO - 4+495 kilo
metreleri arasında hazırlanacak taş 4 7 83 m3 dır. 

Keşif bedeli 12 6 7 5 lira 2 1 k'-!ruştur. 
2 -Bu işe aid şartnamelerve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B-Mukavele Projesi 
C- Nafıa işleri şeraiti wı:ıumiyesi·· 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli silsilei !iat cetveli 
F-Grafik 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Vilayet Daimi 

Encümeninde ve Başmüheı;ı.dislikde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-5-935 çarşamba günü saat 15 de 

Vilayet Daimi Encümeninde yapılacakdır. 
4 - Eksiltme kapalı z~f usulile yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girelİlmek için isteklinin .•.•. lira 

muvakkat teminat vernıesi lazımdır. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede 

yazılı saatten bir saat eı.ıveline kadar Encümene getiri
lerek makbuz mukabilinde verilecekdir. Mektublarını 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmesi dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler- kabul edilmez. (2805) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

~ Büyük ~ 
i Tayyare Piyangosu 1 
§ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. § 
=: 2 ci keşide 11 • Haziran • 935 dedir. S 

~ Büyük ikramiye ~ 
~ 30.000 Liradır ~ 
== ::: =: Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikrami· S 
§ yel erle ( 20.000) lirahk bir müklfat vardır... § 
;:;:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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tSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
~ PROGRAMI 

193 5 yılının 1 Mayısdan sonra 

No. S ı n ı r 

10 Şişli - Tünel 

11 Şişli • Be) azit 

12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye • Aksaray 

15 Taksim - Sirkeci 

16 Maçka • Beyazit 

16 A Maçka· Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 

17 A MeciJiycköy-E.önü 

19 Kurtuluş - Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü ,. 

KALKIŞ 

( Şişliden - Tünele 
( Tünelden - Şişliye 

( Şi~iden - Beyazita 
( Beyazittan - Şişliye 

Ara 

3' 6' 
9' 

12' 
26' 

( Harbiyeden - Fatihe. S' 7' 
( Fatihten • Harbiyeye 9' 

( Harbiyeden - Aksaraya 14' 17' 
( , Aksaraydan - Harbiyeye 28' 

( Taksimden - Sirkeciye • 
( Sirkeciden • Taksime ' 

( Maçkadan - Beyazita 
( Beyazittan - Maı;kaya 

( Şişliden - Eminönünc. 
( Maçkadan - Eminönüne 

( Eminönünden - Ma<;knya 

( Şişliden - Sirkeciye 
( Sirkeciden - Siııliyc 

5' 

5'8" 
17' 

7' 
14 

8' 
12' 

( Mecidiyeköy - Eminönüne 
( Eminönünden-Mecidiyek. 21' 
( Mecidiyeköyünden-Eminö. 
( Eminönünden-Mccidiyek. 

( 
( 

Kurtuluştan - Beyazita 
Beyazttan - Kurtuluşa 

6' 9' 
17' 

( Şişliden, - Eminönüne 7' 
( Kurtuluştan·Eminönüne ıs• 
( Eminönündcn • Kurtuluşa 

İlk Son 
Kalkı5 Varıı 

5.40 23.40 
6.00 24.00 

6.20 23.30 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.21) 

6.40 23.30 
6.00 22.50 

7.15 19.10 
7.35 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 -.-
7-10 20.20 

6.40 20.45 

6 25 20.00 
6.55 20.3() 

6.45 9.40 
7.17 10.12 

14.28 18.4S 
ıs.oo ıg,ıs 

6.00 23.10 
6.45 23.Sj 

6.05 -.-
1.0S 20.10 
6.35 20.40 

14 - 5 - 935 de yapıdan açık eksiltmede isteklisi gelmi
ye~ütsel"-«ito saıı•ui& yiHlelH~o ~h }ct)"Sclcnln ck~'\1~- ··· 22 Bebek • Eminönü 

( Be;ıiktaştan - Bebeğe 
\ ncştımıştım ~ ~onune 

5.25 -.-
5.35 - --.---

mesi 25-5-935 cumartesi günü saat on bire uzatılmıştır. 
Bu malzeme için tasarlanan baha altı yüz lira ve ilk te
minat 45 liradır. EkSiltme Gedikpaşada Jandarma Di
kim Evi binasındaki Komisyonumuzda yapılacakdır. 
İsteklilerin şart kağıdını görmek üzere her gün ve ek
siltmeye girmek içi,n ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli gün ve 
saatte Komisyonumuza gelmeleri. (2809) 

Darüşşefaka Direktörlüğünden: 
Bir yıl için lüzumu olan 65 bin kilo ekmek ile 20 bin kilo 
et kapalı zarf eksiltme yolile alınacağından bunu vermek 
1steyenlerin 2 Haziran 1935 pazar günü ekmek için 
saat 14 de ve et için saat 15 de Nuruosmaniye mahfe
linde Türk Okutma Kurumuna müracaatları. (2661) 

3680 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

Nev'i Miktarı Top l\1uhammen 
Bedeli 

3400 Lira Kalın Makine Kağıdı 3000 : 
İnce ,, ,, 5000 : 
Büyük Boy Karbon kağıdı 15 00 Kutu 
Küçük ,, ,, ,, 2700 : 4950 ,, 
San kalem Ucu 3000 · 1500 •. 

Yukarda nev'i ve miktarlariyle muhammen bedelleri 
yazılı levazım Kırtasiye nev'ine göre ayrı ayn açık eksil
tme suretiyle münakasaya konulmuştur. Eksiltnıe 
4-7-935 tar!hine müsadif perşembe günü saat 14 de Ci
balicle levazım ve mübayaat Şubesi binasında yapılacak
tır . .'~alipler nümuneleri görmek için her gün ve pazar
lık ıçınde yukarıda yazılı gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 
muvakkat güvenme paralariyle birlikte Cibalide levazı
m' ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müra-
caatları. (2764) • 

Zayi • Galata lthatit gümrü- ı 
ğünün 27798 No. lu ve 12/9/933 
tarihli 3672 lira 79 kuruttuk mak
puzunu zayi ettik. Yenisini alaca
ğımızdan eskisinin hükmü olmı
yacağı ilin olunur. 

Hovagimyan biraderler 

ZAYİ MÜHÜR - Tatbik mühü
rümü zayi ettim, y,enisini kazdıra
cağımdan eskiıinin hükmfi yoktur. 
Şark .şümendiferlerinde katar mü
fettişi Naim. 

İstanbul ikinci İcra Memurlu
tundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
ıine karar verilen Kırmızı Zemin 
üzerine pirinçden mamul numara
lar ve 150 lira kıymetinde Motor 
Galatada Perşembe puarında Ti
caret hanı ittiıalindeki 26 No lu 
maf azada Mayısın 25 inci Cumar
teıı günü saat 12 den 13 çe kadar 
mahallinde bulunacak memuru ta
rafından aatılacatından taliplerin 
müracaatı ilin olunur. (11691) 

23 Ortaköy - Aksaray 

34 Beşiktaş - Fatih 

32 T opkapı - Sirkeci 

33 Y eaikule • Sirkeci 

37 Edirnekapı - Sirkeci 

( Bebekten-Eıninönüne 
( Eminönünden-Bebeğe 

( Bebekten • Beşiktap 

( Ortaköyden·Aksaraya 
( Aksaraydan-Ortaköye 

( Beşiktaıstan-Fatihe 
( Fatihten-Bc!iİktaşa 

( Aksa raydan· Topkapıya 
( Topkapıdan-Sirkeciye 

( Sirkeciden·Topkapıya 

( Topkapıdan·Aksaraya 

( Aksaraydan-Yedikuleye 
( Y edikulcdcn·Sirkeciye 
( Sirkeciden· Y edikuleye 
( Y edikuledcn·Aksaraya 

( Aksaraydan-Edimekapıya 

( Edirnekapıdan-Sirkeciye 

( Sirkeciden·Edirnekapıya 

( Edimekapıdan-Aksarayr 

10' 
'ZO' 

8' 
15' 

7' 
14' 

5' 
8' 
16' 

.fi' 
10' 

16° 

s• 
10' 
ıs· 

lstanbul Sular idaresinden: 

5.45 
5.55 
-.--

5.50 
6.35 

6.30 
7.10 

5.25 
5.40 
6.12 
-.-

5.30 
5.45 
6.17 
-.-

S.25 
5.45 
6.14 

-.-

23.40 
24.20 
1.00 

J0.50 
21.30 

20.4<l 
21.2() 

-.-
23.30 
14.00 
24.3S --23.3S 
24.0S 
24.40 

-.-
23.U 
23.5S 
24.2S 
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1 - İ<larenin Feriköy ambarında bulunan hurda pi
rinç tozn. pirinç parçaları ve hurda bakır aksamı kapalı 
zaı'fla arttırmaya konmuştur. . . 

z - Arttırmaya girmek isteyenler satış şartnamesını 
sular idaresi levazım şefinden alabilirler . 

3 - Şartname ahkamı dairesinde hazırlanacak ka
palı zarflar 29 mayıs 935 çarşamba gün~ saa~ ~ 5 e kadar 
Taksim Sıraservilerdeki müdürlüğe verılmelıdır. . 

Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edıl-: 
ll1CZ. (2773) 3808 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Beher metrosuna 8 lira kıymet konulan Cihangir yan
gın yerir.de Terlikci sokağında 20 ci adada 88 metre 2D 
santim sahasındaki yüzsiiz arsa alakadarları arasınd~ 
açık arttırma ile satılacakdır. Alakası olanlar 52 lira 9 

·ıe kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu 1 

ihale günü olan 23-5-935 perşembe gunu saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (2495) 

lstanbul gümrükleri satış komisyonundan: 
10000 aded Parke taşı satış müdürlüğünde: 

Galata Yoku salonu zemininden çıkarılan bu parke 

taşları açık arttırma usulile satıhkdır. İstekliler~~ 
22 - S - 935 çarşamba günü saat 14 de İstanbul Gürnrıl .. 
ğ:ü 6 numaz:alı anbannda hazır bulunmaları •. (2442), 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. · 
fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir, 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele alabilirs.iniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü ol,ur? .. . 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevk edilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder .. Bu kuv" yalnız sahibine değil, fakat sayı~z 

insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d.of ar 

Siz de iş BankasındaJ1~B _____ ir~Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 

.da .Cumhuriyetin eseridir! 
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Grip, nezle, baş ağrısından kurtulmak istersen Asipirol Necati'yi ~:~~~:~Bah~~k~; Salih Necati Eczanesi ~ 
:.111111 n m ı 11111111111111111111111111111.; - -
~ Den·z yolları~ 
: iŞLETMESi E 
: Acenteleri: Kara köy Köprüba~ı E 
E: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- E 
~ 111111 zade Han. Tel, 27.740.111111 § - -§ Ayvahk yolu E 
§ BANDIRMA vapuru 22 Mayıs § 
: ÇARŞAMBA günü saat 19 da E 
§ Ayvalığa kadar. (2786) (3830) E - -- -= = : Mersin yolu § 
§ ÇANAKKALE vapuru Z4 Ma- = 
: yıs CUMA günü saat 11 de : 
: Mersine kadar. (2823) : 
;:iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

lstanbul Komutanhgı 
Sabnalma Komisyonu 

113nları 

İstanbul Komutanlığı bir 
likleri için 15, 700 kilo Çalı 
fasulyesi ile 15, 700 kilo sa
kız kabağı 2 Haziran 935 
Pazar günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Sa
kız kabağının beher kilosu
nun tahmin fiatı 5 Çalı fa
sulyesinin 11 kuruştur. Şart 
namesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 18 7 liralık ilk 
teminat makbuzlariyle vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
İstanbul Komutanlığı sa
tınalma komisyonuna gel
meleri. (2702) 

3735 
* ş:. * 

Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli 11 kuruş olan 
6 6 ton bulgur kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 2 Haziran 935 pazar 
günü saat 15,30 dadır. İs
tekliler şartnamesini her 
gün Fındıklıdaki satınalma 
komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin . 
545 liralık teminat mektu
bu veya makbuzu ile 2490 
sayılı kanunun 312 inci 
maddelerindeki vesikal;ırla 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir S«at ev
veline kadar komisyona ver 
melcri. ( 2 703) 

3736 
fi: * • 

Kıt' at ihtiyacı icin beher 
kilosunun tahlin edilen be
deli 1 O kuruş olan 30 ton 
nohut açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 2 Hazi
ran 935 pazar günü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartname 
ve nümunesini Fındıklıdaki 
satınalma komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin 225 liralık ilkte
minatlariyle birlikte vak
tinden evvel Komisyonda 
n;:ıztr bulunmaları. (2704) 

3737 . 
Devredilecek ihtira beratı 
"Sigara imaline mahsus makinalar

da veyahud makinalara müteallik is
lahat,. hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş olan 29 Haziran 1933 tarih 
ve 1641 numaralı ihtira beratının ih· 
tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veya icara verilmesi teklif edil
mekte olmakla bu hususta fazla ma
lllmat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan hanında 5 nci katta 1-4 numa· 
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (3722) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mayii havanın devril daimi ile 

kuvvei muharrika istihsaline aid U· 

sul ve cihaz,, hakkındaki ihtira için 
istihsal edilmiş olan 30 Mayıs 1930 
tarih ve 1691 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere ba, 
kasına devir veyahud icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla maIUmat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan hanında 5 nci katta 
l-4 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunurı (3721) 

..,..l.!.!J 
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Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bunaan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maliiliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk _Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : • 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamı~ ise müem· 
men meblfiğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince Ucret almmaz - daimi maluliyet halinde müemmen meblağm 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan biı sigorto:ımn 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat r;ıerkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumı acentalığı : Galata. Ünyort han. Telefon: 44888. 
3371 

lstanbul Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Eski Rıhtım Şirketi tarafından çıkarılmış olan tahvil
lerin mayıs 935 itfa muamelesinin 28-5-935 tarihinde 
İstanbulda Liman Hanında İdarei merkeziyemizde No
ter huzurunda icra edileceği ve kur'ası çıkan tahvilat ile 
5 8 N o. faiz kupon bedellerinin istikraz şartları dairesin
de haziran 9 3 5 zarf mda İş Bankası vasıtasile ödenilece
ği tahvilat hamillerine ilan olunur. (2699) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlCE 

Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı Y.er: TAN matbaası. 

Kapalı zarf usuliyle alı
nacak sade yağından Tekir
dağına teslim edilecek 
21000 kilo sade yağın mu
vakkat teminatı 1197 lira 
ve Malkaraya teslim edile
cek 12000 kilo sade yağının 
muvakkat teminatı 693 li
radır. Eksiltmesi 3 Haziran 
935 pazartesi günü saat 15 
ve 16 dadır. Eksiltmeye gi
recekler Ticaret odasında 

kayıtlı olduklarını ve ehli
yet ticariyelerini gösterir 
vesikayı ve vekil gönderen
lerde vekaletnamelerini ve 
Sirket n~mma girecekler 
sirkiilleri Komisyona göster 
meye mecburdurlar. Kapalr 
zarf ihale saatinden bir saat 
evvel Tekirdağında Satınal
ma komi<:.vonun:ı vP.rrtıPlPri. 

(2742) 3775 
* *. 

1 - ı 0920 kılo sade ya
ğına kapalı zarf eksiltmesin 
de istekli çıkmadığından 
yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi haziranın 2 ci 
pazar günü saat 16 da ya
pılacaktır. 

3 - Bir kilo~1·nun fiatı 
7 5 kurpc;tur. İlk pey parasc 
615 liradır. 

4- Evsaf ve şerait eski~i 
gibidir. Okumak isteyenler 
her gün İstanbul Levazım 
Amirliği ve Çorludaki Sa
tınl ama komisyonuna oku
yabilirler. 

Citerler için hava ne ise dişler 1 
için de RADYOLIN odur. Hasta 

ciğerler kadar sağlam ciğerlere de 

hava lazım olduğu g.bi, bakımsız 

dişler kadar temiz. ve beyaz diş· 
lere de RADYOLiN lazımdır. Ha-

RAOJ~LiN 
va kanı, RADYOLIN ağzı temizler 
Havasız kalan en sağlam vücut 

nuıl zehirlenirse, RADYOLiN ile 

fırçalanmıyan temiz ve beyaz diş

ler de öylece .ııararmağa ve çürü-

kullanınız! 
meğe mahkumdurlar. 

~ııı ŞiŞMAN YANKO ııı~ 
§ MAÖAZASI: lstanbul, Yenipostane caddesi tto.39 § 
:= Mevsimlik ıoo moda _ 

§Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz ve§ 
~ ipekli Paris Emprimelerimiz § 
- -

GELMiŞTiR ~ --------------------

Her nevi ıon moda ----~ --ipekli Pamuklu Keten -Beyaz ve renkli kumaşlar = 
Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit, haZlr ve ölçü üzerine =: -:: Gömlek, Pijama, Robdöşambr :: 

=: Yazhk ihtiyaCjlarını temin lcjln muhterem mUş· § 
=: terilerimlzin teşriflerini hassaten rica ederiz :: = CiWAZ TAKIMLAlll : 
5111111111 ttEFASET - METAl'tET - UCUZLUK 1111111111~ 
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Yazın sıcaklarında ayaklarınız yanıyor mu? Naınrınızdnn rahabız m~
sınız. O halde altı köseleden yapılmış sağlam, ucuz, şık ve hafıf 

Kooperatif m:.~~ .. k~::!•k Ayakkabları 
giyiniz. Her ayakkabı magazasmdan arayınız. 

Merk,ezi Çarşakapı tramvay durağında Ayakkabıcılar Kooperatifi 

-
Güzelliği ve yakanlığı itibarile ,ehrımirin yegane bahçesi 

PANORAMA (~:~~~.). 
23 mayıs perşembe günü afillıyor 

Kıymetli H A M ·ı y ET ' le diğe~ ~aruf 
Bayan ve sevımh ar-

tist ve san'atklrları dinleyeceksiniz. Telefon; 41065 

MISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TüRKiYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TüRKiYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş gönnek istiyenlerin MISIR İŞ LiMtTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
~~~~~~~~~~;;;;;;;;;ı~~~...-.ıı!!I'!!~~ 3226 

lazımdır. ( 2 818) ~ liradır. Bu paranın İstan btıl 
* * * Kumandanlığı Muhaseb_e 

Hadımköy Askeri anha- veznesine teslimi makbuıı .. 
5 - Kapalı zarf eksilt

mesine gireceklerin belli o
lan ihale saatinden bir saat 
evvel teklif ve teminat mek
tuplarınr komisyona verme
leri ve Ia.7.ım gelen vesaiki 
yanlarında bulundurmaları 

'!< .. 
rında bulunan 1033 aded le ve kanunda yazılı vesaı 
muhtelif boş tenekelere is- le birlikde şartname ve te; 
tekli çıkmadığından 25 5- nekeleri görmek ve okufl13 .. 

935 cumartesi günü saat için her gün HadTmköy AS .. 
11 de tekrar arttırmaya bı- keri Satınalma Komisyo~tle 
rakılacakdır. Tahmin edilen na muayven gün ve sa atı;) 
fiata göre teminat akçesi 8 kadar müracaatları. (281 ' 


