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TURK DiLiNiN SENTAK~ 
Türk Dili Araştırma Kuru· 

mu, dilimizin öz yapısı bakı· 
mından çok önemli ve değerli · 
bir ankete başladı: yazı ve ko
nuşma sentaksı arasmdaki !ark
ları ara§tırıyor. 

• 

Bu ayrılrk besbellidir. En 
derli toplu konuşanlarımız bile, 
sözlerinde, yazı dilinin mesela 
faili başa, mef'ulu ortaya, fiili 
sona getirmek gibi sırasmı ko 
rumazlar ve yazı sentaksının al· \ 
tını üstüne getirirler: "babam 
geçen gün M uhiddini Köprüde ~~---....... ---..~-:s::~,;.;.::....;-:;:.......~......,..._.,...aıe:~--"l-"" ~- ' 

RADYOMDAN DAHA 
DE~ERLI 

Yeryüzür.ün en değeri çok 
nesnesi nedir? Ters anlamayın, 
para bakımından en değerli nes 
nesi nedir diye sormuyorum. 

Bilmem hangi milyarder ko· 
cakarmrn porsuk gerdanında ı· 
şıldıyan bilmem kaç kırat pır· 
Janta mı diyeceksiniz? Hayır. 
Yoksa. yere göçesi bilmem 
hangi kralın tacındaki elmas mı 
diyeceksiniz? Hayır, o da değil. 

Belki aklınıza gramı bilmem görmüş,, cümlesi yerme, Konu· · 
§Urken "geçen gün babam Mu
hiddini görmüş Köprüde,, di
yenlerimiz pek çoktur. Bunun 
gibi: "sizi ne kadar göreceğim 
geldi,, yerine "ne kadar görece· 
ğim geldi sizi",· "burada ne du
ruyorsun?., yerine "ne duruyor
sun burada?"; "lzmirden ne va
kit geldiniz?,, yerine "ne vakit 
geldiniz lzmirden?,, ilh ... dedi -
ğimiz de çok olur. 

[ Kızılay haftası başhyor, sokaklara afişler asılmaya başlandı - Şehremininde gene bir toprak çökUntUsU 
oldu, bir amele aOır yaralandı] 

1 ne kadar lniJiliz lirası eden rad· 
yom gelir. 1!,;n değerli nesne O· 

. dur dersiniz. Yorulmayınız o da 
değil. Öyleyse ne? 

Hemen bütün muharrirler, ya 
zı dilinde liiJJerin sona gelmesi 
zaruretinin Türk sentaksını ne 
kadar yeknesak, ahenksiz ve sı
kıcı bir tekrarlamaya mahkum 
ettiğini bilirler; hiç olmazsa ay
nı sigaları arka arkaya tekrar
lamıyarak veya cümle sonuna 
haber edatı haz/edilmiş sözler 
koyarak bu yeknesaklıktan kaç
maya çalışırlar. (Fakat bazan 
liilin cümle sonuna .gelmesi, 
hatta aynı siganın tekrarlanma
sı ifadeye kuvvet te verir.) 

Ben ilk defa olarak Türk nes
rinde mef'ulü fiilden sonra kul
lanma deneyi§ini sekiz yıl önce 
"B" k d dl ır a şam ı ... ,, a ı romanım-

da yapmıştım. ö zaman bazı i
tirazlar ve istihzalar uyandıran 
bu teşebbüs, pek az sonra gün
delik gazetelerin romanlarına, 
fıkralarına ve hikayelerine ka
dar geçtikten, üç dört yıl kadar 
yaşadıktan sonra bırakıldı. Şim
di bazı arkadaşlarımız aynı de
neyişi hazan çok muvallakiyet
le, bazan da oldukça soğuk bir 
tarzda tekrarlıyorlar. 

Mesele gerçekten ince elen
miye değer. Acaba konu§ma di
linde, yazı sentaksını altüst edi
§İmiz, dilimizin öz yapısına ait 
bir zaruret midir? Yoksa, konu
§urken, ruhi otomatizmimize 
hakim olamıyarak tam bir cüm
le yapmaktan üşendiğimiz için 
midir? Zira, şüphe yok ki, söz 
söy~erken mazbut cümleler ya
f!~b~lmek bir terbiye ve itiyat 
ışıdır. Yalnız Türkiyede değil 
belki her memlekette konuşm~ 
ve yazı dili sentakslau arasında 
az çok fark vardır. Halkın ko
nuşmasını aksettiren Fransız 
romanlarında bu "takdim - te
hir,,lere çok rastladım. Demek 
ki fark bize mahsus değil. 

Bununla bera'l;er, ister bir za
ruret, ister bir ihmal eseri ol
s~~· Türk nesrini konuşma di
lının sentaksile zenginleştir
mek mümkün ve lazım olduğu
na inanıyorum; fakat bana öyle 
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Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

italya Elçisi 
Üniversitede 
!ta/yanın Ankara büyük elçi

si Galli evvelki gün Universite
yi ziyaret etmi§tir. Üniversite 
Rektörü Cemil Belge elçiyi kar 
§llamış, ve hayati kimya ve teş
rih laboratuvarlarını gezdirmiş
tir. Selir bu zayaretten sonra 
gazetecilere vaki olan beyana • 
trnda Üniversiteyi çok iyi bul -
duğunu söyliyerek demiştir ki : 

- Gördüklerimi hayretle tak 
dir ettim. Laboratuvarlarda son 
sistem aletler vardır. Istanbul 
Üniversitesi şehrin iklimi ve 
coğrafi durumu itibarile ve ba
şında bulunan yüksek prolesör
lerile pek yakında Şarkın pek i
leri gitmiş bir ilim müessesei o
lacaktır. 

Lisan bilmediğim için burada 
ki dersleri takip edemediğime 
müteessilim. Bununla beraber 
orasını tekrar ziyaret ederek mi 
salirperverliğinden istifade ede 
celimi Cemil Belgeye söyle
dim.,. 

Yarım Burgaz çayırhkları 
Azatlı ve yanm Burgaz çayı:r 

hklannda ~ckrar kc§ıryapııacak 
trr. Bu yerlerin tapusu elinde 
bulunanlar, yerlerin kati şekilde 
kendilerinin olduğunu söyle -
mektedirler. 

Bu gibi karışık yerlerin çok 
olduğu anlaşılmaktadır. Milli 
emlak müdürlüğü bu işlere bak 
mağa başlamıştır. 

geliyor ki bu tasarrufun yeri 
vardır ve rastgele kullanılışı iyi 
olmuyor. Mesela "bana öyle ge
liyor ki,, yerine "öyle geliyor ki 
bana,, demek, satır başında ve 
ortasında hic yakışmadığı hal
de son cümle olarak zararsız
dır: "sizi bir yerde görmüşlü
ğüm var gibi geli7or bana.,, 

Türk Dili Araştırma Kuru
munun bu anket üstünde bütün 
meslekdaşlarımızın düşünmele
rini ve likirlcrini yazmalarını 
istiyelim. Ben de bu mevzua 
tekrar gelmek için her fırsatı 
avlayacağım. 

Peyami SAFA 

ayağa kalktım. Kadriye, gözle. 
rinin içi gülerek bana baktı; e -
liyle omuzuma vurdu: 

- Hayır ... Yann okursun ... 
Bu gece; seninle k.arşıl.-.r:lı raln 
içeccğiz,Gülter, istanbuldan en
fes mezeler getirdi. 
.. Dur~u'. tuhaf tuhaf gü
lumsedı, ınce yasmin parmakla
rile çenemi oksadı: 

- Şimdi be;bere haber gön • 
dereceğim, gelecek, seni tıraş e
decek. Uç günlük tıraşın var. 

- Fakat perdah ettirmem. 
- Yüzün görünsün kafi! 

lzmir ilbayhğının 
Bir mektubu 

Dün Izmir llbayhğından Is -
tanbul üniversitesi rektörlüğü -
ne şu mektup gönderilmiştir. 

"İzmir llbayhğmm örnek 
köyleri 68 e çıkmıştır. Bu köy 
lerde köycülük kalkınma ve ça
lışmaları çok canlı bir hızla iter 
!emektedir. Üniversite gençleri 
bu köylere gelecek olursa hem 
köye ve hem de köycülük kav -
ramı peşinde koşan gençlere kar 
şılıkh birer kazanç olur. 

Örnek köylerimize gelerek 
devrim çocuklarının ruhların -
dan gelen coşkunlukları göstere 
cekler, konuklanacaklardır. 

lzmir panayın için demiryolu 
ve vapur yolculuğu masrafı çok 
azdır.,, lzmir vilayetinin bu mek 
tubunu üniversite rektörü fa -
kültelere bildirmiş ve lzmire 
gitmek isteyen gençler olup ol
madığını sormuştur • 

Yabancı diller imtihanları 
Edebiyat fakültesi yabancı 

diller mektebindeki talebenin 
sözlü ve yazılı imtihanları tama 
men bitmiştir. Bu imtihanlann 
neticesi dün bütün talebeye teb 
'\.~!!. ....:ı•ıu .. "OK u;ı:~... tak~.,, .. cıcrc 

gönderilmiştir. 

Edebiyat fakültesince yapı -
lan bir istatistiğe göre talebe • 
den yüzde 90 ı muvaffak olmuş 
tur. 

Talimatnameye göre yabancı 
diller mektebi imtihanlarında 
muvaffak olamıyan talebe bu 
devrede fakülte derslerinden im 
tihan olmayacaklardır. 

Ancak eylül devresinde imti -
hana girebileceklerdir. 

Sokak sOtçUlerinden korku 
U sküdarda bir sütçünün sat

tığı sütten 15 kişinin zehirlen -
mesi, bir çok kimseleri korkut -
muştur. Halk mahalle araların
da gezerek süt satanlardan çe
kinmektedir. 

Bundan dolayı son günlerde 
büyük süt mağazalarına çok 
müşteri gitmekte ve sokak süt
çülerinden pek az alış veriş edil 
mektedir. 

gövdemi sarstı: 
- Gücendin mi alık?.. Sen 

de benim gibi şımarmışın biri
sin ! 

- Neden? 
- Kafanla öğünüyorsun. 
- İnsan, kendi düşmanile ö-

ğünür mü? 
- Paradoksal konuşmağa 

tahammül edemem. 
Ellerimi ceplerime soktum 

dik dik baktım: ' 
- Peki, neye bu sabah bu 

' ' aklına gelmedi? 

akıtıyordu. Kadın, kocasına n\s
betle genç sayılırdı. Güzeldi, se
vimliydi. Hele ilk gençliğinde 
göz alacak, kalb çekecek karlar 
güzel olduğu muhakkaktı. Ak • 
lım almıyordu; bu inci, nasıl Jl· 
muştu da bu kaba, hantal heri
fin eline düşmüştü? Kızın para· 
sı ve malı da varken, hangi uğur 
suz tesadüf, bu yavru ceylanı, 
bu hipopotamın ağzına atıver .. 
mişti? 

- Pek heves edilecek bir 
Yan yan beni süzüyordu: 
- Yorgunluk sakallarım büs 

bütün uzatmış! 

K a d r i y e, içinden gide -
remediği bir kinle dişlerini gı -
cırdatıyordu: 

manzara değil zannediyorum. 
Yanaklarımı şamarlar gibi ok 

şadı: 
- Bazı çirkinliklerin de gü -

zelliği vardır. 

Ben de, onun biraz evvel yap 
tığı gibi elimle omuzuna vur • 
dum: 

- Hayır! Bu akşam karşılık
lı rakı içeceğiz. 

Bir seyyah 
Vapurda öldü 

Evvelki gün Loit Triyestino 
kumpanyasının Viyanara vapu -
rile Suriyeden gelen yolcuları 

içinde Amerikalı Gibson ismin -
de iki hemşire vardı. Bunlar gez 
mek maksadile seyahat ettikleri 
için vapurdan çıkarak şehri do -
Iaşmdar ve akşam seyahatle
rine devam etmek üzere vapura 
dönmüşlerdir. Evvelki gece Gib 
son hemşirelerden biri vapurda 
ansızın ölmüştür. Vapur dün 
sabah hareket edeceğinden ö -
len kadını çıkarmıştır. Cenaze 
Amerika konsoloshanesinin ta -
vassutu üzerine Amerikan has -
tahanesine bırakılmıştır. 

Gibson hemşirelerden diğeri 
de seyahatine devam edemiye -
rek Istanbulda kalmış ve Lon • 
dra oteline inmiştir. 

Miss Gibson cenazeyi alıp bir 
iki güne kadar Amerikaya gide
cektir. 

1 KUÇUK HABERLER ı 
* Mlüzeler genel müdürlüğü tarihi 

kıymeti olan anıtları (abideleri) ta
mire ba~lamıştır. Once türbeler ta
mir edilecektir. 

* Gülhane müsamerelerinin doku
zuncusu pazar günü yapılmıştır. Mü-
11amercdc bir çok profesörler mesleki 
görüşmelerde bulunmuşlardır. 

* Hamidiye ve Mecidiye kruva
zörlerimiz dün limanımIZdan geçmiş
ler ve şehri top atarak selamtarnı§lar
dır. 

* Kaçakcılığın kovalanması için 
Emniyet direktörlüğünde bir kt>mis
yon kurulmuştur. Komisyonda ilgili 
dairelerin mümessilleri bulunmakta -
dır. Yapılan kaçakçılık işleri alınması 
lüzumlu görülen tedbirler kararlaş • 
tmlmaktadır. 

• İstanbul belediyesi bir çok yan
gınların elektrik kontaklarından oldu 
ğunu anlamış, bunun üzerine bütün 
kaymakamlıklara birer emir gönder • 
miştir. Bu emird elektrik tesisatının 
dikaktlc muayenesi ve resmi daireler 
deki tesisatın muhakkak surette fen 
heyeti mühendisleri tarafından yapıl
masını bildirmiştir. 

• Mısır Kralı ailesinden Prenses 
Semiha Hüseyin maiyeti ile beraber 
yarm İzmir vapurilc ltıkenderiyeden 
buraya gelecektir. Prenses Istanbul -
da epeyce kalacaktır. 

Jf. Köprüdeki Kadıköy iskelesi, ye
rine iki katlı modern bir iskele yapıl
ması kararlaşmıştı. Bu iskelenin mas 
rafından belediye hissesine 125 bin 

Durun anlatayım: 
Geçen gün bizim evdeki elek

trik saatinin ortasındaki, bir 
kibrit kutusundan daha küçük 
olan cam çatladı. Elektrikçi o 
aralık saati kontrol etmek için 
gelmişti. Çatlıyan camı, şu bil· 
diğimiz pencere camından ya -
pılmış nesneyi görünce: 

- Bunu değiştirmek ister, 
dedi. 

- Değiştirin, dedik 
Saati aldı götürdü, bir gün 

sonra sağlam bir camla getirdi. 
Bir de fatura: 165 kuruş! 

Anladınız ya, bir kibrit kutu
su büyüklüğünde, pencere camı 
için elektrik şirketi 165 kuruş 
alıyor. Şimdi yeryüzünde bun -
dan daha değerli bir nesne bilip. 
bilmediğinizi söyleyin bana! 

Elektrik şirketi eğer tram· 
vaycılık kolundan vereceği pa
raların acısını bizden böyle çı
karmağa kalkışısra, vay gidi kö 
se sakalım! 

Orhan SELiM 

Ölen kadın yetmiş yaşında 
idi. 

-1i9:1i\i\•~c- 'IJU paraııı11 1;., uur-ti• 
rasını ilk taksit olarak Akay idaresi
ne teslim etmiştir. 

Kızılay 

Haftası ba~ladı 
uo....;.~rnııay-naıtm ougun mem • 

Tramvay şirketi 
Müzakereleri 

Elektrik sosyetesi direktörü 
Hansens Brüksele gitmiştir. 
Hansens Bayındırlık Bakanlığı 
ile tramvay sosyetesi arasında 
yeni bir mukavele akdi için baş
lanmış ve son zamanlarda dur -
muş olan müzakereler hakkında 
sosyete merkezi ile görüşecek -
tir. 

Tramvay direktörü Gindorff 
da bu :ı kşamki trenle Ankara ya 
gidecektir. Evvelce de yazdığı -
mız veçhile Gindorf f sosyetenin 
1926 mukavelesi mucibince halk 
tan aldığı ve şimdi geri venne
ğe mecbur olduğu iki milyon 1i 
ra hakkında bayındırlık bakan
lığı ile görüşecektir. Tramvay 
sosyetesi bu paranın başka yer
lere sarfedildiğini iddia etmek -
te olduğundan buna dair bir he
sap hazırlanmıştır. Sosyete di
rektörü bu hesabı Bayındırlık 
Bakanlığına verecektir. 

- Terbiyesiz! 
İçten değil, yapmacık bir kah 

kaha ile güldüm: 
- Galiba, sen de benim gibi 

aynaya bakmaktan ürküyorsun. 
Hem sağ, hem sol elile yanak 

l;,rımı tuttu, ezecek gibi sıktı: 
- Sen, terbiyesizJerin utana

cağı kadar terbiyesizsin! 
Onun ellerini tuttum, sarstım 

ve bıraktım: 
- Ve bu, senin hoşuna gidi -

yor, arkadaş t 
Koyu siyah gözleri süzüldü; 

kırmızı, olgun dudaktan daha 
kırmızşlaştı; yüzüme durgun 
durgun baktı, sonra koluma gir
di : 

Seyyah vapurunun yaptıkları 
Evvelki gün Boğazda hızlı se

yir yaptığı için bir çok hasarlar 
vukua getiren Oksford seyyah 
vapuru limanımızdan gitmiştir. 
Dün yapılan araştırmalara göre 
zarar çoktur. Hadise esnasında, 
bazı ev eşyalarını sandalla evi -
ne götüren Peykişevket kaptanı 
Celal epeyce tehlike atlatmış, 
fakat eşyalan da denize dökül -
mekten kurtaramamıştır. 

Rıhtımlardaki çatlaklıklar da 
tesbit edilmiştir. 

Karahan otomobil 
seyahatine ç ı k t ı 

Sovyet büyük elçisi Karahan 
dün Bayan Karahan i!e birlikte 
A vrupada bir otomobıl seyaha· 
tine cıkmıştır. 

K;rahanm bu seyahati üç haf 
ta sürecektir. 

ğız işte ... 

• Içki kadehini, laleye, yakuta 
benzeten eski şairlere hak veri
yorum. Bir içki kadehi, güzel 
ve olgun bir kadın elinde, haki -
katen mücevherleşiyor. 

Bir nim neş'e say şu cihanın 
baharını 

Bir sagar keşideye tut lale -
zarını 

Diyen Nedimi, öyle duyarak 
anıyorum ki. .. 

leketin her tarafında başlıyor. 
Yurddcışların her yönde yardı -
mına koşan bu müessese için bu 
günden başlayarak bir haf ta pro 
paganda yapılacak, konferans -
lar verilecel:, halkın üye yazıl -
mak suretile yardımları istene
cektir. 

Yakacıkta yaz hazırhör 
Yakacıkta belediye olmadığı 

icin ihtiyar heyeti bu bakımdan 
faaliyete geçmiş ve yazlık gelen 
lere iyi ekmek yapmaları için fı 
rınlara tebligat yapmış, bundan 
başka muvakkat bir eczahane 
kurulması da kararlaştırırlmış 
ve Kartal eczahanesile bu husus 
ta mutabık kalınmıştır. Eczaha 
ne yakında Yakacıkta bir şube 
acacaktır "Koru,, yerindeki, 
halk tarafından çok beğenilen 
Koru suyunun membaı temizlet 
tirilmiştir: Güzelleştirme kuru -
mu için de çalışmalara başlan -
mıştrr; 

Balkondaki geniş hasır kol -
tuklara yaslanıp oturuyoruz. 
Gök kubbe, tatlı bir Iaciverdlik· 
le, bahçeler, bağlar üzerinden 
ufkun karanlıklarına süzülüyor. 

Soluk yıldızlar kamaşıyorlar: 
Arasıra bir bülbül ötüyor ... O 

ten, hep ayni bülbül mü? Yoksa 
bir başkası ona, cevab mı veri -
yor? 

Kadriye, ayağa kalktı, masa • 
ya doğru yürürken, yarı döndü, 
sordu: 

- Sen de içecek misin? 
Ben de ayağa kalktım· 
- Seninle beraber içerim. 
Evet, onunla beraber, onu 

- Haydi arkadaş ... Ne, sen 
gençsin, ne de ben, toyum! kar
şılıklı arkadaşça konuşacağız. 

Ust katta bahçe üstündeki bü 
yük geniş balkonlu odadayız. 
Bu oda, keçesinden perdesine, 
abajorundan biblolarına varın -
caya kadar, tavanı, duvar lan, 
herşey ve her tarafı, ateş ren -
ginde ... 

seyrederek içmek, bir sefaha~, 
adi bir işret değil, bir keyif, bıf 
sevkti. 

-Bir cigara ver. Hatırası bi
le beni tazip ediyor. 

Uzattığım cigarayı alacaktı, 
durdu, birden yerinden sıçradı: 

- Yüzüme karşı mı söylüyor 
sun? 

Somurttu, homurdandı: 
O, anlamamıştı, gözlerini aç

tı, kapadı: 

Yürümeğe başlamıştık, sor-
dum: 

- Neler konuşacağız ? 
Bir kahkaha kopardı: 

Kadriye de, ateş renginde ki
monosunu giydi. 

Balkonun kapılan açık ..• Oda 
nın ortasındaki masanın üstün -
de duran billur bardaklar, ka • 
dehler, krmızı abajorun serpti -
ği tatlı kızıllıkla kırmızı laleler 
gibi duruyor. 

Kadehi, öyle zerafetle bir tu· 
tuşu ve gene ayni zeraf etle du • 
daklarma götürüşü, dudakl~r~ : 
nın ucuyla yudum yudum ıçışı 
vardı ki rakıyı içmeden insanJ 
sarhoş edebiliyordu. _ Öğle sıcağı geçti ... Akşam 

serinliğinde biraz dolaşalım. 
Defteri cebine koy ... Gece okur-
ıun ... 

Ben, defteri cebime koydum, 

- Alçak, sana iltifat ediyo -
rum. 

Omuzlarımı kaldırdım: 
- Ben, bu iltifatlara kanıksa

dım artık. 
iki elile omuzlarımı tuttu, 

- Peki, bundan ne çıkar? 
Elimi tekrar omuzuna vur • 

dum: 
- Sen, karşında hiç ihtiyar 

surata tahammül edemez misin? 
Sol elini yanağımda şaklattu 

- Bazan ne alık tarafların 
var. Meclisi idare mi toplanıyor. 
Ruznamei müzakerat mı tazım? 
Abuk sabuk, deli dolu konuşaca 

Billur rakı sürahisi, bir gül 
şurubunu andırıyor ... 

Gün kararırken masabaşın~ 
oturmuştuk. Vakit, gece yartS1

" 

na yaklaşıyordu. ) 
(Arkası var 
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BAREM KANUNUNA EKLER 

Finans Bakanının 
Hazırladığı Layiha 
Şirket ve müesseselerde çaltşanlar 

(HUSUSİ MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 

Ankara, 22 

Barem kanununda yapılacak 
değişiklik ve eklere dair hazır -
lanan kanun Iayıhası Finans ba
kanlığı tarafından bugünlerde 
Bakanlar Heyetine verilecek -
tir. 

Sermayesinde devlet:n his • 
ısedar bulunduğu şirket ve mii -
esseselerle devlet dairelerinde 
çalışan ücretli memurların tabi 
.olacağı esaslar hakkında layı -
hada şu hükümler vardır: 

Ücret alan memur \'e müs -
tahdemler 15 dereceye ayrıl
mıştır. Ücretlilerde ilk derece 
muadili ücret maaşlı memurlar 
daki 15 lira asli maaş tutarmm 
bir derece üstündeki miktar ola 
cak, en yüksek derece ise 70 lira 
olacaktır. 

Ücretli memurlarda da yük -
ısek mektep mezunları 3 senede 
ibir, diğer mektep mezunları 4. 
senede bir bir derece zam göre
ceklerdir. 

Yalnız devlet dairelerinde 
kalemi mahsus müdürlükleri ve 
sairede olduğu gibi, idari zaru -
ret, mesleki ihtisas gibi ücret 
baremine tabi olmaksızın yük -

sek ücret almak imkanı olacak
tır. Bugün alınacak ücreti de bu 
esas dahilinde temin imkanı el· 
de edilmiştir. 

Mevcut ücretli memurların 
hakkı müktesipleri için bir müd 
det ayrılmıştır. Bu müddet dol
duktan sonra yeniden zam gör
meleri mümkün olacaktır. 

İlk defa ücretli bir vazif ~ ·ıe 
girecek A vrupada tahsil gör • 
müş yüksek mektep mezunları 
ücretliler için kabul edilen dere 
celeri 13 üncü derecesine, yük -
&ek mektep mezunları 14 üncü 
dereceye, diğer mektep mezun
ları da 15 inci dereceye tayin 
etli leceklerdir. 

Halen çalışan ücretli mem ır
Jarı hakkı müktesipleri baki kal 
mak şartile derecelendirmek i • 
çin ilk üçretli vazifeye tayin e
dildikleri dereceden başlamak 
üzere, hizmet müddetlerine gö
re üç ve dört senelik zamlar he
sap edilecek, hesap neticesinde 
.zamlar az ise yeni dereceye gö
re zam yapılacak, zamlar fazla 
ise fazla olan miktar hangi de
receye tekabül ediyorsa o dere
cenin müddetini doldurmadan 
başka bir zam göremiyecekler -
dir. e•• 

Basın Kurultayı Cumartesi 
Saat On birde Toplanıyor 

Ankara, 22 (Hususi rnunabi -
rimiz bildiriyor) - Türkiye bi
rinci basın kurultayının progra
nu, Basın genel direktörlüğü ta 
rafından hazırlanmıştır. Prog -
rama göre kurultay 25 mayıs 
cwnartesi günü saat on birde İç 
Bakanlığının yeni yapısındaki 
konferans salonunda Şükrü Ka
ıyanın açma söylevile açılacak -
tır. 

Bu maksatla bakanlık konf e-
. :r;ans salonunda tertibat alın.11ak 

tadır. Açılış celsesinde Basın 
genel direktörü Vedat Nedim 
raporunu okuyacak, üç as baş -
kan, iki sekreter seçildikten son 
ra komisyonlara ayrılacak, üye
lerin seçimi yapılaca!ktır. 
Aynı gün öğleden sonra ku

tultay üyeleri Atatürk'ün anıtı
na çelenk koyacaklar, şehri, ba-
21 müesseseleri gezeceklerdir. 

Pazar günü komisyonlar çalr
§acaklar, pazartesi günü kurul
tay genel heyeti öğleden evvel 
Ve sonra bir toplantı yapa~ak 

Yeni vakıflar 
La.yıhası 

komisyon raporlarını görüşecek 
tir. 
Öğleden sonraki toplantmm 

sonunda kurultay, Şükrü Kaya
nın bir söylevile kapanacaktır. 
Aynı gece üyeler şerefine şehir 
lokantasında bir ziyafet verile
cektir. 

Salı günü Ankarayı tanıma 
gezintisine devam edilecek, zi
raat enstitüleri, baraj, çiftlik ve 
bakanlrklar ziyaret olunacaktır. 

Kurultaya iştirak edecek üye
lerin isimleri tamamen tesbit 
edilmiştir. Bu arada kurultayda 
C. Halk Partisini Necip Ali ve 
Ziya Gevıher, Dış Bakanlığı ge
nel sekreter Numan Rifat, Dil 
cemiyetini Fazıl Ahmet, lzzet 
Ulvi temsil edeceklerdir. 
Basın genel direktörlüğünün 

hazırladığı bir cetvele göre yur 
dumuzda çıkan gazete ve mec -
muaların genel tutarı şöyledir: 

Gündelik gazeteler, 37, gün -
delik olmryan gazeteler 78, mec 
mualar da 127 dir. 

Yugoslavyada 
Emlaki olanlar 

Ankara, 22 (Hususi muhabi- Ankara, 22 (Hususi muhabi-
rimiz bildiriyor) - Yeni vakıf- rimiz bildiriyor) - Yaptlan he
lar kanun layıhasmı Adliye en· saplara göre Yugoslavyada em 
~ümeni bazı değişiklikler yapa· laki olanlara dağıtılacak r.ara bı 
t'ak kabul etmiştir. Encümen, raktrkları malın kıymetine göre 
evkaf umum müdürlüğüne va _ yüzde yarım nisbetindedir. 

ltıflan idare, vakıf mallarla tari- Aydın demiryolu 
lıi ıkıymeti olan eserleri koru - Ankara, 22 (Hususi muhabiri 
llıa, mütevellileri tayin ve azlet miz bildiriyor) - Bayındırlı:k 
tlıek salahiyetlerini vermiş, mül Bakanlığı Aydın demiryolunun 
bak vakıfların ayrı ayrı resmi satın alınması hali:kmdaki mu -
§ahsiyetleri bulunduğunu ve öz kavelenin tasdikini bir layıha i
ta h le meclise bildirmiştir. Bundan a hütleri ile ilzamlanabilecek 
ı başka vekalet Aydın hattını tes 
~ni, borçlarını ödemeğe mec- lüm etmek üzere Aydına bir he 

tutulabileceklerini kabul et- yet göndermiştir. ı hazirandan 
llliştir. itibaren hattın işletilmesi dev -
.. ~ayrhaya göre vakıfların kil· let demir yolları idaresine ge -
~ge teşmilinden sonra kaydet- çecektir 
tırilen c:eklin hilafı iddia oluna- .... -__ ....,._ôiiiia;..._.._. ....... _ ... ...-.ı...
lllaz. ~ Ankara, 22 (Hususi muhabi-

rimiz bildiriyor) - Evkaf U· 

lı. liayrat gayri menkuller ter - mum müdürlük memurları ay -
Q ın edilemez. Evkaf malları, Iıklarmm bareme dahil olan cet 
iıe~Iet malları gibi imtiyazdan velde bazı taditat yapılmıştır. 
t t 1fade ederler. Mesela borçla- Buna dair taı:ıha kamutaya gel 
'karşı bu mallar haczedilemez. miştir, 

Anka~ !:la~e postası. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
söyelvini okuyor - Ticaret oda 
lan kurultayı ilk toplantısını 
yapıyor] 

Türk Dili 
Ankara 22 (A. A.) - Türk dili 

araştırma kurumu Genel sekreter
liğinden: 
Konuşma dilindeki ıntakı şekil

lerinin araşhnlmaaı için bastırıla
rak bütün ilbayhklarla, ilçebayhk
lara Te halkevlerine gönderilen 
sentaks anketi programıoda yapı· 
lacak fişlerin eni 23 ve boyu 15 
santimetre alacatı yazılacak iken 
yanlışlıkla 90 x 65 ebadında diye 
.7 a. .. aıuui ..... rı vı;a ııuıın ıı. ıncı DOl· 

geainde ve fiş örneğinde görülen 
bu yanhşın düzeltilmesini ve fitle
ria 1Sx23 boyunda beyaz kağıt

lara yazılmasını dileriz. 

Odalar Kurultayı 
Ankara, 22 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Ticaret oda 
lan kurultayı encümenleri bu -
gün toplandılar. Genç vakte ka
dar kendilerine verilen mevzu
lar etrafında konuştular. Encü
menler yarın da toplanacaklar
dır. 

Kongre cumartesiye heyeti 
umumiye halinde toplanacak, 
encümenlerce bitirilen işleri gö 
rüşecektir. 

ihracatçılar 
İçin Kanun 
Ankara, 22 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Ekonomi 
Bakam Celal Bayarın odalar 
kurultayında dün verdiği söylev 
de işaret ettiği veçhile Ekono -
mi bakanlığı bir çok memleket· 
lerde olduğu gibi bizde de ihra
catcılarrn a~~ari ne gibi şartları 
haiz olmaları lazım geleceği 
hakkında bir kanun projesi ha
zırlamaktadır. 

Bu suretle kifayeti bulurum
yan ve kendisine ihracatcı süsü 
vererek ihracatcılık yapri'.ıak is
tiyen ve yurdun hakiki menfa
atleri aleyhine fiyat ve piyasa 
değişikliği doğuran tacir tas -
!aklarının bu sahada çalışmama 
lan temin edilecektir. 

Bütçe encümeninde 
Ankara, 22 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Bütçe encü
meni cüzam, verem, sıtma, ku -
duz mücadelesi masrafı olarak 
6300 l~ra, ıslah istasyonları için 
4300 lıra, askeri fabrikalardan 
stajyer olarak A vrupaya gide -
c~lt ~alebenin masrafları için 5 
hın lıra verilmesi hakkındaki ıa 
yıhalarla posta ve telgraf ida -
resinin açığrna mukabil istikru 
edeceği 200 bin liraya dair ka -
nun layıhasım aynen kabul et -
miştir, 

ATATÜRK 
Spor Merasimi 

1 - Sporcular Atatürk Bay
ramı cuma günü lstanbulun bü
tün sporcularının qtirakile kut
lulanacaktır. 

2 - Kutlama resmi ikiye ay
rılır; şöyle ki: 

A - Sac:.t onda kulüpler de
legelerile Galatasaray ve İstan
bu liseleri izcileri, Ş-:hir bando
su Güneş kulübünde içtima e
deceklerdir. 

B - İçtimada delegeler he -
yeti alfabe sırasile yer alacak -
lardır. İzciler ve diğer iştirak e
decek sporcular keza alfabe sı
rasile durum alacaklardır. 

C - 10,30 da durum resmile 
ve sırasile yürüyüşe geçilecek -
tir. Cumhuriyet abider.i istika • 
metinde yürüyen bu tazim kıta
sı abidenin Ayazpaşa cihetinde 
ki yolundan abideyi devredecek 
veçhile bir tur yapacaklardır. 

Trampetler, mızıka turun baş 
ladığı noktaya geldikleri zaman 
kıta abide katında saffı harp ni
zamında duracaktır. Kıta durur 
durmaz çelenkleri hamil bulu • 
nan kulüp delegeleri alfabe sıra 
sile abideye yanaşacaklar, çe
lenkleri vazedeceklerdir. Bunu 
müteakıp izci kıtası · .:lam vazi
yeti alacak ve mızıka İstiklal 
marşı çalacaktır. 

D - ~~arş bitince tazim kr • 
tası yürüy~şüne devam ile Gü
neş kulübü önüne geldikten son 
ra dağılacak ve merasimin birin 
ci kısmı bitmiş olacaktır. 

3 - öğleden sonraki mera
sim saat ikide Kadıköyünde 
Fener stadyomunda icra oluna
caktır. 

A - Merasime spor kıy af et
leri le iştirak edecek ve alfabe 
sırasile yer alacak spor kıtalari
le geçit resmi yapılacak ve Ata
türk heykeli selamlanacaktır. 

B - Selam resmi.ıi ifa eden 
kulüp kıtaları yine aynı sıra ile 
yürüyüş kolu vaziyetile yan ya
na stadyomun ortasında vaziyet 
alacaklardır. Yüzleri kapalı tri
bünlere karşı olacaktır. 

C - Kulüp sa. caklar stad • 
yom sancağı gerisinde bir hiza. 
da toplanacaklardır. 

D - Kulüp sancaklarının beş 
adım gerisinde mızıka duracak, 
trampet ve borazanlar Galata -
sarayın sağında İstanbul lisesi
nin solunda mevki alacaklardır. 

4 - Sancak merasimi: Be • 
şiktaşh Hüsnü ve bir sporcu ta
rafından ifa olunacaktır. San
cak çekilmesi İstiklal marşile 
beraber başlayacaktır. Marş bi
ter bitmez, sancak ta yerini al
mış olacaktır. 

5 - Adliye bakanı Şükrü Sa
raç "Sporcular Atatürk Bayra
mı,, nr bir kısa söylevle kutlu -
yacaktır. 

6- Cevat Abbas Gürer 19ma 
yıs hakkında bir söylev yapa • 
caktır. Söylevler bitince Fener
bahçe kulübünden İbrahim ta -
rafından and içilecektir. Bunu 
müteakıp Galatasaraylı Gündüz 
Kılıç tarafından Atatürk selam 
!anacaktır. 

" 3 defa şa, şa, şa,, dan sonra 
mızrka Güneş marşını çalacak, 
kulüp kıtaları gösterilen yerle
rine dağılacaklardır. 

7 - Cumhuriyet abidesi önün 
de ve Fener stadında iştirak e
decek kulüp kıtalarma kulüple
ri tarafından seçilecek kaptan
lar kumanda edeceklerdir. Her 
iki merasimin umumi kumandcı
sı İlhamiye verilmiştir. 

Yarın sabah Taksim abidesi 
önünde ve öğleden sonra Fener 
bahçe stadında yapılacak spor 
bayramına iştirak edecek ku -
Iüplerin isimleri şunlardır: 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa, 
Hilal, Galatasaray, Güneş, Sü
leymaniye, Kollej, Avcılar, Bey 
koz, İstanbul Spor. 

A tatürk'ün bayram yerini şe
reflendirmeleri muhtemeldir. 

* * * 
lstanbul spor 
Klübünün bildiriği 

İST ANBNL 22 (A. A.) - latan
bulıpor klübü genel Sekreterliğinden: 
İatanbulspor kulübü idara heyetinin 
ıösterdıtı lüzum üı:erine fnkalide 

olarak toplanmış ve Atatürkün 
spor bayramına nasıl iştirak edi
leceğine dair olan teklif ile Güneş 
kulübü tarafından yapılmış olan 
teklif genel kuruma bildirılmiş ve 
kongre a,ağıdaki karara ulaşmış· 
tır: 

1 - Cuma günü yapılacak Ata· 
türk spor bayramına bütün teşek
küllerile İstanbul sporun iştirakini 
birinci vazife saymış ve en mü· 
kemmel şekilde ve bu büyük gü· 
ne yakışacak surette iştiraki te· 
mia için bir komite seçmiştir. 

2 - Güneş kulübünün spor kıs
mı ile lıtaubulıporun birleşme hu
susundaki münakaşada birkısmının 
fikri ekseriyet kazanmamış ve İs 
tanbulsporun eskiden olduğu gibi 
manevi şahıiyetinı muhafaza etme· 
ıi karar altına alınmıştır. 

* * * 
Bir atalar söıü "kuvvet birlik-

ten dotar!,, der. Bunun içindir ki, 
fstanbulıporla Güneş kulübünün 
birleşmeleri haberini \,irkaç gün 
evvel, ıevtnç.le yazmıştık. Halbuki 
yukariki bildiriğin, bu makul fik
rin, lstanbulsporun dünkü kongre
sinde, her nasılsa ekseriyet kazan· 
madığını gösteriyor. Birleşmek ka
rarından ne kadar sevinmiş isek, 
o karardan şu ve ya bu ekseriyet 
yüzünden vazgeçilmeıinede o ka
dar acıdık. Biliyoruz ki bu birleş
me, her iki kulübün de reisi vaziye 
tinde olan Bolu aaylavı Cevad Ab
baaın gençleri toplama, dağnıklığı 
kaldırma Ye onlara bir çatı altında 
daha iyi çalışma imkanı nrmek 
emelinden dotmakta idi. Yukarı
daki bildirikte yazılı muarız ekse
riyetin bu rüı:el fikri kavramamış 
olmuınadır. ki bilhassa acıdık. 
Değil lstanbulspor, batta Fener· 
batçe kibi en kuvvetli ıpor teşek
külleri bile, genç ve gürbüz kuv
vetlerle birleşmekten ancak daha 
kuvvetli çıkarlar ve şahsiyeti ma
neviyeleride, böyle birleşmelerde 
kayltolmak yerine, tam tersi, yu• 
calırlar. 

ikinci Beş 
ıllık program 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
nelik endüstri planında maden 
işine yer vermiştir. Planın ka • 
tiyet kesbedip tatbikine geçil -
mesine intizaren Bakanlık ma -
denciliğe dair mevzuatımızda 
lazım gelen ilave ve değişiklik
leri yaptırmaya hazırlanmıştır. 
Bu maksatladır ki, maden ni
zamnamesinin bazı maddelerini 
ve 608 numaralı kanunun dör -
düncü maddesini değiştirmek i
çin Bakanlık bir kanun Iayıhası 
hazırlamıştır. 

Bu layıhanın mucip sebeple
rini gösteren mazbatada ezelim 
le denilmektedir ki : 

"Memleketimizde maden varlıkla
rını kıymetlendirmek, iktisadi inkişa
fımızla mütenasip bir tarzda maden 
işletmeleri kurmak hususunda yeni 
tedbirler almayı düşündüğ=.imüz sıra
da bu maden varlıklarımızdan hususi 
şahıslar elinde bulunmakta olan mü
him kısmının arama ve işletme hu -
swılarını düzeltme ve made:11erimizin 
muhtaç olduğu Türk mühendis un -
surlarının yetiştirilmesini daha ameli 
ve semereli bir esasa bağlamak iste
yişimiz, madenlerimiz hakkında takip 
ettiğimiz inkişaf programının tabii 
neticesi addedilmelidir. Hususi teşeb
büslerin ellerinde bulunan madenleri
mizin bugünkü görünüşü göz önüne 
getirilince bu faaliyet sahasının ne 
kadar düzeltilmeğe ml.htaç olduğu 
kendiliğindı!ı. belirir. 

Bakanlığımız, en yakında görüle -
cek mühim işler arasında bulunan ma 
den işinde yeni kanunlarla yeni esas
lar temin etmeği eıerpiş ederken, hu
susi teşebbüslerin elinde bulunan ma 
den varlıklarımızın ;: r- a ve işletme 
İ§lerini nizamnamede değişiklik yap
mak suretile bir an evvel düzeltmeği, 
takip edilen maksat ve gayeler için 
lüzumlu ve faydalı görmektedir .. ,. 

"Madenlerimizin memleket iktisa -
diyatına nafi ve maden tekniğine uy
gun şekilde işletilmelerini temin ede
cek ciddi tedbirl<..rin alınması zamanı 
gelmiştir. Şurasını tebarüz ettinnek 
isterim ki, maden imtiyazları yalnız 
sahiplerine bir taraflı hak bahşetmez. 
Bunların memJekete karşı vazife ve 
mecburiyetleri de vardır .. ,, J 

Hazırlanan Iayıhaya göre, 
maden nizamname.;inin 20, 23, 
59, 60 ve 81 inci madelerinin bu 
değişikliklere göre, bugün müd 
deti bir yıl olan ruhsatname 
müddetleri meriyet tarihinden 
itibaren iki vıl muteber olacak-·-

VER ULAN ELiNi! 
!ki memur, birisi ötekinin Üs· 

tü ... Kavga etmişler. ikisi de kü 
çük memurlar ... Vapur biletçisi 
lalan gibi ... 1 ş büyün::iş. Birbir· 
/erine tartısız söz söylemişler ... 
Tabiiğ direktör, üstün memura 
hak vermiş ... Bir derece alt me
mur da J,dşarı ve t ; bir şey ... 
Atıp tutan da o!.. Eğer işi bir 
özür dilemeklı.. kapatmazsa iş 
kağıda dökülecek. Belki ek
meğinden de olacak ... 

Direktör küçüğe emrediyor: 
- Haydi Mehmet! Op Bay 

Hüseyinin elini ... Kusur etmiş· 
sin. Ozür dile!.. . 

Vstün memur bu tarzda bır 
barışmaya pek yanaşmaz gibi 
elini veriyor ... 

Bu sefer, küçük memur he-
men kabarıyor. 

_ Bakınız bay direktör! Bu 
adam sizin sözünüzü biJe dinle: 
miyor, elini vermiyor. (Ot'!k.ı 
memura karşı) ver ula'! elı~ı: 
direktör emrediyor ... deyıp clını 
öpüyor ve isi sanki ı,.aba.dayı:a 
hallediyor. Ne denir h~rkesı.1! 
bir fiyakası var ki; kendıne go· 
re ona ilişilmesine razı olmaz. 

B. FELEK 

tır. Maden taharri ruhsatname
lerinin bir elden diğer ele devir 
muamelesini yapmak hususun -
da Bakanlık salahiyetli olacak 
ve devir neticesinde ruhsatna -
me müdetine ilave edilmekte o
lan sekiz aylık müddet kaldırt· 
lacaktır. Maden işlerile uğraşan 
hususi müesseselerden ciddileri 
kafi teknik ve sermaye ile çalış
mak istiyenler hükfımetin hi· 
mayesine mazhar edilecek ve 
yurd madenlerini spekülasyon 
mevzuu yaparak atıl bırakan te· 
şebbüslerin hareketlerine müsa
ade olunmıyacaktır. Madenin 
tesliminden itibaren en geç bir 
yıl içinde maden mültezimleri, 
madenleri işletebilmek için vü
cude getirecekleri başlıca tesi • 
sat, ihzari ameliyat ve bunların 
biteceği zaman ve mal olacağı 
tahmini kıymeti, tesisat ve a
meliyat bittikten sonra kulla· 
nacakları günlük vasati işçi 
sayısı ile çıkarılacak maden cev 
herlerinin miktarından ibaret o· 
lan mütemadi işletme esasları 
hakkında Bakanlığa iki nüsha 
fen raporu vereceklerdir. Mül -
tezimler fen raporunun tesisata 
ve ihzari ameliyata başlamaya 
ve raporunda yazılı günde mü • 
temadi işletmeğe • başlamaya 
mecbur olacaklardır. 

Müddetleri içinde, fen rapo
runda yazılı olduğu gibi isteni
len vasıf ve şartlara uygun ol· 
mryan veya ihzari ameliyat ve 
tesisata başlanmayan ve müte
madi işletmeğe geçilmiyen iha
leler, feshedilecektir. Fesih ka
rarı Devlet Silrası ve Bakanlar 
Heyetince tasdik ve gazetelerle 
iiç defa ilan olunacaktır. Mül -
tezim, madenini mütemadi iş· 
!etmekle mükellef olacaktır. Bu 
nu yapmadığı ve fen raporunda 
gösterdiği miktarda asgari a· 
mele çalıştırmadığı ve asgari 
cevheri çıkaramadığı takdirde 
en geç dört ay içinde Bakanİı
ğa bunu bildirecek ve sebepleri 
ni anlatacaktır. Bunu yapmazsa 
ihale feshedilecektir. 
Aynı layıhaya göre, 608 nu -

maralı kanunun dördüncü mad· 
desinde yapılması istenen deği
~iklikte maden ve taş ocağı iş -
İetenlerin çalıştıracakları bütün 
memur ve iscilerin Türk tebaa· 
smdan olmil~rı şart koşulmuş
tur. Ancak fen memurları ile us
ta başılarmın ve mütehassıs iş
cilerin ecnebi tebaa:.! olmaları 
~aiz olacak, fakat bunların da 
ellerinde bulunan Jiploma ve 
tasdiknameler Bakanlıkça tet -
kik edilecek ve muayyen bir 
müddet için çalışmalarına izin 
verilecektir. Bunları kullanan _ 
l~r ~ltı ayda bir mütehassıs ye
tışt~nne ücretini peşin olarak 
hazıneye yatıracaklardır. Aynı 
maddeye, yeni kanunun neşrin
d .. en evvel verilmiş maden tahar 
rı ruhsatnameleri hakkında na
sıl muamele yapılacağım gös .. 
teren hükümler konmu§tur. 
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Bir Rus Zabiti Alman istihbarat Şebekesini 
Kafese Koyup Esirlikten Kurtulabiliyor! 
Detectif gazetesinin buna da· 

ir koyduğu bir resmi ve altına 
yazdığı bir iki sözü buraya alı· 
yorum. 

"Harp sırasında casusluk ya
parken yakalanan Albert Nyc 
Roughton, ölümden yarlıgan
mış ise de alnına caswi damga
sı vurulmaktan kurtulamamış -
tır. Bu cezayı Alman mahkeme
si vermiştir . ., 
Okuduğumuz eserlerde ve al

dığmuz maliimatta Almanların 
resmen böyle bir ceza verdikle
rine dair bir 'ey görmedik. 
"Detectiv,, de fazla bir şey yaz
mıyor. 

• 
Bir kurban 

Harp kokusu başladı mı, ca
sus korkusu budunları kaplar. 
Herkes biribirinden işkillenir. 
Büyük harp ülkelerinde kendi 
memurlarım, zabitlerini, yolun
da giden yolcuları casus diye 
tutup deliğe tıktıklan çok gö
rülmüştür. istihbarat tarihinde 
unutulmaz bir facia kuran bir 
vak'a vardır ki onu da okumak 
casusluğun tarihini gözden ge -
çirmek istiyenler için yararlı 
olur. 

Vak'a çok acıklı ve kurban 
giden de pek suçsuz olduğu için 
Miralay Nikolay bile kendi ki
tabına koymaktan vazgeçme -
miştir. Bu kurban fUl'&Ya res -
mini koyduğum Rus Miralayı 
Miassoiviedof'tur. 

Bu ..mt harptee -9ace, Rua 
çan gibi, Alman imı:aratoru 
Vilhelm"in dostlannaandı. He
men her sene av mevsiminde 
imparatorla ava gider, onun 
sofrasında bulunurdu. Harp 
başlaymca bu dostluk kesilmiş
ti. Fakat, qağıda göreceğimiz 
üzere, tüm kesilmemiş, Mirala
yın kurban gitmesine de Jebep 
olmuştur. 

Miauoiviedof harp başlaym
caya değin Alman hududunda 
Virballen mmtakaaı jandarma 
kumandam, hatpte de onuncu 
Rus istihbarat zabiti idi. Niko
lai'nin teminine göre hiçbir va
kit Alman istihbaratiyle müna
sebete &imıemif, onlara bir tek 
söz dahi IÖylememiftir. Aynı 
rnmtakada Alman iatibbarat za.. 
biti olan Mü1izim Bauer Meis
ter1e temasta olduğu. Rus or
dularmm hareketlerini günü gü. 
nüne bildirdiği, Tannenberg 
muharebesinin kaybolmaema 
sebep olmak suçu ile tutulnmt 
ve .. udnuştır. Benim gere'• Al· 
manlardan ve gerek onuncu Rus 
ordusu zabitlerinden olup .fimdi 
istanbulda bulunan Rualardan 
dinlepiğime göre bu iş şöyle 
başlaDUf ve fiSyle bitmittir: 

Almanyada bulunan Rus esir 
zabitlerinden biri bir gtin Alman 
istihbaratına müracaatla diyor 
ki: "Harbin bu kadar uzaması
na ve bu kadar kanlı olmasma 
sebep olanların ba,mda Çann 
amcan Nikola Nikolayeviç bu
lunuyor. Eğer bunlara nihayet 
verilmesini istiyorsanız beni bı
rakınız, tekrar Rusyaya gide
yim,. Nikolanm vücudunu kal· 
dD'aymı ve Varşova köprüsünü 
ataymı.,, 

BD'akıyorlar, gidiyor ve bir 
Öaha gelmiyor. Fakat ondan 
sanraki hadiseler gösteriyor ki 
bu zabit Ruıyaya girdikten son
ra Almanyadan ne suretle kur
tulduğunu anlatmı' ve iyi bir 
mevki alabilmek için Miassovi
edorun casusluk ettiğini söyle
miştir. Hakikatte bu zabit Mia
soiviedorun casusluk ettiğini 
yalnız harpten ~el ~il}le1?ü!1 
şahsi dostu oldugunu ı'ıtmişti. 
Kolonel Nikolai ba işte bir afk 
meselesi, bir kıskançlık oyunu 

Albay Mıasaoıedov 
olduğunu söylüyor. Başka yan· 
larda ise bunun ancak bir siyasal 
oyun olduğunu göril:yoruz. Mia
mviedof durup dururken bir &in 
ap6Daız tevkif edili • Su 
luğuna ve ış aca 
kadar emindir ki kendisini tu
tanlara kuzu gibi teslim oluyor 
ve sadece: 

- Bir yanlışlık var 1 diyor. 
Sonra, V arşova divanıharbi 

muhakemeye başlıyor. Bu mu
hakemeyi orada bulunan bir Rus 
memuru şöyle anlatıyor: 

V arşova kalesinin soğuk ve 
karanlık bir odası. Miassoviedof 
bir ölü benziyle hikimlerin 
önünde. Kendisine yükletilen 
suçun biricik şahidi mülizim 
Kulakofski meydanda yok. 
Çünkü bu muhakeme bir göste
ri,ten ibaretti. ölüm karan ön
ceden verilmişti ve bunu da 
Gran Dük Nikola Nikolayeviç 
vermişti. işin iç yüzü bu başku
mandanm ağır mağlubiyetlerini 
örtmek, budun önünde bütün 
sebepleri Miaaoviedorun casus 
luklarma yükletmekti. 

Kısa bir konuıpnadan sonra 
hikimler ayağa kalktılar. Mira
lay llUldalyenin önünde, hazır 
ol vaziyetindedir. Arkasmda 
birkaç jandarma ve bir zabit. 
Bu soiuk ve karanlık odada 
öliim kanatlarmm dolaştıiı du
yuluyor gibi •• Divanıharp reisi, 
e~lenmiş bir nutuk söyler gi
bı, bir teViye söylüyor. Yalnız 
nihayete doğru sesini y{lkaelti
yor: 

- "Suç her noktadan mey
dana çıkmıştır .•• Suçlu ordudan 
kovulacak.. UJ1mak auretiyle 
öldürülecek. .• Hiçbir müracaat 
kabul olunmaz! .•• ,, 

Miassoviedof haylmıyor: 
- "Ben suçsuzum 1,, 
Hikimler omuzlamu kaldın-

yorlar. 
Bu kez kolonel yalvanyor: 
"- Müsaade edin, Çara tel· 

graf çekelim.,, 
"- Olamaz!,, 
"-Hiç olmazsa ihtiyar ana

mı son defa göreyim ... ,, 
"- Olamaz!,, 
Kolonel kendinden geçiyor. 

Jandarmalar, düşmesin diye, 
tutuyorlar. Ve bayağı sürlikli
yerek odadan çıkarıyorlar. Ora
da yalnız bir şey düşünülüyor: 
Cuuı ! Casusa acunak xok! ... 

Bir zabit yavaşça daire müdürü
ne soruyor: 

- Ölüm gömleği hazır mı? 
Miassoviedof yabancı bir suç

lu gibi asılmak istemiyor. Ha
pishanede gözlüğünün camı ile 
damarlannı kesmeğe çalışıyor. 
Nöbetçiler bırakmıyorlar. Elle
rini bağlıyorlar. Kolonel kafese 
korunu, bir kaplan hiddetiyle 
dar odada dolaşıyor. O biliyor 
ki birkaç saat sonra artık yaşa
nuyacaktır. Halbuki o timdiye 
kadar ne tatlı ya,amq, ne gün
ler görmüştü ••• Şu anda bili bir 
fCY umuyor muydu? Fakat ne 
umabilirdi? O hükmü giymişti. 
~aşkumandanm 'çrefine kur
ban gidecekti. Saatler geçiyor .•• 
Miassoviedof odanın kapısını 
yumrukluyor; bir nefer giriyor. 

- Bana kağıt, kalem getiri
niz, diyor. 

- Milsaade alayını da, peki! 
Ve kiğıt kalem geliyor. Ko

lonel şu mektubu yazıyor: 
"Sevgili anacığnn, 
Yeni bir günün tam ağanyor. 

Bu benim son günlerimdir ! Gök
te boz bulutlar kat kat olmuş. 
Dar locamm pencerelerini esen 
sarsıyor. Lambanın alevi titri
yor. Sanki benimle konuşuyor: 
"Biraz sonra ikimiz de jlÖnece
ğiz ... ,, diyor. Anacığnn, belki 
biraz sonra ben artık yokum. 
Avludan esen uğultulan arasın
da sesler duyuyorum. Bunlar 
beni asacak olanm ve arkadqla
nnm sesleridir. Anaağnn, ölüm 

suçlu değilim, bana yükletilen 
suçlar hep düzmedir. "Bırakın 
anaağunla kucaklaşıp aynla
lmı,, diye yalvardım. Bırakma
dılar. Beni hep an, anat ... Benim 
suçum yoktur. Büyük tanrmm 
önünde içim anktır. 

Seni son kez öper, seni seve
rim, anacığun.,, 

Senin kara yazılı 
ojlun Mia110Yiedof 

Mektubu jandarma zabiti 
Arsenief e verdi. 

- Anama gönderiniz, dedi. 
- Mahkemeye vereceğim, 

onlar gönderirler. 
I 

Yazık! ..• Zavallı ana bu mek· 
tubu özgez almadı ve bilmedi. 

Kolonel kirli yatağmm içinde 
oturuyor. Gün hapishanenin av
lusunda yavq yavaş ağanyor. 
Koridorun taşlan il.zerinde çivi
li, kaba kundura sesleri gümle
yor. Bunlar içeriye girer girmez 
bahtı kara zabit birdenbire aya
ğa fırlıyor: 

- "Ben teslim olmam! Beni 
ancak zorla götürebilirsiniz!,, 
diye gürlüyor. 

Kolonel iriyan, güçlü bir 
adamdır. içeri girenlerle boğuş
mağa bqhyor. Fakat onlar ka
labalık ve kolonel bitkindir. Ni
hayet ellerine kelepçe wrulu
yor, umn koridordan avluya ka
dar ltirüldüyorlar. Orada tekrar 
diretiyor, suçsuz ölümü bir tilr· 
lU içi ahmyor. Gene bir didinme 
bqlıyor. Bu mada &ldtlrllcii 
(celllt) Smirnof bir kedi gibi 
arkaamdm atlhyor ve &itim 
gömleğini bqma geçiriyor. ( ı) 
Biraz sonra da ip boğuma takı
lıyor. Miauoviedof daha epey. 
ce ayaklariyle bu ölümü tepi-
yor. 

(Arkası var) 

( 1) Ölilm gtimleğinin bir de bat
tığı vardır iri aıeceğe geçirildiği za
man battan ayal• cö.cte1ini kapla • 
mıt olur. 

çA11voRu~l 
_N_e_D_e_r_s_D_n_l _z_?_ ....... Ya P ı Ve 

o c R E T L i - M A A ş L ı Yollar Kanunu 
Deoletin Uıi ,.,;t m.muru IHU'• 

dır: büüi rtlCIQflı, öteki ücretli. ••• 
itin isinde olmtı)'Olllar 6a ilıi 

~fit Gr'UUlllalti ayn •aynya ,,.,, 
NHnMal.r ama anlatılır, ortaya 

tlölıiillir.. ........ pi """°""" 
(Bam tabii) 6ir ,.y oWufa M-
m.,. .ö .. hta. 

1 - .,_,,, ,,..nmr paruua •Y 
batırM:la ifl.,,..Jen alır. Vcrdli 
memur a7 .ananda ,aıı,tılıtan 
sonra alır. 

2 - M..,tı nMmar iJıi ..,.. luu 
fa yatMı ona dolttor roporile isin 
uerilir. VcrdU nwmar ilıi a~an 
ltula luuta 7Gfar• ifiıulen ft.\a. 
nlır. 

3 - Maaılı memur ilatiyarlaym 
ca telttıiit olar, iltrami,,. alır. Uc
retU menmr bir metelik alnıadan 
ltapı d'fll"I olar. 
4-Mllllffı r•mmrlann •nelik 

iainleri, )'Cifti 6ü- ,.,, dinlenme ,.,.,, 

lan vardır. Vcretli memur dinle
nir•• para alamm;. 

Hep banlar içindir iti ücretli 
memurlar ilk fırsatta hatta biraz 
para ile m1111Jlı bir yere geçmı~• 
çalıflrlar. Bu yiiuen hiç bir İ.İc:· 
retli memur yerinde uzunca bi• 
saman lralaıruq o• İf İni de iyiC"~ 

lravrayamaz. Bundan bllfka zihni 
hep mall§lı bir yere •eçmekle do
lu olduiu için kendini İfİne, oldu 
fu 6İbİ, veremez. 

Bundan kim kar etler? Kinu•. 
Çünkü bunların bütçeden çı· 

lran paralarının tutan birdir. Ma 
llflı veya ücretli olıqunun nuuraf 
bakunuulan hiç bir aynlıiı yok
tur. 

O halde böyle iki çefit menııır 
ltallanma •wemini ltaldırmalı ela 
ha doiru olmaz mı? 
B~ böyle düıünüyoraz. 

Siz ne dersiniz? 

Bir dostumun BoğaziçL..:e 
güzel bir yalısı vardı. Bir kaç ay 
önce yandL Dostum, 5. ·':lığı • l
gorta parasile yalısını yeniden 
> .. ptınn: . is~ . l:. Fal .. .ıt beleJi. 
) .nin yapı ve yollar !canunu bir 
duvar gföı önüne dikilmişti. 

uteye .. oştu, beriye L .>ttu. 
On:ı baş vuı .:a, ~ı..ıa ba:s .... Ju. 
Neticede ; y lısıı.ı :aptır ..mıy ... 
cağını öğrenmekten başıka eline 
bir şey geçmedi. 

Sigorta parasının yansını, İ· 
şini takip yolunda harcamııtı. 
Geri kalanını da çarçur edince, 
h ~ on parasız, hem d~ yersiz 
ve yurdsuz kaldı. 
Bakınız, niçin?. 

Boğaz Halkının Derdi 
Anadolu Hisarlı/ar Şirkeii
Hayriyeye Cevap Veriyorlar 

Sizin de bell.i hatınmzdadır: 
1~33 yılı 21 haziranında 2:n: .ıu 
r..-.aralı bir kanun neşredildi. De
lediye y,. ı ve yol!ar kaı • .ınu a. 
dı verilen b. :..anun, neşi · tari -
hinden itibaren 5 } •. içinde bü
t:in belediyelere birer n:iıta.k • 
bel ~bir haritam yaptırmağl 

l .ıreder. 5 yıl, zaruret halinde 
ıs yıla ~ık:ınlabilir. 

Kanunun ikınci faah ıehir ha 
ritası tanziminde riaı .. t edile
cek c asL rı gösterir. Bu esaslar 
arasında yolların mevki ve e
he;mmiyetleri ile il.zerlerinde 
bulunan binaların kat adetleri 
ve yükseklikler· arasındaki .&:;
bet çehir haritıaı apılmudan 
evvel dahi belediyelerce tayin 
edilebilir. 

Anadolu HiRnnda cııtunn halk ... 
mma ataiıcla imaları olen zevattmı 
fU mekııubu alct.k. A,.... koyuJO
ruz: 

"Şirketi Hayriye müdüril Yuıuf 
Ziyanın buı guetelerde beyanatım 
okuduk. Vaktile altın esaaı üzerine 
yapılmıt olan ıirket ıartnamelinin 
kırk ıekizinci maddesindeki bilet fi· 
yatile şimdiki misillerini zikrediyor
lar. Harbt umuminin iptidaaındanberi 
bu memleket ahalisi altına veda et -
miftir. Ancak sarraf camekinlarmda 
tek tük yüzünü görebl!iyor. Eter al· 
tın eealDll kabul edc;ek olursak Şir
k~ti HaY?ye, bü~sini d~ o eaaı üze 

. 
Halbuki mukaTClenamesinin altıncı 
ve yedinci maddeleri mucibince vak
tile bq altın lira vermiı olan hisse
dararuna faizlerini altın yirmi bet ku 
ruı değil bugünkü kiirt para ile yir
mi bet kuruı vermetkedir. Demek 
Şirketi Hayriye lıtanbul ve Boğaziçi 
ahalisinden altın eauı herine para 
alacak memurin ve hiuedaranma ki· 
iıt para heaabile para verecektir. 

Şirketin murafı behaine celince; 
tAitiln levazımatı altın ile değil ister
lln veya frank ile tedarik etmiyor 
mu?. O halde altın raunı takibe ne
den lüzum cörüyorlar? Ve bir de al· 
tın para zamanmda yapılmıt olan prt 
namenin 48 inci maddesindeki bilet 
fiyatından bahiı buyuruyorlar da o 
maddenin zeyli bulunan ve 16 mart 
336 tarihinden mubddem olmuma 
mebni elyevm ahkimı baki bulunan 
19 ıubat 336 tarihli Meclisi vükell 
mazbata11na merbut bilet tarifesinden 
neye bahsetmiyorlar? H mulO ittıla 
zımnında mezkOr mazbatanın bir su
retini itbu mektubum&Ua leffcn gön
deriyoruz. 

Bu tarifede bütün Boğaziçi iki mm 
takaya a~tır • ki elln tirket o 
esası filen değil resmen muhafaza et
mektedir • Köprüden ArnavutkCSyU 
ve Çaıgclköyüne kadar birinci mm • 
taka (6 ve 8,5) kurut ve andan yuka 
nuru da ikinci mıntaka (10 ve 12,5) 
kuruı ve binbapya 1 ıdar olan zabi -
tandan bu ücretlerin nısfmm almma
lllll teabit etmiftir. 

Harbı umuminin bitamile memle • 
lekette hafıl olan pahalılık dolayıaile 
lıtanbulda bulunan firketler hükO
mete müracaatla evvelce altın esası 
üzerine yapılmıt mukavelcnameler2ıi 
tadil ettirdikleri esnada Şirketi Hay• 
riye de hllkamete mOracaatlta bu 
maddei müzeyyileyi iatihu.la muvaf· 
k.k olmuttu. Filvaki o zaman firke
tin hakla vardı; çünkü 7'ömilrün to
nunu 45 liraya, boya ve demir ve ta• 
ireyi de o niıbette pahabya alıyordu. 
Şimdi ise bUt6n levuımat fiyatları 
ve amele ücretleri duttiliil cibi kö
mürün tonllltoau da (l ; 111 yedi) li
nya inmittlr· Bilet Gcreti ise bilüis 
altı ve on lnuut yerine (11, 13, 17, 
20) kurup çıkmqtır. Şirketi Hayri • 
yenin bilet tarüeaindek: prabete ba
kınız ld Anadolu HlurtJe Kandllllyi 
(Ulukay)fln mubbili addetmekte ve 
ona ıöre bilet llcTeti ümaktadır. A • 
nadolu HiAnnm karpaı (Uluköy) de 
iU. Rumelihiun ve Kandillinin kartı· 
1t ise Bebektir. Bunu en ufak çocuk 
bile böyle bWyor. Fcnnen ve ilmen 
dahi böyledir. Abinl iddia etmek pek 
garip olur. Binaenaleyh müaavat eaa-
1111& riayeten Anadolu Hiaanna Ru • 

!U cihetlerini de tashihe lüzum görü
rüz ki; evveli bilet batma bet kurut 
değil, lütfen yüz para tenzil etmifler
dir. Saniyen; (Sosyetemiz Boiazın 
kazanç mevzuu olmakta çıkan, Ru • 
meli yakaamdaki bu iskelelere imti
yaz mukavelesinin yükle.tiği bir kül
fet olarak vapur iflettiklerini) ıtiylü
yor. Demek latanbul ile irtibatı olmı
yan yani pek zavallı bir halde bulu· 
nan Anadolu yakası ahalisi mi bu kül 
fetleri tazmin edecektir? Salıpazarı 
da imtiyu mukavelenameainin külfe. 
ti dahilinde değil midir? Oraya ne için 
vapur ifletmiyorlar? Orada iskele bi
le yoktur. Salisen (Tarife meıelesi 

ruyortar. halde bUtÜn i;kel;lerin 
bilet ücretlerini ne için tevhit etmi
yorlar? Paristeki metroların ücretle
ri böyle değil midir? Yeni tarifede bi
le mesafeyi kendileri nuan itibara 
aimamıt mıd:r? 

Son söz olarak ıunu da arzedelim 
ki: biz, 9nadolu Hisarı ahalisi, adam 
batın• üç kurut or: paraya sandalla 
bebete geçiyoruz • Halbuki tirket bu 
mesafe için on üç kurut alır • oradan 
da altı kurut on para tramvay ücreti
le, ceman dokuz buçuk kuruşla latan· 
bula geliyoruz ıc gidiyoruz. Bu mik· 
tara yüz para tramvay mevki ücreti 
ilive edecek olursak 12 kurut eder. 

Bu buhran yani parasızlık zamanı
mızda tirketin fuzuU bir surette ke
ıesini doldurmağa hiç bir mecburiye 
timiz yoktur. Tarifeyi bu hadde ten· 
zil etmezse biz bu bebek tarikinde 11-

rar edeceğiz. Muhalefeti hava dolayı. 
ıile pek m&Utar blmadıkça vapura 
binıniyeceğiz. Çünkü paramız yok • 
tur. Muhterem Nafıa Bakanı Çetin • 
kayadan Allah razı olıun tramvay ile 
retlerinde pek haklı ıurette yaptıiı 
tenzilittan biz bile 'Tlilıtefit oluyoruz. 

Şirketi Hayriye varidatını tezyit 
etmek istiyorsa bilet ücretlerini mut
laka tenzil etmelidir. Boğaziçi bu pa
halılık yüzünden büsbütüh bot kal -
mqtır. Senevi bütçesinden alettahmin 
kırk sekiz bin lira gibi '1ir para feda
karlık ederek dört yilzü mUtecavh 
vermif olduğu pasoları da kaldırma
bdır. 

Şehrimizdeki diğer ıirketler misil
lQ idarei merkeziye maaşatını da ve 
diler maıraflan da bir haddi makule 
indirmelidir. Bizim zavallı keıeleri· 
miz bunları mümkün deiil temin ede-
mez. 

Otak Tepe cadeıinde tüccardaa 
Mehnwt Halaai 

Körfez caddesi Yalı No. 3 
M. AU 

Anadolu Hisannda mukim 
Ai:Rıaa 

Öteki eaa:;u-, ancali tehir ha 
r:~~:;ı yapılırken göz ö:ıün.!e tu· 
tulacak ve haritanın tasdikinden 

{ ~ra tat~ilt olunabil ... ktir. 
Bı· böyle iken İstanbul bele

diyesi, kanunun iza" .Mntai di
ye bir şey yaparak, iki seneden 
beri tatbiıkata geçmiıtir. İzah· 
nameye göre, •u kenarlarmda 

yapılabilecek no!~dan' itibaren 
<.. :ı metrelik sahada !n;"- t ., ap
tıralamaz. Yirmi metrelik saha· 
da yapılabilecek infaat ta ancalc 
5 metre yüksekliğinde ve tek 
katlı olabilir. 

İstanbul belediyesi, böylelik· 
le, kanunun on, on beş J ıl sonra 
sı için verdi.:· bir salahiyet=, kJ.· 

mm hükmünü haiz olmayan bir 
izah~:.:-•7e day~ §İm<i· • 
den kullmı..-nakt-dU'. 

Kaldı ~i, E :>ğazi;ind~, bina; 
yapılmasına müsdt olabilen yer 
ler yalnız kıy darJan İL-rettir. 
Boğaz sahillerinin bqlıca kı-

SJlllllan denizden itib-'l'en 10 met 
reden fazla düzh.Jii olmayan 
yerlerdir. Herkeı bilir ki, Boia
zın bütün güzell•f i kı,;ılaruıda 
toplanır. 

_ Rastgel~ verilmiş bir emirle. 
kanunun üstüne çıkarak, iki yıl· 
dır, İstanbul ve Boğaziçi kıyıla
nnda bütün inşaatın durdurul· 
masına bilmem ne demeli? 

Sallhattln GONBÖR 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bqka günlerde -uat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. ı 18. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 3220 

Bugün saat 14 1/2 SARAY IİDemısında 
•~ mat nesinden itibaren 2 film b•rdf!ll: ll!lf• 

SAVAŞ ŞARKiSi 
Sevlmll artlat GUSTAV FROEHLICH'ln cazip tem· 
allı ve ayrıca: her göaterlldlll ı•d• parlak ••· 
vaftaklyetler kazanmıt olan 

KUKARACA -
meli Hiaan ücretinin tatbildai iatfyo- (DUnyaJI dolafan dana) 
ruz, batka bir teY değil. •tii!!!i!i!i!! tamamen renkli ye ima nniJOD ...... in fUm __ _. 

Bir de ;tuıuf Ziranm be1ana~ 



23·"S-93S ========================================T ~ N============================================= 5 

SON HABER 
·HiTLERiN ÇOK ÖNEMLi SÖYLEVi 

Söylev Bütün Dünyada Büyü~ 
Alaka ile Karşılandı 

Almanya 
l ~erlin, 22. A.A. - Hitler sö_Y
~vıne şu suretle devam et1Il1~
tır : 

" Ademi müdahale paktlan
nın akti bizim nazarımızda sı
nırsız taahhütleri ihtiva eden 
k.arşılıklı yardım paktlarının ak 
tı gibi imkan3lzdır. Çünkü her 
Şevden evvel ademi müdah~leyi 
·~!k bir surette tarif etıılclc ~e
tektir. 

Avusturya işi 
l\.lmanya, Avusturyanm iç iş

lerine karışmak ve yahut bn 
llıernleketi ilhak etmek gibi bir 
niyet beslemediği gibi böyle bir 
arzusu da voktur. Bununla beı.!
ber, Almm ulus ve hükumeti or
tak bir ulusal menşeden mül
hem olan tesanüt hissiyatına Ga
l'anara kkendi mukadderatları
nı kendileri belirtmek hakkının 
l'alnız diğer uluslara değil Al
llıan ulusuna ve omillete men
sup olanlara verilmesini ister. 

Almanya ile yüzde hesabiyle 
Çokluğunu Almanlar teşkil et
llıekte bulunan İsviçre arasında 
böyle güçlükler mevcut değilse 
bunun sebebini, isviçrenin er
kinli ~in hakiki olmasında ve 
l!~ç kimsenin İsviçre hükumeti
tı.ın, İsviçre ulusunun hakiki a-
2ırn ve iradesini temsil etmekte 
Olduğuna itiraza cesaret edeme
mesinde aramak gerektir. 
. Alınan hükfuneti, Avusturya 
ıle olan gerginlik doJayısiyle mü 
'tecssir ve müteessiftir. Çünkü 
bu gerginlik, bizim İtalya ile 
<>l:ın iyi m!:nasebetlerimizi boz-

b;r %~·~r;~~
4

;.ü·~U~d~~ .. rek;b;ti: 
llıiz yoktur.,, 

Program 
Hitler ,bundan sonra aşağı

daki programı izah etmiştir : 
k 1.-Alman hükumet:, uluslar 
t•.Urumu konseyinin 17 mart ta-
1hli kararını kabul etmez. Ver

nay andlaşmasmı bir taraflı ola
l~k bozan Almanya değildir. 
\.Cyfi olarak kabul ettiriJmis bu 
rndıaşma hükümleri diğer dev
ç~ıer tarafından bozulmuştur. 
?ı Unkü bu devletler, silahlan-

1 bırakması için Aln:.anyaya 
~Otla kabul ettirilmiş olan mad
r.·e _hükumlerine uygun olarak 
ılahlannı brrakmaaa veya a-

~ l b 
da trnaya yana ş m a mı ş 1 ar-
t ır. Uluslar kurumunun bu lrn
d arı ile Almanya hakkında yeni
i en farkh muamele yapılmak 
,stenilmesi, Almanyanın ulus
b~~ ~urumuna girmiş bulunan 
l'lıUtu_n uluslara aynı haklar veril
e edıkçe bu kuruma dönmesine 
rıge1 olan bir amildir.,, 

Galipler va mağlUplar 
l'lı l:l_undan dolayı Alman hüku
lu etı, galip uluslarla mağlllp u
~ Slar arasında fark gözeten 
~e~rs~y andlaşması ile bütün ü
~·· erın aynı surette muamele 
0~tınesi ve aynı haklara sahip 
lll tı'ıası lazımgelen uluslar kuru
fli ~~un birbirinden ayırt edilme
dı azım olduğu mütaleasında-

r. 

lerau eşitlik arsıulusal bütün iş
fll·~ ve mülkiyet haklarına şa-

12 olrnak gerektir. 
de ·- Alman hükumeti, diğer 
te~e~~erin silahlarını bırakmak 
cıcı hudatnu yerine getirmemiş 
tıı.ı Uklanm görerek Alman ulu
bit hakkında hadden aşın farklı 
cıa. tnuarnele yapılmasını natık 
~~Ve halen bir tarafh ve and
~eı alara aykırı bulunan mad-
~r ahkamını feshetmiştir. 

~ijtll un_unla beraber Alman hü
l'tıij etı, bütün bu tedbirlerin 
~i~hasıran yukarıda söyledi
ttıctrı ": Alınan ulusu için gerek 
'aevı ve gerek maddi noktai 
ltt~""tdan farklı muamele ya
-~~ını natık olan maddelere 

Barışseverliğini Anlatıyor 
hasretmiş olduğunu resmi ve a
leni surette söylemiştir. 

Bizzat Alman ulusu ara,;Ziye 
ait ahkam da dahil olduğu hal
de ulusların ortak hayatına taal
luku olan hükı1mlerin hiç bir 
devlet tarafından bir taraflı ola
rak feshedilemiyeceğine kani
dir. Almanya, bu hususa tema
miyle riayet edecek ve Alman
ya zaman geçtikçe yeniden göz
den geçirilmesine zaruret hasıl 
olmuş olan bu hükümlerin yeni 
baştan incelenmesine ancak 
muslihane bir anlaşma yolu ile 
tevessül edecektir. 

Andlaşmalar 

3.- Almanya, icrasını gayri 
kabil zannettiği bir andlaşmaya 
imzasını koymıyacaktır. Bunun
la beraber özgür olarak kabul 
etmiş olduğu bütün andlaşmalar 
ahkamına riayet edecektir. Hat
ta bu andlaşmalar, şimdiki hü
kumetin iktidar mevkiine gel
mesinden evvel aktedilmiş olsa 
bile. Alman hükumeti, Lokarno 
paktına imzalarım koymuş olan 
diğer devletler bu pakt ahka
mına riayete ve bu ahkamın ica
batmı tatbika temayül ettikçe 
bu pakt ahkamına mutlak suret
te riayet edecek ve bu pakt ile 
girişmiş olduğu bütün taahhüt
leri yerine getirecektir. 

Askerlikten tecrit 
e d i 1 m iş mıntaka 

Alman hükumeti askerlikten 
tecrid edilmiş olan mıntakaya 
aid ahkama riayeti hukuku hii-
1 .:~-- ... ~: ... a r~\.,;n h;,. ~ .. 111Pt ;t";n 
A vrupanın barışına yardım sa-
hasmda son derecede ağır bir 
yük olduğu mütaleasındadır. 

Bununla beraber Alman hü
kumeti, Alman sınırlarının öte 
tarafındaki süet kuvvetlerin mü
temadiyen takviye edilmesini 
bu temayülleri tamamlıyan bir 
hareket olarak teiakki edemez. 

4.- Alman hükumeti, her za
man Avrupa barışının vikayesi 
için müşterek bir çalışma birli
ğine iştirake hazır bulunmuştur. 
Mamafih, ezeli ve daimi evrim 
kanununa, andlaşmaların yeni
den gözden geçirilmesi suretiy
le riayet olunmasının zaruri 
olduğu kanaatindedir. Alman 
hükumeti, andlaşmalarm nısfet 
dairesinde değiştirilmesinin ba
rış için bir ZJp1an unsuru oldu
ğuna ve zaruri olan her türlü 
değiştirmeğe engel olmanın is
tikbalde bir çok infilaklar vu
kuunu hazırlamak demek olaca
ğına kanidir. 

5.- Alman hükumeti, Avru
pa devletleri arasında teşriki 
mesainin zorla kabul ettirilmiş 
olan şimdiki arsıulusal şeraiti 
içinde ifası mümkün olduğu mü 
talaasmdadır. 

Alman hükumeti, uluslara
rasındaki bu anlaşmanın büyük 
bir maksadr istihdaf edece~inc 
ve bu anlaşmanın adım adım te
hakkuk edeceğine kail bulun
maktadı.-. 

Ademi tecavüz paktları 

6.- A iman hükumeti, pren
sip itibariyle, komşuları ile iki 
taraflı ademi tecavüz paktları 
aktetmeğe ve bu paktları muha
ripleri tecride ve harp ocaklarını 
mah::ıllileştinneğe hizmet e<le
cek ahkam ile tamamlamağa ha
zırdır. Alman hükumeti, bilhas
sa böyle pakttan doğacak bütün 
taahhütleri yerine getirmeğe ve 
gerek barış ve gerek savaş za
nıan•nda esleha ve mühimmatın 
teslimjne mütealJik bulunan hü
tOn mad<lele-r ahkamına riavet 
eylenıt'ğe - ou ahkama pakta 
dahil bütün devletlerin riayet 
eylemeleri şartiyle - amadedir. 

7 .- Alman hükumeti, Lo
karno andlaşmasmın mütemmi· 

mi olacak bir hava paktinin a1t
dedi1nıcsine ve bu hususta mü
zakerata giriı;;ilmesine hazırdır. 

Alman ordusu 
8.- Alman hükumeti yeni 

Alman ordusunun mıktarmı bil 
dirmiştir. Hiç bir veçhile bu 
miktarı tecavüz etmiyecektir. 
Almanya kendisinin kar(\, deniz 
ve hava programının tatbik ve 
icrasır.ın her hangi bir ulus a
leyhine müteveccih bir korkut
ma olm:ıdıJ;ı mütalaasındadır. 
Bununla beraber diğer devlt:tle
rin de kendi silahlan için kabul 
etmeleri ~artiyle silahlarım a
zaltmağa am5dedir. 

Alman hük5meti, tasavvur 
etmekte olduğu bazı csleha tah
didatım evvelce bildirmiştir. Al
man hükumeti, bu suretle hu
dutsuz bir silah müsabakasının 
önüne geçmek hususundaki iyi 
niyetini göstermiştir. 

Almanvanrn hava kuvvetleri
nin diğe; büyük batı devletleri 
hava kuvvetlerinin derecesinde 
bulun<lurulması, yüzde hesabiy
le azami bir nisbet belitine dai
ma elverişlidir ve Almanya bu 
nisbcte her zaman riayet edecek 
tir. 

Donanma 
~!rnan donanması, İngiliz do

nanmasının yüzde 35 i olarak 
tespit edilmiştir ve Fransız do
nanması hacim itibariyle Alman 
donanmasından yüzde 15 fazla
dır. Bir çok gazetelerin yazdık
ları dahi Almanyanın bu istemi
";" hir h~~hınPlr.tan haska bir 
şey olmadığı ve bunun arkasın-
dan diğer istemlerin geleceği ve 
Almanyanın yeniden müstemle
kelere sahip olmak istiyeceği 
söylenmektedir. Alman hüku
meti, bu istemin Almanya için 
kati ve daimi olduğunu resmen 
beyan ve ilan eder. 

Almanyamn yeniden bir de
niz muharebesine girişmeğe ne 
niyeti vardır. ne ihtiyacı ve ne 
de kuvveti... Alman hükumeti, 
nasıl ki berri Avrupada varhk 
ve özgenliğimizi müdafaa etmek 
için elimizden gelen her şeyi 
yapmağa mecbur isek İngiltere
nin de Britanya imparatorluğu
nu korumak için denizlerde ege
men bir duruma sahib olmasını 
hayati bir mesele ve binaenaleyh 
meşru bir hak olduğunu kendi 
ihtiyariyle kabul ve teslim eder. 

s: ı~hlarm tahdidi 
9.- Alman hükumeti, siiah

ları tahdid için yapılacak gay
retlere iştirak etmeye hazırd1r. 
Bu neticeye varr11ak için, bazı 
nevi silahları ve bazı harb usul
lerini yasak eden Cenevre "kı
zıl haç,, andlaşması nümune tu
tulmak İcab eder. 

10.- Alman hükumeti, harb 
mıntakaları dışında hava bom
bardımanlarının yasak edilmesi
ni teklif eder. Ağır hücum silfth
larının ve bu arada ağır toplarm 
ortadan kaldırılmasına dair ya
pılacak bir uzlaşmaya imza koy
maya hazırdır. Bu suretle çok 
kuvvetli istihkamları olan FNan
saya tam bir güvenlik verilmiş 
olacaktır. 

Deniz silahları 

1 1.- Almanya hükumeti zirh
lılarm, kruvazörlerin ve torpi
doların tonilatolarım ve kulla
nacakları top kalibrelerini tah
did edecek bir andlaşma imzası
na hazırdır. Bundan başka, harb 
gemilerinin tonilatoları hakkın
da yapılacak bütün arsıulusal 
tahdidleri kabul etmeye ve de
nizaltı gemilerini azaltacak ve
va bütün bütün ortadan kaldıra 
cak anlaşmalara muvafakat ey
lemeye hazırdır. Bu münasebet
Je1 Almanya hükumeti1 her tür-

Sfalin'in Laval'le ve diğer devlet adamlarile beraber çıkan bir resmi 

SAVAŞ HALiNDE 

Kadın, Erkek Bütün 
Alman r skerdir 
Alman 
Edilen 

Kabinesinde Kabul 
Yeni Süel Kanun 

Berlin, 22. A.A. - Havas a
jansı aytarından : 

Dün kabine tarafından onay
lanan yeni süel kanun hüküm
lerine göre bütün Alman'lar as
kerlik hizmetine tabidir. Savaş 
halinde kadın ve erkek bütün 
Almanlar vatana hizmet etmek 
mecburiyetindedirler. 

Ordu, kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinden mürekkebdir. 

Askerlik hizmeti 18 yaşından 
45 yaşına kadardır. Seferberlik 
ilan edilir edilmez hizmete tabi 
olanların hepsinin ordu emrine 
hazır bulunmaları icabeder. Sa
vaş veya felaket halinde sü ba
kanı hizmete tabi Almanların 
mıktarmı çoğaltabilir. Askerlik 
hizmeti faal hizmetle mezuniyet 
devrelerinden ibarettir. 

35 yaşına kadar birinci ihti
Y.Clu.a vlanlcu, :l5 .den 4 S y~ına 

kadar olanlar da "Landvehr" a
dı altındaki ikinci ihtiyatlar me
zun sayılır. 

"Landşturm,, adını alan 45 
yaşından yukarı efrad ancak ö
zel durumlarda silah altına ça
ğırılacaktrr. Hizmetin müddeti
ni başbakan belitir. (Tayin e
der). 

ilk hizmete çağırrhş 20 ya-

lü silahların azaltılmasına ve ya
sak edilmesine dair arıulusal bi
lfimum tahdidleri kabule hazır 
bulunduğunu bir kere daha tek
rar etmeyi faydalı addeder. 

Arsmlusal durum
daki gerginlik 

12.- Alman hükumeti, arsı
ulu~al kamusaldüşünün sözlerle, 
yazılarla, filmlerle ve tiyatro pi
yesleri ile zehirlenmesinin önii
ne geçilmediği takdirde, arsıu
lusal durumdaki gerginliği kal
dırmak için arsıulusal andlaş
malarla yapılacak her türlü gi
riş~tlerin hiç bir fayda vemıiye
ceğine kaildir. 

13.- Alman hükumeti, daima 
herhangi bir devletin diğer dev
let içeri işlerine karışmasını ya
ı:.a.k edecek arsıulusal andlaşma 
vücuda getirilmesine amade
dir.,, 

Hitler Alman hükumetinin muh 
telif meseleler hakkındaki dü
şünüşlerini bu suretle hülasa et
tikten sonra sözüne devam ede· 
rek demiştir ki : 

" - Fikrimce, Almanyanın 
müdafaa kuvvetlerinin yeniden 
vücuda getirilmesi, Avrupa ba
rışı için bir unsur olacaktır.Bu, 
bizim bu kuvvetleri delicesine 
artırmak istememizden değil, 

belki yalnız bu kuvvetlerin var
lığı tehlikeli bir boşluğu dol<lu
racağmdandır. 

Bombardman tayyareleri 
Almanya kuvvetlerini sonu 

~elmez bir surette artırmak ta· 
savvurunda değildir. On binler
ce bombardıman tayyaremiz 
yoktur. Ve bu tayyareleri yapa
cak da değiliz. Bilakis keı:ıdi 

şmdadır. Mecburi iş hizmeti as
kerlik hizmetinden evvel yapıla
caktır. 

Ari olmıyanlar hizmete alın
maz. Bu hususta bazı ayralar 
(istisnalar) mümkündür. Fakat 
ari olmıyanlar derece alamıya
caklardrr. 

Hizmetten sonra efrad ari ol
mıyan bir kadınla evlenemez. 
Evlenirse rütbesini kaybeder. 
özel (hususi) bir nizamnam~ i
le savaş vaktinde ari olmryanlar 
da silah altına çağırılabilir. 

Bütün Alman uyruları ( tab'a
lan) hatta yabancı uyruluğun
da (tabiiyetinde) bulunanlar 
bile hizmete tabidir. Yabancı 
ordularda hizmet etmiş olanlar 
Almanyadaki bu askerlik hizme 
tinden kurtulmuş sayılamaz. 
Bunlar kendi istekleri üzerine 
ve Alman sü bakanlığının muva 
fak~ti ile h izmete çağlrılacaklar 
dır. 

Mezun bulunan askerler yıl -
da bir defa askerlik idaresine 
süel meclislerinde toplanacaklar 
dır. Sü bakanlığı bunlar için ta 
lim emri verebilir. Askerler hiz 
mete ait gizli şeyleri saklamak 
mecburiyetindedirler. 

Sıyasal faaliyet bunlar için 
yasaktır. 

kendimize bir 
koy<luk ki bu 

çok tahdidler 
tahdidler, fikri-

mizce, müşterek bir güvenlik 
idesine ve onun meydana gel
mP.sine hiç bir darbe vurmadan 
ulusun muhafazasına yaraya
caktır. 

Böyle bir müşterek emniyet 
teminatı vücuda gelerek bu, u
Juımmmmn gayretini insan ve 
eşya tahribine yarayan aletle
rin yapılmasına tahsis edecek 
yerde daha faydalı işlere sarfet
mek kolaylığını verecek olursa 
çok bahtiyar olacağız. 

Şu fikirde\·iz ki eğer uluslar 
ayni zamanda bütün boğucu 

ve yakıcı bombalarını yok et
mek hususunda anlaşmaya mu
vaffak olabilselerdi, bu hal her
halde kendilerine birbirlerini öl
dürmekten daha çok ucuza mal 
olurdu. 

Bu söylevi, bizim barışa olan 
inancımızı tekrar etmekten da
h;l münasib kelimelerle bitire
mem. 

Yeni ana kanunumuz bize, bü
tiin savaş peşinde k:-van propa
~andaları ve bütün arsıulusal 

karışıklıklara sebeb olanları ce
.zafandırmak kuvvetini vermek
tedir. 

Temenni ederim ki diğer u
luslar da kendilerinin içlerinden 
kopan isteklerini daha enerjik 
ve daha cesurane ifade etmeye 
muvaffak olsunlar,, 

Hitler'in birçok kere alkışlar
la kesilmiş olan söylevi iki saat 
hadar sürmüştür. 

MUHALiFLER VE SEÇiM 

Papa nastasiu 
Seçime giriyor 
Kralcılar miting 
yapmak istediler 
fakat dağıtlldılar 
Atina 22 ( Hususi muhabirimiz-' . 

den) - Dünkü Bakanlar heyeti 
evvelce verilen haberlere rağmen 
muhaliflerin seçime girmeleri için 
yaptıkları teklifleri gözden geçir
memiştir. Bu sebeple muhaliflerin 
büyük bir kıımının seçime rirmi· 
yecekleri muhakkaktır. 

İşçi ve çiftçi partisi Papanasta• 
siu'nun batkanlığında toplanarak 
seçime glrmeğe karar vermiştir. 
Kafandaris ve Papandreu partile• 
ri de 'bugün kat'i kararlarını vere• 
ceklerdir. 

Hürriyelperver ( Venizelistler) 
partisinin seçime girmiyeceği res
men teeyyüt e\nıittir. Fakat bu 
partiye mensup bir takım mebuslar 
Papanastasiu'nun bir takımları da 
Papandreu'nun partileri ile birlikte 
ıeçime girecekler ve müttehit mu
halif partiler namile hareket ede
ceklerdir. 

Hükumet taraftarı gazeteler 
Venizelistlerin parti halinde seçime 
g;rmemekle beraber parti mensup
larının reylerini hükOmete muhalif 
olan Anti Venizelistlere vererek 
hükumet cephesini bozmağa çalı• 

tacaklarını yazıyorlar. 

Atina, 22 (Hususi) - Papanu. 
tasiu'nun ve Milonay partilerinin 
de seçtme girecekleri kararlaşmış· 
br. Kendilerine kolaylık göster• 
mek için hükumetçe namzet liste
leri müddetinin temdidinc memnu
niyetle karar verileceği bildiril
miştir. 

Kralhk meselesi 
Atina 22 ( Huıusi muhabirimiz· 

den ) - Yunanistana Kralhtın 

getirilmesi için yabancı memleket
te bulunan elçilerin oralardaki hü· 

kiimetlerden istlmzacta bulunduk
ları hakkıncla yerli ve yabancı ga• 

zetelerde görülen haberleri Dıt 

işleri bakanlığı tekzib etmiştir. 

Fransa gUzellik Kraliçesi 
Matmazel Giselle Preville 
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H~K YERLERıNDE Ford fabrikasın 

aız Tevkif Edildi d~o!!n.!~i~ki~!1! 
Kadınların Açık Saçıklığzndan, 
Kesik Bıyıktan Bahseden Adam 

Musa isminde biri, dün Valde mağazasına giderek kendisinin 
hanının cami olarak kullanılan büyük iş sahibi olduğundan hah 
bir köşesinde vaaz ederken: setmiş ve daktilo kızlara ihtiya-

"- Kadınlar, açık saçık gezi- cı olduğunu söylemiştir. Mağa
yorlar. Yaz geldi. Daha da açı- za sahibi, akrabasından bir kızı 
lacaldar. Er!:ekler, siz de bıyık- yanma daktilo olarak almasını 
h:ı u ?ı l· ·yorsunuz, böylelikle teklif edince, bunu memnuniyet 

or le kabul etm · ş ve dışarı çıkar -
a g lme;; özler- , ken, gözüne ilişen bir cigara ta

r , un uzerıne, va - ı bakasının hosuna gittiğini anla
az d nle enh.r arasında bulunan tan bir tavırla : 
ik~ k dm, zabıtaya haber ver - - Adamımla parasını gönde 
m ş ve Musayı yakalatmışlar - rir, aldırırım .. demiş, ve tabaka 
dır. . . . . yı cebine koyarak gitmiş ve bır 
.M?~a, yedıncı ıstıntaka veril daha dönmemiştir. 

m t .r. Antuvan altıncı müstantikli-
* Polislikten mütekait 60 yaş ğe verilmiştir 

larmda F~~t isminde b= .. i, Yedi- * Sarıyerde 17 yerinden bi -
kulede ~vının balkonundan dü - çakla vurulup öldürülen Elmas
ş~re:~ ~~~ır yaralanmış ve götü • yanın cesedi, mezarından çıka -
r~ldugu Cerrahpaşa hastahane- rılarak "fethimeyt,, yapılmak 
sınde ölmüştür . üzere morga gönderilmiştir. 

:r Sezaroğlu Antuvan üsti Morg rapörunu henüz verme 
isminde biri, dün Mirkadonun miştir . 

e g 1 Türklük aleyhinde 
ında kahh B i r ki a p 

Dün saat on iki .ıçukta bir 
amele y1:alan bir temel duvarı
nın altında kalarak tehlikeli su
rette yaralanmıştır. Vaka şöyle 
olmuştur: 

Şehremininde Denizabdal ma 
halesinde oturan Neşetin arsa
sındaki temel taşlarını çıkar

mak için İsmail ve Osman is
minde iki amele çalışmaktadır. 
Dün de bu temel duvarlarının 
kenarını kazmaktalarken birden 
bire çok büyük taşlarla örülmüş 
bulunan bu duvar lsmailin üze
rine yrkılmış ve arkasından top 
rak ta çökülmüştür.Diğer yanda 
çalışmakta olan aı:ıkadaşı Os
man bu vaziyet karşısında hiç 
kendini kayıbetmemiş ve İsma
ili kurtarmağa çalışmıştır. Aynı 
zamanda yardımcı bulmak için 
de bağırmağa başlamıştır. 

Nihayet İsmail toprak ve taş
yığının altından çıkarılmış ise 
de her tarafında ağır ve derin 
yaralar bulunduğundan derhal 
Gureba hastanesine nakledil -
miştir. Hastaneden yaptığımız 
tahkikata nazaran Ismailin ya
raları tehlikelidir. 

Şark dem1ryoUa
r ı n ' n hesapları 

Şa.rk demiryollannm 934 yılı 
na aı:. hesapl~rım gözden geçir
mek uzere hır heyet ayrılmış _ 
tır. Bay~ndırlık Bakanlığı dev _ 
let demıryolları hasılat da· . ··a·· . . ıresı mu ur muavını Kemalettin m" 

k l" d . . t u 
na .a at aıresı b.aş mühendisi 
Akıf ve sosyetenın baş müfettiş 

" TAN " m tefrikası : 31, 

~ı 
•""-·-~ 

Bürhan CAHiD 

merakını teskin etmek için Er -
guvan örtüyü ve tabaklan kal
dırtıp bu tarihi mermer parça • 
smı gfü:termeğe mecbur oldu. 

Demir bey anlattı: 

Pireden limanımıza gelen 
Daçya vapuru yolcularından Di
mitri Manikosun vaziyeti şüphe 
li görülmüş, yapılan aramada 
bavulunun alt kısmında mec -
mua şeklinde büyük, resimli bir 
kitap bulunmuştur. 

Kitabın içindeki bu resimle -
rin bir çoğu Türklük aleyhine 
görüldüğü için Dimitri hakkın
da zabıtaca tahkikata başlanmış 
tır .Dimitri bu kitabın oğluna 
hediye edildiğini söylemiştir. 

Kitaptaki resimler, 1821 ile 
1921 arasında Yunanistanla a
ramızda geçen çarpışmaları gös 
termektedir. 

Bahkların yumurta 
B ıra kt .-~ ı yerler 
Balıkcrhk enstitüsü mütehas

sıslarından üç profesör Marma
ra ya çıkarak tetkikata girişmiş 
terdi. Profesörler bu tetkikleri 
bitirdikten sonra Karadenize 
de açılmışlar ve bahar araştır -
malarını bitirerek dönmüşler -
dir. 

Ayrı derinliklerde ve muhte
lif silkunetlerde tetkikat yapan 
profesörler, su nümuneleri ala -
rak mikrobik hayvanların uzuv
larını gözden geçirmişlerdir. 

Böylelikle, balıkların yuva -
ladıkları yerler belli olacaktır. 
Mütehassıslar, sonuçu (netice

yi) Ekonomi Bakanlığı deniz 
mütehasısları ve avcılığı direk
törlüğüne birer raporla bildir • 
mişlerdir. 

vekili Salahaddinin bulunduğu 
bu heyet dört gündür muamele
leri gözden geçirmeğe başlamış 
tır. Her yıl yapılan bu tetkikler 
yakında bitirilecektir • 

Bagdat mahallebisi yerlerken 
ona cesaret verdi: 

k 
- Korkma dostum, bu anti

a değildir. 

• At~k ~.iftliği ziyaretinden cok 
n.e~elı donen iki arkada1' Basib: 
rın e geldikleri zama~ iyi bir 
habe ral<lılar. 

otomobil montaj fabrikasındaki 
vergi kaçakçılığı davasına, dün 
de 8 inci ihtisas hakyerinde, ba
kıldı. 

Kaçakçılığın yapılmasına göz 
yumdukları sanılan gümrük yok 
lama memurlarının duruşmaları 
da geçen sefer fabrikacxların 
duruşmalarile birleştirilmesine 
karar verilmişti. Dünkü duruş -
mada bütün suçlu sanılanlar 
bir arada bulunmuştur. Şahit o
larak gümrük müfettişlerinden 
Zeki dinlendi ve dedi ki: 

-Ben işi bir başkasından duy 
muştum. Tabii hemen tetkikat 
yapmağa başladım bazı sandık
ları tarttım bir çoklarının üze -
rinde yazılı ağırlıklardan, başka 
ağırlıklarda olduğunu gödüm. 
Bu aykırılık duyduklarımı sağ -
lamlaştırıyordu. 

Işi daha çok incelemeğe baş -
ladım. 

Ve müşterilere verilmek üze· 
re yapılan faturaları gözden ge
çirdim bunlarda da bir çok yol -
suzluklar gözüme çarptı. 

lki türlü fatura yapıyorlar. 
Biri sade malın değerini göste -
riyor. Öteki, malın değerile ve
rilen bütün vergilerin toplu tu
tarını gösteriyor. Halbuki bu 
ikinci faturada gösterilen vergi 
lerin tutarları da ödenen vergı -
lerden çok artık. Böylelikle müş 
teriden de vergi adı altında pa
ra alınmış oluyor. Bütün tetkik 
lerimi bitirdikten sonra verdi -
ğim raporu gümrük idaresine 
verdim.,, 
Duruşma daha bazı şahitlerin 

dinlenmesi için başka bir güne 
bırakrlmrştır. 

imtihanları yapacak heyetler 
Lise ve orta mekteplerin sı -

nıf sözlü imtihanlarına hazira -
nm 1 O unda başlanacaktır. 

Sınıf imtihanlarına; Kültür 
Bakanlığının hazırladığı tali -
matnamede pek çok ehemmiyet 
verildiğinden imtihanları yapa
cak heyetlerin seçimine dikkat 
edilmtiştir.1 ·r "dU 

1 
.. _ .. Is anbu maarı mu r ugu 

Istanbuldaki liselere ve orta 
mekteplere gönderilecek müme
yizler için bir liste hazırlanmış
tır. 

Bu listeye göre bu sene her 
muallim kendi dersi imtihanla -
rından başka en az 1 O mümeyiz 
tikte verilmektedir . 

İmtihanlar 25 haziranda bit
miş olacaktır. -----Simitçi fırınlarına makine 

İstanbul şehir meclisi simitçi 
fırmlarındaki hamurların maki
ne ile yuğurulmasma karar ver
mişti. 

Bunun üzerine İstanbul bele
diyesi bütün simitçi fırınlarına 
tebligat yapmış ve 6 ay içinde 
h1rer hamur makineleri almala -
rınr bildirmiştir . 

Belediye ileride bir şikayet ol 
maması için bu kararını gazete 
terle de ilan edecek ve 6 ay so
nunda hamur makinesi almayan 
lara ceza verileceğini bildire -
cektir. 

çalıştığı için böyle şeyleri vazife 
bilen mühendis Nuri ısrar etme
di. 

Şahin Bey: 
- Patron iki şeyden hoşlan -

maz, diyordu. Biri ukalalık. 
- Öbürü?. 
- Dalkavukluk! 
Bu biraz ağır düşmekle bera

ber mühendis Nuri cevab vere
medi ve delikanlı yaşlı arkadaşı 
nı bir iki kelime ile okşadı: - Büyük babam Şam'da vali 

iken bu mermeri Balebek hara
beleri arasında görüp buraya 
göndermiş. Ayakları burada 
yaptınlmış. 

Direktör mühendis Turgut 
~eyahat programım bitirmeden 
ış başına döndüğüne dair Mer
sinden telgraf göndennişti. 

Şu halde ertesi sabahki servis 
otobüsü ile onn karşılayabilc • 
ceklerdi. 

- lş adamları arasında böyle 
teşrifat kaidelerine pek kıymet 
verilmez. 

Dört metre boyunda ve i-

Almanyaya Büyük Partiler 
Yumurta Sevkiyatına Dün 

Halinde 
Başlandı 

.ıspanya ile aramızdaki tecim l ne ve kontrolu yapılmıştır.Bun-! 
(ticaret) konuşmaları henüz bit lardan bir kısmı trenle Alman -
mediği. için oraya yapılan yu - yaya gönderilmiş, bir kısmı da 
murta ıhracatı azalmış ve dur - M .1 l'l k d'l k .. . . . arsı ya yo ı e sev e ı me u-
muş gıbıdır. işlenen yumurta - . . .. 
lar, buna karşılık Almanyaya ze.re. Phsına ~apuru~a ~uklen -
gönderilmeğe başlanmıştır. mıştır. Bu mıkdar, şımdıye ka • 

Dün muhtelif tacirlere ait 4 dar en çok yollanan partidir. Yu 
bin sandık yumurtanın muaye - murta kontrol heyetinin işleri, 

yumurta mevsımının açılması 
yüzünden artmış ve eskinin iki 
misline çıkmıştır. Lüzum görü· 
lürse, lstanbul için ikinci bir 
kontrol heyeti açılacaktır. Yu • 
kandaki resimler dün gönderi • 
len yumurtaların kontrol heye • 
tinde muayenesini ve sandıklan 
masmı gösteriyorlar. 

YUGOSLAVYA KRALiÇES i 

On iki y ı I Süren 

Fransız yazıcılarından Marthe 
Ouile Yugoslavya sabık kraliçe 
si Marie ile Belgradda yaptığı 
bir mütakatı Jürnal gazetesinde 
yazdı. Bunun bir kaç parçasını 
alıyoruz . 

"Kraliçe, bana bir kanape işa 
ret etti. Oturdum. Kendisi kü -
çük yuvarlak bir ma~;mm yanm 
da bir koltuğa, yorgun bir eda 
ile yerleşti. Kuvvetli bir şahsiye 
tin karşısındayım. Yüzünde bo 
yadan eser yok. Göz kapakları, 
çok ağlamış olmaktan adeta hır 
palanmış .. Otuz beş yaşında bir 
dul.. Bana sükun ile dedi ki: 

"On iki yıl saadetin tadım tat 
tım. Şimdi, ödevden başka bir 
emelim yoktur.,, 

Yazıcı, kraliçenin hayır se -
verliğinden bahsettikten sonra 
su sözlerini naklediyor: 
~ - ''Bu sarayı severim. Bura
da, insan kendisini, bir gem\de 
zanneder. Çiçekler arasında ya
şayorum. Toprağı çok severim. 

Herhalde Basibrin'in bir avuç 
kadını arasında onun biraz faz
la düşkünlük gösterdiği yoktu. 
Ve bunun içindir ki onun gibi 
bekar arkadaşları da patronun 
bu ağırlığı arkasında uslu otur
mayı öğreniyor ve buna alışıyor 
lardı. 

Patron, Aynaroz'un bir göm
lek aşağısı olan bu dağbaşında 
vazifesinin yalnız idare işi olma 
dığını, meslektaşlarının duygu 
ve heyecanlarını da kontrol et -
mek tazım geldiğini biliyordu. 

• 
Servis otobüsü her sabahki 

Yugoslavya Kraliçesi Marıe 

Toprakta beni sever. Kendisin -
den istediklerimi esirgemez. 
Dalmaçya kıyısında, bir kayalık 
ta, asılı bir bahçe vücude geti • 

kumpanya müfettişlerinden biri 
zannettiler. 

Turgud meşguldü. 
Yabancı korkulu bir gözle et

rafına baktıktan sonra başını 
çevirdi ve elini oto'.:>üsün kapı
sında peyda olan güzel bir kadı 
na uzattı. 

Otobüsün alçacık bir tek ha -
samağı bu ele tutunarak ayağını 
yere basan bu kadın bütün göz
leri üzerine çekivermişti. 

Bunu hisseden Turgud en ya 
kındakilere fısıldadı: 

rerek memleketin bütün ağaçla 
rmı orada yetiştirmek niyetin -
deyim. lcabederse bu işle yirmi 
yıl uğraşacağım. Bu iş, paradan 
ziyade sarsılmaz bir irade mu .. 
vaffakiyeti olacaktır. Malfım a, 
iyi bir bahçe vücude getirmek 
en güç bir sanattır., , 

- Uç çocuğunuz gibi yakışıli 
lı evlatlar yetiştirmiş olmak da 
bir sanat eseridir! 

Burada, kraliçenin en hassas 
damarına dokunmuş bulundum. 
Kraliçe, gülümsedi ve dedi ki: 

~'Çocuklarnn, biribirinden ne 
kadar farklıdır! Peter, yani müs 
takbel kral Pierrc, her zaman 
düşüncelidir. En küçük oğlum. 
hayat neşesidir. üçüncüsü, Tonı 
silav çatık kaşları, buruşuk ağzr 
ile derin bir tenkit kuvvetine ma 
liktir.,, 

Kraliçe, çocuktan arasında 
büyük bir ihtimam ile yaşar; orı 
lann eğitimi için, yorulmadan 
didinir .• 

görmedikleri renk ve şekilleri 
biribirine gösteriyorlardı. 

Uç adam oldukça ağır valiz -
leri otobüsün üzerinden indir -
mişlerdi. . 

Turgud yeni arkadaşını eskv 
!ere tanıttı: 

- Mühendis Muhtar. 
İkinci adamı söylemedi. O -

nun meşhur Muhtar Arif oldU " 
ğunu belki de bilmiyenler va.~~~: 

Küçük kafile yola düzüld~g~ 
zaman Vatson yanındaki ınu:~1 hassısı lspanyoJ Morano'ya egı 
di : l 

- Bu kadın burada yaşar rrı 
dersin! _ 

. ki metre g e n i ş 1 i ğ i n d e o
lc:.n bu ince yontulmuş merme -
r·n etrafı dantela gibi işlenmiş· 
ti. Balebe!t'te bulunuşu zaten ne 
kadar eski bir medeniyetin ese
ri olduğunu ispat ediyordu. 

Mesleğinde olmamakla bera
ber böyle tarihi şeylere merak 
saran ve meşgul olan Vatson 
bu evde eline aldığı, dokunduğu 
her şeyin mutlak bir tarihi oldu
;una o kadar inanmıştı ki bunu 
hisseden Şahin bey, güzel bir 

Bu haber Basibrin'de herkesi 
sevindirdi. 

Turgutlu yalmz arkadaşları 
değil, orada çalışan bin beş yüz
den fazla işçi de sayar ve sever
lerdi. 

Mühendis Nuri onu karşıla • 
mak için otomobille Midyat'a 
kadar gitmelerini teklif etti. Şa
hin bey patronun iş üzerinde ne 
kadar titiz olduğunu bildiği için 
Basibrin'den ayrılmayı doğru 
bulmadı. 

Turgudun Bosibrine dönece
ği haberi herkesi sevindirmişti. 

:- ~~hendis Şahin patronun 
da.ır~sını temizletti. Onun tabi -
atını, çalışma tarzını Sahin ka
dar kavrayan yoktu. Turgud sa 
de, sa~in bir çalışma havatmı 
severdı. Fazla eğlenceden· hoş _ 
lanmazdı. 

gibi tam saat dokuzda sarı toz 
Lulutlarını arkasında bırakarak 
Basibrin'e girdi. İşleri pek mü· 
him olmayan mühendisler ve 
ustabaşılar patronu durak yeri 
olan vazino meydanında karşı -
lamağa gelmişlerdir. 

Otobüsten önce Turgud indi. 

- Bizimle çalışmak için ge • 
len bir arkadaş, yanındaki karı
sıdır. Ve hemen onlara döndü: 

- Nihayet geldik Madam. 
Küçük kasabamız bakalım hoşu 
nuza gidecek mi? 

Nadya arkasında açık renk 
vt. çok şık bir seyahat mantosu, 
başında hasır örgü bir şapka, 
uzun bacaklarını yaldızlayan i -
pek çorapları ile bu toprak üs -
tünde gökten inivermiş bir baş
ka mahhik gibi görünüyordu. 
Her sabah otobüsün gelişini bek 
liyen amele çocukları ve kızlar 
etrafını almışlar, parmaklarile 

Ve bütün gözler bu muhte _ 
şem kadının yüksek boyuna ta 
kılmış, sürükleniyordu. ıeıı 

Turgud biraz gerisinde ge 
<Şahin) e döndü: ·ıtr1• 

- Misafirlerimiz icin bı ·.ri 
~ d tr 

evi muvafık buldum. Ka ~ ~ 

Hususi olmayan idarelerde 

(Şahin) e göre patr-0n biraz 
esrarlı adamdı. lki ayda bir ke
re Mardine gider .. Bir iki gece 
kalırdı. Orada kune giderdi. 
Nerede kalırdı. Orada metresi 
mi vardı? Kimse bilmiyordu. 

O daha arkadaşlarının ellerini 
sıkıyordu ki eilnde küçük bir 
çanta ile iyi giyinmiş bir adam 
daha göründü. 

Karşılayanlar bunun sekiz on 
aY.da bir işleri kontrole gelen 

hayat sürmeğe alışıktır. BıZtarı
kanz, bürodaki misafir oda 0uıı 
na geçeriz. Sen şimdiden bı.1 b•' 
için çalışırsan akşama kadar 
miş olnP- ,r). 

(Arkası"' 
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LJÇiN DERSLER 

-12-
Sev'ki tabii, insiyak - lçıüdü 
Fikri muzmer - Gütee 
E.rnrıivaki - Olut 
Sevkitabiiyi uzun bularak, veya 

~~laınını zayit sayarak sonraları şu 

GÜNLER BOYUNCA 

YEN i
B AŞKA 
Günlerin hep bir örnek gelip geç· 

mesl yok mu? İşte gönül bU11a bir 
türlü katlanamıyor, istiyor ki her 
anı bir öncekinden başka, isterse da· 
ha iyi, isterse daha kötü, ancak bat· 
ka olsun. Bunun içindir k, insan og
iunun her yerde ve her çağda göru
lebilen en büyük işı, dört yanını çe· 
viren biteviyeıiğe karşı gelmek ol-

ı~siyak,, kelımesini çıkardılar. Çün· 
kU hlzım medrese filozoflarının kale
llli ve dili bir türlü türkçeye gitmez. 
l{ılavuz bunlar için içgüdü sözünü 
?ulrnuştur: .. Bunun böyle olacağını 
ıçgüdümle sezdim.,, 
k Yahut: "hayvanların içgüdüsü, eni 

0nu insan zekasının yerini tutar. 

. muştur. 
Suyun akışma bakmış, bir giden 

damlanın bir daha dönmediğini söy
lemiş. Bir kez tattığımız yemişe bir 
daha dişlerimizi degdiremiyecegımızi 
söylem:ş... Oysa ki su damlaları bi
ribirinden ayırdedilemez, bunun için 
diyebiliriz ki bir damlanın ardından 
gelen bir damla, her ne kadar o de
ğilse de yine odur. Onların başkalı
ğını biz insanlar yarattık. Bu yıl ye
diğim çilek, geçen yıl yediğinin eşi 
değil de nedir? Onunla bunun arasın
da bulduğun ayırtım doğrusu onların 
yaradılışından çok senin içindedir. 

" ... Bu adamın bana böyle davran· 
~kta bir gütgesi var ama ne oldu· 
gunu bir türlü anhyamıyorum,, cilm· 
~esinde gütge, eskiden arab yazısiyle 

.clki doğru bile okuyamadığınız fık· 
2''l rnunner'in karşılığıdır. 

Emrivaki 1 Her gün gazetelerde ge
~c~ bir değil ı Bunun fransızcası da 
1~1 kelimeden yapılmıştır. Kılavuz 
~Urkçe olarak kısaca olut karşılığını 
0ne ıUrmügtür. "Almanya, birdenbi· 
~~ ıilahlanmakl.a, komşulannı yeni 
ır olut karşısında bıraktı.,, 

• 
Viche - Yönerge 

l ~u kartılık Bagbakannnız lsmet 
nönünün, Parti Kurultayını kapar
~cn vermiş olduğu söylevin bir ye
!~de kullanılmıştır: "Gelecek yıllar 
;~ln Bilyük Partinin verdiği yönerge-
er çok değerlidir.,, 

Bu misallerde geçen yeni kelime: 
Deyim - Tabir. 

• Tehlil etmek - Çözemeık 
1'ahlil - Cöze 
,. ahlili - Cözeı 

.. 'I'ekitler meselesini çözeyen "cJünkü 
atiyleviniz pek kanıtkan değildi. 

.. Avrupa durumu üstüne en doğru 
Çdoıeyi sizin son yazdıklarınızda bul-

urn. 

l Bu misallerde geçen yeni kelime
er: 
İnhisar - Tekit 
İnhisar albna almak - Telcitmek 
Mulmi - Kanıtkan 
Vaziyet - Durum 

.... »ı
1

evzin e 
r 1l tinnek 

• n • ,., 

-De 
T -

lem de.o 

Mütevazın - Denk dengeıik 
Mtricezi ıddet - Dengey ' 
İsmet İnönü hükumetleri için ba-

\ikiğ bir bütçe denkliği finans sıya
lasında esas tutulmuştur. 

bengesi bozulan adam, düşer. 
tec~ir~aç yıldanberi Türkiyenin dış' 

tını, dengeşıktr. 

tı benk büdceden şaşan, çok geçmez 
c :Yapacağım şaşırır. 

bu l<ornisyon üç gündenberi evkaf 
~t t)çesini dengeştirmeğe (denkleme. 

Çah§ıyor. J 

tı li~rbsonrasmda geniş ölçüde eko-' 
t 0ıtıı~ kınavların dengeyi Amerikaya 

cç illi§ tir. 
!~ misallerde geçen yeni kelime: 
~v - Faaliyet 
l\.IJıay - Faal 
!(,nınak - Faaliyette bulunmak 

• ~görü - Bıuiret 
\J al~ö~ - Vuzuhu nazar 
~ ~goru - isabeti nazar 
l{ engörü - lhatai •nazar 

!tıa arşııarına osmanlıcalarını ıaz· 
ttıcrış olaydım, bu yeni türkçe keli
~rle ne anlatılmak istendiğini 

l'AN'IN ROMANI· 4 l...___ .. 

Bugün gördüklerimizin hiç biri ta
biğatın değil, hepsi insan oğlunµn 
izeridir. Hayvanları birleştirip, bitki· 
leri birleştirip türlü soylar elde etme 
si hep bu } eni, ba§ka §Cyler görmek 
isteğinden doğmuştur. Biteviyelik in
sana sıkıntı verir ve bu sıkıntı yara
tıcıdır, kendi kendini gidermenin yo
lunu bulur. 

Denebilir ki insan oğlunun baş sı· 
fatı, değişim aramaktır. Herkes böy
le midir? Çok yazık bu sorguyu, evet 
diye karşılıyamayız. Yığın yığın ki· 
şiler vardır ki bir dikildikleri yerde 
yıllarca durmaga katlanan taşlar gi
bi, her yıl, her gün hiç değişmiyen 
bir öm.:rü sürmeğe hazırdırlar. Onlar 
için belki ölüm bile bir yenilik olmı· 
yacaktır, çünkil onlarda insan oğlu
nun asıl sıfatı çoktan ölmüştür. 

Onlar sevinçlerinin de, acılarının 
da dedelerininkinden başka olmadı· 
ğına, demek ki başka türlü anlatıl
ması gerekmediğine kanığdırlar. De
delerinin dedeleri gülden, bülbülden 
söz açmış, onlann güzelliğini yarat
mış ya 1 yeter, bugün onlar da o gü
lün, o bülbülün sözünü edecekler; o 
kadar ki biri çık:p da başka bir şe-

, ·- ı...:1.--!-'"\ -1! .... 1:-... , • _, - _ , .,. 

lokomotifi şüre sokmak istese lie
men: "Böyle şiir de olur mu ya!,, di
ye gülecekler. 

Yeniliklere ilginlik göstermiyene : 
"Ne yapalım? anlamıyor i§te ı., diyip 
geçemeyiz. Onlar yalnız şu veya bu 
yeni izeri yermekle kalmazlar, onlar 
yeniliğin düşmanıdır, demek ki insan
lığın baş sıfatına, insanlığa hayınlık 
ediyor demektir. 

N. ATAÇ 
lzer - eser. Bitki - vebat. 

kendiliğinizden kavradınız. (Ön). 
(yal), (uz) ve (gen) kelimeleri (gö
rü) nün baıına öyle güzel yapışıyor 
ki türkçede örnek bulunmadığını ve 
yapmak da imkansız olduğunu söy
liyenler bir an duruksayacaklardır. 

Öngörüsü olmayan, büyük devlet 
adamı olamaz. 

Bu meselede sizin uzgörünilz bizi 
birçok zorluklardan kurtarmıştır. 

Yalgörü melekesi kolay kazanıl
maz. 

Dün İsmet lnönünün söylevini 
dinlerken, büyük devlet adamının 
gengörüsüne bir daha derinden hay
ranlık duydum. 

Bu misallerdeki yeni kelime: 
Duruksamak - Tereddüt ·etmek 

YOSMA! 
&;i:ı11ctı ve • ıonta liendi kendisine 

endi: 

h~ 8u Y•tta haıta olmak ne kötü 
v 

t~: b 1cı:zgın, kızgın doktorun yÜ
. ......_ akarak ili ve etti: 
~tıird liasta olduğumu dütündükçe 
~Ya en boğulacak gibi oluyorum. 
bc/t. bir kız hasta olur mu?. 

llt0 ... ....... . . 
~ı~~ b'i:· Yere kendini üzüyorsun 
~ ~.·? ır bapğrm hastalık sayı • 

b .• 
t&di h •• h • • • 

L-..... 8~ ao:zunu bıtırdı: 
~ı~r iki gün aonra Jıiç bir oeyin 
~,111 : ~ele bir bakayım ! 
t;°ı~ tknı a~ıam güneıinden, göz • 
. le"İl'ld eskın karahğrru sevda ge
~~en, bembeyaz tenini bahar 
tNıı hden ve kıvrnn kıvmn göv. 
~ ~ b"~~ııları . tututturan dikli
~ elir,.1~!ulc tabığat heykellnltı
ı.-" 'Ö~~ alan genç kız doktorun 1· Unden sonra soyunmaya baş 

,t\aaını k _..ı K · Jbdi...~:"' çı anıı. ombınezonu -
~ FMJiletiıü 51kar<h ve bel· 

Etem izzet BENiCE 

den yukarı çırçıplak kaldı 1 
Bu, yeryÜ:zünün en toy, silik ve 

ıinik hislerine kudurgan bir hız 
veren görünüştü. Bu yapıda güzel 
insan, güzel gövde yaratmak sana. 
tinin bütün yükad<liği vardı. Bu, kös. 
neyi, aşkı, hırıı, tadı, güzelliği, alı
mı derliyen bir yaratılış ve .. yaban· 
cı gözlerden gelebilecek bütün duy
guları kamçılayan bir çıplaklıktı. 
Doktor, kulaklarını anıtlaıan gü. 
zelliğin üzerinde dolaııtmrken hasta
nın omuz be.Jlarına aerpilen ayva 
tüyleri ürperiyor, kabarıyor ve o 
vücudü yeni, bağıb bir sevdanın Ju. 
lıfı gibi aarıyordu. 

Kalb, ciğerler dinlendikten aon -
ra doktor: 

- Uzanmız ..• 
Dedi. Hasta §ezlongun üzerine 

11rtüstü uzandı ~ hekimin elleri 
mide, safra kesesi, karaciğer, ka • 
rrn üzerinde yer yer dolaşmaya 
başladı. 

Doktor bir yere baaınca aoruyor· 
du: 
~ ı\ğrııor mu?~ 

:ı. 

(TAN)IN ÖYKUSU (HiKAYE) Dilim seni, 
Dilim seni ... 

r ' 

1 

Hergün 5 söz 

GÜLLER Gevezelik yüzünden başa gelen çi· 
leleri anlatmak istiyen şöyle bir te· 
kerleme vardır: 

Odaya pencerelerden r ca karan
lık doluyordu. Yaşlı bir kadın içeri 
girdi. Masanın üstündeki, büyük gaz 
lambasını yaktı. Fitili dilzeltti. Şişe· 
nin parmak izlerile kirlenen camını 
hohlıyarak başörtüsünün ucu ile sil
di. Terliklerini sürükliyerek çıktı. 

Odanın rı boyalı duvarlarına, kır

mmmsı bir ışık sürünüyordu şimdi. 
Dışarların ışın - karasıyla, içerinin 
aydınlığı pencerelerir önünde biribi
rine kavuşmuştu. Gündüzün sesleri 
tükeniyor, bir sessizlik çöküyordu 
dört yana .. Uzaklarda bir kuyunun 
çıkrık gıcırtısı, demir kovanın kuyu 
duvarına çarpışının sesleri de susun
ca, sokaklar derin bir uykuya daldı .• 
Vakitler böyle geçiyord•J ki, birden
bire, bir araba gürültüsü bu susuı 
denizini dalgalandırdı. Atların nalla
rı, kaldırımların koca taşlarına çarpı
yor, tekerleklerin lastiksiz çtmberle-
... , JU•ıuilUh"-U 11Vj \.ili. YCU. 1 ~l\Jl De;~• 

leniyordu. Bu gürülllilü geliş, odasm
da büyük lamba yanan evin önilnde 
durdu. Kapının tokmağı koca evin 
içinde öterken, yaşlı bir kadın terlik· 
terini sürüyerek merdivenleri iniyor
du. Taşlığı çabuk olmağa çalışarak 

geçti. Kapıyı açınca, kollarının ara· 
sında kocaman bir d,. et gülle ku
caklaşmış çılgın torununu buldu .. Bu 
ateş parçası kız, bir koku ve güzel
lik biçiminde bir dakika göğsünde 

kaldı. Pembe yüzüne değen dudaklar 
mı, yoksa güller mi? Ayırt edeme.miş

ti. Arkasında gül kokulu bir hava 
dalgası bırakc k genç kız merdiven· 

leri bir solukta tırmanmıştı. Yaşlı 

kadın kapıyı örttü. Gözlerinin sevinç 
ışığile loş Merdivenleri daha çabuk 
çıkmağa haşlad:. Basamaklar ayakla· 
rının altında tükenince az önce ışığı
m yaktığı odaya doğru yürüdü. Kapı 
aralığındar karanlık sof . : bir çizgi 
ışık uzanmıştı. Kapıyı itti. içeri gire
medi. lçerde torunu halının ortasına 
oturmuş, dört yanına güller dağıt· 
mış. Onları seçiyor, vazolara yerleş· 

- Hayır ... 
- Hiç bir ağrı. arzı duymuyor 

musunuz?. 
- Hiç bir şey! .. 
Doktorun parmaklan bütün göv-

deyi yer yer dola,tı. Ha.ataya: 
- Kalkınz! .. 
Dedi, ilave etti: 
- Giyininiz ... 
Hasta giyiniyor, doktor dÜ§Ünü

yordu. Bu uzun bir düşünüştü. Dü
§Ünceıinin sonuna vardığı zaman: 

- Sizde hiç bir ıey bulamadım. 
Sapsağlamaınz. Parmaklarım ve 
kulaklarım hiç yanılmaz. 

Dedi. Genç kadın hayret eder gi 
bi doktorun yüzüne baktı: 

- Naııl olur doktor? 
Diye başladı, devam etti : 

- lıte ben size hasta olduğumu 
söylüyorum. Baş ağrıımdan ölüyo. 
nım. Ayakta bir gölge gibiyim. Gün 
)erce beynimin kanı çekiliyor. Ka
fata11m b o m b o f g e z i y o r u m • 
Ayakta bir gölge g i b i y i m • E
nerjim, benliğim böyle günlerimde 
yok oluyor. Bir genç kız için bun • 
dan daha kötü hastalık ne olur?. 

Hekim dudaklannı büze büze, 
durgun bir bakışla cevab verdi: 

- Bütüra bunları aiz söylüyorıu
nuz. Fakat, gövdeniz hiç bir teY 
söylemiyor. Onun da söylemesi la -
zım. Barsaklarınız biraz gaz yapı· 
yor, o kadar. O da birtey değil. Ve
receğim bir Clüum ilaçla g~ip gido 

"Dilim seni, dilim seni, dilill" di· 
lim dilim dilem seni 1,. 

tiriyordu. Yaşlı kadının görleri btis 
butüı kıvançla doldu. Ortada bir 
öbek gülün aras·nda torunu büyük ve 
solmaz bir pembe gül gibi duruyor-

du. Altın saçları dağılmış, yeşil yap· 
rak rengindeki gözleri ışık ve gülü~ 
doluydu. Ninesini bakar görünce: 

- Nineciğim 1 Canım nineciğim 

dedi. Güllerime bak! Ben bu gülleri 
ta, gülenlerin bahçesinden topladım. 
Biliyormusun niçin ? 

Durdu. Gözlerini süzüyor, ninesi
ne merak vermek için uzun saplı bir 
sarı gülün dikenlerini koparıyordu. 

Yaşlı kadın torununun söyliyecekle
rini sezmiş fakat belJi etmek istemi
yordu. 

- Haydi söyle bakalım niçin, de
di .. 

- Bu gece gelecek. O, gelecek 
ninecıgım, anlıyormusun ? Bugün 
bı"'ı barıştır<1ılar. 

- Biliyordum ben, dedi. İki sevgi
li ru.-nlı biribirine, öyle bO§ feyler 
yüzünden dargın kalamazdı ki .. 

Torununu, güller ve sevinciyle baş 
başa bırakarak çekildi .. 

... Pencerelerin içinde yanan lam
ba sönmüştü. Dışarda ay ışığı yanı
yordu. Ağaçlann kıpırdısız yaprakla
rında benek benek pırıltılar. Fence-
' renin karanlık iç yanında biribirine 

sokulmuş iki gölge vardı. Bunlar ye
ni barışan dargın nişanhlardı. Kız, 
yanındaki büyük vazonun içinden 
taşan güllerin durmadan gene yap
raklarını yoluyor ve küçük bir sesle 
konuşuyordu. Gecenin kimbilir hangi 
geç saatleriydi. Delikanlı kalktı. İki 
gölgenin bir olmuş ba,larmı, pence
renin kenarından giren gök ışık du
vara çizgiledi. Sonra delikanlı ayrıl
dı. Sokak kapısı kapandı. Pencerenin 
altından geçerken, yukardan sevgili
si onu gül yaprağı yağmuriyle uğur
ladı. 

Cahit Uçuk 

cek. 
Ha.tanın auratı birdenbire değiş

ti, kaşları çatıldı. Seıi donuklaıtı. 
Sinirli ainirli konuştu: 

- Peki doktor, gövdem birııey 
söylemiyor da bu kafamın derdi ne 
reden geliyor?.. Y ok1a ben yalan 
mı söylüyorum?. Haata olmasam 
doktorda itim ne?. Size hastayım 
diyorum. inanmıyor musunuz?. 

Hasta sert konuşmaya başlayın· 
ca doktor yuınuıadı ve bir parçacık 
ta takıldı: 

- Bu ne ıinir ıende böyle Gü • 
ney? .. Hiç göründüğün ribi değil
sin. içinde dinamit fıçısı var gibi 
konuşuyorıun. Dur bakalım; biraz 
..kin ol. BaJm ağnmryOt"t demiyo
rum. Batain11 ile ciğerlerin, mide
nin, böbreklerin bozuk olmaımdan 
celmez.Yüzlerce sebebi var, Şimdiki. 
bakı bir tey göstermiyor. Daha birçok 
araştıracağımız şeyler var. Hepsi 
birden olmaz. 

Doktor böyle söyleyince hasta 
da : 

Dilim dilim dilinmesi gerekli olan 
dil. bugiin osmanlıca adını verdiğimiz 
eski dildi. O dil yüzünden Türkün ba 
şına neler gelmeui En başta. benl'ği 
mizi elden kaçırd k. Kendimiz i~in 
bir kültür ~uramadık. Elimizin altın
da ve gözümüzün önünde yaşayan· 
!ara varlıgımızdan bir şey katama· 
dık. 

Çiftliğimize yanaşma diye girenle
rin bizi çizmeleri altında çiğnedikle· 
rini, kapımızda uşaklık edenlerin bur 
numuza güldüklerini gördük. 

Çekildiğimiz yerlerde bir kaç kırık 
minare ile üç bes han yıkıntısı hıra· 
kacağım:za, öz dilimizin ana köklerin 
den bir kaçını kamunun diline yerleş
tirebilscydik giden yerlerde, kendi· 
miz silinsek de benliğimizin gölgesi, 
ne yandan b kılsa görülen bir anıt 
gibi ölmez ve silinmez kalırdı. Biz bu 
işi yapamadık. O günkü kafam~z ve o 
günkü başlarımızla yapamazdık ta ... 

Şimdi, hiç olmazsa, giden gitti, ge
ridekiler bizim olsun diyoruz. Ve on
dan ötürü de, o "dilim dilim dilinesi 
dili,. bırakıp, yeni ve özlü dilimize 
dört elle sanlmağı en önmeli işleri

miz arasına EOkmuş bulunuyoruz. 

Bundaki derin ve yüksek anlamı 
anlamak istemiyenler, ge~mişten; 

kendileri için pay çıkaramıyan, bugil
n ii bilmiyen, yannı hiç anlamayan 
kimselerdir. Biz, böylelerile konuş

muyoruz. 

Sal3haddin GÜNGÖR 

( BULMACA 

SOLDAN SAöA: 
1 - Maarif (6). Asi (4). 
2 - Bir rakam (2). Koyun tabu

ru (4). 
3 - Yemin (3). Suyun çıktığı yer 

(5). 

4 - Yama (2). Yama (2). Sonuna 
bir (1) koyunca saçlan dökü
lür (2). 

5 - Kırmızı (2). Mukaddes öküz 
(4), ilenin muhaffefi (2). 

6 İzmire yakın bir yer (7), 
Rabıt edatı (2). 

damla alacaksınız. Obüründen de 
her yemeğin sonunda bir hap ... 

Dedi. ilave etti: 
- Bir hafta sonra gene celecek

siniz. Sizi göreceğim. 
- Ya arada ba~ım çok ağrırsa? 
- Ağrısa da bir haftayı bitire-

ceksiniz. Bu ilaçları bitirmeden hiç 
bir sonunç alınamaz. 

Doktor reçetesini yazarken o 
birden bönleşen, birden güzelliği
ni birkaç kat arttıran bir bakışla dok
tora bakıyor bakıyor, arada bir aoru· 
yordu: 

- Doktor ben iyi olacak mıyım?. - .... 
- Doktor bu baı ağrılarım ge

çecek mi?. - .... 
- Doktor kafam yerine gelecek . ., 

mı .. 
Doktor reçetesini bitirdikten son· 

ra yerinden kalktı, toptan bir ce· 
vap verdi: 

- Öyle olunca mesele yok dok. 
tor. Nasıl olsa hastalığımı aöyliye 
c:ek bir tarafımı bulacaksınız ... 

- Hiçbir şeyin kalmayacak! • 
Hasta güldü, sevindi, hoppa bır 

çalımla hemen hekimin eline sarıl· 
dı: Dedi, gene akşam güneşinden ren 

gini, bahar çiçeklerinden tenini 
ve kokusunu alan yüzü güldü. pem· 
beletti. 

Doktor : 
- Size ıimdi iki ilaç vereceğim. 

Birinden 7emeklerden önce yirmi 

- Peki öyle ise doktor. Allaha 
11marladık ... 

Dedi ve ıeainin bütün tatlılığıyla 
ilave etti: 

- Bir hafta aonra buradayım 
doktor .•• 

SEKIZıNCI LİSTE 
ı - idare etmek - Yönetmek 

Ornek: Devlet yönetmek ko· 
lay :!eğildir. 

ldar . (administration) - Yö· 

netim 
Ornek . Türk devletinin yöne 
tim 4ekli Cümhuriyettir. 
idare (idare y erı anla 1 na) -

Yönetge 
Ornek . Dün tütün yo.ıetg ı 

ne gitmiştim. 

2 - istikamet - Yönet 
Ornek: Ekonomik siyasamtz 
yeni bir yönette ileLlemekte· 

dir. 
3 - Cihet - Yön 

Ornek : Bu meseleyi hangi yö· 
nünden di.ışünürsen:: kolay 
olmad ığını görürsür.i.ız. 
Viche (Direktif) - Yönerge 

4 - Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare - GUdüm, gü· 

dem 
Sevk ve idare etmek - Güde 

mek 
Sevki tabii - İçgüdü 
Örnekler: ı - Güdümlü eke 
nomi _ Economie dirigce 
2 _ ls(anbula gelen ..ıçak bıı 

Fransız pilotunun güdcmi al· 

tında idi. 
3 - Türk Kuşu'nda uçak gü • 

oemeği öğreniyorum. 
4-lnsanlar akıllarıyla, hayvan 
lar içgüdülerile hareket eder

ler. 

5 - Fikri muzmer - Gütge 
Omek: Bu adamın bir türlü 
anlayamadığım bir gütgesi 
var. 

[Not : Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı· 

caları kullanılmamasını rica ede· 

riz.] 

'- ·- .) 

7 - Nota (2). Sovyet büyüklerin
den biri (2). 

8 - Nota (2). Meşhur bir kör
fez (4). 

9 - Nehirden küçük ( 4). Çok 
dik (3). 

10 - Avukatların cemiyeti (4). Bir 
vekilimizin soyaçlı ( 5). 

11 - Evliya (4). Umull": ~5). 

Y U K A R D A ~~ A Ş A G 1 
1 - Ccciz ~j). Nota (2). Bir har• 

fin telaffüzü (2). 
2 - Şeref (2) . Bir meyva (2). 

geniş değil ( 3). 
3 - Beyaz (2).Bir nevi şapka (4). 
4 - Türkiyenin en büyük gazete

si (3), Valide (3), Fransada 
bir nehir (3). 

5 Dağcık (4). Nota (2). 
6 Nota (2), Şahis (5.). 
7 Duvar (3). Cebel (3). 
8 Abus ( 4). Bir kadın say· 

lav (6). 
9 Yer altı yolu (5). Körfezin 

küçüğü (5). 
10 Meyan (3) Mahsul (4). Nota 

(2). 
11 - Post (4). Öküzün karısı (4). 

Ve ... doktor ağır yapılı sesile onu 
uğurladı: 

- Güle güle küçük bayan! 

O gUnUn akşamı 
---··--····---------------· -

Akşam. 
Hava kararıyor. 
Beyoğlunun en kalabalık aaat!: 
Galatasarayda bir pastacının ust 

kat salonunda oturuyorlar. 
Nesrin saçlarını top' •• dı, ~udak

larmın kırmızılığı .ı tazel.,dı, uzun 
uzun gerindi: • . 

- Haydi Ferit kalk ııdelım ... Çok 
geç kaldım. 

Ferit, yapayalnız, batbaı~ kal~~-
ğı sevgilisinin minik ve ateılı ellerı. 
ni avuçlarında ırktı aıktı, dudakla
ru.ı uzattı· Nesrin bu uzanan du
daklardan dudaklarını kaçırdı. 
tekrar etti : 

- Kalkalım. Başıma bir io gele-
cek. 

Ferit, yalvaran bir ıesle cevap 
"erdi 

- Bq dakika daha 1. 
- imkanı ... k. Bir a.aniye bile 

oturamam. 

• (Arkası var) • • • 
(Bu yazıdaki yeni kelimeler) 
. Kösne - Şehvet, Anıtlaşan - A

bıdeleşen, Düzem - T~rtip, So· 
nunç - Netice, 



8 =============================================TA N======================================= , 

--ı 8's;..lf.1lJ!JLtl. .. l.~&#f.~ 
22 • 5 • 935 

YENi-ESK 
YAZAN : NIZAMEDDIN NAZiF 

Gaziantebin Endüstrisi Yeni Ressam Nurullah Cemal 
Gaziantep (Hususi muhabiri

miz yazıyor) - Gaziantep, ken 
disine mahsus nefis endüstrisile 
tanınmış bir ticaret merkezidir. 
Burada yapılan eşyalar Anado
lunun en uzak yerlerine kadar 
sevkolunmaktadır. Umumi sa
vaş sıralarında oldukça büyük 
tehlikeler geçiren bu endüstri, 
hükumetimizce alman konten
jan,Klering ve takas gibi iktisa
di tedbirler sayesinde eski rağ
bet ve revacını kazandıkdan 
başka yeni ve fenni tesisat dola
~!~iyl~ de ~a~a inkişaf etmiştir. 

yerinde tedbil'Jer sayesinde bu 
mahzur da bertaraf edilmiştir. 
Oda, . al~ ay evvel neşrettiği u
mumı bır kararla bu imalatı 
köyle~e vanncıya kadar, kontroİ 
ve mur~~abeye tabi tutmuştur. 
Bu tetbırın Anadolu tacirlerin
ce de sevinçle karşılandığı ge
len mektuplardan anlaşılmak
tadır. 

BORSA 

22 MAYIS ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Ve Eski Ressam Bahriyeli Cemal 

.ı. ... ıtekım dunun fabrikasız An
tebiı;de bu gün yirmiye yakın 
fabnka bacası yükselmiştir. 

Bir çok endiistri mevamnda 
ilk safı teşkil edenleri · şöylece 
anlatabiliriz : 

DOKUMACILIK: Başda ge
len. b.u san' at, cenup ve şark ha
v~lisı~Je Anadolunun diğer mü
hım ~ır kısmı nazara alındığı 
takdırde hemen hemen şehrimi
z7 mah~us . bir vaz'iyet arzeder
kı, bu ıddıamızı fabrikalardan 
ayrı iiç bin tezgahın faaliyette 
b~I?nmasile teyit edebiliriz. üç 
hını bulan bu tezgahlarda 934 
yılı içinde 1500 ton dokuma ya
pılmış ve bunun yüzde 85 şi A
nadoluya ihraç edilerek diğer 
kısmı burada istihlak olunmuş
tur. Dokumacılığın en ileri ge
len yılı 1913 idi. Fakat tezgah 
adedi beş bini aşan o yılın istih
salatı iki bin tonu geçememişti 
ki934 de 3000 tezgahla 1500 ton 
imalat elde edilmesi; dokuma
cılık san'atındaki keyfiyet nok
tasından vukua gelmiş inkişa
fı pek açık olarak gösterir. 

Mamafih 926 da 400 ze düşüp 
33 de üç bine yaklaşan tezgah 
adedinin 934 de bir az daha a
zalmış bulunmasının sebepleri 
yok değildir. Bundaki amil, bir 
kısllll san'atkarlann en ve boy
dan istifade maksadile bozuk 
mal çıkarmış olmalarıdır ki, ti
caret odasınca ittihaz edilen pek 

Tezgahlarda ve fabrikalarda 
çalışanların sayısı üç bini teca
vüz etmektedir. 

KtLtMCtLlK : Bu san'at ta 
pek mühimdir. Faaliyette bulu
nan 250 tezgahın 934 istihsalatı 
160 tondur. Bu miktarın yüzde 
90 ı Anadolu, İstanbul ve Trak
yaya gönderilmiş ve ayrıca Ro
manyaya da sevkiyat yapılmış
tır. 

TRtKOT AJ : Her çeşit blüz 
ve çorap örmek üzere 80 triko
taj makinesi faaliyettedir. 

TABAKLIK : Eski bir sa
n 'attır. Kırmızı gül ve şeftali 
rengindeki sahtiyanları Suriye, 
Mısır ve hatta bütün şimali A
merikada pek meşhurdur. Fa
kat son zamanlarda Suriyenin 
ağır gümrüğü ve 934 mali yı
hndanberi tabakların çıkardık
ları mamul derilere de tahmil e
dilen istihlak vergisi bu san'atı 
çoksarsmıştır. 927 yılında iki 
yüz bin liradan artık ihracat ya
pan bu san'at 34 de ancak elli 
bin lira getirmiştir. 

SABUNCULUK : Üç yıldır 
devam eden kuraklık dolayisiyle 
İzmir ve Ayvalık'dan getirtilen 
zeytinlerle sabun yaprlmaktadır. 
934 istihsalatı 150 ton dur. Bu 
miktardan yüzde yetmişi Erzu
ruma kadar gönderildi. Türki
yenin bazı yerlerinde talk ve 
emsali maddeler karşırtınlarak 
yapılan ve tabiatiyle çok ucuza 
satılan hileli sabunlar Antebin 
halis zeytin yağiyle yapılmış sa
bunlanna-fozlu ı çktt\Jcı c\.uı\9 
ve bu san'atı da tehlikeye sok
muştur. 

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden: 

Alış 

Sterlin 614,-
Dola r 124.-
20 Fransız Franrı 167,-
20 Liret 203,-
20 Belçika Frangı 80.-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 804.-
20 Leva 23.-
Florin 83.-
20 Çek Kuron 96.-
Avusturya ıilin 22.-
Mark 43.-
Zloti 
Prcngo 
20 Ley 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

22.-
23.-
15.-
52.-
33.-
31.-

932.-
47,75 

229.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
lsviı;re Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezcta 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 
iş Bankası Mü-
" ,. N. 
,, ,, H 

Anadolu% 60 

" 100 3 
Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bank.ası 
Telefon 
Ittınat değirmencilik T.A.S. 
~fl J?ııfifw~Ki:esı 

Satıo 

619,-
126.-
169,-
205,-
81.-
24.-

806.-
25,-
84.-
98.-
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

933,-
48,50 

231.-

Kapanıı 

' 12,04 
617,-

0.79.28 
9,64 

4,69,-
83,71,50 

2,45,-
62.75,75 

1,17,20 
19,01,75 

4,24,33 
5,81,43 
l,97,10 
4,21,-
4.51,40 

?8.54,43 
34,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,13,4. 

90.-
9.50 
9 50 

24,60 
41.-
16.-
29,75 

9,50 
16.25 

2:35 
10,10 
58.25 
27,50 
13.-

9,50 
'4.W~ 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu ı Kupon Kesik 
'' it 11 '' ,, 

Erı~~i ,, 
Sivas-Erzurum 
lstikrazi dahili 

III ,. ,, 

28.60 
26,80 
27,30 
92.-
95.-
93.-

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu l ve lI 

.. ili Kupon Kesik 
Anadolu mümessil 

10,75 
43,60 
43,-
51 ,60 

D grupu, ressamların en 
gençlerini ve en düşüncelilerini 
bir arada toplar. Bunlardan 
Nurullah Cemal omuzlarım sil
kerek burnundan bir: 

-Hmh! 
Çıkardı, sonra : 
- Karaktersizdirler rrronşer ! 

- dedi - 1914 tenberi Türkiyede 
hakiki bir san'at cereyanı yara
tılamamış olması sırf onların 
bu karaktersizliğinden, yani de
ğişmiyen bir san'at karakteri 
kuramamış olmalarındandır. On 
!ar başlangıçta bir... Hayrl · 

Ressam Ali Camal 
".düsnüniyetle diyelim.,, Evet, 
bir hüsnüniyetle işe girişmişler· 
di. Guya maksatları yalnız san
at için çalışmaktı. Halbuki ara
dan bir iki sene geçince işi tica
rete, esnaflığa vurdular, resim 
satmaktan başka kayguları kal
madı. Halbuki. .. 

Bir saniye kadar düşünür gi-

İ~rı~ ;ağ elinin ·ş~hadet parma
ğı ile birer birer kapıyarak de
vam etti: 

- Memlekette müze yoktur. 
Bir. Resim galerisi yoktur. iki. 
Halk, resimden anlamaz. tlç. 
Plastik san'at memlekette ya
yılmamıştır. Dört.. Daha fazla-
sını söylemeğe lüzum kaldı 

mı? Bütün bunlar, bu boşluklar 
o neslin doldurmağı üzerine al
dığı boşluklardı. Hiçbirini yap· 
madılar. Yerli resim san' atı ba

935 senesi Haziranının birinci günün.den başlayarak 
936 senesi Mayıs nihayetine kadar Gaziantep Ceza evi
nin bir senelik ve üçyüz kırk beş bin kilo Ekmeği ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her mahkum 
ve mevkufa dokuzyüz altmış gram hesabiyle pide ola
rak verilecek ve halis buğday unundan olup çarşıdaki 
emsalinden geri kalm1yacaktır. Tahmin olunan bedel 
yirmi iki bin dokuzyüz elli liradır. İsteklilerin Gaziantep 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müracaatla bedelsiz 
olarak şartnameyi oradan almaları lazımdır. Eksiltme 
935 senesi Haziranının ikinci pazar gününde ve saat on 
beşde Müddeiumumilik dairesinde açılacaktır. Muvak
kat teminat mıktan bin yedi yüz elli bir liradır. Teklif 
mektuplarının eksiltmenin açılacağı iki Haziran günü
nün saat on dördüne kadar getirilmiş veya gönderilmiş 

:!11111111111111111111111111111111111 llll~ kınımdan da, memleketteki es -- -
=
= Denı·z yolları : tetik bakımından da mes'uldür-
- : ler vesselam. Sonra şunu da 
§ I Ş L E T M E S 1 - söyliyeyim ki eski nesil ressam
: Acenteleri: Karaköy Köprübaşı :E lar, çok garip adamlar oldular. 
:E Tel. 42362 _ Sirkeci Mühürdar· :E Memlekete hakiki bir san'at 
- T : sokmak istiyen gençlerin elle -
:Eımuzade Han. el. 22740. 111111- k kl _ : rindeki ekmeği apaca arını 

: Mersin yolu : sanıyorlar ve tuhaf bir telaşa 
: E düşer gibi olmuşlardır. Kuzum, 

olması şarttır. ( 2698) 3777 

: ÇANAKKALE vapuru 24 Ma- : bizim ekmek için değil, hakiki 
: yıa CUMA günü aaat 11 de ~ san'at için çalıştıpmızı bunlara 
~ Menine kadar. (2823) 3864 : nasıl anlatabileceğiz? 
:"1111111111111111111111111111111111111111~ - Bunlar ressamlar.. Eski 

No. 30. Bunu duyunca madame de 
Renal'in vücudunu bir ölüm so
ğukluğu kapladı; namusu yü
zünden bahtsız, zaafı yüzünden 
bir kat daha bahtsızdı. j_K_ı _R M_,_ı_ z_ı _v_~ T---....~_.:......:._! Y~0 ~...:....:......AH-=-L _ 

Bu yeni hadise, onun bütün 
artırıyordu. Sabahleyin sağlık, düşüncesini kavradı; geçirdiği 
günün güzelliği üzerine söylen,. o müthiş gece verdiği akıllıca; 
mek adet olan boş sözler, ikisi - usluca kararların hepsini, hep
nin de dudaklan'nda kuruyup sini unutuverdi. Artık o sevimli 
kaldı. Hiç bir türlü sevgiye ka- aşığa muka . 'mlet etmek değil, 
pıhp düşünme gücünü kaybet - onu bütün bütün elden kaçırmış 
memiş olan Julien, Madame de olmak meselesi vardı. 

hem de kendi kendimin saygı
Eını kazanmak istiyors am onla
ra anlatmalıyım ki benim an -
cak fakirliğim onların zenginli
ği ile bir ticarete girişmiştir; 
yoksa benim gönlüm onların 
küstahlığından bin fersah uzak
tadır. Onların iltifatlarının da, 
hor görmelerinin de erişemiye
ceği kadar yüksek bir fılemde -
d ir ... 

Kalbine bu hisler üş"işen gene 
n:.ü~~bbinin sinirden titriye~ 
yuzunde, acı duyan bir gurur ve 
bir gaddarlık ifadesi okunuyor
du. Madame de Renal bunu gö
rünce, zihni altüst oldu. Onu 
!karşılarken takınmak istediği 
fazilet gösteren soğukluk şimdi 
.kaybolmuş, onun yerine yüzü -
ne büsbütün başka bir hal, bir 
merak ifadesi gelmişti, Julien'
in birdenbire değiştiğini gör -
mek onun bu merakını büsbütün 

Renal ile kendisi arasında dost Sofraya, yemeğe gitmek la
luk münasebeti bulunmasına zımgeldi. Bütün çektikleri yet
hiç ihtimal vermediğini ona an- miyormuş gibi M. de Rcnal'in 
!atmanın çaresini hemen buldu; de, madame Derville'in de ağ -
küçük bi~ yola çıkacağını hiç z .. 1da yalnız Julien'in yolculu
aç.madı bile. Selam verip uzak - ğu üzerinı... sözler işitti. Verri
laştı. . eres belediye reisi, Julien'in 

Madame de Renal, daha bir izin istemek için takındığı inat
gün önce pek nazikçe bakan o cı tavurda, kendini işkillendiren 
gözlerde bu gamlı kibir halini bir şeyler sezmişti. 
görmekle şaşırmış, incinmiş, - Bu köylü parçasına hiç 
baka kalmıştı; tam o sırada en şüphesiz biri, bir teklifte bulun
büyük oğlu bahçenin ta bir ucun muş. Fakat bu biri, M. Valenod 
dan koşup geldi ve annesinin bile olsa, benim yılda SOO frank 
boynuna atılıp: verdiğimi duyunca yelkenleri 

- Tatilimiz var, anne, dedi; suya indirmiştir. Dün Julien 
M. J_ulien bugün ıola sıkIY..Or, Yerrieres'de o adamı görÜP. dü~ 

şürunek için üç gün mühlet is
temiş olacak, bu sabah da, bana 
bir cevab vermeğe mecbur ol -
mamak için kalkıp dağa gidiyor. 
Küstahlığa kalkışan alçak bir 
işçi ile işe girişmek, onun elin
de oyuncak olmak: bakın ne 
hallere düştük! 

Madame de Renal icinden: 
"Julien'i ne kadar inclttiğini 
bilmediği halde kocam bile o
nun buradan ayrılacağını söy -
lerse artık ben ne diyebilirim? 
Ök yayından fırladı!" diyordu. 

Serbest kalıp istediği kadar 
ağlıyabilmek ve madame Der
ville'in sorgularına cevab ver
mek mecburiy, ı:in _n kurtul 
mak için fena h lde başı ağrıdı
ğını söyleyip yataP:ınc.. yattı. 

M. de Renal yine mahut sö
zünü: "Kad .ı kısrr. işce böyle
dir, bu karışrl: makinelerin her 
zaman bir bozukluğu olur!" sö
zimü tekrar etti ve yarı güle -
rek, yarı hoı.ıu:danarak çıkıp 
gitti. 

Madame de Renal, tesadüfün 
bir cilve:.i c.larak kapıldığı ihti
rasın en zalim acıları ile kıvra-

nesil yalnız ressamlar değil ki ... 
- Doğru .. Onlar hakkındaki 

düşüncelerimi de söyliyeyim: 
Bazı sahalarda eski neslin çok 
kuvvetli işler gördüğünü inkar 
edemem. Mesela askerlikte, 
edebiyatta, eski Türk musiki
sinde, tezyini san'atta, hatta ti
yatroda bircok kuvvetli eleman 
lar göze vu;ur. 

- Biraz da kadınlardan balı" 
setmez misin? 

- Neden etmiyeyim. Ama 
bu biraz yenilerin lehine olacak
tır. Zira ben yeni kadını eski
sinden bin kat yüksek buluyo
rum. Ama nasıl bilir misiniz? 
Her bakımdan. Yalnız bir tek 
hataları var: Okumuyorlar. 

- Ya yeni neslin erkekleri? 
Onlar okuyorlar mı? 

- Hayır.. İtiraf etmek1a -
zımdır. Okumuyorlar. Ama sa -
nıyorum ki bu, bir dönüm nok
tasında bulunduklanndandır. 
Eski kültürü bıraktık, yeni bir 
kültür başladı. Bu devamlı bir 
illet olmıyacak, fakat mazur 
görmelidir yeni nesli, böyle bir 
baş döndürücü kültür tornadm
da insan biraz duraklamaz mı? 

- Sonra size şunu da söyli
yeyim ki, bugün on beş, on altı 
yaşında olanlar müthiş okuyor -
lar. İşte bu kadar dostum.. Ben 
iki nesli böyle görüyorum. 

• 
Bahriyeli Cemal en eski res-

samlarımızdandır. Gazeteler ve 
sergiler zaman zaman onun sa
yısız eserleriyle donanırlar. 
Hem bir denizci, hem bir as
ker, hem bir san'at adamı olma
sıdır ki Cemale cansız bir fırça-
dan deniz ve kara harplerinin o 
canlı ve heyecanlı eserlerini ya-
rattırır. Cemal - ki ressam 

Hi\ın\e~i~~ın, Wci\W~aııt-
nm ve Saylav Şevketin neslin
dendir - bana; 

- Çocuk ... - dedi - (~) Yeni
lerde san'at aşkı yok. Yalnız 

para için çalışıyorlar. Bir sergi
ye bir tek tablo göndermek için 
bir zamanlar bütün bir sene 
durmadan çalışırdık. Şimdikiler 
sergi denilen şeyle alay mı edi
yorlar ne? Serginin açılmasın
dan iki gün evvel üç arşın tuval 
alıp geçiyorlar şövalenin başına 
basıyorlar boyayı, basıyorlar 
boyayı, oluyor bu bir tablo ... 

Onlara biraz bize benzemele 
rini tavsiye etmek isterim. 

- Ya kadınlar? ... - dedim _ .. 
- Kadınlardan iyi resim ya-

panlar yetişebilir ... 
Sözünü kestim: 
- Camın şu resmi bırak bir 

tarafa .. Sen bana yeni kadınlar· 
la eskiler arasında bir fark yok 
mudur? Bunu anlat! 

- Vardır. Eskileri daha çok 
güzeldiler belki.. Ama bu güzel
liği göremezdik. Şimdikiler bel
ki eskileri kadar güzel değiller
dir ama bu açık saçık kıyafetle· 

Ressam Nurulllh Camal 

ri ile göze pek tatlı geliyorlar.1 
- Başka? 
- .... 
- Eski neslin bir başlta fev• 

kaladeliği yok mu hocam. 1 

- Biz çok okumadık. Avru· 
paya gidenlerimiz de tabii eski 
devirde gittikleri için eksik kal• 
dılar. Belki bizden daha iyi ye• 

s~<f~~bi'Şlıya;ak. Y~rii klasik 
çalışmayı uzun müddet tecrübe 
etmeleri, eskilerin yollarında 
çala fırça çalıştıktan sonra mer· 
hale merhale bir yeni yol tut • 
malan Iaznndır. Yoksa, ben "en 
presiyonist,, im, ben konstrük· 
tivistim ... "Kübik,, san'at yaj>I" 
yorum diye alelacaip tuval ka• 
ralamakla yeni san'at ve yeni 
san'atkar yetişemez. 

(•) Benim de deniz harp mektebin 
de resim hocamdı. 

Nizamettin NAZlf 

• • ,-
KARAKOY 

ECZANESi 
HÜSEYirt HÜSrtÜ 

Karaköy Caddesı rto. 5 381~ 

r. t'ken Julien, dağlık yerlerde 
bulunabilecek en güzel manza
ralar arasında neşe ile yoluna 
devam ediyordu. Sıra dağları, 
Vergy'nin şimalinden geçecek
ti. Tuttuğu keçi yolu, büyük ak
gürgen koruları arasından ya -
vaş yavaş yükselir ve şimal ta
rafı Doubs vadisinin sınırı olan 
yüksek dağın yamacında bit
mez tükenmez zigzaglar teşkil 
eder. Biraz daha çıkınca yolcu
nun gözleri, Doubs'un akışını 
cenuba doğru sürükliyen tepe -
ciklerin üzerinden, Bourgogne 
ve BeaQjolais ovalarına, o daha 
verimli ovalan r ördü. Gerçi hep 
büyüklükler peşinde olan bu de· 
likanlı güzelliğin böylesine pek 
düşkün değildi; fakat o bile ara 
s~ra durup bu geniş ve heybet
lı manzarayı sevirden kendini 
damıyordu. 

Nihayet büyük dağın tepesi
ne vardı: dostu gene oduncu 
Fouque'nin oturduöu ıssız vadi-

• b 

ye ~ıtmek için o tepenin yanm-
dakı yod'- _ eçecekti. J ulien'in 
onu görmek için acele ettiği 
) oktu; zaten o anda kimseY.,i 

---u ~ 

görmek isteği yoktu. Dağın te· 
·ine sanki bir tac ören yalçıtı 

kayaların arasına bir yırtıcı kUŞ 
gibi saklanmış, kendisine y~k .. 
taşacak herhangi bir kimseyı ta 
..zaktan görebilirdi. Kayalar" 
dan birinin hemen hemen şa~
liğ (1) denecek yamacında kU" 

çük bir mağara gördü. Heınen 
1 -l)şmağa başladı ve biraz sonra 
oraya sığındı. Gözleri neşeden 
parlıyordu; içinden "Burada 
bana insanlar bir kötülük ed~ 
mez,,dedi.Düşüncelerini yazı:fl3 1' 
zevkine,başka her yerde ~i 
tehlikeli olan bu zevke kend·~rt 
bırakmak arzusunu duydu. ~?rıe 
köşe bir tas bulup onu kell 

1 ıl" 
·asa edindi. Kalemi sanki _u~ıııt 

yordu: etrafında ne oldugugiİ" 
-müyordu bilP.. Niha~etdag" 

neşin ta ötede, Beaujotaıs ""rdiİ· 
larmın ardmd<' l- ıttı " "11 " ııe 

. eı:fl "Geceyi burada geçırs }1ef11 
olur? dedi: ekmeğim v.~r, oıii, 
bJrada hürüm!" r -1 büyuk 5 ,r). 

(Arkası" 
N • AIJı.v 



----= ?3 - s - 93~ 

RADYO 
Uzaklardaki Vatandaşlar 

Ve RADYO 
. Her gün yemek yer, su içer 

gıbi radyo dinlediğimiz için rad
Yonun ehemmiyetini Hiyıkiyle 
takdir edemiyoruz. Düşünülür -
~e henüz pek yeni, fakat çok 
ılerlemiş olan bu teknik ne fay
~alı işler görüyor. Her şeyden 
once bu sayede günün bütün 
havadislerini dakikası dakikası
na radyo ile Amerikadan bile 
dinlemek imkanı veriliyor. 
Dünyanın her tarafından is

tenilen musiki program daire
sinde takip edilebiliyor. Birçok 
kimseler için eskiden rüyaların
da bile gönnek mümkün değil
ken dünyanın her tarafındaki 
Operaları evlerine kadar getiren 
gene basit görülen radyodur. 
:Bunların hepsini basit görüşle 
lüks addedelim ve diyelim ki, 
Operayı görmesek de olur, dün
Ya hadiselerini bir gün sonra ga
zetelerde okusak da ne kaybe
deriz. 

Fakat abonelerin fazla oldu
gu yerlerde hazan radyonun 
fevkalade insani hizmetleri do
kunur, ve bunlar radyodan baş
ka ne tel~raf ne muhabere ile 
~apılamaz. Mese1a bir gün Vi
)Tana radyosunda şu yayımı 
işittik: "Falanca adamın Oskar 
adlı oğlu dün akşamdanberi eve 
gelmemiştir. Şu boyda, saçı sa
ı-1, v. s., v.s. şeklindeki bu gence 
ı-asgelenler şu adrese bildirsin
ler, çocuğun bazı sebeplerden 
dolayı evi terkettiği bildiriliyor. 
Aşağı yukan, Budapeşte rad

.Yosu da buna benzer bir rekla
lllasyon yapmıştır. O zaman, 
''Milliyet,, te yazmış olduğu
ınuz yayım şöyle idi: "Anadolu
Ya giden bilmem ne adlı zatın 
adres~ bilmiyoruz. Kendisine 

bildirsinler. Memleketimi z d cı 
radyo diğer birçok memleketler 
nispetinde olmuş olsaydı eminiz 
ki bu adamın nerede bulunduğu 
ayni günde öğrenilirdi. 

Geçen haftaki "Lokman he
kim,, sütunumuzda da Fransa
dan dünyaya bir imdat yayımı 
yapılarak Fransada elde edil.e· 
miyen bir ilacın oraya göndenl
mesini, aksi takdirde hastanın 
kurtulamıyacağı söyleniyordu. 
Kısa dalgalar üzerinden yapılan 
bu yayımın dünyanın her yerin
den işitildiğine göre bu ilacın 
Fransaya gönderildiğini uma -
rız. Radyo gibi seri ve basit bir 
yayım vasıtası olmamış olsaydı 
nerede bulunabileceğinden emin 
olunamıyan bu ilacı aramak 
lazımgeldiğinde ne büyük mas
raflar yapılmak lazımgeleceği 
takdir edilir. İhtimal icabında 
tayyare ile Hindistana kadar 
gitmek de icap ederdi. 

Radyonun en büyük bir iyili
ği de memleketinden uzak bu -
lunanları az, çok memleketile 
ayırmamasıdır. 

Her dakika ecnebi memleket
lerde bulunanlar radyolarile 
memleketlerini pek büyük bir 
zevkle arayıp bulurlar ve uzak
ta bulunanlar için de kendi 
memleketlerinden söylenen söz
leri işitmenin ne büyük bir se
yinç olduğu memleketinden 
uzun müddet ayrılanlarca bili
nir. 

Şimdi, radyolar hariçteki 
vatandaşları için hususi yayım
lar yaparak kendilerini alakadar 
edecek sözler ve memleket ha
vaları çalıyorlar. Bilhassa bu 
yayımlar bizce radyonun kıy
metini bir kat daha arttırmak
tadır. 

T11Mnıı..a QI s:nA 
r--------~~------~;.._---~;..;,;;;~~-' 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
...... 

8 Toprak hattl bulamayınca 
'. Bazı yerlerde radyo makine- ! fidir. Toprak olarak kullanrla
sınin konuduğu yere yakın ol- cak menfidir. Müspet k1sm1 top
!lıadığmdan toprak hattından rak yerine alınacak olursa rad-
1Stifade etmek güçleşir. Çünkü yo makinesine büyük bir sakat
su borusu radyo makinesinden lık yapabilir. Böyle bir şeye 
Sok uzak olduğu takdirde top- meydan vermemek için cereya
:tak hattından verimi elverişli nm menfi kısmı ayrılarak bunun 
Olmaz, zayıflar. Böyle bir vazi- için aynca tek duylu bir priz 
3-'ette kalınınca elektrik cereya- yapılmalı ve oradan makinenin 
llrndaki toprak hattından istifa- toprak duyuna bir tel ile uzatıl
d~ etmek doğru olur. Lakin bu malıdır. Menfi kısmı müsait 
bıraz tehlikeli olduğu için iyi- olan cereyanlarda bu toprak 
ce dikkat etmek lazımdır. Cere- hattı diğerlerinden farksız neti
}'anın birisi müspet, diğeri men- ce verir. 

Küçük 
YAZI: 2 

19 metrede çalışan istasyonla
tın sonuncusu 19.48 metre ve 
~VJ işaretli Vatikan postası 
1di ki, burada musiki yayımına 
:raslanmadığından musiki me
raklıları için ehemmiyeti olmı
l'an bir istasyondur. 

Buradan 23.39 metreye atlı
l'arak CNR işaretli Fas istasyo
~llna varırız. 10 kilovat anten 
. lldretli bu posta da her zaman 
1Şİtilmez. Bazan eksotik bir 
Şark musikisi de dinlenilen bu 
ll0sta haf tada yalnız bir gün 
~rogram verir. Pazarları saat 
}4·30 dan 16 ya kadar Fası din-
enıek mümkündür. 

'IJ Fas'm üst tarafında 20 kilo
ı;uık gayet iyi işitilen Moskova 
ıssa dalgalı postası çıkar. Tam 
lt rtıetre dalgada çalışan Mos· 
Q 0vanın işleme işareti (RW59) 
2}

1r. Bu merkez pazarları Ame-
2'1kadan işitilmek üzere gece ya
t ısından bir saat sonra gene bir 
i:at işler. Hafta günlerinde bu 
_;asyonu her gün saat 17 ile 18 
<tsınaa çalışır. 

l ıtoskovanm 25,23 metrelik 
0nışu dalgasında FY A işaret-

Dalgalar 
li (Radio Colonial) Paris posta
sı işidilir. 10 kilovatlık bu müs
temleke merkezi her gün 16.15 
te yayımlarına başlayıp 21.15 şe 
kadar devam eder. 45 dakikalık 
bir dinlenmeden sonra gene ya
yıma başlar ve gece yarısından 
bir saat sonraya kadar sürer. 

• 
D ll n ya e t r a fmda 
Radyo telefon hattı 

25 Nisan günü Amerika tel
graf telefon umum müdürü bir 
odada oturarak yanındaki oda
da bulunan biriyle telefon ile 
konuşmuştur. Fakat görü~ülen 
kablo koridordan yanındak1 oda 
ya gelmiyordu. Bütiin dünyayı 
dolaşarak gelmekte icti. Hat 
Nevyork - Londra - Arnsterdam 
üzerindeki kablodan radyo yoli
le Java ve San Fransiskoya ve 
oradan tekrar Nevyorka uzam
yordu. Mülakat pek m:.ıvaffakr
yetle ve güzelce işitilmiştir. Gö
rüşülen mesafe 3 7 .000 kilomet
redir ve şimdiye kadar yapılan 
telefon - radyo mükalemelerinin 
en uzağıdır. Merakltları bunu 
uzaktan konuşma şampiyonluğu 1 
saymaktadırlar. 

9 -======== T 7· :~ =-======================== ............. ._........._~~ ................................. ......._ 

Haftanın Programı 
_._... .......... ~..._..---.......-...-..-.aı:~ 

26 Mayıs Pazar Duyumlar. 19.15: J>!Sk. 20: Sözler. 20.20: 20.55: Sözler. ~I.15: Senfonik rad~o or-
Şarkı plaklar. 2045: Sözier. 2105: Senfo- kestrası. 22: Sozler. 22.15: Konserın de· 

lSTANBUL 

lC Dans musiki plakları. 18.30: Jimnastit: 
(Bayan Azade Tarcan) 18,50: Muhtıelıi 
ı.15.klar, 19.30: Haberler. 19.40: Mayı;tı o 
Go'denberg idaresinde koro. 20: Ziraat 
balıanlığr namına konferans. İstanbul Zı
ra&t mektebi muallimlerinden bay İbrahho 
Anf (Meyve atac;larmı ne zamandan 
sonra ekmeli) 

20,30 K~ıı solo: (İstanbul konserva· 
tuvarı muallimlerinden viyolonist Ali. 2!: 
Bayan Nazan Mahmut, ean piyano refa. 
katiyle. 21.20: Son haberler, borsalar. 2l. 
30: Radyo orkestrası .. 22: Radyo, canz, 

ı tango orkestrası ve Çadırcı caz. 

jkreş Raciyt>cı\Jnda şark 
larmı d!nledi~imiz 
Valentina Cretoiu 

lstanbul Radyo 
Cazı ve Tango 
Orkestrası 

İstanbul radyo caz orkestrası 
günden güne daha iyileşmekte 
ve bize her zaman yeni ve deği
şik. değişik havalar dinletmek
tedir. 

Her şeyin en iyisi arandığı 
gibi musikinin de en hoşa gide
ni istenir. Bunun için ve birçok• 
radyo istasyonları sıra ile bulu
nup bunlardan hangisinde en iyi 
musikiye rastlanılırsa üzerinde 
durulur. Caz, musiki olarak din
lenmekten ziyade danseden çift
leri harekete getiren tempraman 
dolu rütümlü bir raks havası ol
makla beraber ancak çok iyi ol
duğu takdirde musiki olarak 
dinlenebiliyor. Klasik musiki 
ile taban tabana zıt olan cazın 
son zamanlarda dünyanın her 
tarafında gittikçe çoğaldığını 
goruyoruz. ı<aoyocıa ışıttığımiz 
caz bandolarının en iyileri İn
giltere ile Amerikan ve Alman 
radyolarındadır. Bunlardan gay 
ri yerlerdeki radyolarda işittiği
miz caz musikisinin pek yüksek 
olmadığını görüyoruz. Fakat 
inanmak lazımgelir ki ilk bah
settiğimizden bir derece sonra 
İstanbul radyo cazı gelir. İstan
bulun radyo ve tango orkestrası 
son zamanlarda o kadar siste
matik bir tarzda çalıyor ki, ade
ta Amerikan radyolarında sa
bahları dinlediğimiz dans orkes
tralarının karakterindedir. Bu
nu mukayese etmek her kısa 
dalgalı radyosu olan için güç 
değildir. Bazı havaları çalarken 
de bu orkestra ayni Berlin ca
zına benziyor. Bu caz ve tango 
orkestrasına refakat eden deği
şik değişik sesler de takıma baş
ka bir entimite vermektedir. 
Geçen gün radyo stüdyosunu 
ziyaret etmiştik. Mikrofon 
önünde sesi bize yabancı olnu
yan Mehmed Karakayayı gör
dük. Yüzü sevimli olan Karaka
yanın sesi de pek tatlıdır. Söy
lediği havalar Türk, Fransız, 
İngiliz, Alman dillerindedir. Or
kestra şefile arası pek iyi olan 
Karakayanm bir arada çektiği
f"ltZ fotoğrafilerini basıyoruz. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 
19.30: Plik. 20: Sarkı. 2Q.4S: SöTJ:r. 

21.15: Operetlerden parçalar. 22.45: 'Dıı· 
yumlar. 23.15: Caz. 24: Çingene musikisi. 

823 Khz. B(h<REŞ, 364 m: 
12: Kilise korosu. 12.30: Radyo ork~. 

trasL 13.30: Sözler. 13.35: Romen mu .. i
kisi. 14.15: Duyumlar. 14.40: Konserin 
devamı. 17: Köylü saati. 18: Asker mızı· 
kası. 19: Duyumlar. 19.15: Asker mızıkJ. 
smm devamı. 20: Konferans. 20.20: Plıik. 
21.05: Operet musikisi . 23: Duyumlar. 2345 
Fransız ve Alman dillerinde duyumlar. 

224 Khz. VARŞOVA, 1339 m: 

20,15: Plak. Sözler. 21.25: Piyana-şarkL 
21.45: Duyumlar.- Sözler. 22: Lcmbergdcn 
§en yayım. 22.45: Duyumlar. 23: Reklam. 
23.15: Leh musikisi. 24: Sözler. 24.05: 
Dans musikisi. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 

20.30: Çek-Alman fudbol maçı sonu. 21: 
Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 23,20: 
Sen şarkılar. 24: Hamburgdan: Bir va. 
purdan reportaj. 1 - 3: Gece konseri. 

Khz. PRAG 470 m: 

20.45: Hafif musiki. 20.15: Sözler. 21.30: 
"Le cloches de Corneville., adlı operet. 
23.20: Plik. 23.25: Duyumlar. 23.30: Or· 
kestra konseri. 

• 
27 Mayıs Pazartesi 

İSTANBUL 
18 Fransııca ders, 18.30: Senfonilc mu

siki pliklarL 18.30: Haberler. 19.40: iki 
piyano (Bayan Selçuk Evrenos ve Bay:ı.n 
Anjel) 20: Ege caz. 20.30: Gavin kardeıı
ler ve mandolin orkestrası. 21: Kitar SO· 
!o (Maryo) 21.30: Son haberler ve bor
salar. 21.30: Radyo, caz, tango orkt!Etrası 
ve Bayan Bedriye Tuziin :Jan. 

545 Khz. BUDAPE$TE, 550 m: 
J 9.40: Piyano konseri-Sözler. 2050: Pi· 

yano refakatile tarasota. 21.15: Stüdyo 
tiyatı-osu. 22.10: Duvumlar. 22.30: Fran· 
sız Lisztin eserlerinden konser. 23.10: Ha. 
va raporu. 24: Çingene musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m: 
, ,, ıc • ~n ... ı:ıo rl'1r ,.,.ı·ımı. ıer Fran· 

sız operetlerinden parçalar. 19: S8zler. 
19.15: Balet mrzrkuı. 20: Sozler. 20 20: 
Plll:. 2J: Sözler. 21.45: Kuartet oda mu. 
•ilı:isi. 21.45: Şarkılar. 22.10: Romen mu· 
sikisi. 23: Duyumlar. 23.lS: Konser·n de
vamı. 23.45: 1nrilizce ve almanca ciıtvum· 
lar . 

224 Khz. VARSOVA, 1339 m: 
19.45: P~ 20.07: Sözler. 20.35: Erya110 

korosu. 20.SO: Filmler. 21: V;y2na şarkı. 
l::ırı. 21.45: Duyumlar. 2155: Konferans. 
22: Senfonik orkestra konseri. 23: Rck· 
tamlar. 23.15: Hafif musiki ve dans. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 

20: Karışık yayım. 21: Duyumlar. 21.fS: 
Sözler. 21.45: Sarkılı radıro orkestrası. 22 
15: "Der Saebel im ]_!!smin., adlı musikilı 
skeç. 23: Duyumlar. 23.20: Berllnden re· 
portaj. 2345: Akşam IConseri l - 3: Gect 
kona eri. 

Khz. PRAG 470 m: 

20.30: Srammel musi.ıı:ısi. 21: Söiier. 21. 
15: Yugo/,av romansı. 21.45: Tiyatro. 
22.20: Kuartet konseri. 23.15: Plak. 23.30: 
Alnıanr..a duvuml•r 

İSTANBUL 

• 
28 Mayıs Sah 

18: Almanca ders. 18.30: Jimnastik (Ba
yan Azade Tarcan) 18,50: Muhtelif plak· 
!ar. 19.30: Haberler. 19.40: Bayan Mari 
Oıkan piyano, Mes'ut Cemil viyolonsel. 20 
Maliye bakanlığı namına konferans. 20.30: 
Demir caz ve bayan Rebii şan, 21.15: Son 
haberler ve borsalar. 21.30: Radyo orkes
trasL 22: Radyo, ca.z ve tango orkestra
lan 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 
19.30: Düo armonik. 19.S5ı Sözler. 20.30: 

Budapeşte operasından Verdi'nin "AİDA,. 
operasL (İstirahatlerde duyumlar). 24: 
Çingene musikisi. -

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m: 

13-15: Duyumlar ve pllk. 18: Plak. 1 o. 

f stanbul Radyo caz ve . "rkesfrası şen 
ve şarkıcısı Mehmet Karakaya 

'k •- k · 2t· So''zlcr 22 15• vamı. 23: Duyumlar. 23.15: Pli.k. 23.45: nı or ... estra onserı. . · · · . . . 
K · d 23 Duvn1nlar 23 ıs· Ecnebı dilıyle duyumlar. onserın evamL : ı-·· · · · 
Dans (Mircea kahvesinden). 23.45: Ecne· 
bi dillerinde duyumlar. 

224 Kltz. VARŞOVA, 1339 m: 

20.35: Şarkılar. 20.50: Sözler. 21: Kuar· 
tet oda mus:kisi. 21.30: Film musikisi. 21. 
45: Duyurrilar. 21.55: Konferans. 22: "LU
CİE DE LAHERMOOR,. adlı o••·ra (Do
nize•ti). 23.30: Sözler. ~.45: Plak. 24: 
Sözler. 2405: Plik. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 
21: Duyumlar. 21.05: Mizah! şiirler. 21. 

45: El armoniii ıolo. 22.05: Piyes. 23: Du
yumlar. 23.20: Uçuş yayımı. 23.45: Gece 
musikisi. 1·3: Bethofenin eserlerinden 
senfonik konser. 

Khı. PRAG 470 m: 
20.30: Karışık konser. 21.30: Tiyatro. 

22: Orkestra, 23: Duyumlar. 23.15: Plik. 
23.30: .Karışık hafif musiki. 24: Duyum
lar. • 

:224 Khz. VAR ŞOVA, 1339 m: 

20,35: Plak. 20.50: Söıler. 21: Sözlcr. 
21.15: Varşova filharmonisi tarafından 
konser. 23.30: Şiirler. 23.45: Doktor söz
leri. 24.05: Plak. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 
20: Hafif musiki. 21: Duyumlar. 21.15: 

Halk şarkılan. 21.45: Çift gitar konseri. 
22: Musikili şen skeç. 23: Duyumlar. 23.20 
Sözler. 23.45: Hatif musiki. l: Gece kon
seri. 2-3: Koro ile piyano konseri. 

Khz. PRAG 470 m: 

20.15: Plak. 20.20: lmyıımlar. 20.so: 
Hafif musiki. 21: Radyo piyesi. 22: Du· 
yumlar. 23.15: Plak. 23.30: Rusca duyum4 

lar. • 
1 Haziran Cumartesi 

545 Khz. BUDAPESTE, 550 m: 

29 Mayıs Çarşamba 
20.30: Salon orkestrası. 21.40: Küçük 

tiyatrosu. 22.30: Opera orkestrası. 23: Du
yurrilar. 23.50: Yüzme şampiyonluğu (re· 
portaj). 24.15: Caz. l TANBUL 

ıs Fransızca ders. İ8.30: Jimnastik, ba
yan Aude Tarcan. 18.50: Muhtelif plik· 
!ar. 19.30: Haberlcr. 19.4<f: Monolog - Ba
yan Halide. 20: Konferans: Maarif. 20.30 
Stüdyo çigan orkestrası. 

21: Bayan Ateş ean piyano ile. 21,20: 
Son haberler, borsalar. 21.30: Radyo or
kestrası. 22: Radyo, caz, tango orkestrası 
ve bayan Emine İhsan. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 

19.30: Plak. 21.10: Konferans. 20.40: O
pera orkestrası. 21.20: Duyumlar. 22.30: 
Cingene mızıkası. ~3.10: Hava raporu. 24: 
Caz. 

823 Khz. BÜKRES. 364 m: 

13-15: Plak. duyumlar. 18: Radyo orkes
trası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin de
vamı. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: Sözler" 
21.15: Piyano (Solist konseri) 21.45: Şar
kılar. 22.05: Radyo salon orkestrasL 23: 
Duyumlar. 23.15: Hafif musiki. 23.45: Ec
nebi lisanla duyumlar. 

224 Kh~ VARŞOVA, 1339 m: 
20.30: Piyano • prkt düo. 20.50: Söz

ler. 21: Pllk. 2145: Duyumlu. 21.55: Söz
ler. 22: Chopin konseri. gz.30: Sözler. 
22.40: Şarkılar. 23: RekTlimiar. 2.f.15: 
Salon ve caz musikisi. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 

20: Kanşık yayım, 21~ .DııYWDlar. 21..15: 
Ulusal yayım. 21.45: Skeç (Hariçteki al
manlara). 23.20: Uçuı yayımL :23.45: Oda 
musikisi. 24 15: Gece musikisi ve dana ha
vaları. 1-3: Gece .konseri. 

Khz. PRAG 470 m: 

18.50: Mektep şarkıları. 19: Amele ya • 
yrmı. 19.10: Almanca yayım. 19.55: Pıaı~. 
Duyumlar. Plik. 21: Şarkılar, 21.15: Çek 
musikisi. 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 23.30: 
Fransızca duyumlar. 

• 
30 Mayıs Perşembe 

İSTANBUL 

18: Almanca ders. 18.30: Mulite1il plak
lar. 19.30: Haberler. 19.40: İstanbul kon
servatavarı muallimlennaen Ferdi Statzer 
Piyano solo. 20: Sağlık ve sosyal bakan
lığı namına konferans (Siryan tuyiki 
yilksekliğinin manası ve ehemmiyeti) Maz. 
har Tevfik. 20.30: Ay tango orkeştnısı. 
21.15: Son haberler, boraalar. 2"°1.30: Rad
yo orkestrası. 22: Radyo, caz, tango or
kcstrau 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 

20.45: Stüdyo tiyatrosu. 22.45: Duyum
lar. 22.50: Asker m11.1kası. 23.10: İtalya -
Macaristan düelo ıampiyonluğu (reportaj) 
24.20: Piyano konseri. , 

823 Khz. Bt.tKREŞ, 364 m: 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 

&alon orkestrasL 19: Duyumlar. 19.ı5: 
Konserin devamı. 19.50: Sozler. 20.10: 
Konferans. 20.35: Bukreş operasmcbn 
transmisyon. 

224 Khz. VARŞOVA, 1339 m: 

20.15: Plak. 20.45: Reportaj. 21: Piya
no.şarkı. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 
22: Stüdyo tiyatrosu. 22.30: Plak. 22.35: 
Aktüalite. 22.45: Spor duyumlan 23: 
Reklimlar. 23.15: Senfonik konser. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 

21: Radyo orkestra.:ı. 23: Duyumlar. 
23.20: Uc;uş yayımı. 23.45: Oda musikisi. 
24: Londra'dan: Hanry Hail radyo c-.azı. 
1: Oda mu~ikisi. 2.15: Beethovenden pi
yano konserı. 2.35: Rus musikisi • 

Khz. PRAG 470 m: 

19.55: Plik. Sözler. 20.05: Asker mızı· 
kası. Sözler. 22: Radyo orkestrası. 23: 
Duyumlar. 23.15: Plak. 23.25: Cıız orkes
trası. 

• 
31 Mayıs Cuma 

İSTANBUL 

12.30: Muhtelif plaklar. 18: Dans musi
kisi, plak. 19.20: Çocuk saati, hikiyeler. 
Mes'ut Cemil. 19.50: Haberler. 20: Bayan 
Nazlı keman solo. 20.30: Havaiyen kitar 
Siyret ve arkarlaşlarL 2.1: Bayan Babik
yan pn piyano refnhtiyle. 21.20: Son 
haberler. 21.30: Radyo, caz ve tanıo or
kestrası ve bayan Birsen §an. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 
20.40: Pllk. 21.40: Duyumlar. 22: Opera 

orkestrası. 23.15: Hava raporu. 23.20: Çin
gene musikisi. 24.10: Cazband. 

823 Khz. BÜKRES, 364 m: 

13-15: Pille ve duyumlar. 18: Hafif mu. 
siki. 19: Duyumlar. 19.1~: Konserin de
nmı. 20,; Sözler. 20.20; Operet plWan 

823 Khz.. Bt.tKRE$, 364 m: 
13-15: Plak. Duyumlar. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlar. 19.15: .Mart ve 
'l{als musikisi. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 20. 
45: Sozler. 21.05: Radyo cazı. 22.30: Söz
ler.- Duyumlar. 23.0S: Konser nakli. 23.45 
Ecnebi dililc duyumlar. 

224 Khz. VARŞOVA, 1339 m: 
20.30: Piyano-şarkı konseri. 20.5<>! Ak

tüalite. 21: Asker mu:ıkaaL 21.30: Josef 
Şmid'in plAklarL 21.45: Duyumlar. 22: 
Sözler. 22.30:- 23: Rekllmlar. 23.15: Ede
biyat. 23.30: Hafif musiki. 24.05: Danı 
musikisi. 

574 Khz. STUTTGART, 523 m: 
21: Duyumlar. 21.10: Dans musikisi. 23: 

Duyumlar. 23.20: Ucuıı yayımL 23.45: Danı 
musikisi. 1: Orkestra konseri. 2·2.45: Oda 
musikisi. 

Khz. PRAG 470 m: 
18.45: Amele yayımı. 18.55: Almanca 

musikili yay1n1. 19.45: Duyumlar. 19.55: 
popurisi. 23.15: Plik. 23.30: Radyo or
Pl&k. 20.15: Asker mızıkası. zı.45: Radyo 
kestrası. 

Bir yanhşhk 

İsviçre (Bal) radyosunda 6 
nisan 935 günü akşamı "Stille 
im L 303,, adlı bir skeç yayıl
mıştı. Yayımın mevzuu fırtına
da kazaya uğrayan bir balondan 
yapılan reportaj idi. Tesadüf o
larak ayni tarihte Almanların 
"Graf Zeppelin,, balonu da ce
nub Amerika yolunda seferde 
bulunduğundan yolcusu olan 
Alman radyo dinleyicileri epey
ce telaşa düşmüşlerdir. Bun
lardan bir kısmı skeçi sonuna 
kadar takib edemeden Hava ne
zaretine telefonla müracaat et .. 
mişlerdir. 

• 
Çekoslovakyada gUndUz 
yayımları artıyor 

Çekoslovakyada günüiiz öğle-· 
den sonra iki saatlik yeni lıir 
program ilave edilmiştir. Prog
ram dans musikisi ve hafif mu
sikiden ibarettir. Radyo dinle
meğe yerleri müsait olanlar Pra
ğm bu yayımlarından istifade 
edebilirler. 

• 
'10vyet Rusyada 
portativ radyolar 

Sovyet posta ve telgraf idare· 
si bu sene zarfında hazırlanmak 
üzere 5000 portativ radyo ma· 
kinası ismarlamıştır. 

Bunlar umumi yerlerle icab 
eden bazı toplantı mahallerine 
hemen yetiştirilerek halka fay
dası olan yayımları dinletilmek 
için yaptınlıyor 

• 
Çekoslovakya'da yeni 
bir istasyon daha 

Çekoslovakya da Banska-Bys
trica'da uzun zamandan beri ya
pısına devam edilen büyük rad
yo istasyonunun sonuna varıl
mıştır. Bir ay içinde tecrübe 
yayımları başlayacak olan bu 
postaya Cumhurreisi "Maza
ryk,, in adı verilmiştir. 

Bu istasyon yayımlarına baş· 
lar başlamaz plnlan bitmiş olan 
iki yeni istasyonun yapısına 
daha başlanacaktır. 
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Türk Nöbetçi: "Yelkenlerini 
indir Kaptan!,, Diye Bağırmıştı 

BRi Ç 
" lelJJVeler 

Kötü Kadınlarla Düşüp 
Kalkan Bir Erkek! 

Yeni ba,lıyanıar ıçln: 31 

Renkten Sanzatuya 

Kardinal ••pkalarım g8rmekten, TUrk sarıklarını 
görmek elbette daha iyidir 

Kostantin Mora haberlerini lu Anadoludan getirdiği bir süva 
Venedikli gemicilerden haber a- ri müfrezesini Tekirdağı civarın 
lıyordu. Bu vaziyet karşısında da Epivasiyon köyüne çıkarmış
Mora'mn Kostantiniyeye en u- tı. 

Arkadaşınız her hangi bir 
renkten bir löve deklere ettik -
ten sonra sizden evvelki oyuncu 
pas derse, arkadaşınızı söyledi -
gi renkten tutmak veya başka 
bir renge değiştirmek imkam 
da yoksa, asgari bir kaa tla ve 
sırf deklarasyonu öldürmemek 
için bir sanzatu demelisiniz. Bu 
na (menfi sanzatu) derler. An -
cak (menfi sanzatu) deklaras -
yonu, bundan anlayan bir arka -
daşa karşı yapılmalıdır. 

(Menfi sanzatu) söylemelr 
için: 

Kör: 8, 7 
Karo: As, 9, 4, 2 
Trefl: Rua, 8, 4 
Pik: 10, 9, 5, 1 

gibi bir büçük onör lövesi bu -
lunması kafidir. 

Böyle bir deklarasyon daima 
iki onör lövesinden fazla olma -
yan ve bir renk söylenmesi im -
kam bulunmayan, arkadaşın ren 
gini tutamayan bir el gösterir. 
Eğer arkadaşınızın deklaras

yonundan sonra sizden evvelki 
oyuncu bir şey söylerse (menfi 
sanzatu) deklarasyonu fayda -
sızdır, çünkü nasıl olsa arkadaşı 
ruza tekrar söz söylemek sırası 
gelecektir. Böyle bir vaziyette 
ancak elinizde iki onör lövesi bu 
lunuyor. Ve hasmın söylediği 
rengi tutabiliyorsanız bir sı:a"za 
tu diyebilirsiniz • 

Renkten iki sanzatuya 

fak bir yardnnda bulunmasına Epivasiyon köylüleri- balıkçı -
d~hi imkan kalmamıştı. Turhan tık ve yolkesicilikle yaşadık
ogl~ Ahmedin Leontaris yolu ü- lan için biraz gürültüyü, kavga
zennde mağlQp ve esir edilmesi yı ve piliçkayı seviyorlardı. 
~nu ve Bizanslıları sevindirmiş- Türk süvari müfrezesinin az
ti ama, Türk kuvvetleri Morada lık olduğunu görünce geceyi 
bir daha böyle bir acemilik gös- beklemişler ve hava kararınca 
tennemişlerdi. Ve Beylerbeyi müfrezenin etraf mı çevirerek; 
Turhan Mora'nın bütün hakim "-Siz hayvanlarınızı tarla -
noktalarını ya eli altına, ya teh- Iarımızda otlattmız 1 Bunu öde -
d.idi altına aldığı için daha ileri- melisiniz ... - diye bağırarak ü
sıne gitmeyi şimdilik lüzumsuz zerlerine saldırmı!tlardı. 
bulmuştu. Madem ki ikinci Tabii Isfendiyaroğlunun a -
'Mehmedin arzularını yüzde yüz damlan derhal kılınçlarına asıl
tatmin etmiş bulunuyordu, ne - mqlardı. Fakat köylünün misa
den beş karış ıoprak için yeni firkollayıcıbğma inanıp soyun -
bir tehlikeyi göze alacaktı? muş lıulundUklan ıçın (*) gıyı-

Arkadaşınız bir renk söyledik 
ten sonra bunun üstüne iki san 
zatu diyebilmek için el\nizde 
arkadaşıntZin söylediği dışında 
iki .renkten iki ... hucuk onör lövr..
srbulunması lazımdır. 

Maksat Mora'yı Kostantini - nip silahlanmcaya kadar doğra
yeye yardım edemez bir hale ruvermişlerdi. 
sokmak değil miydi? Eh ... bu iş Kaçanlar bu kara haberi E -
olmuttu işte. Mora despotları • dimeye ulaıtırmca İkinci Meh -
~ Koatantiniyedeki kardeşle - med kaşlarını çatıp, diılerini gı
rıne Yardım etmek şöyle dursun cırdatmıştı ..• işte o kadar 
liaşlanıu kaşımaca vakitleri kal Fakat onun bu hiddetini gören 
mamıştı. Ellerindeki son kale _ ler, ne demek istediğini anla -
l~re sığınmışlar, kuvvetlerinin yp hemen tatbik etmiılerdi: 
bıraz daha kalabalıklaşmış ol _ 48 saat sonra ne bir Epivasi -
masın~ ~ağmen titre~rek kor _ yon köyü kalmııtı, ne de bir E
kunç akibetlerini bekliyorlardı. pivuiyonlu yolkesici. 

• 
Bu- esnada Rumeli hisan da 

yavaş yavaş Bizans için naaıı bir 
tehlike olduğunu hisaettirmete 
ve göstermeğe başlamııtı. Y aı. 
nız Kostantiniyede oturan 
Rumlar değil, düne kadar Ga • 
latada boğazların bir nevi haki
ki h&kimi rolü takınarak Kara -
deniz, Marmara ve Akdeniz ti -
caretine hükmetmeğe alışmış o
lan ve gururlarıyla, kötülükleri
le Rumlara dahi yaka ıilktirten 
Venedikliler ve Cenevizli tüc -
carlar da sıfırı tüketmeğe başla
mışlardı. 

Ve ... Geçen her gün İkinci 
Mehmedin elindeki yükaek 
Türk kudretini, Bizansa adım 
adım yaklaştınşma sahne olu -
yordu. 

Morada Turhan oğullan böy
lece çalışırlarken, Kostantani -
yenin bumu dibinde de Bizanslı 
köylülerin bir hatası Edime or
dusu askerlerine beklemedikleri 
ve aramadıkları bir fırsatı ver
mişti. 

Bu darbe o kadar süratle indi 
rilmifti ki ve hızlanm alamayan 
Türk askerleri yine öyle süratle 
etrafdaki diğer Rum köylerine 
de akma başlamışlardı ki. Kos
ı.ntin, il Mehmedin Kostarıta
niyeyi muhuaraya başladığını 
zannetmitti. r~rhal şehrin kapı 
larmı kapattı ve ilk hiddetle E
pivaaiyon Yol kesicilerinin inti
kamım Bizanata bulunan Tilrlt
lerden ve müalünıan tilccarlar • 
dan •lmaia kalkıştı. z 

Bir kaç saat içinde atlı "Va _ 
renk,, ler, tehri tara yam ne ka
dar Müalibnan vana Y*katayıp 
~paettiler. Bunlar aruında E
dıme sarayının gezmek veya ö
teberi atmak için Kostantaniye _ 
ye gelmiı olan bir kaç harem a
ğası da vardı. 

Dıraga oğlu bunları huzuru -
na getirtti. Müthiı bir feliketin 
içinde klldıklarmı gördükleri 
halde bu harem ağalan hiç bir 
alçaklık göstermediler. Ne ağla
dılar, ne yalvardılar. Yalnızken 
di hükümdarlarına nası lbir hür
met gösteriyorlarsa bu hır=sti
yan hükümdarına da öyle bir 
hürmetle baş keserek dediler 
ki: 

Renkten üç sanzatuya 

Arkada,mızm rengi üzerine 
üç sanzatu diye bilmek için eli
nizde üç buçuk onör lövesi bu -
lunmalıdır. 

Renge mi, sanzatuya mı? 

Arkadaşınızın söylediği bir 
ı:engi bafka bir renkle mi, yoksa 
bir sanzatü ile mi değiştirmek 
daha iyidir? Şunu bilmek lazım 
dır ki, rengi bir sanza tu ile de -
ğiştirmekten, rengi başka bir 
renkle değiştirmek muhakkak 
ki, daha iyidir; çünkü bir sanza
tu elin zaif olduğunu gösterir. 
Fakat arkadaşınızın rengine iki 
sanzatu söylemek imkanı varsa, 
bunu yapmak, iki lövelik bir 
renk söylemekten daha iyidir. 
Yalnız bunun için arkadaşmızın 
söylediği renk dışındaki öteki üç 
rengi tutmak lazımdır. lki san
zatu söylemek imkanı varken 
iki lövelik bir renk deklare et -
menin fenalığı 'udur ki, arkada
şmq, manşa gitmek imkinı var 
ken, arttırmayı kesepilir • 

Şu halde meseli arkadaşını -
zm bir körü üıtüne: 

Kör: Dam, s. 
Karo: Rua, 6, 4. 

PiT~k R: Aa, vale, 10, 5, 4. 
: ua, 6, 2. 

şeklindeki bir elle iki aanzatu 
söylemelisiniz. J 

Zanzatudan renge 

Arkadqmızm söylediği bir 
sanzatuyu, iki lövelik bir renkle 

Şu. halde mesela arkarlaşım . 
zm bır sanzatusu üzerine: 

Kör: As, dam, 7, 6, 5. 
Karo: As, 8, 4. 
Trefl: 6, 3 
Pik: 9, 7, 2 

şeklindeki bir elle iki kör söyle
mek doğrudur. 

Zorlama değiştirme 

Arkadaşınızın bir deklaras -
yon yaptığı zaman elinizde üç 
buçuk onör lövesi bulunuyorsa 
manşa gidilmesi ve manşın ya
pılması muhakkak gibidir. Böy 
le kuvvetli bir elle arkadaşmızm 
rengini bir löve fazlasile değiş
tirmelisiniz; mesela bir kör üze 
rin~ ~Ü: pik değil, iki pik söyle
melısınız. Bu (zorlama değiştir 
mesi) dir, yani ortaklar manşı 
buluncaya kadar arttırmaya de· 
vam edecekler demektir. Bunun 
için deklire edilmiş olan rengin 
kuvvetli olması şart değildir. 

Bir renk ÜT.erine iki sanzatu
söylemek (zorlama değiştirme -
si) değildir. Diğer taraftan eğer 
(bir zorlama değiştirmesi) yaptl 
dığı zaman, alınacak sayı manşı 
yapmağa yetiyorsa, manası kal 
maz. 

(Zorlama değiştirmesi)ne bir 
misal gösterelim: 

Arkadaşınız bir kör ~-k1s ... 
ettikteb sonra: 

Kör: 8. 2. 
Karo: As, dam, 5. 
Trefl: Vale, 7, 6, 2. 
Pik: As, rua, dam, 4. 

şeklindeki bir elle ne bir sanza . 
tu ve ne de yalnız bir pik söy • 
lemeleri, fakat iki pik deklare 
etmeli. 

(Zorlama değiştirmeleri) ne 
arkadaş tarafından verilecek ce 
vaplar da çok önemlidir. Bunları 
~-...... ......,.............. ---..... -~ 
ğiz. 

Bilenler için 

• R V 2 
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Kaadı (S) vermiştir. 

(S) bir kör, (N) iki kör, 
(S) dört kör söylemiştir (0) o
yuna kör onlusu ile başlamış -
tır. 

" Edirne o k u y u c u 1 a r ı -
nızdan Y Ildız,, imzasile aldığı
mız mektupta bir okuyucwnuz 
''Çok derliyim" diyerek bize 
dert yanıyor. Dert malCim: Çıl
dırasıya sevişiyorlar; fakat ai
leleri bu sevişmeğe engel olu -
yorlar. Ailece gayet iyi tanış
trkları halde ancak on aydanbe
ri sevdiğini hissetmektedir. Di
yor ki: 
"Yakın bir zamana gelinciye 

kadar ona aşkımı söyliyeme
dim. Hareketlerinden anlıyor
dum ki, o da beni seviyordu. Ni
hayet 3 ay evvel aşkımı ona an
iattım. O da beni çıldırasıya 
seviyormuş. Mektuplaşıyoruz, 
sırasında da konuşuyoruz. Aile
si seviştiğimizi duymuşlar, şid
detle mani olmak istiyorlar. Fa
kat ne çare! .. biribirimizi sevi
yoruz. Verilen tembihlere rağ· 
men yine de mektuplaşıyoruz, 
konuşuyoruz ve her gün biribi
rimizi görüyoruz .. .'' 
Aşk hislerin en masumu ve 

en taıbiisidir. Her kalp e§ini bul
mağa can atar. Ne kadın, ne de 
erkek tek başına tam değildir. 
Fakat aşkın çok karışık, içinden 
çrkılmaz kısnnlan vardır ki, 
bunları ayınnak için tecrübeli 
olmak icap eder. Birisile sevişi
yorsunuz, ili ... Burada düşünü
lecek iki nokta var: Acaba sev
diğiniz sizin küfvünüz mü? Yaş 
ve seviye noktasmdan küfvü-

. nüz mü? Aileniz neden bu aşka 
muhaliftir?. Siz onlan şüphe 
yok ki çok haksız görüyorsu
nuz. Fakat biraz düşününüz, hiç 
te mi haklan yok ... Y alruz sizin 
bedbaht olmanız için mi muha-

lef~igwl4r~aıpıer, aııcıuu 
akıllara baş vurmadan seçerler. 
Fakat siz onu bir tarafa buakı
nız ve ailenizin itirazlarını göz 
önünde bulundurarak aklınıza 
baş vurunuz. Bu aşkm sonu ya 
iyi gelmezse? ... 

Aklınız size istedifinis CeYaP

bı müspet olarak verirse ve eğer 
yasınız da otun yaklaşmıı ise 
istikbalinizi kimsenin reyini 
<iinlemeı. · m tayin edebilirsiniz. 

• Öyle kadınlar vardır ki, ko -
calarının küçük bir ihmali onla
rı derhal muk•beleye ve ihane
te sevkeder. Yine öylelerini bi
liriz ki, kocalarının hergün, her 
~ece ihanetine karıı likayttır
lar. Ya sabrederek, tahammül 
ederek lakayt, yahut tabiati ik
tizası umursuzdur. 

Bize Taksimden mektup ya
zan Ay - Yıldız, kocasının iha
netine karşı omuz silkenlerden 
birisi. Bunu tabii görüyor, er
keklerin bir kadınla iktifa etme
lerini adeta abes buluyor ve di
yor ki: 

gelerek aile ahengini muhaf a.,.a 
etmekteyim. Kocamın cebinde 
bulduğum resimler ve bazı işa
retler bende nefret bile uyan
d11mayor. Kocam son derece 
çapkındır; fakat bu çapkınlığı
nı adi evlere, kötü kadınlara 
hasretmiştir. Şimdiye kadar ta· 
nıdıklarımdan bir kadınla, ya
hut ko.uşularımızla çapkınllğı 
ne göl'iilmüş, ne işitilmiştir. 
Ben bundan dolayı adeta ifti
har da duyarım. Ancak son za
manlarda bazı ahvali beni endi
şeye düşürmeğe başladı. Belki 
onun çapkınlığına engel olmak 
mümkündür, fakat yapmak is
temiyorum ..... 

Ay - Yıldız imzalı mektubwı 
sahibine meşhur Forel'in "Cin
siyet Meselesi" ismi altındaki 
kitabından şu cümleyi göstere
ceğiz: 

"I:ötü kadınlarla düşüp kal
kan erkekler asil kadın ruhunu 
anlamak kabiliyetinden mah
rum olmağa başlarlar. Çünkil 
kötü kadın demek, kurulmuş 
makine demektir. Erkeklerin 
iştihasını teskine yarayan ma
kine. Erkt . bu m11kiuede yalnız 
hayvanca arzularının aynasını 
Körür ve bu suretle kadın ruhw 
nu anlamak iktidarını kaybtJ& 
tfer." 

•• Ve bu satırlara ilave edece
ğimiz tavsiye, Ay • Yıldız'm 
mümkün olduğu kadar çabuk 
kocaamı kötü kadınlardan kur
tarmasından ibarettir. 

• 
Yaıı henüz evlenme yaşına 

"' lmemiı olanların aıkı yüzde 
doka.n hevestir, gelip geçici-
9tfn.,1tfnfur.ıtay'afıanrura~ure-
cek sanırlar. 

Bize Mine imzasiL mektup 
yazan küçük kız diyor ki: 

"On altı yaşındayım. Bu sene 
H atbiyenin son sınılında olan 
bir 6eaçle llç Nnedenberi sevi· 
flyoruz. Kendisi ile yüz yüze 
gelmediğim halde y&lnız mek· 
tuplarımız bizi bir/birimize bağ
lamıştı, akrabası olan iki kişi 
onun başkası ile niıanlandıfını 
söylediler, t•bif fena halde kız
dım, acı bir mektupla kendisin
den şikayet ettim. Fakat o, an· 
nemden, babamdan beni istedi: 
vermediler, yaşı: .. müsait değil. 
diyormuş, ben ondan nefret edi-
0 er geç benim elime geçecek 
diyormuş." 

Madem ki, nefret ediyor, o 
halde n ... _ • · k '- .1ektir, de
ğil mi? Hayır .•• Kadının kinin· 
cen veya nefretinden korkma
yımz. Asd mesele onun mnur
suzluğudur ve bu küçük kız da 
nefret ediyorsa n-de.ı bize mek· 
tup yazıyor? ... Çünkü hili ali· 

Oyuna kozla başlanmış olma
sı (S) ye trefli kesmek için va -
kit bırakmaz. Binaenaleyh pikle 
ri sağlamlaştırmaya bakmalıdır. 
E~er pikler taksim olm~şsa Ü· 
çüncüsü•ıü kesmek suretıle buna 
muvaffak olur. Sağlamlaşmış 
pikleri oynamak için mora ye· 
gane el geçirecek kaat bir koz 
olduğu için, koz oynamadan ev
vel pikleri sağlamlamak mecbu-
riyetindedir. 

Fazla olarak pikleri sağlam -
laştırİrken morda el tutacak bir 
kaat lazım geelceği için, pi~in 
ilk lövesini hasımlara vennelı -
dir. Bu suretle pik ası mora el 
geçinneğe yarar. (S )tekrar el 
tuttuğu zaman iki defa koz çe -
kecek, morda koz ruasmı muha 
faza edecek ve ondan sonra ü -
çüncü piki kesecektir. 

"Eskiden beş on kadın sahibi 
olan erkekler yok mu idi? Buna 
mukabil beş on koca sahibi olan 
kadın yoktur. Demek ki, 'tabiat 
erk~klere bir kadını az görmek
tedır. Bugün bütün medeni 
memleketlerde olduğu gibi biz
de de birkaç kadın almak ya • 
saktır, fakat metresle ayni şey 
temin ediliyor. 

kadardır, ne olacak? diye merak 
iiçndedir. Onu anlamak mera
kındadır. 

Bayan Mine'ye 18 yaşını geç• 
tikten sonra cevap ·. receğiz! • 

• Bu da bir hulva içinde. Bize 
Hulya imzasile yazdığı mek· 
tnpta tatlı hulyalarını şöyle hi· 
l:iye ediyor: 

"iki sene evvel üniversiteyi 
bitiren bir gençle dört seneden
beri seviıiyoı Geçen sen6 
Sorbonne Darülfünununa de
vam ediyordu. 

Rumeli Hisan önünde Türk 
hükü,mdarı Türk askerlerinin 
Rum tarlalarını çiğnediklerin • 
den bahseden lmperatorun se -
firlerine gözdağı vermek için 
kayin pederi Zağnos Paşayı ça
ğırıp; 

"- Trakyadan geçecek her 
süvari, Bizanslılann tarlalarını 
mutlaka atma çiğnetecektir .,, 
Dememiş miydi? 
Eh işte ..• Bu emri adamakıllı 

yerine getirtmek için can atıyor 
larmış gibi bir tedbirsizlikle Bi
zanslılar başlarını bir betaya sok 
111uşlardı. 

Xürk kumandanı isfendiyaroğ-

- Bizi böyle bir zamanda şeh 
rinizde bulunduran talihsizliği -
mize küsmiyoruz. Y alruz size 
şunu söylemek istiyoruz. Biz an
cak öbür güne kadar Edimeye 
dönmek şartile buraya gönderil 
miş hizmetkirlanz. Hükümdarı 
mımı emirleri bizim taraf ta de
ğiştirilmeden tatbik edilir. Eger 
bizi şimdi serbest bırakmayacak 

(Arkası var) -
.(•) Bir kısmı da uyumakta İmİt 

değiştirmek için en az bir bl\çuk 
onör löveıi ve kaideye uygun 
beş kiatlı bir renginiz olmak ll
zımdır. Bir sanzatu üzerine iki 
lövelik bir renk deklirasyonu, 
bir sanzatuyu ikiye çıkarmak -
tan daha iyidir. Böyle bir dekli 
rasyon hiç bir zaman (dur!) işa 
reti sayılmamalı, fakat en iyi 
deklarasyona gidilebileceğini 
gösterdiği anlaşılmalıdır. 

Prensip: As ve dört ufağı 
morda, iki ufağı kendisinde bu -
lunan bir rengi, taahhüdü yapan 
oyuncu, o rengin üçüncü lövesi 
nı ~~mek auretile sağlamlaştı
·~bıılr. Bu rengin ası ile morda 
hır fazla el tutabilecek vaziyet 
yapmak için, rengin ilk loveai 
hasma bırakılmalıdır. 

AÇIK KONUŞMA 

Okuyuculanmudan K. O. ye: 

Kocamla altı senedenberi ga
yet iyi geçiniyoruz. Bu altı se· 
ne içinde onun bana hasta oldu
ğu günlerden başka devamlı o
larak üç gün sadık kalmadığın
dan eminim. Gittiği yerleri bile 
biliyorum. Fakat bunları gör· 
memezlikten, bilmemezlikten 

Mektubunuzu aldık. Sorduğu 
nuz noktaların cevaplarını yann 
ki sayımızda bulacaksınız. Bey • 
nelmilel briç nizamnamesine ge 
lince, bunun için, başka okuyu -
culammzdan da mektuplar al -
maktayız. Münasip bir zaman -
da ve ilk fırsatta isteğinizi yeri 
ne getireceğiz. Savgdar. 

Bu sene mezar. olmak için 
tekrar devam edl ~ek. Oradan 
0eldiği zaman güzd bir yav~ 
kurmak istiyor. Yaşım miJsaıt 
olmadığı için buna imkan bulr 

J·orum." . 
Madem ki henüz tahsildedıt, 

hele 11"9!r • '·eti.· • bile değ!l .. 
dir. O hal · : bekliyecek~!1'1!i 
Onu beklerken yaşınızın n~.,. 
de gelmiş c.lacak ve o zaıı_..
kadar bu tatlı hulya içinde yatt" 
yacakemız, fena mı? 
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Kahveciler Nasıl 
Ya ş a r? D e r d 1 eri 
Nedir? Kahvelerde 
En Çok Ne içilir ? 

Kahvelerden Oyun Kalkmalı mı? 
Ankara Belediy .i, kahve ve 

gazinolarda oyun oynanmasını 
Yasak etti. Bu yasağın ıstanbu
la da sirayet etmesi ihtimali, 
kahve ve gazino sahiplerini bir 
aralık endişeye düşürür gibi ol
nıuştu. Biz bu münasebetle, İs
tanbul kahve ve gazinolarında 
hangi oyunlar oynandığını, han 
gi oyunlara daha çok rağbet ol
duğunu sorup soru~turduk. 

Öğrendiğimize göre, lstan
bulun birinci sınrf kahvehanele
rinde en çok elde dolaşan tavla
dır. Tavla oyuncuları da sınıf 
ıınıftır. Bir kısmı, bir ve niha -
Yet iki parti oynayıp bırakır. 
Bir kısmı da, sabahtan akşama 
kadar zarları elinden düşürmez
ler. 

Tavla merakına tutulanlar 
içinde öyleleri vardır ki, gecele
ri gözlerine uyku girmez. Sabah 
erkenden kahveye düşerler. Ye
llildikçe hırslanarak, saatlerce, 
biç baş kaldırmadan oynarlar. 

İskambil kağıdı, daha ziya
de ikinci sınıf kahvehanelerde 
oynanır. 

Dominoya eskiden r a ğ b e t 
Çoktu. Son yıllarda, bu oyun 
tözden düştü. Pek nadir olarak, 
bazı ihtiyarlar, domino ile aznif 
oynamağa gelirler. Aznif, vaık
tile Aznif isminde bir Ermeni 
kadınının icat ettiği oyundur. 

İskambil or ... l}ları arasında, 
Poker, 31, 66, pastrra, prafa, laz
kene, papaz kaçtı, konçine, ahçı 
iskambili, bakara belliıbaşbları
dır. 

Son yıllarda poker oyunu 
kahvelere kadar düştü. Dört ki
şi bir araya geldi mi, hemen bir 
kare çeviriyorlar. 

Bilardoya gelince; bu oyun 
lleti, daha ziyade yüksek gazi
llolarda ve ancak birinci sınıf 
ltahvelerde bulunabiliyor. Esıki 
bilardo meraklıları da günden 
tüne azalmaktadır. Bir zaman
lar istekayı elinden bırakmadan 
ıoo - 150, hatta 200 karambol 
l-'apan bilardo şampiyonları var
dı. 

Kahvelerden oyun kalkarsa, 
ile olacak? 

Bunun cevabını Meserret Kı
raathanesi sahibi lsmail'dcn 
dinleyiniz. İsmail diyor ki: 

- Kahveciler, bulundurduk· 
~rı her tavla için maliyeye üç 
lıra oyun vergisi verirler. 

Bu varidat membamın kuru
tulması için biz, ortada ciddi bir 
•cbop göremiyoruz. 

Belediye 

kurt Kahvehanesi sahibi Celal 
de şunları söylüyor: 

- Ben size bir şey söyliye
yim mi, eğer kahvelerden oyu
nu kaldırırlarsa, bunun netice 
itibarile siz gazetecilere ziyanı 
dokunacaktır. 

Durun anlatayrm: Bilirsiniz 
ki, kahvelerimizde her gazete -
den birer tane bulundururuz. Bu 
yüzden bir gazete, en aşağı 8 • 
10 kişinin elinden geçer. Oyun 
kalktığı gibi, herkes gazeteye 
dü~eceği için biz de bir yerine 
herbirinden birkaç tane almağa 
mecbur olacağız. Bu suretle, kı
raathanede bedava gazete oku
yanlar çoğalacaktır. 

r-........---~--

5 Kuruşa 
Kahve 
Pahah mıdır? 

Vaktile nereye' gitseniz, ok
ka dört yüz dirhemdi. Önun 
giıbi, şimdi de hangi kahveye 
gitseniz, bir fincan kahve (5) 
kuruştur. 

Acaba, kahve fiyatlarının 
bugünkü düşkünlüğüne göre 
5 kuruşa kahve yüksek sayıl
maz mı? 

Biz de bu kanaatte idik. Fa
kat kahveciler diyorlar ki: 

- Hayır! .. 5 kuruşa bir fin
can kahve, hiç te pahalı değil
dir. Her ne kadar, katkısız, 
bol şekerli bir fincan kahve) 
en ç•k iki kuruşa mal olur. 

Fakat biz, k a h v e c i 1 e r 
k a h v e n i n maliyet fi -
yatma küçük bir fey ilive ede
rek müşteriye satacak olursnk 
kahvelerimizi, kapatmalıyız. 
Çünkü, dükkanlarımızın ver -
gisi çok yüksektir. Kahveci
ler, içinde kira ile yerleştikle
ri binanın safi olmayan ge li
rinin yüzde 35 ini kazanç ver
gisi olaraık verirler. 

Bu yüzden, kazançları çok 
defa masraflarile ancak baş
başa gelir. 

Kahveciler, yalnız bir fincan 
kahvenin maliyetini değil. 
dükkan kirasını, vergileri, be
lediyenin kestiği cezaları, kı
nlan fincan ve bardakları, ya
nan elektriğin parasını da he
saba katmak meoburiyetinde
dirler. 

Ve bütün bu sebeplerden 
dolayı, bir fincan kaıhve için 
verdikleri 5 kuruşu, müşteriler 
çok görmemelidirler. 

2500 kahve Ve Gazino Var! 
Yalnız, bundan on, on beş yıl 
önceye nisbetle, kahvelerin ve 
gazinoların miktarı arttığını 
söy liyebilirim. 

Bu artma nisbeti, sanırsam 
yüzde yirmiyi bulur. 

Kahvelerin artmasında işsiz
liğin en büyük rolü oynadığını 
ben de k<.bul ederin. 

Fakat, kahveler azaldıkça, 

meyhanelerin çoğaldığıhı da 
unutmamak lazım. Boşta &c.zen-

ter, vakit geçirecek bir yer arar
lar. Kahve olmasa, muhakkak 
ki, meyhaneye gidecekler. 

Halbuki, İstanbulun en kötü 
meyhanesinde üç kadeh rakıyı 
otuz kuruştan aşağı içemezsi -
niz. Bundan şu netice çıkıyor: 
Bizde kahveler, en az masrafla 
en nezih surette vakit geçirile
bilecek yerlerdir! 

BAŞTA 
KAHVE ... 

• 

- Kahvelerde en çok aarfe. 

Yaz geldi, açıkhk yerlerdekl 
gazinolarda raQbet görUyorl 

• 
dilen şey kahvedir! 

Bunu bize söyliyen bir kah 
vecidir. Bu kahveci di) or ki: 

- Satışmuzın yüzde yetmişi, 
bazı kenar maI-. .ıl:.!lerde yüzde 
se!:scni ve doksanı kahve üzeri
nedir. Öndan sonra çay gelir. 

Yazın, tek tük eazoz istiyen
ler bulunur. Ihlamur sarfiyatı 
pek azdır. Kış mevsiminde bi
le birkaç hastalıkh ·.:ıen 

bafka ııhlamur içeu b'"~-. 

ispirtolu içki lçllmlyepı kahvelerde herkes böyle uslu akllh oturur .. Nargile tiryakisi, nargileyi böyle içer 1 
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"MEIN KAMPF,, 

KAVGAM 1000 çirozumuz nihayet 6 liraya 
satılabiliyor. Hoş 6 1 iraya sata· 
bilenleri parmakla ~3steriyo~ 

H i t 1 e r' i n ya z d ı ~ ı k i ta b 

[BU ESERDE ILERl 
SURULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFR1KAY1 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DiKODU UY ANDIR -
MIŞ SIY ASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

olduktan sonra da, halk kütle -
leri üzerinde daha ziyade tesir 
bırakmak için, daha ziyade o 
yoldan yürümüştür. 

Fakat bir devlet kurumunda, 
bilhassa Almanyada iktisat iş -
}erinin de parti prensiplerine gö 
re bir düzene korunası lazımdı. 
Hitler, Almanyayı komşularına 
kendisinden korkulacak bir dev 
Jet olarak göstermek . kaygusu 
içinde, amele matalibi ile de kar 
şılaşukça, bu taleplerin enini bo 
yunu ölçüyor, bir defa işçiyi 
marksist tesirinden kurtaracak 
şekilde haklı olan isteklerini ye
rine getirmeğe çalışarak, işçiyi 
de kendi lehinde tutmağa çalışı 
yordu. Eğer öyle yapmasa, ame
lenin maddi menfaatlerini gö -
zetme::e, bunların hiç bir zaman 
kendisi ile beraber olamıyacak 
!arını itiraf eder. 

1922 de milliyetçi sosyalist 
partisinin nüfuzlu adamları müş 
kül bir mesele karşısında kaldı
lar. Amele sendikalarına karşc 
nasıl bir vaziyet alacaklardı? 

Her hangi sanayi şubesinde 
çalışan işçi, her hangi bir sendi
ka teşkilatına dahil değilse, ona 
iş verilmezdi, eğer dahilse hem 
iş verilir, hem de ayrıca bu teş
kilattan maddi menfaatler bek
liyebilirdi. Amele sendikaların -
da ekseriyeti yine işçiler teşkil 
ediyordu. Yevmiyeleri yükselt
mek için kendilerinde mücadele 
ye girişecek kuvveti buluyorlar
dı. Hatta sanayi erbabı ile ame
leye az çok gelir temin eden an
laşmalarda yapmışlardı. Hiç 
şüphe yok ki, bu sendikalar sa
yesinde amelenin hayatı daha 
kolaylaşmış, daha düzelmişti. 

Bu bahiste sanayi erbabı ile 
de konuşmak hayli müşküldü. 
Çünkü bunlar para verip çalıştı
rıldığı adamların bir kuvvet ha 
linde karşılannda dikilmelerine 
bir türlü tahammül edemiyor -
lar, vaziyetinin ahlaki ve mane 
vi faziletini kale almıyorlardı. 

Viyanadaki tecrübelerine gü
venen Bitlerin, sendikalar hak
kında da başka düşünceleri var
dı. 

lşçiyi kullanan adamın kul -
lanın atarzmı yoluna koymadık 
ça, işçinin de hakkını, mcvkiini 
ekmeğini koruması için teşkilat 
yapması tabiidir. Bundan çıkan 
netice şudur: Sendika kurumla
rı, hiç olmazsa, muvakkaten lü
zumlu şeylerdir. 

Milliyetçi sosyalistler sendi -
kalar karşısında esaslı yoldan 
yürümek, kendilerine karşı şu 
sorguyu sordular: 

" TAN "m tefrikası : 30. 

Sendikaların lüzumu var mı, 
yok mu? 

ı - Milliyetçi sosyalist par -
tisi sendikalarla doğrudan doğ 
ruya meşgul olmalı mı, yoksa 
mensuplarını herhangi bir bekil 
de sendikalist hareketine girme 
ğe teşvik etmekle iktifa mı et -
meli? 

2 - Milli bir sendika nasıl 
kurulmalıdır? Bu sendika ne iş 
yapacaktır? Hedefi ne olacak -
tır? 

3 - Sendikayı kurmak için 
hangi yollardan gitmelidir? 

Bu sualler bir defa sorulduk
tan sonra, artık cevab vermek 
için tereddüde mahal yoktur. 
Sendika kurumlannın lüzumu 
bir defa kabul edildikten sonra, 
parti prensiplerine göre bu ku 
rumla~a şekil vermek kolayla 
şır. 

.Milliyetçi sosyalist hareketi -
nin ilk hedefi milli bir hükfimet 
kurmaktır. Bu hüklimetin de 
müstakbel bütün müesseseleri -
nin kendinden olması lazımgel -
diğine şüphe yoktur. Sadece kuv 
vete güvenen bir partinin yapa
bileceği en büyük hatalardan bi 
ri, yeni ıslahatın temellerini ev
velden iyice gözönüne almadan, 
sadece kuvvetine güvenerek ıs -
lahata kalkışmasıdır. 

Bir parti daha iktidar mevkii
ne geçmeden bütün sahaları, bu 
sahalarda yeni nizamı kuracak 
adamlarını evvelden seçmiş ol -
malıdır. Bu hazırlık olmadan, 
yapılacak herşeyde yaşamak ka 
biliyeti olamaz. 

Hitler burada Weimar kanu
nu cssisini misal gösteriyor. Bu 
kanun Alman milletinin ihtiyaç
larına uygun değildir. Alman 
milletinin mazisi ile de hiç bir 
ilişiği yoktur. Hitlcr kendi par
tisine rnensub adamların soysal 
meselelerle daima meşgul olma 
tarını ve sonra da bu meseleler 
etrafında fikirlerini ortaya koy
malarını istiyor.Hatta sendikala 
rın bu hususta iyi bir mektep o
labileceğini de zannediyor. İste
diği, iktidar mevkiine geçtiğ za
man,elinin altında tecrübeli, işçi 
ile beraber bulunmuş, işçinin ha 
yattaki çeşit mücadelelerini iyi
den iyiye bilen adamlar bulun -
durmaktır. 

Bundan başka ancak bir kuru 
ekmek kazanabilen işçi mahfel
lerinin içinde milliyetçi sosya -
list partsine mensub adamların 
bulunması, bu mahf ellerdeki ha
leti ruhiyeyi mes'ud bir şekilde 
değiştirebilir. 

Bundan başka milliyetçi sos
yalist sendika, sınıf mücadele -
lerinin aleti olamaz.Ancak mem 
lekette mevcud muhtelif istihsal 
şekillerinin bir mümessilleri ola 
bilir. Milliyetçi sosyalist hüku
met smıf farkı tanımaz. Siyasi 
bakımdan karşısında ancak hak 
lan bir olan yurddaşlar vardır. 

(Arkası var) 

Kim derse desin ... Ben, inan
mam. Bu deniz, boş yere kudur-
muyor. 

Hayır!. Onun zaman zaman 
kuduruşu, balrkçı kayıklarma, 
yelkenlilere, geı.1ilere saldırışı 
yalnız kuru bir tesadüfte.ı_ı, •ıal
nız rüzgarın şöyle veya böyl~ e
sişinden, ~ir f ırtm~ın tepesıne 
inişinden 1baret degıl. 

Biraz da başka tarafı var bu 

Felatietli bir Ciazanm acısını 
insanca duydukları gün mor, 
kara veya yeşil dalgaları çatla
yıp köpüklenen şu <lcnizi ve de
nizleri bir sövüntü bombardıma 
nına tutanlar birer günlerini 
dalyanlarda ve Boğazın Kara -
denize en yakın olan köylerinde 
geçirmiş olsalar göreceklerdir 
ki bu denizin o cılız kaburgalı 
balrkçı kayıklarına saldırışında, 
haklı tarafı çok göze vuran bir işin: 

Bir manası var bu hiddet1eni- isyan vardır. 
şin. 

Ben; ~ , 
"Bir oburun, körpe bir bc~dır-

Buna ben, evvelki gün Bü -
yükdereden Rumeli fen erine ve 
oradan Anadolu kavağına gide
rek inandım. 

Bu kıyılarda topraklar çiroz
larla örtülüdür. Sanki oralarda 
toprak bir tarladır ki çiroz eki
lip çiroz biçiliyor. 

cmı kaşla göz arasın~a ~id:~i
ne indirmesi nasıl bır ıstegm 
zorlayışı ile oluyorsa, beş düzü-

Bir başka köyde nasıl, saman 
' yığınları, arpa, buğday, mısı;: 
harmanları, tütün sergileri gö -

\.'- rürseniz bu kıyılarda da tıpkt ! öyle yığınlar, harmanlar ve se~-
~ 1 giler görüyorsunuz. Ama, sen

·. li.I:" asılanlarda, üstüste yığılan-
~ lar ve ıharmanlarda savrulanlar

da, hep çirozdur. Yalnız çiroz • 
dur: 

Yerde çiroz, gökte çiroz. 
Buraları betbaht denizin her 

yarattığı, tuzlayıp kurutanlann 
(Ne tarafa baksamz çiroz salamura yapıp fıçılara dokiu -

görüyorsunuz .. ] ranlarm oturdukları yerlerdir. 

ne balikçıyı, kayıkları ve ınpla- 1 Kurutula~ .. mily~l~rc~. ·us
rile birlikte içine çektiği anda kumruyu gorunce duşundum: 
bir denizin de tıpkı öyle, bir is- Sabah, akşam, kış yaz, durma 
teğin, bir içten zorlanışın _ ına- dan, .. efes aldırtm.:ıdan ~uplari
nasmı gözlerimize soktugunu le bağrını tarayan, içinde her 
zannediyorum. yeti_şeni, her yetiştirmek istedi-

Tekerleme yapıyorum sanma ğini analık ve yaratıcılık zevki-
ymız. ne doymasına meydan verme -

Deniz kendisine bir şair gö- den içinden çekip alan ve sonra 
zile ba'k~yan balıkçıya ve içi_n sanki kendisile alay etmek, bur 
de genç bir erkeğin güz~l ~~ nuna gülmek istiyormuş gibi 
sevgiliye mehtap . seyrct~ırdı~t kıyılarınJa iplere dizilip, sergi
maun boyalı bir kı:kten bır çolc lere asıp tarlalara y. yıp kuru -
ayrılıkları olan balık kayığıı:ıa, tan kayıkçıya, ''3lıkçıya bu de
niçin, bir şiire, bir sevda gezın- nizi nasıl dost ede~ili:-siniz? 
tisine verdiği tatlılrkları sun- Buna imkan yoktur. 
mak istesin?. Niçin?. Ben, ~eçen gün doğuran ke. 

dimin bile enceklerinden birini 

aşıran komşumun çocuğuna, ba
la kinini tavında tutan bir düş-

ya .... 
Üstüste 375 kuruştan hesabt 

yürütürsek daha doğru olur. 
- Peki ... -dedim - ne kadar 

baHk var bu sergide? 
-340.000. 
- Bunla• m hepsini yaL 

sen mi tuttun? 
- Y oook ... Ne ~ Jnlarm hep· 

sini iben tutt .... n, ne de hepsi be-
nimdir. Bunlar tüccarın r.:alı
dır. Beıı, bı kızlar, delikanlılar, 
çocuklar hep işçiyiz biz burada? 

- Ala ..• Ne gündelik alırsı
nız? 

- Gür lelik münd.Jik hak ge 
tire. Biz götüıiiye çalışırız. 

- ??? 
- Bak anlata,, nn ... Biz on ki-

şiyiz. Tücaı bizi bir .:aene yedi
rir, içirir, giydirir ve biz balrk 
mevsimlerinde durmadan çalı
şırız. Sene sonunda hesabını ya 
par, bütün masrafları satıştan 
tutar, ne artarsa yarısını kendi
c:ine alır, yansını da biz on beş 
kişi taksim ederiz. 

- Bu sergide bu sene piyasa 
ya kaç çiroz verecek? 

- Şimdi 340.000 tane k~ -

( Bunları telgraf telleri Ozerinde sıralanmu; bir serç~ 
sUrUsU sanmaymız .. Bunlar o bahtsız uskumrulardı kı 

milyonlarla yakalamrlar ve böyle kurutulurlar. 1 
manhkla yanyana t:ı.kuğını gö- tuyuyoruz. Bir bukadarmı liu • 
rüyorum. ruttuk. Bir bu kadarın::: daha ku· 

Ama dalgalarla bo~uşan ka- rutacağız. Demek ki bir .nil>f>" 
ytkçıla; da, '>alıkçılar ~a, şiirin, nu geçer. 
r L.nanm resim ve sınemanın Şöyle bir liesap ettim. ~ikc~r 
her devi~de bir kahraman görtir binini dörder liradan satsa eh~ 

Parr dedi ki: dışarıya çıktı. Kapıyı dikkatle mıyacağma dair, hükumetten gibi oluşunun s~ da zaten de- ne 4000 ·:ra geçecc.· 0n heş iş-
- ~rusu kendisine ha"kı·m kapattı. Bir müddet odanın or- teminat almıştır.,, nizin bu azgınlıgından ve bu ku • . . d . . ti ~ 1 Kırmızı ı'r:ı· harflerle yazılmıo::. 1 ~ d deg~ il midir' çinin her bıri ıçın ay a yınnı . -olmasmı bilen bir adammı.:::.Ben tasında ayakta durdu, bir şey er " durgan ıgın an · b b r 

ka 
:i' So b' d olan bu dıvar ı'lanı her yere, om- .. .:ı ma::...: tutacc:.~' "'lursa u 1 az ldı, bizimle yumruk yum- düşünüyordu. nra ce ın. ~n d 

ruğa geleceğini zannettim. Son- bir anahtar çıkararak dehlızın nibüs istasyonlarına, posta~ane· Canlarını dişleri arasında sı- sene de 36C.ı lira eder. 4000 en 
ra birdenb.ire soğukkanlılığını kapısını açtı, dışarıya çıkarak, lere, bütün istasyonların cıva - karak ve kellelerini koltuklan- ç~karırsak ge1 iye 4')() lira kah~· 
topladı. Sız de bu değişikliğin gene dikkatle kapıyı kilitledi. rında göze görünecek yerlere ı. kıstırarak çalışanı_ balıkçı- Uemek -i ~ : som1 • ..:.! : : __ ı-
farkına vardınız değil mi? Asansöre binmedi. Korido - yapıştırılmıştı. lar acaba r .. kaza: .. rlar? dağrtılac:-' . ı:tr ~unu~ . :;t 

- Evet. run nihayetinde, doğrudan doğ- Derrick Yale de yazıhanesine Merak ettim. Büyük sergiler- r.ıw 200 liradır. Yani adam hı• 
Edgar Wallace Şu vardı ki Froyant'ın birden ruya kapıcmm bulunduğu kıs - dönerken ilam okumuş ve Kızıl den birinde çalışanlara yaklaş ~ma şöyle böyle 13 - 14 lira .• 

f bire sükfuıet buluşunu Yale ma inen merdivenlerden, bina_ çenber şefleri üzerinde bu ilanın tT : b 
- Sen kapının öbür tara ın - ba<:::ka türlü, Parr başka tu"rlu" nasıl bir tesir hasıl edebilecebüi. Ve işrinin, yahut çalışan a· d d. y 1 ,. ·· 1 i k l' nm arka avlusuna, oradan da kl ı d d. k" 1 ~ Claydım, e ı, a e ın soy e 

1 
• - du··şu"nüyorlardı • k v ni düşünmüştu··. - Çocu ar· - e ım - ar 1 hkrınm her sene 1 kuruş tez· ıd d so aga çıkarak, kalabalığın ara- · :r 

lerinin doğru 0 uğunu a tas - Parr dedi ki; sında kayboldu. Thalia Dnımmond da bir kö- bir iş mi bu çır· culuk? ':ere, 25 kuruş pul v~ 600 kufUŞ 
tik ederim. - Sizden bir şey rica edece- şede duran omnibüsten ilam o- Yirmi beş otuz yaşlarında iri yol p:. .. -;ı verdi ~:., de hesa-

Bu kadar hiddet ve infial için- ğim. Müdiriyete kadar benimle - 24 - kumuş ve gülümsemişti. Fa!,at boylu biri: ba katacak olursak bu muhte-
deyken, hiç beklenilmiyen bir zahmet ediniz de, vaziyeti bera- On bin lira mük&fat ilan bilhassa Froyant'm üzerin- _ ~ir zamanla· öyle idi a ..,, kir yuvarla:. hesap 6 liraYa 
sırada Froyant birdenbire sa - her anlatalım. Çünkü orada si- de fazla tesir hasıl etmişti. O - ma ... _dedi. şimdi p~ kulak as- düşc:_·~ttir. • 
!kinleşti: zin daha fazla nüfuz ve itibarı - "İngiltere bankalan federaa- kurken yüzüne renk, gözlerine ma... Çiroz sergilerinin l:ienizlcrl. 

- Pekala, dedi, Kızıl çenber nız var. yonu Kızıl çenber ismi verilen parlaklık gelmişti. _Neye? ..... psar1 olan bu işçileı:.ıe bak"' 
parayı aldı. Ne yapalım? Can çetenin reisinin veyahut mühim Yazıhanesine gidiyordu. U- tını: 

• k" d b" · · kifi Bu ikinci sorguma yanık yü.. ·~·.rt sağlığı olsun. Yale size teşek • er anın an ınnın tev ıni ko- kin bankalar federasyonunun i- n .:ıların, ""X~t :klar· us~.uıo·-ed · H b ı ,. h · laylaştı ac k m .. H .. --t cnl " i 'j g""'kin bir adam ka .. ketini d" .ı:. ... , kür enm. esa nmz neyse Derrick Ya e ın yazı anesı r a ~uma ver e- Ianını okuduktan sonra derhal -:r- tarda .. hiç bir farkları yo•·" .. : 
gönderirsiniz, olmaz mı? bıraktrklan gibiydi. İçeride sü- re on bin lira mükafat vadeder. evine döndü ve Kızıl çenbcrin ?. ... lterek cevap verdi Yaptrklan iş, tl '"tuk:arı uskuıtl 

Bu ani karar üzerine mülakat kfınet vardı. İki polisle Jack'm Federasyon, bu çeteye mensup eline geçen banknot numarala- - Amerika çekmiyor da on - ılar kadar C' ·arı(!_ ku~tuY~:: 
'h t b ı u tu İki pol· mu" gı"dı'şlerın· den on dakik_a_ s.onr_a, olanlardan da çete reisinin tev- rının listesini çıkardı d:- ı. Beş sr-. ~ evvelisine ·:a..: . ç· 

1 1 
J roz • nı aye u m ş · ıs - · du. . ıroz tar a & ~ a, çı ·r· er saade alarak, aşağıda yaya kal- hafif bir kilit gıcırtısı ışıtılmış- kif ve mahkumiyetini temin e • Kendi elile listenin bir kopva- 1000 çirozu en azdan 18 liraya ğmlan arasında o-•ar d. bı_ 

dınmmda bir aşağı, bir yukarı ti ve köşedeki dolap yavaşça a- debilecek olanlara vadettiği mü- sını çıkardı. Sabahın büyük bir :;_tardık. Piyasa da arasıra iş- canlı rirc -:•-\ do. şıyr-
d 1 k k a·1 · · b kl rıldı. · kfilatı vereceği gibi, kendi hak- kısmı da bu meşguliyetle geçti. t .• ıhlamr 1000 ini 30 liraya kadar :s zlF 0 aşara en 

1 

erını e eyen ~ k d d h' b ' k'b t 1 (A ka 1 1 bul b·ı· d'k A · d ' N·ızamett"ın NA 
Jack'a mülaki oldular~·~~~~~-T~h~al:i:a~D~ru:m~mo~n:d:_~d:o:la~p~t:a:n~=ın===a~:a_:ı~ç_:ı~r~t:a::_:ı :a~y:a:p:ı:_·~--~----------~·~:r:='.s~ı~v~a~r~}...:_:a:::ıc:ı:a:r_:::::a.:::ı ~ır:.:.:.ı~.:...:.:~m~a~~ım~~ı~~~~~.:..:.:.==.:.:.::=..:.::~....:---------
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Yukarıda Sirleyin 
odası 

Küçük Sirley mektebe gidiyor 

T A. N 

Holivudun 
' 

En Tanınmış 

Küçük Yıldızı 

nın Hayatı 
' [Şirley'in en son filmi (Kü -
çük Kızımız) adlıdır. Bu filmde 
küçük artist ana ve babasrnı 
H awaii adalarında bir seyahate 
çıkarıyor.] 

Küçük Şirley ile bir mülakat 
yaparak onun hayatını yazmak 
için emir aldığım gün tahaf bir 
tesadüf eseri olarak Carole 
ı.)moar: ile tenis oynayacak -
tım. Bittabi emir errıird' diye
rek tenisi b .. ..ı.kıp bundan soı. 
raki cocktail partisini de unuta· 
rak doğruca Fox mahallesina 
ıkoştum. 

Şirley (Küçük Kızımız) adlı 
filmini henüz bitirdiği için Hol' 
lyvwood'da adet olduğu üzer 
günün birk~ç saatini fotoğrafçr· 
lara, gazete<.Jere tahsis et .ek 
mecburiyetindedir. Zavalh yav. 
rucağı büyüklerin bile taham 
mül edemiyeceği bu azapta 
brkkın bir halde bulacağımı za 
ediyordum. Halbuki karşrma ç 
kan dünyanın "1" numaralı be 
beği o kadar sakin, o kadar ta 
bii idi ki, vazifemin güç olmıya
cağını anlayarak ferah bir nefes 
aldım. Hele: ": .!tın bir yere 
gitmeyin, şimdi ben gelirim" 
diyerek elimi sıktığı vakit beni 
ıb::.;bütün kendisine hayran et
mişti. 

@ILI d ükıar, nl~,~J?uyd u ki arı m·~I 

Şirley'e mavi renk o kadar 
yakışıyor ki, tasavvur edemez· 
siniz. Piliseli mavi etekliği, ma
vi süveteri ile görseniz onu 
gökten inmiş bir melek sanırsı
ıuz. Bu tatlı yavrucuk başka kü
çük artistler gibi muamele gör
müyor. Direktörden tutun da 
he~kes ona büyük bir insanmış 
gibi muamele ediyor. 

Aerodinamik 
treninin 
lokomotifi 

.. 

Aerodinamik, 

Yeni Biçim 

Trenler 
Saatte 

150 kilometre 

Rejisör ]ack Donahue ona 
"Pavlova" ismini takmış. 

"Pavlova, haydi; tembellik 
yeter. İşe başlıya hm! Haydi ba
kalım; parmaklarının ucuna 
bas!,, Küçük artist sanki bunla
rı işitmemiş gibi hata gözleri 
başka yerlerde. Bir türlü dansa 
başlamak istemiyor. Bir taraf -
tan da bana söz yetiştirmek 
ıçın: 

"Görüyorsunuz ya; burada be. 
Paris Fen fakültesi öğretmen ni ne kadar çok çalıştırıyorlar" 

terinden ve enstitü üyelerinden diyerek gevezelik etmek isti
Charles Maurain'in on sene la- yor. Rejisörün büsbütün sabrmr 
boratuvarda yaptığı bir tecrübe tüketmemek için de hazırlam • 
nihayet tatbikat. sahasına kon - yormuş gibi hareketler yapıyor. 
muştur. Bu tecrübeden maksad Bu dans numarası başlrbaşı • 
hareket halinde bulunan bir tre- na bir alem. Sonu Donahue ve 
nin karşılaştığı hava mukaveme küçük Şirley'in biribirine giriş
tini azaltmak suretile mahrukat- mesi ile bitiyor. Koskoca adam 
tan tasarruf etmektir. sanki küçük bir çocukmuş gibi 

Parisle Marsilya arasında iş- onunla alt alta, üst üste didiş
lemekte olan trenlerin birinde meğe mecbur kalıyor. Bundan 

sonra küçük artistin banyo kos
bazı tadilat yapılmak suretile tümü giymek üzere odasına çe-
bu netice elde edilmiştir. Tadi- kilmesinden istifade ederek Do 
lat lokomotif, kömür vagonu, nahue'dcn malfimat almak fır -
furgon ve bir de üç vagondan satım buldum. 
mürekkeb bir treni tamamile "Evvela şunu söylemeliyim 
saçlarla kaplamaktan ibarettir. ki, Şirley müthiş bir hafıza kuv
Bu iş yapılırken, trenin umumi vetile doğmuştur. Adeta onun 
heyetine zarif bir şekil vermek için unutmak mevzuu :..ahs ola
te ihal edilmemiştir. Bütün me- maz diyeceğim geliyor. Bir ay 
kanizma, hatta tekerlekler dahi '!vvel kendisine bir kere göste
tamamen saçla örtülmüştür. Lo rilen bir dansr, arada hiç tek -
komotifin bacası dahi görünme- rarlamasanız da en ince tefer -
mektedir. Trende ne kadar kö- ruatma kadar bile hatırında tu
şe varsa, hepsi müdevverleşmiş- •ıvor. Bana sorarsanız onun bu 
t' va"şta harikulade denecek kadar 
ır. . iyi dans etmesine sebep, bacak-

Bu suretle tren hır bakışta tarının mükem1 ıel ur tt t _ 
b. d "b·· 1 e e e ır ucun an o ur ucuna kadar şekkül etmiş olmasıdır A · 

k . . . . . ynı 

ye pare ımış gıbı bir manzara -:amanda başını ve ellerini son 
arzetmektedir. Bu tren saatte derece tabii tutmasını biliyor ki 
100, 120 hatta 150 kilometre bu başlı başına bir iştir. Ahenk 
yapmaktadır. Hesaplara göre ve tempo~u o k~d~~ iyi. aklında 
böyle aerodinamik bir lokomotif tutu~~r kı, musıkısız bıle dans 

. edebılıyor. le arkasmdakı kömür vagonu sa 
atte 120 kilometre süratle 350 
beygir kuvveti sarf etmektedir. 
Maurain'in hesaplarına göre, bu 
sür'atte bir trenin mukavemeti, 
•sarfedilen enerjinin yüzde elli
sini bulmaktadır. 

Demiryolu kumpanyası elde 
edilen fazla enerjiyi trenin sü -
ratine ilave etmek tasavvurun -
dadır. Bu suretle Paristen Mar 
silyaya sekiz saatte gidilebile -
c.ektir. 

Şimdilik Şirley'e günde bir 
saat .~ans antremam kafi. Yaşı
na gere son derece kuvvetli ol
masına rağmen bundan fazlası
nı lüzumlu görmüyorum. Eğer 
on altı yaşına kadar bu küçük 
artist antremanım ihmal etmez
se dünyanın şimdiye kadar gör
düğü en yüksek dansöz olabi
lir. Dansında en hoş bir şey, 
yüzündeki memnun ifadedir. 
Size o hissi verir ki, dans eder
ken ha~atının en mes'ut da'lti • 
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Sirley bOyüdütü zaman böyle güzel bir yıldız olacak mı? Kimbilir 
· dTk k"fi kalannı yaşamaktadır." meşguldür. Bunu ŞL-n ı ı a 

Rejisörün b u izahatından görüyoruz.". . 
sonra Şirley ile birlikte evine Küçük Ş.ı~lcy ~3. Nısanda, 
gittik. Eskiden Lilian Harvey'e meşhur lng;lız _ edı~ı ~-hakes~ 
ait bu ev, şimdi çok sade ve ba- peare'm dogdugu gun duny.ar 
sit bir şekilde döşenmiş. Fakat gelmiştir. Bu yı~ 6 ~aşını bıtı -
Şirley'in en büyük zevki dersle- ren dünyanın "bır mılyon dolar
rini iyi bildiği zaman küçük, bü- lık bebeği" bakalı~ gelec~ se
yük dostlarına telefon etmesine nelerde bize ne harıkalar goste· 
müsaade edilmesidir. recektir. 

Hergün evine gelen muallim ============~ 
ona aynen mektepteki progra -
mı tatbik etmektedir. Daha al
tı yaşında iken el yazısı o kadar 

KÜÇUK SiNEMA 
HABERLERi 

muntazam ve güzeldir ki, bir- ·· ·· ı 
çok artistler onu bu hususta kıs :f. En iyi Amerikan reJısor e-

r). ıden. Tay Garnett k a r ı s I kansalar yeridir. Yazı masası, 1 t 
defterleri, kitapları o kadar te- R u t h Miller'den ay~ı ~ış 1

• 

miz, kurşun kalemleri o kadar Şimdi Helg'l Moray ısmın?e 
bir İngiliz aktrisi ile evlenmış .. iyi açılmıştır ki, bu çocuğun a-

n dan doğma muvazeneli ve tir. e 
ahenkli bir yavru olduğuna ina- ~ 1935 te New - York'taki 
nıyorsunuz. 

Küçük artistin muallimi Miss 
Lilian Barkley biraz sonra bize 
iltihak etti. Öndan aldığını ma
Jumatı da yazmam Iaznn: 

"- Ökuma yazma hususun -
da Şirley için tamamile mektep 
programınr tatbik ediyorum. 
Tabiat bilgileri hususunda ona 
çiçekleri, ağaçları, otlan, renk
leri öğretiyorum. 

"Fransızcasına gelince, bunu 
şimdilik mükaleme usulünden 
ileri götürmüyoruz. 

"Şirley günde iki saat ders, 
bir saat musiki1 bir saat dansla 

Brodvey alemini gösteren bir 
f i I m çevrilmektedir. J i m e 
I' 1ight ile Carle Randall ha~ 
artistleridir. 

:f. Silvia Sidney ile Fred M~c 
~·urray (Lvleneli .1) isminde 
bir film çeviriyorlar. 

• :f. Fazla vergi alınması tehli-
kesi karşısındaki Kaliforniya-
daki stüdyolar başka yerlere ta
şınmağa : :ızırlanıyorlardı. Fa
kat layiha kabul edilmediği 
için oldukları yerde kalacaklar
dır, 
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Bütçe l'J.liizakeresine Diin Başlandı 
(Baş tarafı bırıncı sayfada] k~nm ~yısda ikmal edil- rarlarr sayesinde n;:tsıl muvaffa- bakan İsmet lnönüne karşı his- rinde çalışmak için ticaret ha • 

ti senevileri olmak üzere düyu- ne nazaran bir yükselme göster !11.1Ş olacagım, önümüzdeki sene kıyetle geçiriyorsak, gimıek settiğimiz güven hepimizi çaJış- yatımızda gözetmek istediği • 
nu umumiye bütçesine2,700,000 miştir. Buğday fiatının korun_ ıçmde de 50 ve 25 kuruşluk ak- üzre bulunduğumuz sene.~i aahi mağa, tasarrufa ve fedakarhğa miz istikrarın büyük kıymeti var 
lirası müdafaa hizmetlerine, mü sanayi programımızın tatbika- s~ ~üyük önderimizin res- ~ine yüksek heyetinizin çok ye- bu geçici buhranlı senelere gö - dır. 
tebaki iki milyon lirası da dev - sanay programımızın tatbika _ mı ıle muzeyyen olarak tedavü- rınde ve daima hadisatı gözönü- ğüs germeğe sevketmektedir. Kontenjan sistemimizin, kle
letin diğer hizmetlerine tahsis tı ve ihraç azarlarının bulunma l~e çıkarılacağını söylemiş ve di- ne alarak ve~iği yanılmaz ka- Bu güzel memleket da;ll".a ile ring sistemine bağlanmış olma
edilmiştir. sı ve kıymetlenmesi de bisitici ger tarafdan da 10 ve 5 kuruş- rarları sayesinde de muvaffaki- ri gidecektir. işte beni.n sürsıl sı bu kredinin artmasında başlr 

Şunu da ilaveten arzetmek is- derecede nazarı dikkati celbet _ luk nikel paraların da basılarak yetle başaracağımız tabiidir. maz kanaatim,, dedi. Ve çok al- ca amil olmuştur, denebilir. 
terim ki, cumuriyetin büyük ese mektedir cıkanlması icin lazım gelen ted- 1 • 1 ö 1 • kışlandı. Madencilerimiz ve madenle • 
~ ol~~ demiryo~l~ın inşası_ i: .,, 

8 
k 

1 
h_irlerin alıncİığını ilave eylemiş- z~ır say avının 8 z erı Memur aylıkları rin korunması ve istihsalatın ar· 

çın yu~sek meclısın kabul ettığı an a ar tır. .. Fınans B~kanmdan son~a . .. .. tmnası için hazırladığımız ka • 
muhtelıf kanunlarla çizdiği "Hususi kredi vaziyeti yeni soz alan İzmır saylavı Halıl, .. Bundan _sonra kıtap\rı Husnu rar bakanlar heyetinden çıkmak 
programın aynen tatbikini te _ bankalarımızın vaziyeti bankala Borçlar memleektin beynelmilel siyaset soz. a~dı. __ Kıtapçı Hiisni! 935 büt üzeredir,, 
n:ıin m~ksadiyle, bu bütçenin i- rımız 934 senesinde neşrettikle Fuat Ağralı bütçe münasebe- ~e _buhran karşıs!11da vaziyeti, çesını Şukra~ ve kıvançla karşı Ekonomi bakanı Celal Bayar 
çındekı rakamlar haricinde ol • ri blançolara nazaran, bunlar _ tile vaki bu izahatı dolayisile ıhtıyaçlan, hususı vemahallı cep lamalıyız,, dıyc:rek memur ma - harfoi ticaret hakkında da: 
mak üzere fevkalade membalar- dan ziraat bankası hariç olmak dış ve iç borçlarımıza da temas nelerden değil,umumi cepheden aşlarma temas etti. Memur ma- "Haric ticaretin durgun oldu 
dan tedarik olunacak varidattan üzere, sair bankalar cumuriyet ederek: nazara almayı bizi mecbur etti - aşlarm~ her sene arta ar .. a niha ğıunu söylediler. Zaten bu mev· 
verilmek üzere 8,5 milyon lira Merkez Bankası, fş Bankası, Sü " Düyünu umumiye bütçesi, ğini anlattı .. 1:arihte. ~e~en inki yet 8_.mıly?n liraya baliğ ol_d~~u sım durgun bir mevsimdir. 
nafıaya, kezalik memleketin mer bank ve emlak bankası blin istikrazlar faslı, imparatorluk- raz sebeplennı, kapıtulasyonla- nu ~oyledı,- Kazanç vergısının Frenklerin tabirile "La saisan 
y_üksek müdafaa ihtiyacının is _ çolarını karla kapatmışlardır. dan Türkiyenin kendisine isa- rın vücude getirdiği zararları 9 mılyon lır~ tahm_in cJih~esın_e morte,, tur. 
tılzam ettiği fevkalade masraf_ Ziraat bankası yalnız terakki bet eden kısma ait itilafna- saydı. karş.ılık ~ mı~y~m lıra tahsıl ed·l Bizde ihracat faaliyet ağus - ~ 
lar içinde yine ayni fevkalade göstermemiştir. AdapazarıTürk me mücibince tediye edilmesi la· Atatürkün insanın gözünde mesı netıcesı?ın a~cak. feci bir tos nihayetinde eylül iptidala 

1 membalardan tedarik olunacak ticaret bankasının bir milyon znngelen mebaliğ700 bin altının nasıl yükseldiğini, onun tarihin surette tavsıf cdılcbıleceğini, rmda başlar. 
~ikdardan verilmek üzere 200 200 bin liradan ibaret olan ser_ mukabili olarak temamen bütçe- bütün bu hakikatlerinden mül - kazanç erb~bmm bu kad~:- zaif - Diyerek sözlerine aon verdi.' 
hın lira da müdafaaya, n~ mayesi geçen teşrinievvel 934de ye konmuştur.,, demiş ve ilave h~m olarak General İsmet lnö - lamış old~gunu, buı;~. hır .. çare çok alkışlandL 
h~saplardan temin olunan 3,5 vuku bulan fevkalade bir içtima eylemiştir: n__u vasıtasile devletlere kapitü - b~lmak lazım geldıgıru soyle - Bundan sonra F.min (Eskişe•l 
mılyon lira da iskan maarif da yeni hissedarları olan hazine Dahili istikrazlarımızın faiz lasyonlan kaldırmayı kabul et- dı. .. .. hir) söz alarak: 
iktisat, ziraat hizmetl~rine tah~ Sümer Bank, Ziraat Bankası, f~ ve itfasına lazım gelen miktar tirdiğini anlattı. Sözlerine de - Husn~ hayvanl~r v.ergisine te Arkadaşlar, müstahsil sınıf 
sis olunmuştur. bankası, emi&k ve eytam banka karşılıkları da temamen bütçeye vam. ederek, ~vveıa harice karşı mas e~~1:. Bu ve~gılr.nn a~alt~_ı • tamamen muzt,ariptir. Her hal• 

Binaenaleyh bu paraların da sını~ iştirakiyle 2,200,000 lira _ konduğu gibi, diğer tarafdan emnı~et tertıbatımızı almanm ıı:.ası lu~umun.~ ış~ret ettı. Gum de hükfunetimizin esaslı bir ted 
esas yekiina ila\e.!si halinde 1935 ya ıblağ edilmiştir. Hazinenin mülga seyrisefain idaresinin çok lazmı olduğunu bunun ba - ruk vandatı uze~ınde durarak bir alması lazımdır. Bu sene de-
senesi bütresi Z14 milyo li vt milli bankaların yardımlariy borcu dahi dahil olmak üzre dal- şında da demiryolu ve yol me3e bunlara da tahmın olunan nıık- g· iıse bile, gelec-1- sene, hayvan 

:s • n raya 1 · · b"" d d t h ·1 d"Id' - · K Qfi. baliğ olmaktadır.Bu 214 mil le bu banka düşmüş olduğu sı _ gali borçların itfası için 900 bin esının utçede yapılacak tasar- ar. an az ~ sı e 1 
• ıgını, on resminin ve buna mümasil re • 

lirayı hizmetlere tevziini ya::n kınadan kurtanlmıştır. liralık tahsisat ta bütçeye kon- rufla behemhal halledilmesini ten1an tahdıdatına bıraz vüsat simlerin indirileceğini köylüye 
cak olursak şöyledir: - Milli Bankaların zirai sınai muştur. Mahsubu umumi kanu- is.~edi_._ Halil, Avrupanın bu - v~re~e~ memlekette iştira kabi- müjdelemeliyiz.,, dedi. 
. Yüzde 28,4 nafıa, Maarif, ik- ticari sahalarda ve 'imar' husu: nunda ve hükfuneti milliye borç- gunku karışık vazi~~tini nüfusu lıyetını2?- arttırrlm:ıs~ no~~as~: Bundan sonra celse 15 dakika 

tısat, sihhat ve ziraat işlerine. sunda vukubulan müracaatlara larma taalluk eden dalgalı borç- nun a~asını ve dıger taraftan na da ışaret etmıştır H~1s~u tatil edildi. 
,Yüzde 17 1 düyünu umumi bünyelerin müsait olduğu merte ları tesviyesi işi ikmal edilmek Amerıka ve Avusturalyanın ar - memlekette son zamanlarda, ıh- ikinci celse 

Yüzde 3o 5 m"d f yeye bede kredi bulmakta ve mu""şten·- ve senelerdenberi devam eden tık Avrupadan gelenleri kabul racatımızın fazla olduğu halde 
' u a aaya, t · ·· ·· 1 d b"lh k Yüzde 4,7 jandarmaya 19 3 lere lazmı gelen kolaylıkları gös bu muameleye de kati bir niha- e memesı yuzunden Avrupanın son ay ar a, ı ~ssa şe e_r bay 

de büyük millet mecr · dah' ·ı ' ı termekte muvaffakiyetle çalıız _ yet verilmek üzeredir.Kanunları başka yerlere göz diktiğini ramından sonra tıcarette hır dL1r 
- ısı 1 o k '$ 1 k • o • w A I g l k im b b" • dugu halde devleti'n diğer hide tı tarını yüksek huzurunuzda mucibine yüzde 5 ve yüzde 2 rı:em e etımızın cografı ~aziye- unu o asının se e mı soru. 

matına tahsis edilmiş- bulun şükrana arzederim. faizli istikrazlar 935 senesinde tı no~ta~ından da ehemmıyetini Refik Şevket'in itirazları 
maktadır. Şu sureti tevzi dahi Mevduat itfası tazım gelen kısımlarına nazarı dıkkate alarak mutlak ve Bundan sonra Refk Ş 1 t 
a~ık ol~~a~ gösteriyor ki, cumu- ait tahsisat bütçede derpiş edil- muti~-~ s~rette ord .. u; yol ve şi- söz alarak mali kanu~ların e~~~·-
rı~et hukUmeti halktan topla - Bundan sonra bankalardaki miştir. men. ı ~~ere azam~. gayret ver- rudan doğruya halkı alakad~r 
dıgı paralan yine halkın yüksek mevduat etrafında Finans Baka Hülasa olarak deyebilirim menın lu~munu, butçe fazlala - eden kanunlar ld - . . k 
menfaat h' 1 · . nı şu izahatı vermiştir: k"ı ka tarım ın k 1 ı rınm bu ışlere tahsisini istedi "h . . · 

0 
ugu ıçın ço ve ızmet erıne tahsıs ' nun ız • mu ave e e- H rı 1 . d h"l" · ı tısaslı hır şekilde işlenmesi la 

.ve sarfetmektedir 933 senesindenberi mevkii me rimizin derpiş ettiği borçların a ı zmır a ı ı pazarları - zım geld" -· · ·· 1 d" M 
· riyette bulunan mevdua- taksitleri, bir paraşı noksan ol- mızı genişletmek ve arttırmak ıgmı soy e ı. emur 

Program tı konuna kanununun hal- lüzumundan da bahsettı' mu··steh maaşl~~ına te.~~s e~erek, geçen M f h mamak üzre temamen bütçele- sene butçel d -
- · _asra ususunda takip ett:- krn tasarrufatını vikaye hu- rine konulmuştur. (Bravo ses- lik, bilhassa, çiftçinin dun olan k"k . erı uzerın e yaptıgı 
gımız programı üç kelime ile ifa susunda kafi bir teminatı haiz 1 ') maliyet fiatlarım hüku t' tet ı len rakamlarla anlattı.Me 
de edebilirim. Diyebilirim ki: olduğunu ve bu kanunun n-. erı . dımile tahsis etm k ~et ~n y~r mu~ maaşlarının arttığını, büt-
halkın ihtiyaçlanna ve iktisadi rinden sonra seneden aeneve hal--.- Hazine işlerinin tutumu, te- biilyetini artt e k ve ış ırba a çenın yüzde kırk dördünü me -
hayatta i• &ahuma taall{ik eden k ~ diyatm intizamı devlet kredisini te~ı·ı"la"tl ... -.:ı.-1~~ ve . ~?l! m_urların maaşları teşkil ettig- i -

_ın tasarrufatının artması için günden Un ük ı · · v 9'ft. -~ ..._ -et• masrafları roga-ltmak, gayrı· ı ~ g e y se tmiştır. e so"" t.·ledı·. ~sr cuu n.•. ve b_unun dog-ru olmadıg·ını 
:s azım gelen teşvik edici ma- ·· d ·· ··k I k d" J müsmir masrafları azaltmak • gun en gune yu se tme te ır. . soyledı. 

tır hiyette olduğunu meydana koy- Geniş nafia programımızın tat- TUrker kürsüde Vergirer aöır mı ? 
1935 . d muştur. bikatı böylece kredilere istinad Bundan sonra söz alan Tu'"r -

d ~esın e. adi menbalar- Biriktirilen paralar, gerek bi- ederek normal şeraitle temin 0 _ Mazhar Müfit, varidatı temin 
an 195 ~ılyo~ lıra toplıyacağı riktirenler için gerek bunlann lunmaktadır. Bunlar için evvel- ker çok alkışlanan sözlerini he- eden vergiler ağır mı, değil mi? 

:ızı ~~ ~dıyo!"Z· Tahıilaa iktisadi hayatın inkişafında isti- ce talihler yüzde 10 derecesin- ye~andan sesi titriyerek ve göz- Sualini alarak vergilerin ağır ol 
ızm ıımdiki seyır vaziyetine ~~l olunmaları hasebiyle amme de faiz isterlerken, hazinenin lerı yaşararak bitirmiştir. masmın tabii olduğunu çünkü 

tam~en mutabıktır. 11 aylık ıçın faydalı oldug- u görülmekte· taahhüd ve tediyatında go"'ster- Türker nutkunda: memlekette yol, şimendüfer ve 
tahsılatnnızın yektı.- 173 b d" "Vergilere dair noktai naza - h Ik f" · · . wıu u • ır .Bu kanunun karşılıklar i- dig"'i intizam bunu yüzde 5.5 had a ın şere ını, namusunu mu -
çuk mılyon lıradır · f rını anlata: Vergilerin ihtiyac- hafaza d k t k"l" çın aydalı oldugwu görülmekte - dine kadar indirmiştir. (Bravo ı _ c ece eş ı at yapıldı -
V t 1 d . ara göre konduğunu mükellef- l k 
ası a ı, vasıtasız vergiler ır. Bu kanunun karşılıklar için sesleri).Yüksek heyetinizden a- l · b ' gım, meme ette ihtiyadann 

kab erın unu seve seve verdikleri- k k ld - ~ 
. Finans Bakam tahıı"la"tın va- ul etmiş oldu~u esaslara gö- iman kuvvet ve direktiflerle dev · ·· k" b pe ço 0 ugu_ n. u, bu ihtiyaçla-

b nı çun u unun vatani bir borç rı k ı k 
rıdat nevi itibariyle mükayese- re unların menafiinden mah- let kredisinde husule gelen bu olduğunu söyledi. arşı ama ıçın paraya da lü -
si etrafında da izahat vererek rum kalmaması yolunda banka- ferahlı vaziyeti memnuniyetle "F. inans Bakanhg~ ıbir veı g: zuBm olduğunu söyledi. 
va~ıtasız vergilerin _ buhran ve lar tarafından vukubulan müra- arzederim. ki f d · .u~dan _sonra memurların a-
~üvazene vergilen' dahı'l oldu - caatlar üzerine geçen sene yük- ~e. ı e erk~_n .. bir taraflı değil dedının çogalmasım, memur ma 
- k Dahili istikraz ıkı taraflı yurumek suretile ver 1 
gu halde - 932 senesinde 1 1 ay _ se mecliste kabul edilen kanu- · kl · f' d b c;ş a!'Illın da artmasını tabii te-
lık mikdarınm s1.902 000 933 

nun çerçevesi dahilinde bunla- Bu münasebetle dahili istik- gı !e .ı ın e ulunmahdır. Me - lakkı etmek lazım geldig"'ini, yal 
' . la d d k hah sela hır yerde tüccar iflas ed~ -senesi 11 aylık mikdarınm 52 nn ıstimaline-müsaade verilmiş raz nmız an a ısaca se- nız ~sıl meselenin kemiyet ve 

934 000 ı· ' ve b 1 deceg"' im. yorsa ve yaptığını veremiyora k f 1 · ld , ıra ve 934 senesi 11 ay- u suret e gerek bankalar bakanlık bunların sebepıen"nı' ·:. ey ıyet mese esı o uğunu az 
lık mikdarının da 55 OOO 799 li- ve gerekse mevduat sahibleri 2436 numaralı kanunla yüz- 1 d ~ para verip çok memur kull~ _ 
ra oldug"'unu, ' ' hakkında istifadeler temın' olun de 7 faizli 30 milyon liralık bir r~ma 1 ır. Mükellefin iştira kabi maktansa, c_ok para verip azme 

lıyeti gözönünde tutulmalıdır 
Vasıtalı vergilerin -inhisarlar nıuştur. Bu suretle bu kanunun istikraz akdine selahiyet verdi- N f . 1 · mur %:~1llarunak lazım geldigwı·nı· 
f k 1" ta f . . . . a ıa ış erimizi ve yeni tatbı"k ' ve ev a adeler de dahil oldug"' u sarru ıçın kafi teminatı haiz ruz. Buna istinaden geçen sene d 1 memurlardan kesilmekte olan 

h ıd b 1 oldu - anı 1 "k" ·ı li 1 k b" . e ı en sanayi pro!!ramımızı ya. . a e - tın ar:n da 932 senesin gu aşı mışar. ı ı mı yon ra ı ır emısyon k ~ v~rgılerin" ke;;ilmemesini söyle-
de 11 aylık mıkdarmm 98 483 Millf para yaptık. Bu senede dört milyon P.ar en tasarrufa,ekonomiye çok dı. Resmı daırelerde lüzumsuz 
bin, 933 senesinde 11 aylık 'mik M' liralık emisyona ihtiyaç görül- r~ayet __ etmeliyiz. Memleketimı - yere fazla mefruşata da çok pa _ 
darının 98,339,000, 934 senesin d ılli paranın fiili istikrann- mektedir. Aynı suretle bunu da zın ı:ıudafaasına ve imar işleri - ra verilmemesini, son zamanlar 
d~ is~ 11 aylık mikdarı 11,714, an bahsetmeyi lüzumlü görü- yapacağız. ne aıt masraflar mukaddes mas da artan tetkik seyahatlerine 
b!_n hr8:dan ibaret bulunduğunu yo~m .. _Para~ız bugünkü ikti- Ergani için yüzde 5 ·faizli ve raflardır. dedi. fazla para verildiğini bildirdi 
soylemış ve demiştir ki: sadı reJımlerın normal şeraitine ikramiyeli olmak üzre 12 milyon Kambiyo Bu masraflarda titizlik go""ster ~ 

dayanarak kıymetini muhafaza T'" k b . "~ütçe ve hazine muamelatına etm k d" 0 liralık verdiğiniz mezuniyet te- ur er undan sonra kar:nb; mek lüzumuna işaret etti • 
daır muntazaman yapılan ne · · e .td~ .1r: ünya para işleri- mamile istimal edilmiştir. Bu yo meselelerine temas et'tı" D · 

.. . şrı ~ın gı .ışını ehemmiyetle, a,~ka dı" kı" .. · '! - Ekonomi Baka • yatımız, mutevazın olarak tas- ı k b .lcl suretle verdiğiniz mezuniyet te- "' 
dik edilip verilen bütçelerimizin 

1 
e ta 

1 
etmekteyiz. Bizim pa- mamen kullanılmış oluyor. "Paramızın istikrannı sars _ n 1 n C 8 v 8 P 1 arı 

tatbikat neticesinde dahi aynı' te ra h~~kınd~ takib ettiğimiz ga- m_amak suretile memleketım· ı· - Bundan sonra Ekonomi Ba -
ye ~uteaddıt vesilelerle mevzuu Antalya hattı f . k b.ahıs oldugu- u"'zere san"htt"r. Bı'- A 1 zın men aatıni gözönünde tuta- anı Celal Bayar kürsüye geldi 

vazünü muhafaza etmekte ve 
hesabatın normal ve tabii mem 
balardan tedarik edilen vergiler 
le kapaalmakta olduğunu sarih 
olarak göstermektedir. (bravo 
sesleri) ,,. 

lktisadf vaziyet 
Fuat Ağrah bu hususta uzun 

mukayeseler yapmayacağını işa 
ret ederek iktisadi vaziyete te • 
n.1as etmiş ve şunları söylemiş -
tır: 

"Hariç pazarlarmuzda klering 
mukavelelerin ihracat malları -
karşılıklı menfaatlere dayanan 
mızın değer fiatla aatılmasmda 
ve ihracat miktarının arttınlma 
sında mühim bir amil olduklan 
muhakkaktır.Dahilde de ziraat 
ve hava mahsullerimizin fiatla
rı g 3 4 senesinden 9 3 3 ıeneıi 

nta ya ha.ttı irin istikrazata rak kamb" · 1 Ek · B k 1 w · 1 · ::s •• ıyo ış erine dair etraf onomı a an ıgmı alakadar 
zı.~ para .. ış ennde tutumumuz müracaat etmiyoruz. Bu fevka- 1 t t ı d · 1 
budçe muvazenesine, ticaret ve iade menabiden elde edilecek ı e u yapma ıyız.,, e en ış ere temas etti. Saylavla 
tediye müvazenelerine istinad e- varidatla yapacağız. Keresteciyan Türker tedavül ra cevap verdi 
den emin esaslar üzerindedir. Muvaffakiyetle akdolunan bu ~en par81?1ızın .. 160 milyon " Zirai kredi ve satış koope-

. lı~a olm_asıle butçemizin 195 ratifleri kamutaya, iktisat en • 
T d. i ıstikrazlann ödeme şartlarına ı 1 b ·· · d d" B" e ıye muvazenas ~ı yon .. ıraya .a~iğ olmascım cumenın e ır ızim esas kanaa 

T göre icab eden karşılık tem~- hır muvazenesızık vaz=.yct' . timiz iktisadi yolda ko""y ekono -
etliye müvazenesindeki ağır men bütçe k 1 ım ye onu muştur. gösterdiği, bu vaziyetin m l" mısine vasıl olmak, yani müs -

yükü, geçen sene olduğu gibi bu . İstikrazlara gösterilen rag-·be- b' k b' a ı h · 
Senede harı.c"ı borrlarla eskı"den t b wb ır om _ınezonı.a_ ha_llinin dogw • ta sıl için mutlak surette refah 

::s ın, u rag etin devlet kredisiy- ı - · k · 
kalmış olan borçların harice çık le ve bu kredinin sağlamlığı ile ru 0 acagmı, sozlennin yanlış temın etme tır. Hepimiz biliyo-
mak istenilen sermayeleri teş- alakasını huzurunuzda memnu- anlaşılmamasını söyledi • ruz ki, köylümüz çok çalışkan -
kil etmektedir. Döviz yükünün niyetle arzederim. Tasarruf sa- Sözlerini şöyle bitirdi: dır. Fakat çalışkanlığına nisbet 
ağırlığı, harici ticaret müvaze- hibleri paralanın bu suretle em- Yer yUzUnde cennet le ~~işet seviyesi düşüktür:Biz 
nesinin lehimizde olan farkı ö- niyetli bir surette artırmakdan "M bu ışı başarmadıkça iktisadi sa-emleketimiz, herkesin kıs had~ verimli bir iş yaptık diye-
demeye kafi gelmemesindedir. müsterih olacak mevkidedirler. kanç~ığını celbeden bereketli gü meyız. 
Bu husustaki müşkülatı klering (Alkışlar). · zel hır memlekettir. Yer yüzün- Ayni zamanda kredi veren 
ler sayesinde korumaktam7 , Finans bakanı sözlerini şo··'-·le de bı"r cennettı"r T" k ı · 1 

J - J • ur u usu ıse me~ ~~~~lerin iktisadi şartlan-
Finans bakanı sözlerine de- bitirmiştir : daima vatani vazifesini :fa et - nı gozonune almak ve müsait 

vam ederek kanuni salahiyete is Diyorum ki, bitinnek üzre bu- meğe hazır fedakar, çalışkan bir şartlar bulmak lazımdır. Maa _ 
tinaden gümüş para darbına baş lunduğumuz mali yılı yüksek ulustur. Büyük öndere karşı bes mafih temin edilen kredi herse 
landığım bunun ~ milyonluk Meclisin isabetli i11adlan ve ka- lediğimizi tükeıunez iman, bat - ne artmaktadır. Krediler üze .. 

İkinci celse altıda toplandr.' 
İsmail (Çorum) paranın bazI 
devletlerin yaptığı gibi düşürül 
mesinin doğru olamıyacağın1 
söyledi. 

Bundan sonra Finans bakanı 
söz alarak beyanatta bulunanla· 
ra cevap verdi. 

Bundan sonra, Refik Şevket 
gayri mübadil bonolarının bu 
kadar düşmesinin doğru olamı· 
yacağını anlattı. 

Ziraat vekili Muhlis buğday 
mübayaası hakkındaki sözlere 
cevap vererek, Ziraat bankası • 
nın 300 milyon ton buğday sa
tın aldığı, 100 milyon tonun ha 
rice gönderildiği ile 100 milyon 
ton stok olduğunu söyledi. Buğ 
ôay alım satım yerlerinin çoğal
tılacağını bildirdi. 

Sonra, bütçe heyeti wnumiye 
si üzerinde görüşmeler kafi gö-· 
rülerek fasıllara geçilmesi ka • 
bul edilmiş, kamutay masraf' 
bütçesi 2.895.712, Riyaseticum •· 
hur bütçesi 400.800, divanı mu-r 
hasebat bütçesi 593,368, Başve
kalet bütçesi 1.099 062, ŞurayI 
devlet bütçesi 217.813, İstatistik 
umum müdürlüğü bütçesi 
563,072, Diyanet işleri bütçesi 
de 610.616 lira olarak kabul edil 
miştir. 

Kamutay yarın toplanacak .. 
tır. Y armki toplantıda divanı ri 
yaset katipliği seçimi yapılacak 
vergi Iayıhalan kabul edildik • 
ten sonra bütçenin görüşülme• 
sine devam olunacaktır. 

İspanya ile 
Ticaretimiz 
İspanya ile ticari münasebet· 

lerimizde İspanyanın memleke· 
timize karşı ötedenberi aktif va 
ziyette bulunduğu maltimdur. 
Bu memleketin son zamanlarda 
yumurta ihracatımıza karşı gö~ 
terdiği müşkülatın halli ve ikı 
taraf arasında klering esası üze 
rinden bir ticaret akdi için ls : 
panya hüktimetinin talebi üzerı 
ne geçenlerde bir heyetimiZ 
Madrite gönderilmişti. 

Madritte devam etmekte o • 
lan müzakereler hakkında dün 
Madritteki hususi muhabirimiz
den telgrafla ıu dikkate değer 
haberi aldık 

[ Muhab.rlmiz bildiriyor l 
Madrid, 22 

İspanya hükftmetile burada 
bir ticaret mukavelesi akdi içiıı 
Türk heyetile İspanya heyeti a 
rasında cereyan eden müzakere-
ter sırasında İspanya heyeti t~· 
rafımızdan kabulüne imkan go
rülmiyen bazı taleplerde bulu~ .. 
duğundan müzakere inkıtaa ug• 
ramak tehlikesine maruz bU ' 
lunmaktadır. 
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izmir Lik Maçları Bitti 

b. lznıirde tik maçları bu hafta 
ıtti. Fakat Altayın 37 puvanla 
~~piyonluğu geçen haftadan 

akkuk etmiş olduğundan son 
i~Iar fazla alaka uyandırma -

ı. 

' Son maçlarda Altay şar spo 

Yunanistandan 
Cevap geldi 

31 Mayısta beş Yunan 
fampiyonu geliyor 

1 

---'"- .~ . .z..a~.ı~ 

lıalkan 800 ve 1500 metre 
tarnpiyonu Georgakopulos 
tı 31 Mayısta yapılacak olan al· 
. ncı İstanbul atletizm bayramı 
l . 
~Sın bu sütunlarda birıkaç yazı 

1 almış ve bu arada dışarı mem· 
~ketıerden de bazı ecnebi şam
~1Yoniarın bu müsabakalara ça· 
tltıldığını bildirmiştik. 
() }(acar atletizm f cderasöyonu, 
~}~hlcrde kendi müsabakaları 
t.U.:Unden iştirak edemiyccckle· 
~nı bildirmişlerdir. Fakat buna 
<l llkabil, Yunan fcderasyonun
f an alakadarlara tam bir muva· 
aıtat cevabı gelmiştir. 

11 
bün gelen bu cevaba göre Yu 

~an federasyonu çağırılan beş 
ttı~n şampiyonunun 31 Mayıs 
ttı llsabakalarına iştirakine rcs -
l en izin vermiştir. Bu suretle 
ıı'tanbul atletizm bayramı buse 
re Yapılacak ilk mühim atle -
1ıtn müsabakası olacaktır. 
b \Punan federasyonunun tsfan 
llla 1 1 · · · d·-· b ge me erme ızın ver ıgı 
tcı ~am.piyon Mantikas, Fran -
~~ı~, Georgokopulos, Tatarakis 
1\1 Sıllastır. Bunlar Yunanistan 
()~ekserisi Balkan şampiyonu 

Uş seçme atletlerdir. 

ttı·~ltıncı Balkan oyunları önü· 
l>ı~deki eylülde şehrimizde ya 
t~tağ~~a göre o oyunlardan 
~el böyle mühim bir karşılaş
t\i Yapmak atletlerimizin gör
''1 ~c bilgisini arttırmak nokta-

··~ Sok far.dalı olacaktu. 

ru 1 - 11, Izmir spor Bucayı 1-2 
yendi. Türkspor Göztepeye 0-15 
K. S. K. da Altınorduya 0-4 ye
nildi. Altınordu 36 puvanla ikin 
ci oldu. 

Bu vesile ile şampiyon takı -
mm bir resmini koyuyoruz. 

Atatürk Günü 
Atatürkün Samsuna ayak bas 

tığı 19 mayıs gününü kutlula -
mak üzere yarın öğleden sonra, 
Fenerbahçe stadında, yapılacağı 
m haber verdiğimiz spor bayra
mında Fenerbahçe - Galatasa -
ray ve Beşiktaş - Güneş muhte
litleri arasındaki futbol maçın -
dan başka bir çok spor hareket
leri daha vardır. 

Saat on dört buçukta sporcu 
tarın geçit resmile başlayacak 
bu bayramın spor hareketleri a
rasında tanınmış atletlerimiz -
den Veysi, disk atmana; Kara -
kaş da cirit atmada Türkiye re 
korunu kırmağa teşebbüs ede -
ceklerdir. 

Diğer taraftan Roberkolej at
letleri okullarında cuma günü 
yapacakları senelik spor ha.,. -
ramlarını, Atatürk gününün ge 
çit resmine 50 kişilik bir atlet 
kafilesile iştirak etmek üzere, cu 
martesi gününe bırakmışlardır. 

Sporcuların Atatürk günü 
programım aşağıya koyuyoruz. 

1 - Merasime iştirak edecek 
klüplerin tefrik edecekleri he -
yetler 24 mayıs cuma günü saat 
10,30 da Güneş klübünde bulu
nacaklar ve Taksim abidesine 
aynı boyda çelenkler koyacaklar 
dır. Şehir Bandosu merasime iş 
tirak edecektir • 

Z - Saat 14,30 da Fenerbah 
çe stadında merasime başlana
caktır • 

a) Atatürk heykeli sayın ka
tında geçit resmi yapılacak, 
klüpler alfabe sırasile yer ala -
caklardır. 

b) Tüzün Bakanı Şükrü Saraç 
ve Bolu saylavı Cevat Abbas 
Gürer birer söylev söyliyecek -
lerdir. Bu söylevlere bir Galata 
saraylı sporcu cevap verecek ve 
Beşiktaşlı sporcu da ant içire -
cektir. 

.~) luhtŞelif iskrim, güreş 
musabakaları yapılacaktır. 

d) Saat 17,30 da Galatasaray 
- ~enerbahçe muhtelitine karşı 
Guneş - Beşiktaş muhtelitleri 
arasında kardeşler futbol maçı 
yapılacak ve galiplerine birer 
kupa verilecektir. 

3 - Herkes serbestçe stada 
bedava girebilecektir. 

Atletleri davet 
Istanbul atletizm heyeti baş

kanlığından: 

24~5-935 cuma günü Kadıkö
yünde Fenerbahçe stadında aşa 
ğıda y~zılı rekor kırma yarışla
rına gırecek atletlerin saat 14 
de stadda bulunmaları istenir. 

Atletizm heyeti bakam 
1 - Disk atma 
2 - Cirit 
3 - Gülle 
4 - Yüksek atıaına 

Oyuncuları davet 
Galatasaray Fenerbahçe klüp 

!erinden tebliğ edilmiştir: 
24 mayıs cuma günü yapıla -

cak muhtelit takımda yer almak 
için aşağıdaki oyuncuların Fe -
ner stadına saat 14 de gelmele
ri bildirilir. 

Galatasaray: Avni, Osman, 
Lutfi, lbrahim, Kadri, Helvacı, 
Münevver, Necdet,Danya1, (J;;.r 
düz. 

Fenerbahçe: Bedii, Yaşar, -& 
sat, Rıza, Reşat, Fikret, Şaban 
Naci. 

• aftıda: N O R M AN D l'ye 
erzak yükleniyor. 

Dünyanın bu en büyük vapuru 
da muntazam seferlerine hazır 
bulunuyor. Tiyatrosuna, kilise
sine, banyo havuzlarına, k ı ş 
bahçesine varıncaya kadar hiç
bir eksiği olmayan bu sahih şe
hir hakkında bir fikir edinmek 
için evvel abirkaç rakam saya
lım. 

Vapurun süvarisinden başka, 
süvari muavini ve ikinci süvari, 
dokuz güverte zabiti, 17 meka
nisyen zabiti, bunların da 19 
yardımcısı vardır. Mürettebat 
292 kişidir. Vapurda üç doktor, 
iki hastabakıcı, 30 elektrikçi, 7 
matbaacı, 9 berber, 16 mızrkacı 
da bulunmaktadır. 

187 ahçı ve ahçı yamağı, 9 
kasap, 10 fırıncı mutfak faaliye
tini idare etmektedir. Mutfağın 
genişliği 30 metredir ve bütün 
fırınlar elektrikle işlemektedir. 

628 g~r~on, 25 fam dö şambr, 
l J gcmıcı, 15 küçük yaşta hiz
metçi, 2000 yolcunun servisine 
b<. kmaktadırlar. 

Vapurun kilerinde 2000 şişe, 
57,000 bardak, 56,000 tabak, 
28,000 fincan ve tabak, 770 gü· 

müş kahve takımı, 12,000 bıçak, 
15,000 kaşık, 14,000 çatal, 2,000 
servis tabağı, 2,800 düz tabak, 
1,160 süt çanağı, 600 çiçek vazo
su, ayrıca 38,000 çarşaf, 14,500 
sofra örtüsü, 130,000 peş gir, 
48,000 çay serviyeti, 6,000 ban
yo kilimi, 150,000 tuvalet hav
lusu, 5,800 yorgan vardır. 

Normandi'nin tam ortasına 
geliniz. Burası birinci sınıf yol
cuların yemek salonudur. Salo
nun uzunluğu 80 metredir. Sa
lonun duvarları billurdan, kapı
ları bronzda-:dır. Aynca hususi 
sekiz küçük yemek odası var -
dır. s~ 1 on duvarlardaki 38 avi
ze ile aydınlatılmaktadır. 

Öne doğru girildiği zaman 
büyük bir hole girilir. Bu hol 
yemek salonundan son derece 
süslü muazzam bir Lapı ile ay
rılmıştır. Holün d-..var tezyina
tı fevkaladedir. Holün ilerisin
de vapurun kilisesi vardır. Kili
se Neo - Bizantin üslfibunda 
tezyin edilmiştir. Kilisenin alt 
kısmında 25 metre uzunluğun-

da banyo için ha ·uz dairesi var
dır. Duvarı, tavanı, tabanı be -
yaz emaye ile kaplanmıştır. Ta
v~ .• dan ve projektörlerden ge · 
len ışıkL aydınlatılmaktadır. 

Güverteye çıkmadan evvel 
aralı:k bir katta ·inci mevki 
kamaraları ile beraber istihba
rat dairesi, bir satış mağazas. 
ı:.:r kitapçı mağazası, bir çiçek
mağazası vardır. 

-apurun en ~r.ka tarafında 

büyük bir gazino ve bu gazino
n ın üzerinde denizi her taraf -
tz. l kuca!dt.:·an geniş bir kapa
htaraça vardır. Gazinodan açı -
J· : bir kapıdan başka bir bara 
girilmektedir. Gazinonun yanı 
başında sigara salom. bulun. 
ı .... ktadır. Bu saloı •• m süsleri 
f vkaladedir. Bu salon gezinti 
g ··vertesine açılan geniş pence· 
re1 ~rle aydınlanmaktadır. Siga· 
ra salonundan da birinci sınıf 
s:.lonlara geçilmektedir. Bu sa· 
fonların bir taraf.._da kütüpha· 
ne ve yazı ocio.Jı, diğer tarafıı. 
c.._ da kadınlara r.:ahs~ ayrı b' 
salon vardır. 

Salonun ilerisinde vaRurwı 

NORM AN Dl 
Limandan 
Çıkarken 

• NORMANDI 
Kuş bakışı 

• Dünyanın en 
büyük gemisi 
en yollu ge
misidir de . 

• NORM AN Di-
de 2000 den 
fazla işçi 
çal ı ş ı r. 

• 

YÜK GE 

hususiyetlerinden biri olarak, 
ti~·atro salonu bulunmaktadır. 

Burada 380 seyirci oturarak 
temsillerde bulunabilmektedir. 
Sahne tertibatı, dekorları ve sa
iresile tam mana'5ile bir sahne· 
dir. Burası hinı hacette sesli 
film göstermek üzere ekrana 
tebdil edilebilmektedir. Herhan 
gi bir tehlikeye karşı. tiyatro -
nun güverteye açılan birçok ka
pıları vardır. 

Tiyatro ile vapurun en ön 
kısmı arasında kış bahçesi bu
lunmaktadır. Kış bahçesi tabii 
çiçeklerle süslenmiştir. Bahçe -
nin ortasında suyu daima akan 
bir havuz vardır. Burası sanki 
Normandiya bahçelerinde imiş 
gibi serin bir istirahat yeridir. 

Bacalar, dumanları vapurun 
güvertesine yayılmıyacak şekil
de hesap edilmiştir. 

429 yolcu kamarasının hiçbiri 
diğerine benzememektedir. Her 
biri çok ince bir .zevkle döşen -
miştir. 

• 

BERLINDE GÜRÜLTÜ ltE MÜCADELE 

Civardaki cadde ve meydan -
larda olan gürültüyü ölçmek 
için Berlın şehrinin muhtelif 
damlarına ölçü aletleri yerleşti
rilmiştir. Gürültü şehirlerde otu 
ranlar için öyle müziç bir şekil 
almıştır ki, buna karşı bir müca 

dele açılmak lüzumu hissedil • 
miştir. Belediye gürültünün şid

detine göre şehri muhtelif gürül 
tü mmtakalarma ayırmak tasav 
vurundadır. Bu bizim Istanbulu 

muz için pek ideal bir şeydir. 
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. Bir çi!tliğinw ot ambarından 
hır çocugun aglamalan geliyor
d~. Durdum. Ağlama sürüp gi
d1y~r. Ambara girdim. 

B1r ot yığınının üstünde altı 
yaşlarında bir çocuk gördüm. 

Kumral saçlı, zeki yüzlü bir 
çocuk, sağ elile, yanında oturan 
v~ ~end! ağlamasını seyreden 
buyuk bır köpek tutuyordu. 
Köpeğin iri gözleri sanki: 

. - Nçin ağlıyor bilmem ki ? 
dıyor gibiydi. 

Bunun için köpekte de keder
li bir hal vardı. 

Başları biribirine değiyordu 
s~nki köpek çocuğun kulağın~ 
bırşey söylüyor gibiydi. Niha • 
yet hayvan kalktı ve ayaklarını 
çocuğu dizleri üstüne dayadı. 

Köpeğin, çocuğun zayıf o -
muzlarına dayadığı başı sanki 
şöyle konuşuyordu: ' ' 

- Görüyorsun ya, anlıyo -
ruml Kederin var, benim de· i -
nan ki Cin'in de kederlidir. ' 

Küçük çocuk bu iyi köpeğı 
kucakladı; köpek sevincinden 
genç sahibinin etraf mda sıcra -
mağa başladı. Fakat bu oyı;as -
rnası ar~sm~a b~ni görerek h;v
lamalarıle çocuga benim mevcu 
diyet!~i ~aber verdi. Çocuk, 
kendını mudafaa etmek ister gi 
bi ,önüne dikilen ve homurda -
nan köpeği susturdu. Çocuk ba
na sıkıntısını anlattı. Yanında 
yaşadığı kimseler onu dövüyor
larmış. Oksüz olduğu için bu 
çiftliğe düşmüş ve o zamandan 
beri ıstırab çekiyormuş. 

- Köpeğini çok mu seviyor
sun? 

. .- Pek çok, biribirimizi çok 
1Y1 anlıyoruz, değil mi Cin? Ba
na karşı iyi davranan bir tek 
sen varsın... Biribirimizden ay
nlmıyacağız. · 

~ir zaman sonra kederli ço • 
cuga gene rastladım. O iyi kö _ 
P~k ?.~~unda yoktu. Küçük be _ 
n~. go~nce koştu, iri ve derin 
gozlerıle bana bakarak : 

- Cin öıd·· a d" U, e 1. 

Gözlerinden, kapaklarım kı _ 
2artmış olan yaşlar dökülmeğe 
başladı. 

- Biliyor musunuz, ne iyi ar 
kadaştı ... Sonra biribirimizi oya 
lıy~rd~k. O dayak yiyince bana 
g~lır~ı, ben onu okşardnn ı .. 
Ş!mdı, artık Cin yok ı. .. "onu" 
hır tarafa "atmak istediler". Fa
k?.t ~.l?~.m ... ~ö.mdüm. Nereye 
g_omdugumu bılmiyorlar". Ben 
sıze rerini göstereceği. 
Eli~~en tut~rak beni beşyüz 

metre otede, hır koruluğun içi
ne götürdü. Yürüyüşünü ağır • 
I~ştırdı ve yeni kabartılmış taze 
hır toprak yığınına doğru gitti. 

- lşte burada, dedi. Söyle -
miyeceksiniz, değil mi, çünkü 
beni döverler. 

Köpeğinin gömülü olduğu bu 
çukurun etrafında dönüp duru -
yordu. 

- Çimen ekeceğim, üstüne 
de bir taş dikeceğim. Bir taş la
znn değil mi? 

Başımı eğerek "evet" dedim, 
fakat Cin'in mezarı başında dü
şunmeğe dalmıştım. 

Bazan hayvanların insanlar -
dan iyi olduklarını düşünüyor · 
dum. Bu çocuğun talisizliğini 
ve Cin'in yerini tutmak lazım -
geldiğini düşünüyordum. 

- Küçük, dedim. Cin öldi;i ! .. 
Fakat bunun için üzülme 1 !ster 
misin seninle arkadaş olalım? 
Cin'imizin ölümünden dolayı bi 
ribirimizi teselli ederiz. 
"Arkadaş olalım" ve "Cin.imi 

zin" kelimelerini mahsus söyle
dim. 

Çocuk yüzüme baktı, şaşırdı, 
sevindi. Elini tuttum. O zaman 
köpeğin mezarına döndü: 

- Biz dost olursak, sen da -
rılmazsın değil mi Cin? dedi. 

Bir milyondan 
Fazı a 

Yeryüzünde bir milyondan 
fazla nüfuslu kaç şehir vardır? 
34 tane ... Nüfuslarına göre sı -
rasile yazıyoruz; Londra ( 1931 
de) 8 milyon 202,800 Nevyork 
(1930) da) 6,930,400, Tokyo 
5,312,000, Bertin 4,000,000, Şi
kago 3,376,438, Şanghay 3 mil
yon 200 bin, Paris 2,871,000, 
Moskova 2,783,000, Leningrad 
2,783,000. Ozaka 2,600,000, Bu
enos Ayres 2,215,000. 

Nüfusları iki milyon ile bir 
milyon arasında tahalüf eden 
şehirler: Viyana, Detrova, Riyo 
dö Janeyro,Kalkiita,Kanton,Pe
kin, Nankin, Sidney, Los Ance
les, Varşova, Bombay, Ham -
burg, Monreal, Barselon, Glas
kova, Kahire, Roma, Melburn, 
Milan, Birmengam, Madrid, Bu
dapeşte ... 

! KARiKATÜR 

v 

- Anne bana şeker ver 
demin verdiQin dUttu. ' 

Nereye? 
Çay fıncanımm içine. 

ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 
Çocuklar, aranızda bir yarı

~a başladık. Uç gün önceki sayı
mızda, sızın " Yarının Bü
yü -leri" adlı sahifenizde, sahn
ca~<ta sallanan bir cocuk resmi 
vardı. İ s t e r s e n iz o sayımı
zı aldırıp bakın. Işte o salıncak
ta sallanan çocuk için öz türkçe 
ile on beş satırı geçmemek üzere 
bir yazı yazacaksınız. lyi din
leyin, öz türkçe ile. Bu salın
cakta sallanan çocuğu anlatan 
en güzel yazılardan: 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı; 
İkinciye: Bir mekan~; ,., . 
Jçüncüye: Biıyük bır lastık 

top; 
Dördüncüden onuncuya ka· 

dar: Birer eğlenceli ve faydalı 
çocuk kitabı vereceğiz. 

Yarış önümüzdeki pazar gü -
nü bitiyor. O güne kadar yazı -
lar T A N Çocuk Sahifesi Ser
visine gönderilmelidir. Adresini 
zi yazmağı unutmayın. 

BULMACA 

Şoför bir tavuOu ezmiş 
tavuk nerede ? 

KOLAY RESiM 

o 
Oturduğu yerde kör ebe 
Bütün çocuklar d.,,: şeklin

de yere otururlar. Ebe de bunla
rın ortasında gözü bağlı olduğu 
halde alçakç_ bir sandalyeye 
oturmuştur. Elindeki wzun bir 
değnek ile halkayı teşkil eden 
çocuklardan birinin bacağına 
dokunacaktır. Ebe bacağına 
değnekle dokunduğu çocuğa 
kedi, köpek yahut herhangi bir 
hayvanın bağırış taklidini yap
masını söyler. Eğer taklidi ya
pan çocuğun kim olduğunu bi
lirse o çocuk ebe olur ve bilen 
çocuk ebelikten kurtt lur. 

Çocuklar yine ayni veçhile 
bir halka teşkil ederek oturur
lar. Biribirlerile sıra ile el sı
karlar. Ortada dolaşan ebe el 
sıkmayan çocuğu yakalamakla 
ebelikten kurtulabilir. Çocuklar 
ayn! zamanda birden fazla el 
sıkamryacakları icin bir arkada
şını kurtarmak iÇin diğerlerini 
ihmal etmek mecburiyetinde 
kalır ki, bu da oyunu çok ente
resan yapar. 

• 
Hangi yıldayız? 

Bizim için içinde bulunduğu
muz yıl 1935 tir. Çinde sene 
4570 tir. Mısırlıların senesi 160, 
J~ponlarmki 2593, Habeşlerin
kı 1924 tür. Arabistanda yıl 
l3~3, İranda 313 tür. Yahudi
lerın senesi ise 5695 tir. 

Sebze yiyiniz 

I.sp~nyada sebze ve meyve 
yetıstıre!1ler ~irlikte bır kitap 
neşretmışlerdır. Bu kitaba göre 
sarımsak göğüs hastalıkları ve 
romatizma için çok iyidir. Ha _ 
vuç insana serinlik verir ve ka
bızm önüne geçer. Enginar yap
raklafı istah açar ve ciğerlere 
faydalıdır. Lahana zayıf çocuk
ları kuvvetlendirir. Marul uyku
suzluf;un önüne geçer. 

FAY DALI B iLGiLER 
BugUnk uıe 
program 

Yolcu, müracaat 
yerleri 

8000 -- 820 
-- 805 XD 825 
80SE 810 X 825 

ISTANBUL 
18 Almanca dera, 18,30 Muhtelif plak· 

lar. 19,30 Haberler, 19,40 Sekizinci Sen
foni - Bethofen plik. 20 Tarihçilik ve ta
rih, Türk aydmı (Mazhar Şevket), 20,30 
Ay tanıo orkestrası, 21,15 Son haberler, 
borsalar, 21,30 Radyo ca:ı:, tango orkestra· 
iL 

BÜKREŞ 
823 Kh:ı:. 364 m. 

823 Khz. B U K R E S 364 m.: 

Deniz Y otlan acentesi T e
Jefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 

43732 
44703 

22925 

23079 

830 -- 850 
-- 845 x 905 
9000 -- 920 

- - 9 ıs Ankara ıür'at 9 35 
905E 915 935 
9 40 g 48 x ıo 03 

10 20 10 28 x 10 43 
10 50 10 58 Adapuan 11 13 
11 40 11 48 x 12 03 
12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 S5 
13 os 13 ıs x 13 30 
13 45 13 55 x 14 10 
1435 -- 1455 
15 00 I 15 08 x 15 23 
1540 -- 16 00 

Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan mün· 
caat kalemi, Haydarpaıa. 
Telefon 42145 13·15 GUndüz plak yayımı, 18 Radyo 

salon orkestrası, 19 Duyumlar, 19,15 Kon· • 
ıerin devamı, 20,10 Konferans, 20,3S 
Bükre~ operasmdan nakil. 

Liman 
hareketleri 

16 20 16 28 x 16 43 
l .. so -- 1110 
-- 17 lS x 1735 
17 25 -- 17 45 

MOSKOVA 
175 Kbs. 1724 m 

19,30: Rimsky - Korsakov'un " Le Kat
ıchei İmmortel .. adlı eserinin radyo adap. 
taıyonu. 22: Almanca yayım. 23.05: Fran
sızca. 24.05: İspanyolca çocuk programı. 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. 

20.05: Konferans. 20.30: Piyano birliği
le ııarkılar.21.10: "Marika., adlı stüdyo pi
yesi. 22.40: Duyumlar. 23: Çingene mı· 
zıkasL 24: Cazband. 1.05: Duyumlar . 

ROMA 
713 Khz. 421 m. 

19.40: Yunanlılara İtalyanca ders. 19.45: 
Sözler. 20: Dere. 20.ı5: Karışık konser. 
21: Sözler, P!Ak. 21.15: Yunanistan için 
yayım . 21.30: Duyumlar. 21.50: Florans 
operasından nakil. 

BELG RAD 
686 Kbz. 437 m. 

20.15: Duyumlar. 20.30: Ulusal yayım. 
21: Şarkılar. 21.30: Orkestra konseri. 23: 
Duyumlar. 23.lS: Balaliyka orkestrasL 23. 
30: Dans pliklarL 

STOKHOLM 
21: Kopenhagdan nakil. 23: Hafif musi

ki. Duyumlar. 

PRAG 
638 Khz. 470 rn. 

20.15: Plak. 20.20: Duyumlar. 20.3S: 
Prag operasından : Verdi'nin " OTHEL
LO .. operası. 22: Sözler. 22.20: DuYUm
lar. 

VARŞOVA 

224 Khz. 1339 m. 

19.45: Popüler musiki, sözler. 20.35: 
Şarkılar. 20.SO: Duyumlar. 2ı: Hafif mu
aild. 21.45: Duyumlar. 21.55: 88zlcr. 22: 
Senfonik konser. 23: Rcklmlar. 23.lS: 
Hafif musiki ve dans parçaları 

PARIS 
182 Khz 1648 m. 

21.45: Tiyatro. 22.45: Senfonik konser. 
23.30: Gece konseri. 

• Sinemalar 
Tiyatrolar 

* Elhamra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni - Yalova türküsü) 

* ipek: (Kur§una dizilen krali
çe) ve (Eakimo) 

*Saray: (Savaı ıarkı&!) ve (Ku
karaça) 

• Türk : (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

"'Şık: (Tar~an) ve (Kadınlann 
ıcvgiliai) 

• Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prense• Nadya) 

:t. Alkazar: (Boana aevclaları) ve 
(büyük ıehirler uyurken) 

:f. MiJli: (Çılgın Kan) ve (Cici 
berber) 

* Tan: (libebay) 
* Süreyya: (/tto) 

* Sumer: (Bilmemi§ senfoni) 

* Hilal: (Leblebici Horhor aia) 

:.t- Yıldız: (Evlendirelim mi?) ve 
(Cebi delikler) 

lf. Alemdar: (Patron olsaydım) 
ve (Casus kalbi) 

* Üsküdar Hale: (Ekmek°çi ka
dın). 

Nölietç 
Ecza neler 

Bu gece nöbetci eczahaneler şun-
!ardır: 

Eminönündc (Mehmet Kazım), 
Çenberlita~ a (Sırrı Rasirr.), Şehza -
debaşında {lsmail Hakkı), Cerrah
paşada (Şeref Celfil), Samatyada (E
rofilos), Şehremininde (Nazım), Ka. 
ragümrükte (Kemal), Bakırköyünde 
(İltefan Terziyan), Defterdarda (A· 
rif}, Hasköyde (Yeni Türkiye), Ka
sımpaşada (Yeni Turan), Kadıköyün 
de Muvakk:thane cadd .... ind1: (Saa. 
det), Söğütlü çeşmede (Hulı1si Os· 
man), Beşiktaşta (Nail), 4araköyde 
(Asri ittihat), Kumbaracıda (Garib), 
Taksimde Mis sokağında (Limonci
yan), Kurtuluşta (Kurtuluş), Eyüpte 
(Hikmet) eczahaneleri~ 

Dün limanımıza şu vapurlar gel • 
miştir: 

Mersinden (Konya), Bandırma
dan (Gülnihal), lzmitten (Ayten), 
Mudanyadan (Tayyar). 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Karabigaya (Mersin}, Ayvalığa 
(Bandırma), Izmite (Güzel Bandır -
ma}, Bartına (Kemal), Mudanyaya 
(Asya). 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir: 

Izmitten (Güzel Bandırma), Mu
danyadan (Asya), Akdenizden (Bal
sena). 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar şunlardır: 

Bartma (Antalya), Mudanyaya 
(Tayyar), Karadenize (Daçya). 

e itfaiye 
Tele fon la rı 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

1755 -- 1815 
- - 18 15 x 18 35 
18 30 18 40 Adana 18 ss 
19 00 19 08 x 19 23 
-- 1935 x 1955 
19 45 19 53 Toros 20 08 
20 20 20 28 x 20 43 
21 10 21 20 x 21 35 
21 55 22 05 x c. 22 20 
23 05 23 15 X B. 23 30 

C. İşaretli seferlerin treni 1 Hazirandall 
31 Birinci Teırine kadar if}er. 

D. İşaretli seferler cuma ıilnleri yapılmu. 
E. İşaretli seferler cuma günleri yapılır. 

Slsli tipili ve ıiddctli hrtmalı havalarda 
vapurlar bulundıılı:lan mahallerden hareket 
etmiyecekler . barınmak mümkün olmM 
yan iskeleleri tutmıyacak, yahut daha ne 
vel terkedebilcccklerdir. 

~iiii0iiii9~0r, IHSAN SAMt•~!!i!i!!!i 
Bakteriyoloji Laboratuan 
Umumi kan tahliUltı, frengi 

noktai nazarından (Waascrma.n 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılmau. Tifo ve ısıtma 

hastalıktan tefbisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat. ve au tah
lilatı, Uttra mikroekopi, hususi 
aşılar iıtihzan. Kanda üre, teker. 

Üsküdar itfaiyesi 60625 Klorür,Kolleaterin miktarlamun 
tayini, Divanyolu No. 189. 

TeJ. 20981 

Y e9ilköy, Baknicöy, Büyükdere, l ı 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar- ı 
tal, Büyükada, Heybeli, Burıaz, Kı- . 
nalı mıntakalan için telefon santra• l!ıı!!~~~!!ii!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!ll .. 
lındalri memura (yaneın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

O Hastane adresleri 
va Telefonları 

Cerrahpaıa baıtaneıi. Cer· 
rabpa9a 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doiumu caddeai 
Haseki kadınlar hastaneıi. 
Aksaray Haıeki cad. 32 
Beyoğlu Zükiir haıtanesi. 
Firuzağa 
Gülhane haıtanesi. Gülhane 
Kuduz hastaneıi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
haataneıi. Bakırköy Reıa
diye kıtla11 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

1 LA n 
SATILIK 

30 ton istiabında mut. Petrol De 
işleyen "PARSONS,. markalı, 8 ailia 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir aaloa. 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MÜTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve 9eriklerine 
milracaat. (3091) 3229 

Etfal haıtaneai. Şi9Ji 
Haydarpaşa N ümune haı
taneai 60107 il!!! Satıllk hane ~ • Çabuk sıhht 

yardım teşkil3b ı 

Bu numaradan 
mobili iıtenilir. 

imdat oto-
44998 

KÖPRÜ. HAYDARPAŞA - KADIKÖY 
IS Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her sün) 

Köprüden 
Kalkış 

H Pııa- Kadıköyij. 
-dan K. ne Varıt 

6 30 x 
7 00 x 
7 30 D 
7 35 x 
7 35 X E 
8 Oi) 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
9 05 Toros 
9 45 X Adana 
ıo 20 
11 00 x 
ıı 50 x 
12 30 

'648 
7 ı8 

7 53 
7 53 

8 40 

9 00 
g 23 

10 03 

1118 
12 08 

ıs ı5 x 13 33 
14 00 X Ankara muhtelit14 ı8 
14 30 14 48 
15 ıo x ıs 28 
ıs so x 16 os 
16 25 
16 4S x 
17 00 
ı7 25 Adapazarı 
17 50 x 
18 00 
ı8 30 Ankara sür'at 
1855 x 
19 10 
19 45 x 
20 30 x 
21 10 x 
22 30 x c. 
23 45 X A. 

17 05 

17 43 
18 10 

18 48 
19 15 

20 O!> 
20 48 
21 30 
22 50 
24 05 

6 53 
7 23 
7 50 

7 58 
8 20 

8 50 
8SS 

928 
10 08 
10 40 
1123 
12 13 
12 50 
13 38 
14 23 
14 53 
15 33 
16 ı3 
16 40 

17 15 
17 48 

18 15 
18 53 

19 25 
20 08 
20 53 
21 35 
22 S5 
24 10 

Beyotlu, Tarlabatı caddesinde 
34-36 numerolu bir bab yedi 
odalı, kıigir hane ve albndaki 

1 bir bab dükkan ehven fiyatla 
aablıktar. Evi {örmek iateyen• 
Jerin Beyoğlu arlabaşı caddesi 
eski Marfrit yeni Küflüçıkı ıo-

11 kak No. 19 haneye müracaat 
• etmeleri. 

3589 

ihtira il§nı 
" Daimi otomatik ve kabili tadil 

fren için supap., hakkında istihsal ~ 
lunan 7 Mayıs 1934 tarih ve 1677 ... 
yılı ihtira beratı bu defa mevkii rıi• 

le konmak üzre ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanlanıt 
Galata'da, İktisat hanında Robett 
Ferri'ye müracaattan ilan olunur. 

3724 

Bulana mükafat 
:ı 

1 Mayısın yirmi ikinci günl 
Sirkeci ile Yenicami arasında 
yeşil kaplı ve ince kfiçfik bir 
defter kaybolmuştur • Bulantı 

1 Sirkeci, Horaaancıyan hanınM , 
: 4 numaraya getirdiği takdirdr-

ı ı 

~ 15 lira verilecekt r. ~ 

--
A. lş.ıı etli seıerln treni cuına. pazartcgı D r. A. K u T ·ı EL 

günleri şler. 
B. 111 e 1i seferin ereni pcrşembr ve p;ı 

zar ıunıeri ıııl.r. Karaköy Topr'.ular caddesı N.3
7
3 

X İ~aretli selerkrin Banlıyc. trtnlerile ~ 335 
iltisakı vardır. 

• 
KADlKÖY. HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 

15 Mayıs 935 tıtr hinden itibaren 
(Her a;.n) 

Kadıkö. H. Paaa
y\ıııdcn K. dan K. 

6 25 
7 00 
7 30 

635 x 
738 x 

Köprüye 
Varış 

6 50 
7 20 
7 53 

1 KUÇUK - ILArtLAR] 

Franıız ve İtalyanca dersleri. Sl
yüklcre seri ve pratik metotla öğ;; 
tilir. Çocuklar için ayrı usul ta 
edilir. İkmll imtihanlarına hazır!:: 
lır. No. 2092 poıta kutusuna yazı ı 
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Is anbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 

Vukuf tarafından tamamına 3055 lira kıymet takdir edi-
len Ü sküdarda Kısıklıda eski Akmaz bağlar 
Yeni Çıkmaz Rasımpaşa sokağında eski 
Ve yeni ı ı N o . lu k ö ş k ü n t a m a m ı 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 24-6-935 tarihi
ne tnüsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
llleti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttı
ranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 9-7-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten ı 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammene
ııin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.!u ka-
nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Art
tırrnaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamme
nenin yüzde 7, 5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
hu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan id
?ialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
ltibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bil
dirrneleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
Sabit olmıyanlar satış bedelinin pa:Ylaşmasından hariç 
kalırlar .Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü
tevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyen
!er 10-6-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
~çiıı dairede açık bulundurulacak arttırma şartnan:esi 
ıle 934 - 3054 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dos
~ada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (2834) 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
PROGRAMI 

19 3 5 yılının 1 Mayısdan sonra 

~o. S ı n ı r ------
10 Şiıli • Tünel 

1 1 Şiıli - Be) azit 

12 Harbiye - Fatih 

KALKIŞ 

' ( Şişliden - Tünele 
( Tünelden - Şişliyt 

( Şişliden • Beyazita 

1 
( Beyazittan • Şişliye 

( Harbiyeden - Fatihe 
( Fatihten • Harbiyeye 

İlk Son 
Ara Kalkıı Varıs 

3' 6' 5 40 23.40 
9' 6.00 24.00 

12' 6.20 23.30 
26' 7 .02 24. 12 

5' 7' 6.30 24.00 
9' 5.46 23.2ll 

12 A Harbiye • Aksaray ( Harbiyeden • Aksaraya 14' 17' 6.40 23.30 

l S Taksim . Sirkeci 

16 Maçka· Beyazit 

16 A Maçka • Eminönü 

l İ Şiıli • Sirkeci 

l '1 A Mecidiyeköy-E.önü 

19 Kurtuluı • Beyazit 

19 A Kurtuluı·Eminönü 

22 Bebek • Eminönü 

~3 Ortaköy • Akaaray 

34 8eıiktaş • Fatih 

32 T opkapı • Sirkeci 

33 Yeclilcule • Sirkeci 

31 E:dirnekapı • Sirkeci 

( Akıaraydan - Harbiyeye 28' Cı.00 22 50 

( Taksimden • Sirkeciye 
( Sirkeciden • Taksime 

5' 

( Maçkadan • Beyazita 5' 8' 
( Beyazittan · Maçkaya 17' 

( Şişl iden • Eminönüne 7' 

( Maçkadan • Eminönüne 14 

( Eminönünden - M.açkaya 

( Şişliden - Sirkeciye 8' 
( Sirkeciden - Şişliye 12' 

( Mecidiyeköy • Eminönüne 
( Eminbniinden· Mecidiyek. 21' 
( Mecidiyeköyünden·Eminö. 
( Eminönünden· Mecidiyek. 

( Kurtuluştan • Beyazita 6' 9' 
( Beyazttan • Kurtuluıa 17' 

( Şişliden - Eminönüne 7' 
( Kurtuluştan . Eminönüne ıs• 
( Eminönünden • Kurtuluşa 

?.15 19 10 
7.35 19.30 

6.15 
6.55 

6.10 
7.10 

6.40 

6 25 
6.55 

6.45 
7.17 

14.28 
15.00 

6.00 
6 45 

6.05 
7.05 
6.35 

23.20 
24.00 

-.-
20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
10.12 
18 4; 
19. tS 

23.10 
23.55 

-.-
20.10 
20.40 

( Betiktaştan • Bebeie 5.25 -.-
( Beşikta$t&n · Eminonunc 6' 5.35 

( Bebekten Eminonunc 10' 5.45 23.40 
( Enıinonundım Bebeğe 20 5 55 24 20 
( Bebekten - Beşilttaşa - .- 1 00 

( Ortakoyden Aksar aya 8' 5.50 20 50 
( Aksaraydan Ortakbye 15' 6 .35 21 30 

( Be,ikta,tan-Fatihe 7' 6 .30 20.4C 
( Fatihten· Beşiktaı;a 14' 7.10 21.ZO 

( Aksaraydan ·Topkapıya 

( Topkapıdan · Sirkeciye 
( Sirkeciden· Topkapıya 
( Topkapıdan·Aksaraya 

( Aksaraydan· Y edikuleye 
( Yedikuleden·Sirkecıye 

( Sirkeciden· Yedi kuleye 
( Yedikuledcn· Akaaraya 

( 
( 
( 
( 

Akuraydan ·Edirnekapıya 

Edirnekapıdan°Sirkeciye 
Sirkeciden · Edirnekapıya 

Edirnekapıdan-Aksaraya 

S' 
8' 
16' 

6' 
10' 

16' 

5' 
10' 
15' 

S.25 -.-
5.40 
6.12 

5.30 
5.45 
6.17 

S.25 

23.30 
24.00 
24.35 

-.-
23 3S 
24 05 
24.40 

5.45 23.25 
6.14 

-.-
23.)5 
24.2S 

3561 

"--------------------------------~--------
Usküdar Tapu idaresinden: 

Q ... Usküdarda Atik Valde mahallesinde Musa11a namı 
h~ger Camii Şerif sokağında Atik Valide dergahı şey-
~~e tneşruta vakfiye ile tasarruf .. e~~ld.~~i.?den ~akf ı .na
h· rıa tapuya bağlanması evkaf mudurlugunden ıstenılen 
..,~r e.vin tapuda kaydı olmadığından 151 5 N o. lu kanun 
()tı. llızarnnamesi ahkamına tevfikan 2-6-935 günü saat 
~i det tnahalline tapu memuru ve mühendis gönderilece
t-~~ b~u Yerde tasarrufla alakadar olanların bu baptaki 
~lt T1 Ves~ikleriyle birli.~t~ Üsküda:.da Doğancılarda Ta-

. ltt\cı daresıne veyahut sozu geçen gun ve saatte mahal
e tapu memuruna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

.(2829) 

Devlet Demiryollarının yazlık ten-
zilatll yolcu tarifeleri 1-6-935 tari
hinden itibaren tatbik edilecektir: 

DEVLET DEMlRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUMIMODORLOGONDEN: 

Muallim ve Taleberere 
Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi 

veya Maarif İdarelerince musaddak Hususi bilumum 
n1ektep ve üniversite) erin muallim, prr.!esör, asistan. 
mürebbi, muavin ve müdürlerine Mayıs başından Birin
ci teşrin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebeleriyle 
ecnebi memleketlerdeki aynı mekteplerin talebelerine 
her zaman umumi tarife ile uzak mesafelere mahsus 
tenzilli D.D./ 71 numaralı tarife üzerinden her seyya
hatte yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilattan isti
fade etmek isteyenlerin, mensup oldukları mektep veya 
Üniversitelerden veya Maarif Vekaletinden ve müdür
lüklerinden muallim kısmında olanların seyyahat edilen 
takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet varaka
sını ve talebelerinde keza en çok altı ay evvel tanzim 
edilmiş fotoğraflı bir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet 
alırken ve yolda biletler kontrol edilirken Demiryol me
murlarına göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren 
talebeler de, talebe iken aldıkları vesikaların muteber 
olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • Dönüş tarifesi 
Tenzilatlı Gidiş - Dönüş tarifesinin yeni tatbik şart

ları şöyledir. Gidiş - Dönüş biletlerinin mer'iyet müd
detleri, seyahate başlanacağı günden itibaren müteakip 
ayın aynı tarihli gününün sonu olan gece yarısına kadar
dır. Yolcular Seyahate başlıyacakları günü kendileri 
tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracak
lardır. Yolcular seyahate başlamadan evvel tarifenin me
r'iyet müddeti dahilinde olmak şartiyle, istetdikleri 
günde biletlerini alabilirler. Biletin, bir aylık mer'iyet 
müddeti bitmeden evvel. gidiş - dönüş ücretiniq. yüzde 
yirmisi verilmek şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği 
günden itibaren müteakip ayın aynı tarihli günün sonu 
olan gece yarısına kadar temdit edilebilir. Bu tarife Ey
lül 9 3 5 sonuna kadar uzatılmıştır. 

Aile Biletleri 
En çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidiş-dönüş 

şartiy le her hangi iki istasyon arasında 1 Haziran ~ 3 S 
tarihinden Eylül 935 sonuna kadar seyahat edecek aile
lere, Samsun - Sivas mıntakasında yüzde 60 ve Alaşehir
İzmir - Bandırma mıntakalarında yüzde 50 tenzilatlı 
olan biletlerle diğer mıntakalarda katedilecek mesafeye 
göre muhtelif nisbctlerde tenzilatlı olan biletlerin ücret
lerinden ayrıca ve grubu teşkil eden yolcuların birisinden 
tam ve diğerlerinden % 20 ücret alınmak suretiyle ten
zilat yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydarpaşa - Ankara 
arasında seyahat edecek ailelerden gidiş-dönüş ücreti 
olarak : 

I Mevki II Mevki 111 Mevki 

Beş kişilik bir aile gru- 9306 
bundan 

Sekiz kişilik bir aile gru- 12420 
bundan 

Kuruş alınır. 

6735 4282 

8989 5716 

Samsun - Ankara mesafesinde: 
Dört kişilik bir aile gru- 1O12 5 7345 4648 

bundan 
Yedi kişilik bir aile gru- 13921 10099 6391 

bundan 

Adana • Konya mesafes·nde: 
Üç kişilik bir aile gru- 4618 3342 2124 

hundan 
Altı kişilik bir aile gru- 6596 4773 3033 

bundan 
knru~ alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece 
ucuzdur. İstanbulda köprü gişemizden ve diğer mahal
lerde istasyon1arımızdan daha ziyade tafsilat alınabilir. 

Bu tenzilatın şartları 
Aile Grubuna girebilecek akrabalar şunlardır: "Karı, 

Kor.a ve bunların çocukları, ana ve babaları, büyük ana 
ve büyük babaları, torunları, kardeşleri, "Üçten - beşe 
kadar her grup için bir ve daha fazla kişilik her grup için 
de iki kadın veyahut on beş yaşını doldurmuş olan er
kek,, evJathk, hizmetçi, mi.irebbi, sütnine,, akrabalr!{ 
şarh: olmaksızın gruba girebilir. 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile 
biletleri verilecektir. Bunun için gruba girecek aile efra
dının birer vesika fotograflarının gişelere verilmesi 15-
zmıdır. Vazih olmak şartiyle grup halinde çıkarılnuş kü
çük kıt'adaki fotograflar da kabul olunabilir. Verilerek 
aiJe biietlerinin dönüş kısımlarının mer'iyet müddetleri, 
biletler üzerinde yazdırılacak seyahat gi.inünden basla
mak ve bunu takip eden ikinci ayın aynı tarihli .. günü~ün 
sonu oJan gece yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu bilet
ler, bu iki aylık müddet içinde müracaat edilmek ve 
gidiı;-dönüş için verilmiş olan ücret yekununun yüz-ie 
yirmisi tediye edilmek şartlariyle evvelki müddetin bitti
ği andan başlamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. 

• 
Limite~ 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : lSKENDERİYE 
TURKİYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mat gönde
renler, hesabımıza, TURKİYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LiMiTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
[~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3226 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden : 

U ANONiM 
Tü k 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• uğramamış ise müem· 
men mebJa~ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi mataliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideled olan bu sigortanızı 

yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2053 ı. 
Umumi acentalığı : Galata, Ünyon han. Telefon: 44888. 

3371 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Büyükada iskelesinde kain l, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 1 1 nu .. 

maralı dükkanlara 19 ay müddetle gerek ayrı ayn ve ge
rek toptan kira için· verilen fiatlar haddi layıkında gö .. 
rülmediğinden ihale müddetleri 27 Mayıs 935 pazartesi 
gününe uzatılmıştır. İsteklilerin güvenme paralariyle ya~ 
zıh günde saat 15 de şefler encümenine gelmeleri. 

(2798) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

25-5-1935 tarihli cumartesi gününden itibaren gişele
rimiz saat 9,30 dan 15 şe kadar devamlı olarak açık bu-
lundurulacakdır. (125) (2853) 

Veyrıhut bµ şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit 
ettirilmis olarak ta alınabilir. Bu müddetler içinde s~ya-
hat için kullanılmayan dönüş biletleri üzerinde hi~ bir 
hak ve mutalebe kabul edilmez. Dönüş seyahatine baş
landıktan sonra mer'iyet müddetleri biten dönüş bilet
leriyle yolda mecburi aktarma sebeplerinden başba bir 
sebeple tevakuf edilmemek şartiyle biletin muteber olr!u
ğ!l istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edilebi
lir. 

Ail<" biletleriyle seyahat edenler hem gidişte ve hem de 
dönü~te katedilen mesafenin her 500 kilometre ve kcs
rıne mukabil bir istasyon olmak üzere müteaddit ista
siyonJarda biletlerinin mer'iyet müddetleri içinde olmak 
şaı tiyle istedikleri kadar tevakkuf edebilir. Yokuıar, 
fazla kcıtedilecek mesafeler için umumi tarife üzcriııdcn 
ücret iarkı vermek şartivie yol değ'iştirilebilir. 

Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sı :;.w a . 
aym t<atarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kornı,Jar
tımancla seyahat etmeleri ve aynı istasyonlardan h<.t .. eke!: 
ve aynı istasyonlara muvasalat eyleme1eri şarttu Bu 
şartlar dahilinde seyahat etmiyen aile efradı bu biletl~:-1c 
seyahat haklarım kaybederler. 

Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir J._.i şi, 
grubnn azimet seyahatinden sonra ve yalnız aile biletin
~t! yazılı gidiş - dönüş istasyonları arasında olmak şar .. 
tiyle, mer'i tarifelere göre, yarım ücretle mütead<lit se
yahatler yapabilirler. (2813) 



._iiiiiiiiiiiiiiiiiHERAKŞAMıHARalYrDE-.ii!!i!!i!!iiiii.._ 

B E L V f) 
BAHÇESlnDE: En~ eevllen artlatl• bir arada: 
Sellllha, Mahmure, Blraen, neblle, Belkla 
nobar, a-tekAr Sallhaddln fetlk SoUrl 
Ramazan Marko Cemal Celil Yatar 

Yalmurtu ve aotuk havalarda aalonda aaz devam 
edecekUr. 

•<!!l!!!l!l!!!!i!!!!!!i!il!!!!!!!!!!l!!!!i!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!ii!!!!!ii!!!li!!!i!ii!ii!i!i!!!!i!!i!!i!i!!~!i!i!!!!!!lii!!!i!i!!!!!!!ı• 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara Merkez Kazası hududu içinde çıkanlacak 

taş, kum,tuğla,kireç ve sair mevaddan alınacak rusumun 
bir seneliği şartnames:ne göre kapalı zarf usuliyle arttır
maya konulmuştur. 

2-Bu resmin muhammen bedeli 18151 hradır, 
3 - Bu arttırmaya ait evrak şunlardır. 
A - Arttırma şarQıamesi " İstekliler bu prtnameyi 

bedeli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye Müdür
lüğünden alabilirler,,. 

4 - Arttırma 2 7 Mayıs 935 tarihine gelen pazartesi 
günü saat 1 S de Vilayet Daimi encümeninde olacaktır. 

S -Arttırmaya girmek için : 
A- 2490 numaralı arttaına ve eks'iltme ve ihale ka

nununun 17 ci maddesine uygun 1361 lira 14 kurualuk 
muvakkattenıinatvenneleri. 

B-Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
6 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar 

Villyet Daimi encümen Riyasetine verilecektir. Posta 
ile cönderilecek mektuplarm nihayet saat 14 de kadar 
Dainıi encümen Riyasetine gelmie alınası lbmıdır. 

(2724) 3778 

1 EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
1 - Beşiktqda Vapur iskelesinde 30 No. Gazino ve 

ardiye elyevm -Çatal ve katık fabrikası. 
Kira uzu: Teslimi tarihinden 938 Mayıs bitimine 
denlü. 

·2 - Beyoğlu Hüseyinağa Zambak S. 6 No. lu ev. 
3 - Aksaray Oruç Gazi Köprülü S. 11 No. lu ev. 
4 - Beyazıtta Simitçi sokağında 7-9 No. elyevm ev. 
5 - Hoca paşa, Emirler Hamidiye C. 3-48 No. lu 

dükkan. 
6 - Balıkpazarmda Tuzcularda 20-3 No. lu dükkan. 
7 - Bahkpuannda Zindan kapuaunda 25 No. Yarım 

T81 banda kahve ocıltr. • 
8 - PaDpltıda Pı••a Mleaıttrj~;aıtımlda 

dükkan. 
9 - Mahmutpaşada Cami avlusunda 17 - 21 No. 

dükkan. 
10 - Kasmıpqa Camiikebir, Orta S.5 No. lu diiWn. 
11 - Galatada Mehmet Ali paşa hanında 50 No.lu oda 
12 - Mahmutpqada Kürkçü hanında 11 No. lu oda. 
13 - Sultanabmet, Uçler Fuatpqa C. 2 No. Mektep 

yeri. 
l 4 - Galata, Arap Cami, Sebit Mehmet camii alfmda 

_ 6 No. lu bodrum. 
15 - Beyoğlu Hüseyin ağa Mis. S. 7 No. dükkan. 
16 - Galatada Fermenecilerde 21No.1 mağaza. 
17 - Galatada Mehmet Ali pqa hanmda 30 No. 

dükkan. 
18 - Galatada Mehmet Ali P8l8 hanmda 38 No. 

dOJdcin. 
19 - Galatada Fenneaıedlerde 122 No. dükkan. 
20 - ., Fenneaıedlerde 124,33 No. dükkan. 
21 - ,, Mehmet Ali pqa hanmda 23, 26, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 55, 56, 57 No. lu 
odalar. 

22 - Galata, Kemankee Kara Mustafa P8l8 Camiin
de 2 No. ild oda. Kira uzu: teaHmi tarihinden 
936 Ma,.. bitimine denlU. 

Yukarda :vazıh mahaller kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konmuttur. fatelrJiler 29.5.935 ÇU'famba d· 
nü saat on beee denlü Evkaf Midüri.vetinde Varidat 
kalemine plmeleri. (2729) 3780 

Binlerce kişinin yazana güldiirdii. 
9 el 119fkle 11 • Haziran • eas dedir. 

BuyUk ikramjye 
30.000 Liradır . 

"'"ca ı 18.000, 1&.000, 10.000 llralık lkraml
,.a•I• ( 20.000) •alık bir 111UkAfllt vard1r ... 

3819 

Maliye Vekaletinden: 
Bet bin ıitesi bir kiloluk, on bin şişesi yarmı kiloluk, 

sekiz bin pşesi çeyrek kiloluk ~!arak yerli ~ali Yirmi Uç 
bin •işe yazıldıktan sonra Sıyah olan murekkep satın 
almmak üzere 18 Mayıs 935 tarihinden itibaren kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmUftur. Sartnamesi merkezde 
kırtasiye Müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçe
de kırtasiye deposundan alınacaktır. V ermeğe istekli 
olanlarm bet yiiz otuz yedi lira muvakkat teıninatlariy
le 6 Haıiran 935 tarihine müsadif ı>ereembe günü saat 
on bette Maliye Vekiletinde Levazım müdürlüğü oda
amda tepkkül eden aatmalıiıa komisyonuna gelmeleri. 

(2694) 3765 

Mahmut paf8 aparbmanm biriaci 
kabnı tezyin eden ve merhum 
pafaya ait pyet kıymetdar etJ&• 
lar mGuyede ~· •blacafl 
illa olunur. Pelesenk " mana 
ataçlanndan lnıiU. " Fnmu 
mamal&ta maht.tif fllldlıı .. _.. 
_,,.. •lon takımlara, otoman 
10fa. kanapeler, eski Hint ve Şam 
kumatlanndan perdeler ve Mi
ler, markıtri ve Hint mualar, 
mufal'abi ve moıayik eta.._._, 
..a.palar ye koltuklar, Parlama· 
mullb rri-lake Layi xvı " 
bam lrıW 15 parçadan mink
kep ~ urif yatak oda talamı, 
mete ataanclan mamul ,._ 
oda talwm, tablolar, lnbalar, 
kristal ve brons elektrik aftııeler, 
çini ve kalorifer IObalar, simit 
çay takamlan, rtbnlt bahardan, 
Hokka takımı, yemif tabata, ma-

23. 5. 035 

Kibar ve tık 

AiLELER 
Clldl•lnln taravet ve 

zarafetl•lnl 

Ue ebecliyea muhafaza ederls. 
VE:N08 padrUIDlll beyu,_., 
kumral ve IUlflll her tene ar 
pa Parla moclalanna slre renk· 
leri mevcut olup Tlrldyede • 

dyUe ratbet 11 ...... -·'* .. paclnMbr. 
Ewll7• Zade Nureddin Eren 
ROD,W klM7eY"8 atat Ya 
11P17at d ..... u, latanll•I 
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maclea, brou " rtbatlf hayl et
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Bütün Avrupa istasyonlar1nı mükemmel ahr. 

Fiatı 75 Türk Lirası 
.......... ~ ....... ,.. .. 

HELiOS MOESSESATI 
Galata, Hezaran caddesi No. 14 

VAPURCULUK 
Tirk Aaonim Şirketi 
lmnbal .Aemtalıiı 
Uman S.... T.W.: 22925. 
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" ktltlpane vitrin, maroken baa· 
pe talama, dolaplar, kouol, karyola 
vaair ltlsamla .. ,....... (Sahib DiD 
...ı) blflk forma alon Gramo
fona lduik plaldarile ..ld Aaa
clom ye Acem haldan ve ...ct. 
ler. ,., llrenlerclen 100 ele 25 
teminat aluur. Sabf pefindir. 
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Kücük, Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? ~aten 

Bir Buğday tanesinin 
h .. k .. 1 ? ne u mu o ur ... 

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 alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkPdilen birçok 
beş kuruşluklar1 toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder~ Bu kuv~t yalnız sahibirıe değil, fakat sayı~z 

insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d,,rar 
Siz de .iş BankasındaJ1 .Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş a·ankası 

.da .Cumhuriyetin eseridir! 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ısırıcı elektrik aletleri 

. Alevsiz, dumansız ve kokusuz. Hi~ bir tehlikesi yoktur • otomatilt ayarh 
peşın 66 lira • Bir sene vade ile veresiye 75 lira 4 sene vade ile veresiye 82 1ı2 lira • l\ira ctyda /6 kuruş • 

Bu llelletler; 

~ALDANMAYINIZ!== 

il 

iatı Yalnız 200 Liradır. 1 

Ahp satıcllara ayrıca tenzilat. 
._. "' 9 

Bi:cim so~utma dolaplarımızı bir kere görmeden 
bafka marka almayınız. 

RADiUM 
Ticarethanesi 

l<ASAOA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

Ç~ŞM~ 
VAZİ Y ETİNDtDİ~ 

ONU rAİZLt 
OANtlAYA VE~iNJZ 

wus•JSI SARTLAR1r11zı 
SORUNUZ 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Maha1lesi 

Pendik 
Mevkii Cinsi Müştemilatı 
Camlıkta Demir Ahşap Köşk Alt Kat biı 

yolu kenarında oda bir ki ler 
bir hela üst k<!t 
etrafı koridor bir 
sandık odası bir 
hela. 

Yuk::ırıda yazılı köşk 1 Haziran 935 ten itibaren bir 
sene muc.idetle icarı açık arttırmaya konulmuştur. İstek
lileri=ı ihale g ünü olan 27-5-935 pazartesi günü saat 
12 de Kart al Malmüdürlüğüne müracaatları. (2667) 

3681 

• 1 E 
T 1 Ş y E R L E R i 

Sahpazar1, ttecati Bey Caddesi, rfo. 428 • 436, Tel: 44963 
Tünel meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
Beyayıt, Mürekkepfiiler caddesi Telefon: 24378 
Muvkkithane caddesi, Telefon: 60790 
23 rtisan caddesi Telefon; 56,128 
Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon 60312 

ihtiyacınızı ~ok ucuz olarak temin eder. 

Bayanlara 

Müjde! 
Bekledikleri 

Eınpriıneler 
geldi 

Desenlerin zarafeti, 
ağırlık, şıklık ve 
Jcuzluk cihetinden 

Türkiyede henüz 
emsali görülmemiş 

Maroken 

Üzerine 
cevkalade 

Emprimeler 

Yerli Mallar Pazarlarmm ikramiyeli 
satıslarmdan istifade ediniz. 

' 

-

lstanbul Ko mutanllğı 
Sabnalma Komisyonu 

llAnlar1 

Kıt'at ihtiyacı için beher 
kilosunun tahmin edilen be
deli 2 5 kuruş olan 18 ton pi
rinç açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 3 Haziran 
9 3 5 pazartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartname
sini her gün Fındıklıdaki 
satınalma komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin 3 3 8 liralık ilk te
minatlariy le birlikte vak
tinden evvel komisyonda 

3762 

hazır bulunmalarL 2705) 
•• * 

İstanbul komutanlığı bir
liklerinin ihtiyacı olan 68. 
bin kilo koyun etine verilen 
fiat komisyonumuzca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapa 
1ı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Bir kilosunun talı -
min bedeli 4 2 kuruş olup 
ihalesi 2 8 mayıs 9 3 5 sah gü 
nü saat 15 de Fındıklıda İs
tanbul Komutanlığı satına} .. 
ma komisyonunda yapıla -
caktır. İlk teminatı Z 142 li
radır. Şartnamesi 108 ku -
ruş mukabilinde satınalma 
komisyonundan alınabi1ir. 
İsteklilerin teklif mektupla
rını belli saatten en az bir 
saat evveline kadar Fındık -
lıda Satmalma komisyonu • 
na vermeleri. (2544) 

3594 

*** 
Hadımköyündeki birlik-

istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
ler ihtiyacı için bir kilosu
nun tahmin edilen bedeli 29 
kuruş olan 40,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuşdur. İhalesi 11 
Haziran 935 salı günü saat 
15 dedir. Şartnamesi Fın
dıklıda Satınalma Komisyo 
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 870 lira
lık teminat mektubu veya 
makbuz ve kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikde teklif mektub
ları belli gün ihale saatın
dan en az bir saat evveline 
kadar Komisyona vermele
ri. (2814) 

D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsı ve bıasesı Hisseye göre 
muh•mmen K 

2427 Beyoğlu Kurtuluş Saka E. 3 Y. 16 68, 50 metre arsa 136 açık 

3889 

4003 

4621/1 

" " 
Kmalıada Mura

diye 

E.Lazarı Y. hacı 
Zeynel 
Saradar oğlu 

Tophane Ekmek- Kadiriler yokuşu 
cibaşı 

4772 Büyükada Yalı Yazıcı 

4818 
4874 

4879 

5583 

5685 

Çarşı içi 
E. Kozyatağı 
Y. Suadiye 

Bodrumhan alt kat 
Suadiye mektep 

Büyükada Karan- E. Refetpaşa Y. 
fil Kadıyoran ve yaver 

ve yeni 
Beyoğlu Hcseyin- Tavla 
ağa 

Üsküdar Rum Doğancılar 

12 48, 50 
" 

E. 11 Y. 72 Bahçeli kagir hane 

arttırma 

82 it 

3100 kapalı 

zarf 
77 Mü. Etrafı dıvarla mahdut için- 158t n 

de kuyusu olan 105,64 
metre arsa 

19 20,50 metrf' arsanın 10 açık 

6174/ 112896 His. arttırma 

25 Oda 2400 
" eski 10 Ahşap hne ve 318 metre 1150 kapalı 

y 2/ 1 bahçenın tamamı zarf 
25 7704 metre bahçe ve için- 3852 n 

deki mahzen 105/420 His. 

16 Kagir hanenin tamamı 6820 n 

Mehmetpaşa arttırma 
E. 18 Y. 10 45 metre arsanın 1/2 hissesi 135 açık ~ Ho;h~0;o_n_I ·ı 

11 f Eminönü V alde kıraathane.: v•· 
Yukarda evsafı yazılı gayri menku er on gün mOddetle satışa çıkarılmıştır haleler 5/6/93~ 1~ nında Telefon: 

241
3

1 
~ 

tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttt>dir Satı~ münhasıran l!'•yr• mübadil bono•iledir 1 
~.,;;;;;;;m;;;~~~~~llll!'ll!!~~~~~~-.;ıı .... iillii&-----~Oilllllll~!l!!!!!!!!l!!!l!!!~!!!!!!!ll~~---· 3616 ~ 

111ıııımıııı ASiPiN KENAN 1111• L! 

• Sizi soğuk algmlığmdan , nezleden, gripten, baş ve 
diş ağnlarmdan koruyacak en iyi ilaç budur. • 

llıııı• ismine dikkat buyurulması •11111111~ 
1 -
ı Bir saat satın almadan evvel 

bütün dUnyada meşhur 

REVUE Saatlerinin 
yeni koleksiyonunu göstermesini 

saatcinizdsn isteyiniz. 
Umumi deposu: fstnnbul, Bahçekapı 

Taş Han 19 3615 

Güzelliği ve yakınlığı ıtibarile şehrı miıin yegane babçeaı 

PANORAMA (~:~~:) 
BUGUtt AÇILIYOR 

Kıymetli HA M •ı y E 1 ' le dl~er mar~t 
Bayan ve aevlmll artıa1 

ve san'atklrları dinleyeceksiniz. Telefon; 41065 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad• 

desi, 100.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 


