
BUGÜ 
24 

MAYIS 

CUMA 
1 9 3 5 

\ Say ısı 5 Kuruş 

BUGÜN 

20 SAYFA 

ISTANBUL 

BiZ BiZE 
BENZERiZ •• 

Telefon { 

SAVI: 32 - 3335 
Onbirincı Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318 Vazı isleri: 24319. 
İd3re v~ matbaa : 24310 

1KURUL TAYDA F. 
OrhanSeliminfıkrası-Pe- u·· NAKAŞALAR •• nans 
yam.i Safanın fıkrası- Şehir 
haberleri. 

2 incide : akanıC a r 
3 Üncüde: 

4 üncüde: 

S incide : 
6 ıncıda : 
? ıncide : 
8 incide : 
9uncuda: 
ıo uncuda: 

11 incide : 
12 İncide : 

13 Uncüde: 
14 ıincüde: 
ıs incide : 
l6 ıncıda : 

l 7 İncide : 

Ankara muhablrimizin tele-
fonları - Feleğin fıkrası -
Sağlık, esenlik. 
Azız Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal. 
Öz dil sayfası. 
Ekonomi - Anket. 
İzmir sayfası. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı? 
- Bric; dersleri - Sevişme· 
ler, evlenmeler. 
Spor sayfası. 
Hitler'in "Kavgam" adlı ese· 
ri. 
Sinema. 
Bir dansözün hatıratı. 
Askerlik sayfası. 
Yarmm büyükleri - Fayda· 
lı bilgiler. 
Kadın ve Moda. 

l'aptama alanında l1J 
Demokrasiler 

Yazan: 
Mahmut Esat BOZKURT 

lsviçre'nin modem demokrasi 
•ernbollerinden biri olduğunu bil
meyen yoktur. Bugün de bile. 

laviçre aon yıllar içinde ana ka
!ununda birçok değiıiklikler yaptı. 
~u deği§iklikler, devlete dü~en 
0 konomsal itleri göstermektedir. 

Bu ne demektir? 
h· laviçrenin ökonomaal liberalliği 
ır yana bıraktığıdır. Fakat bu 

devletin demokraa.iden ayrılmıı ol
duğu ileri aürülebilir mi? .. 

Bence hiçbir vakit. 
l Çü~k~ o~ada tam anlamile mil-
et hakımdır. Ulua egemendir. Bu 
~~· demokraainin gereğidir. Nite
••m: 
.. Devlet ökonomi itlerine karııtı
gı halde l~viçre, demokratlığı kim
seye <vennıyor. 

o 
Bugünic:ü HitJer rejimini bir ya

nl koyalım: Fakat 1919 Vaymar 
mı• I.· •11• 8"1'1 Alll'ilftj'rntn 
en ileri bir ulua esemenlifini he
ttimaemİ§ olduğunu kim reddedebi

? l 
Halbuki Vaymar ana kanunile 

demokrat olan Alm1 nya; ökonem
~•I, kamufıal işlertle tlevlet müda
"•leciliğini tam anlamile kabul et
tQif bulunuyor. 

• Birleıik Amerika Devletlerinin 
~~em demokraailerin bellibaılı
•rnıdan biri olduğunu herkes bilir. 

l'ı A.caba burada ökonomaal ıiıtem 
edır? lktiıadi ıerbeıti midir? Şu

!lu tam türkçe aoralan: 

.. le Birleıik Amerika T"evletlerinin 
~ı_onomaal alandaki aiatemleri, 
0 11:onomul özıenlik midir? 

1 
Bunun karşılığını ben değil, Ko

~bira Univeraiteıi Tarih Profe-
rlerınden Muzzey'e verdinneğe 

Slllrta.cağun. 
Bakınız ne diyor? 
"Am 

11 
.erika Devleti, her yıl üzeri-

~ renı vazifeler, ödevler; yeni aa• 
~u ıyetler, yetkeler almaktadrr. 
)> rda.n bir neıil Önce hük\ımet bir 
iÜcİ~ varlığından baıka bir şey de
lard'· Kaınuğaal, ökonomıal bakım
.,e kan hiçbir ödevi yoktu. Bu iıle
tö .. anşama.zdı .. ~ugün ökonomaal 
'C>rı~d~n bın bır ııe karı§ıyor. Vil
ttıer gıbı cumur baıkanları hüku
l'tı 1

• halka yaklaştırdılar. Eski ka
Çık~aylar yılda bir toplanırlardı. 
~et {dıkları kanunlar halk ve ga-
111\; erce bilinmezdi bile. 1919 yı
•}' .a~ aonra kamutaylar otuz üç 
lul\~Ç~nde .. yi~i sekiz ay toplu bu
•ınd · Yuz mılyon yurtda§ kar~ı-

a çalııtı." 
Cörüı·· 

l)evietı uror ki Birleıik Amerika 
l-ak.ın erı (~ırakınız yapaınlar, bı
tılan ~~ geçaınler ! ) prenaipile anla- [ 
Sok 1° onornaal liberallikten çıkalı 

o rnuıı.. 1 
A.ca.b B· . . ~Okr ~ ırleıık Amerıkalılar de-

ic•buıa&ıdden ayrılmıı olduklarını 
.,. e erler mi? 

.. ~a.buJ ·· ı 
(h kim foy e dursun, demokratlı-

ı, b aeye vermezler. 
:a:e~ i]"u kadarla da kalmıyor Muz-

ave ediyor. . 

M r Arkası 3 üncüde l 
~mut Esat BOZKURT 
<ı) T~::-----

•tbikat •ahaunda. 

[ * * • N·y 
llırı Bv-.: arın Mahmut Soyda • 
~oy,,.~~'f ] i9i adlı 'D•kAlesini 

-&ız 

VERGi KANUNLARI, BÜTÇE 

Kamutayda Dün de 
Münakaşalar Oldu 
Kazanç Lagzhası, Finans 
Bütçesi Kabul 

[Hususi Muhabirmiz B il d i ri i y o r ) 
Ankara, 23. 

Kamutay Hasan Sakanın reig 
liğinde toplandı. Memurin ka -
nununa ek kanun layihası için 
bir muhtelit encümen teskili ka 
bul edildi. Divanı riyaset katip
liği intihabı yapıldı. Bazı bütçe .. 
terde münakaleler yapılması ka 
bul edildi. 

İktrsadi buhran layihasının 
ikinci müzakeresi yapılarak ka
bul edildi. 

Kazanç vergisi 
Bundan sonra kazanç ve istih 

lak vergileri kanunlarının müza 
kerelerine geçildi. Kaz.:nç ver • 
gisinin ikinci maddesi görüşü • 
lürken Refik Şevket, Maliye en
cümeni ile bütçe encümeni ara~ 
sındaki farkı anlattı. Neticede 
Bütçe encümeninin teklif ettiği 
madde kabul edildi. 

Üçüncü maddede Refik lnc~ 
tekrar söz aldı. Kanunun esbabı 
mucibesinin vergiden kaçakçı
lığın önüne geçmek için oldu
ğunu, fakat bu kaçakçılığı noter 

, ~•a•PrUf ..-e--t•avtln -sarrctrkia-
rmın yapabilmelerini düşünme
nin doğru olmadığım söyledi, 
Tasarruf sandıkları ve noterle
rin maddeden çrkarılması için 
bir takrir verdi. 

Encümen namına söz alan 
Sırrı: 

"Noterlerin ve tasarruf san -
dıklarının doğru muamelatını 

[Arkası 12 incide] 

[Dün Kamutayda ıöz söyleyen say . 
lavlardan: Hasan Fehmi, Mustafa Şe
ref, Refik Şevket, Hüsnü Kitapçı, Is-

mail ( Gireson), Türker] 

AVAM KAMARASINDA 

İngiliz Hava Kuvvetlerinin 
Arttırılması Kabul Edildi 

lngilizler Yeni Bir 
bardıman Uçağı 

Tip Bom
Yapıyorlar 

BALDVIN 

Londra, 23 (A.A.) - Chur -
chill, Avam Kamarasında Bald
win ve Londonderry' den sonra 
söz almıştır. 

Churchill, Hitlerin müşterek 
emniyet ve başka memleketle -
rin işlerine karışmamak mese • 
lelerindeki hattı hareketinin ce
saret vermekten pek uzak oldu
ğunu söylemiştir. 

Bundan başka Churchill, Hit-

ve ÇORÇIL 

lerin sivil halkın bombardnnan 
edilmesi aleyhindeki sözlerin -
den dolayı kıvancım izhar etmiş 
tir. 

Churchill, sözüne şöyle de -
vam etmiştir: 

Bununla beraber Almanya, 
hiç bir ulusun malik olmadığı 
uzun mesafeli bombardıman tay 
yarelerine maliktir. Durumun 

' [Arkası 12 incide] 

Cuma Cuma, 
Pazar Pazar 
Olacak .. 
[ Muhabirinı z bildiriyor] 

Ankara, 23 
Hafta tatili ve diğer bayram, 

tatil günlerine ait yeni kanun la
yihasının kamutayda müzakere 
sine yakında başlanacaktır. Haf 
ta tatilinin pazar günleri yapı] -
masmm hükumetçe tesbit edil -
mesi üzerine bazı şayialar çık -
mış ve bu arada günlerin adla -
rmın değiştirileceği de yayıl • 
mıştı. Pazar gününe cuma adı -
nm verileceğini de bir İstanbul 
gazetesi yazmıştır. 

Bu haber doğru değildir. Cu
ma cuma, Pazar pazar olarak 
kalacaktır. Ancak kanunun ka· 
mutaydan çıkmasından sonra 
hafta tatilinin cuma günü yeri
ne pazar günü yaplmasına baş
lanacaktır. Tatil gününün pazar 
olması burada memnuniyetle 
karsılanmıştır. 

Fazla ahnan 
Vergiler 
[ Muhabirim,z bildiriyor ] 

Ankara, 23 

Finans Bakanlığı defterdar -
hkl<ıra t::lgrafla bir tamim yapa 
rak bir hazirandan itibaren ta -
hakkuk ettirilen vergilerin ter -
kin ve fazla alınan vergilerin de 
reddlyat işleri, bakanlığın müsa 
adesine ihtiyaç göstermeden. 
mahalli defterdarlıklarca yapı -
labileceğini bildirmiştir. 

YUNANISTANDA 

Herkes Seçi
me Girecek 
[ Muhablr.mlz Bild riyor ] 

Atina, 23 

Muhalifler, bugün intihaba 
girmemeğe karar verdiler. Hü -
kfimet, bütün vatandaşların 
mutlaka rey vermeleri için bir 
kanun yapmağı düşünüyor. 

Ekonomi Baka
nının ziyafeti 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bu gece 
Ekonomi Bakam Celal Bayar 
tarafından ticaret odaları kon -
gre azası şerefine Gazi çiftliğin 
de bir kır ziyafeti verilmiştir. 

Yemekte Başbakan İsmet İ
nönü, kamutay başkanı Abdül -
halik Renda, bakanlar, C .H.par 
tisi genel sekreteri Recep Peker 
ekonomi ve diğer bakanlıklar 
ileri gelenlerile gazeteciler ha • 
zır bulunmuştur. 

Delegeler İsmet İnönünün 
masasını çevirerek yaşa sesleri 
l~. Baş.h~kana saygı ve sevgi 
gosterışı yapmışlardır. Yemek 
ç~k iyi bir J-. ..... ~ i<:i ... rle o-eçmiş • 
tır • 

Yunanistan da 
Son divanıharp 1 

HABEŞ iŞi SARPA SARDI 

Mussolini, Mutavassıtların 
Teklifini Reddetti 

• 1 

isteğini Uluslar Kurumuna 
Zorla Kabul Ettirmek İstiyor 

• 

Mussolini bir söylev verirken 

Cooevre, 23 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: 

İtalya - Habeş anlaşmazlığı 
hakkındaki konu§malar bir çık -
maza girmiştir. Mussolini muta 
vassıtlarm tekliflerini reddet -
miştir . 

Habe9iatanm muhhrası 
Cenevre, 23 (A.A.) - Habe 

şistan salgıtı (heyeti murahha
sası) uluslar kurumu konseyi .ü
yelerine, İtalya ile anlaşma:ı:h -
ğm ayrı ayrı yönlerini (t'lr:1f1a11 
m) tahlil eden bir andıç (muh. 
tıra) vermiştir . 

Bu andıç, 1 tal yanın bir u ılaş
maya varmak ve 1928 andlaşma 

.sına göre bir hakem kom!svo'1u 
nun toplanması dileginde bulun 
duğuna emin olan Habeş!stanın 
1 ikincikanun 1935 de İtalya -
Habeş meselesinin konsey tara -

fından sonraya bırakılmasını ka 
bul ettiğini yazmaktadır. Adis 
Ababada başlayan kom1şmala • 
rm bitaraf bir bölgeye ayrılruas. 
için yapıldığını hatırlat-an Ha • 
beş andıçı, Italyanm Habcşis -
tana, nizamnamenin ta:biki icin 
ecnebi delegeler atamak (tayin 
etmek) hakkını rmek ısteme
diğini söylemektedir. Ulusal ha 
discsi bakımından, Habeşi:'3tan 
dürüst bir araştırmadan sonra 
buna mecbur edilmedikte, İtal
yanın, istediği şeylerden hiç biri 
ni yerine getinneği kabul etme 
mektedir. 

Habeş andıçı, İtalya hükume 
tinin 19-1-935 tarihli konsey ka· 
ranna rağmen, hakemlik ~su -
lünden kaçmmağa çahştıüını ve 
Habeşistanın kendi arzu~le te-

[Arkası 3 üncüde] 

i ş 1 rt KOLAYI 

Atina, 23 (Hususi muhabi - ı 
rimiz bildiriyor) - İsyana ka
rışan bahriyelileri muhakeme e
d~n .son di~·amharp işini bitir ı -A~ab~ buralarda hastahane var mı? 
mışt~r. Ve~ı~en cezalar arasında - Bılmıyorum. Yalnız şu cadden· .. b .. 
en şıddetlısı 15 sene hapistir. çalışırsanız sizi götürürler. ın ° ur 

tarafına geçmeye 



' 2 =============================================T ~ N==============-========================= 24 • s - 935 

YA~ FıLIZ VE KURU ODUf\ 
Mahmut Esat Bozkurt beni 

yanlı§ anladı. Liberalizm ve De
mokrasinin biribrinden ayrıl
maz şeyler olduğunu iddia et
miş değilim. Henüz münakap 
sırasında bulunan bir fikrin akiy 
de halinde kürsüye çıkmasına 
dokunmuştum. Bir de, ayni kür
süde ileri sürülen öteki fikirler
le bu iddia arasındaki farkı ha
tırlatmak isterdim. Mesela, 
Mahmut Esat Bozkurt yalnız 
ekonomide Liberalizm aleyhta
rı iken ayni partide Liberalizm 
ve Demokrasiyi toptan mah 
k_iım edenler bulunmasına ili§ 
tım. Kısaca demek istedim kı 
rejimi anlamıyan iki kişi değil
d!.r, hepim~z .onu türlü türlü gö
~uyoruz. Fıkır/erimiz şahsi plan 
ıçınde kaldıkça aralarındaki 
farklara diyecek yoktur ama re
jimin kürü.sümle bu tezadlar ga
rip oluyor. 

Yoksa ben yıllardanberi bü • 
tün ~azıl~~ımda anlatmaya ü • 
zendım kı ınsan zihninde kabuk 
/aşan bütün sistemler hayat kar 
§ısında çatlamaya ve dağılmaya 
mahktlmdurlar. Bu, realite kar
şısında onların ezeli kaderleri • 
dir. Muharebeden sonra böyle 
olmadı mı? Liberalizm ve De • 
mokrasi gibi zaman zaman öz 
kardeş sanılan akidelerin arası
nı açmaya açlııanlardan baıka 
S?~Y~~izm ve Nasyonalizm gibi 
bırıbırıne yan balan fikirleri 
barıştırmaya kalkanlar da çıktı. 
Mahmut &at Bozkurt da inkı
lab kürsüsünde pek net ve gü • 
z~I izah etti ki Sovyet Rusyamn 
bıle, düşmanı olduğu "individu'' 
ya doğru yansıma gayreti gün. 
den güne artıyor. Her sistem, 
içinde kıvrandığı dar kabı çat • 
/atmak ve dışarıdan soluk al • 
mak gayretindedir. Haydar Ri. 
f atın zengin kültür serisi içinde 
çıkan bir tercümesinde Didero
nun şu sözlerini bir kere daha 
okuyabiliriz: '"Bir sisteminiz ol
sun, lleJri, fakat onun biikmfl al
tına girmeyinizf' Ve büyük 
Fransız ilave ediyor "Sistem • 
ler, siyasette, felsefede oldu • 
ğundan daha tehlikelidirler.,, 

Sistemle hayat ve mefhumla 
'Şeniyet arasında u.ılqamamaz • 
lığın sonsuz dramını benim ka· 
dar duymuı kimselerin "Libera
lizm - Demokrasi" gibi formül 
lere saplanıp kalmaları müm • 
kün değildir. Gene o büyük Di
dero ile beraber tekrarlamak is
terim ki: "Tabiatte hiç bir te • 
~eli olmayan mef bumlar, şima
lın o ormanlarına benzerler ki 
ağaçlarının kökü yoktur. Bir 
rüzgar • hafif bir vakıa - bütiln 
bir ağaç veya fikir ormanını yer 
/ere sermeğe elverir.,, 

Bana kalırsa akideler için de 
'böyledir. Canlı bir fikirle alriy· 
de arasındaki fark, iö.tlJ toprak 
ta bulunan yaş ağaçla, kesilmiş 
odun aruındaki larkı andırır. 
Bu P-kidelerin çiçek açmasım 
ummak, bir kerestenin yemi§ 
vermesini belılemelde birdir. 

" TAN " m tefrikuı ı 32.. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

O, kadehlerin aramu pek so
ğutmadan, bir teviye gibi içmi§
ti. Onun içkiye dayanıklı oldu
ğunu anlamI§tmı. İçerken yü • 
zünü buruşturmuyordu: İçtik • 
ten sonra da fazla meze almıyor 
du. 

Koyu siyah gözleri tatlı tatlı 
süzülmüt ve gözbebekleri civa 
gibi yanıyordu. Yüzü, parlak 
bir pembelik almı§tI. Kahkaha
ları biraz daha tendi; kODUfUIU 
biraz daha canlıydı. 

Hareketlerinde, fazla Dir de
ğişiklik yoktu. Birçok içenlerin 
dilleri ve ayaklan dolaştığuu, 
pel telqtilderini gömıüıtüm, bi
liyordum. Onun bu tatlı canlılı
ğı, insana keyif, neı'e veriyor· 
du. 

Bu vakte kadar, neler konuş
muştuk, nelerden bahsetmiştik; 
birini batırlamıyordmn. Sadece 
ena bakmış, onu seY.retmiŞ,timı 

l BUDA 
1!3ENDEN 

RESiM OALERISI 
Resim denilen nesne ne şiire 

benzer, ne müziğe, ne sinema· 
ya, ne tiyatroya. Ozan yazar 
ounsözünü, kitablaştırır, bin • 
!erce basar ve dağıtır. Müzik te 
böyledir. Tiyatro için, sinema 
için de aşağı yukarı böyle. 

Gelgelelim, resim öyle değil, 
hele boyalı bir tablo i~in iş bam
başka... Bunun fotoğrafını çe • 
kip bilmem kaç boya üstüne 
klişesini yaptırtzp basabilirsi • 

[ Kızllay Haftası dOn batladı, reslmlerlmlzde buna ait iki g8reyl ve bir de basın evimizi gezen 
hkmektep çocuklarını g6rUyorsunuz. ] 

1 niz. Ancak bu bası!an nesneyle 
J öz tablo arasında dağlar kadar 

Kızllay Haftası 
Dün Başladı 
Kızılay haftası dün ba§ladı. 

Genel merkezden gönderilen 
üye kayıt beyannameleri bütün 
Kızılay teşkilatı tarafından ma
hallelere, evlere d ... ğıtılmıştır. 
Dağıtılan beyanname adedi 100 
bindir. Bu sabahtan itibaren Kı 
zılay heyetleri, yanlarında has
tabakıcı, mektebi hemşireleri 
olduğu halde mahalleleri dola • 
ıacaklar ve yeni üye kaydede • 
ceklerdir. Üye kaydı için bütün 
te§kilatta seferberlik ilan edil • 
mİ§tir. Kızılay haftası münase
betile ~ıkarılan sigaralara Kızıl· 
ayın propaganda pullan yapış • 
tırıl maktadır. 

Dün aqam saat 19 da radyo
da, Dr. Arif Hikmet Kızı/ayın 

laydaları hakkında bir konle • 
rans vermiştir. Dün ıehrin üs • 
tünde uçan tayyareler, meydan 
/ara, caddelere. Kızılay propa • 
gandasını h-:vi kaadlar atmıştır. 
Bu ak§am tayyareler tekrar u • 
çacak ve JOO bin propaganda 
Icaadı atacaktır. Kazım 1 smail 
bu gece radyoda bir lıonlerans 
vereceitir. 

Kızılay haf tasının devam et· 
tiği müddetçe, her gece, şehrin 
bir tarafında milli temsiller ve
rilecek, Kızılay kurumunun 
memlekete olan faydaları can
landırılacaktır. Kaza merkezle
rinde halka konferanslar verile
cektir. Şehrin bellibaşlı mey • 
danlarına, caddelerine Kızılay 
afişleri asılmıştır. Vatandaşlar, 
Kızı/aya yardıma çağırılmakta· 
dır. Asılan levha ve afişlerin 
mikdan 3 binden fazladır. Bü • 
yük mağazalar, hususi vitrin • 
ler yapmışlar. Kzzılayın yardım 
cı ve müşfik varlığının temsili 
ıekilde caalandırmışlardıt. Si • 

Roussearı veya Marıc bunu anla
maktan belki çok uzak değildi
ler; fakat çömezleri onların fi· 
kirlerine baltayı vurup ta sistem 
/erini pazara çıkarınca kuru o • 
danla yaş filizin büyük farkı sı· 
rıttıl 

Peyami SAFA 

çok nq'eliydim, içim, kahkaha
larla doluydu. · 
~el, anwra odaya giriyor, 

Kadriyenin yüzüne sessiz sessiz 
bakıyor, sonra çekilip çıkıyor -
du. 

Bu genç kmn ağırbaşblığma 
Pfıyordum. Söze karışmıyor, 
içki içmiyordu. Fakat ağır bqlı-
hğI, soğuk, canmkıa değildi. Ne 
halnılarile, ne dunı§larile tenkid 
protesto etıniyordu. 

Kadriye, bir yudum içki aldı, 
meze tabaklarma baktı. Sonra 
vazgeçmiş gibi geri çekildi : 

- Defterde var mı, yoksa pi 
riıne dikte ettirmeği unuttum 
mu bilmiyorum. Hazır aklnna 
gelmişken IÖfliyeyim. ~ 
tansiyonlu "patron,, umun ıç
ki içişi de ömürdür. 

Durdu, yüzüme baktı: 
- Neye öyle tuhaf tuhaf ba • 

Jayorsmı? Onunla ahbablığı bu 
kadar ilerlettim mi sanıyorsun? 
Hayır, bu, bir tesadüftür. Sıra • 
sile anlatacağını. 

Sıcaktan bunalmış gibi solu • 
du, atqi al kimonosunu sırtın -
dan cıkardı, bir kanapenin üıtü--. 

nem.alarda Kızılay propaganda 
filmleri gösterilecektir. 

Kızılay teşkilat merkezleri 
gündüzleri bayraklarla süslen -
mekte, geceleri elektrikle aydın 
/atılmaktadır. 

Yeni denlzalb 
Gemisi 

HükUmetimizin yeni aldığı 
denizaltı gemisinin tecrübeleri 
bitmiştir. Geminin iç lasnnlan 
boyanmıştır. Dıt laıunlan da 
bugünlerde boyanacak ve gemi
nin yapıldığı tezgah mümessil • 
terinden tesellüm edilecektir. 
Geminin teslim almmaamdan 
sonra, bayrak çekme ve ad kon
ma merasimi yapılacaktır. Yeni 
denizaltı gemimize "Gür,, ismi 
verilmiştir. 

Elektrik ucuzladı 
Bayındırlık Bakanlığı imti • 

yazh sosyeteler baş müfettişi İb 
rahimin başkanbğmdaki tarife 
komisyonu, elektrik kilovat sa -

at parasını 14, 7 S olarak yapmıı 
ve bakanlık da bunu tasdik et
mittir. 

Evvelce on be' kuru' olan 
elektrik parası bu suretle on pa
ra indirilmiştir. 

Hal1cln Beledi
yeye geçmesi 
Yolunda 

Haliç sosyetesi umumt heyeti 
dün öğleden sonra toplanarak 
sosyetenin belediyeye geçmesi 
etrafında konuşmalar yapacak 
ve bunu bir karara bağlayacak 

ti. 

Ekseriyet hisıl olmadığından 
dün bu toplantı yapılamamış ve 
21 hazirana bıraktlnuştir. Buna 
göre heyet, mahkeme karamı· 

dan sonra toplanacaktır. Esa -
sen,sosyetenin belediye hissesi
ni verebileceği baklanda ehli 
wkuf rapor tanzim ettiğinden 
sosyetenin belediyeye devri işi 
son safhaya gelmiştir. 

ne fırlatıp attı: 
- Havada bir llkmtı var, de 

v•ı •) 
gı mı. 

Hakikaten hava, hiç esniyor 
du. Bahardan ziyade, bir ağus
tos gecesi ağırlığı vardı. Fakat 
buna, kafamın, sinirlerimizi la• 

ran içkinin buğusu da yüklen • 
mişti. 

Gülümsedim: 
- Yatmur sdantmı... Biraz 

da içkinin tesiri.. 
Kimonosunu attıktan IODra 

gözlerim kamapmftı. Sırtmda 
önü düğmeli, gerdanını bütün 
düzlüğile, parlakbğile gösteren 
yakası açık beyu ipek bluz var 
dı. Beyaz ipek etek viicudiine 
ıslak bir bez gibi yapıpıştı. Be
lindeki enli siyah rugan kemer, 
göz alan bir pınldaYJfla parla • 
yordu. 

O, kuşunda, bir beyaz zan • 
bak gibi duruyordu. Fa.kat oda
nın kmnın dekoru içinde, aba -
jtirun al ışığı altında, bu beyaz 
zanbak, büyülü bir pembelikle 
yamıordu. 

O, b~larmıdan anlamI§tI 
galiba! İki. elite aaçlanm tuttu1 

Tiirk lktısatçılan 
Dün toplandı 

Türk iktisatçtları cemiyeti, 
dün saat 16 da tecim ve endüstri 
odasının salonunda toplanarak 
çevirme takımını seçmiştir. 

Cemiyet geçen senedenberi 
toplantı yapmamıştı. Dünkü top 
lantıda eski çevirme taknnı üye
lerinden Muhlis Etem izahat 
verdi kasada t OS lira cemiyetin 
parası olduğunu söyledi, çevir-
me takmım.dan çekilen Cevat 
Nizaminin yerine Hazmı Atıf 
üye olarak seçildi, eski üyeler
den Muhlis Etem ile, ekonomi 
profesörlerinden Münir tekrar -
dan el birliği ile yeniden seçil -
diler. Bundan sonra belediye e
konomi müdürü Asmı Süreyya 
tearik ekonomi bakımından u • 
cuzluk ve pahablık hakkmda 
bir konferans verdi. Konferans 
tan sonra üyeler araamda bu 
konu (mevzu) üzerinde konU§
malar yapılarak dağılındı. 

Yeni Kıraat 
Kitapları 

Mekteplerde okunan kıraat 
ki~ ,..;4- ,,..... lcia 
Kültür Bakanlığında hususi bir 
komisyon kurulmuş ve çalışma -
larma bqlaDll§tır. Komisyon bi 
zim gibi yeni devrim yapmlŞ o • 
lan memleketlerde okutulan 
kıraat Jdtaplanııı gözden geçir
mektedir. ÖDtimilzdeki ders yı -
1ı ba~mda, yeni kıraat kitapları 
hazırlanmış olacaktır. 

K. Terkoa flatı yDksek 
Belediye, terkos ve Kadıköy 

ıu şirketi fiat tarifelerine ait, 
7 yıllık yeni bir istatistik yap -
mııtır. Bu iıtatistiğe göre, 1928 
yılından sonra, terkos ıuyu pa
halılaşmıştır. 1928 yı:lmda bir 
metre mikibı su ( 14) kurutken 
1934 yılında bu mikdar 15 ku. 
rup çıkmıştır. 

Kadıköy ıu şirketi de fiatlan 
gittikçe arttırmıştır. 1928 yılın
da fiat 15,25 kuruş iken, bu mik 
dar 1934 yılında 16,75 kuruşa 
çtlmuıtır. 

kıvrak bir kahkaha attı: 
- Şeytan kulağına kurşun 

ama, bana tutuluyor gibisin, Ye
aari 1 

Kahkahadan yonılmU§tU, ken 
dini balkondaki koltuklardan bi 
rine attı: 

- ~lanm beğenemiyo 
nım. fnanU' mmn, senin sevgi • 
lin olmak iaterdim. Fakat ne ya· 
.zık ki, genç değilain. 

Omm karpsma oturdum, hü
%Ünle ""'1'DI salladım: 

- Evet, ne yazık ki, genç de
ğilim. 

Dudaklarında tatlı bir gülüm 
eeyiş vardı: 

- Genç olsaydın, belki son 
aşkım olurdun. .• Ve bir qk ya
şardık, arkadq ı 

Ben de gülümaedim: 
- Tahmin edebiliyorum! 
Yüzüne güneş vurmu, gibiy. 

di, beyaz dişlerini göstere göe • 
tere güldü: 

- Mersi. Yesari! 
Kaşlannm arası buruşuyor -

du: 
- Genç olmadığma acıyor -

musun?. 

ayrılık vardır. 

Gu~K ~ HABERLER ... I Resamlar ar!ıra ya el birli· 
• Kadıköy •u aoayeteainin tesisat ğiyle, ya teker tüket Istanbul • 

iflerinde kullandığı her çeıit malzeme da, Ankarada, Edirnede sergi
için abonelerden alacağı ücrete dair · "k · ab 
belediyece kabul edilen tarife, Ka _ ler açarlar. Buralarda bır ı ı t 
dıköy ve Usküdar belediye yönetge- lo satarlar. Geri kalan resimleri 
!erine gönderihnittir. Bundan böyle ne yaparlar bilmiyorum. Belki 
I08yete bu tarife üurinden para ala - Molla Nasrettin hesabı kırpıp_ 
caktır. 

• Tamirine lüzum görülen Beya • kırpıp yıldız yaparlar. 
zıd tramvay makasının yapısına bat· e 
lanmqtır. Bu bittikten sonra Galata· y eryü%ünün bir~ok büyük §e-
uraydaki elektrikli makaı ta tama - birlerinde resim galerileri deni· 
men yenilenecektir. 

• Şimdiye kadar abonelerden ah. len yerler vardır. Buralarda se· 
nan sarfiyat makbuzlarına ait pul pa- çilmi§, babadan oğla insanların 
namın kendileri tarafından ödenece- görmesine değecek tablolar ası
ii. Bayındırlık Bakanlığı baımüfettiJ-
liiince sosyetelere blldirilmiJtir. lıdır. Tıpkı bir müzeyi gezer gİ• 

• Küçük esnaflar kanununun tatbi- bi bilet parasını verip içeri gi • 
katı bittiği halde eskiden kalımt bir rersiniz, gözümüzün önünde re
çok itirazlar vardır. Bunlann i§leri sim ustaların ı§ıklatı, boyaları, 
inceden inceye araıtırılmaktadrr. Bu karanlıklar ve çizgileri inanıl • 
İfler de birkaç güne kadar bitirilecek maz bir dünya biçiminde canla· 
tir. 

nır. Resmin tadım tadarsıcz. bu 
• Bugün limanımıza Framı.s bil -

k6metine ait bir cu ceaüa gelecek 
ve mürettebatı fdıri gezecektir. 

• lıtanbul llbay vekili Riikneddin 
Sözerin Evkaf genel mildUrlüğtlne ge 
tirileceği hakkında ilbaybğa bir teb • 
lif gelmemiıtir. 

• Tramvay ıoeyeteai direktörü 
Gindodf Tramvay soayetesinin Ba • 
ymdırlık Bakanlığına olan borcu hak 
lmıd~cbiiımek üz~e dün akem An 
...~ if&illi8J. 

tad ta çocuğumuzdan, okul ta
buru için de elele tutuşup gale
riyi gezmeğe gittiğiniz günler• 
den bqlar. 

• Resim galerisini kim yapar. · 
resimler nasıl seçilir? Bilmiyo • 
runı. Bildiğim birşey varsa re • 
.&İllJ aalerisi istedilimdir. 

Orlu!n SELiM * Yalovarun Bayındırlık pllnmı ya 
pacak olan §ehim1ik müteba911m , __ .,.. ___ mlll!!l!!!"!İ--ı---=~ •~---~ 
(Prost) un muami (Jan. R~) üç wndata buzun fiyatıamlı tndinnni 
ıün end ıelırimize celmif Te y alo- üzerine husuat bütün buz depolan da 
vaya giderek tetkikata hatlamıştır. fiyattan indirmişlerdir. 

* Yeni kıyafet kanunu mucibince. • =e 93.S ~-..en sar• 
biiefiin ıpor ve izci ~kkülleri forma. ..ruf y pbrliı temizliğine ehcm-
lannı viliyete teaçil ettinı!Pit• dlr. mlyet verecektir. Bu maksadla temiz• 
Lise ve 0119 mekteplerdeki izci oy - lik amclclerinin mikdan arttırılacak· 
maklan, izcilerin, viJAyete tesçil etti- tır. 
rilen ıekil dairesinde giyinmelerine 
dikkat edeceklerdir. Bu tetek1diller 
resmen kabul ettikleri formalan hiç 
bir ıekilde değiıtiremiyeceklerdir. 

* İstanbul mubehaaında toptan 
et fiyatları için bir liste hazırlanmıt· 
tır. Bana göre koyun karamaa 40, dağ 
lıç 41, kıvırcık 48 ve lı:usu 36, keçi 35, 
aıiır 29 ve manda 26 lı:uruıtur. 

• lstanbul mubahaamda Hi8an 
için 5559 karaman, 5659 dağlıç, 811n
Vttcık, 14 keçi, 40439 kuzu, oğlak 88, 
1292 ök&, inek 101, manda 285, dana 
133, malak 121, boğa 11 tane kesil • 
mittir. 

* Nisan içinde latanbulda 47 ev, 
10 apartıman, S dükkln ve matua 
yapılmıftır. Tamir edile~ ev ve apar
tımallarnı yekQnu 381 dir. 

• Belediyenin Karaaiaç buz depo-

Omuzlanım kaldırdım: 
- Ben, hiç genç olmadvn 

ki ..• 
Gözlerini hayretle &ÇDU§tı: 
-Neden? 
- Tali, tesadüf, kader, baht, 

nasip, ne dersen de, ne kulp ta. 
karsan tak; hayat, beni vakit • 
siz yaktı. On dokuz yqmıda 
harbe girdim, bet sene askerlik 
ettim. Badireden badireye aü -
rüklendim durdmn. Gençlik de -
Dilen, ve az çok havai geçeceği
ni sanabildiğim Yafta kavak yel 
leri esen çağı, o çağm tadmı ta
damadım. 

Elile ~t ediyordu:. 
- Yetişir ... Ruha ağırlık ve

ren şeylerden bahletme .• 
Gülüyordum: 
- İhtimal alqtiğnn için ola

cak, ben, hiç ağırlık duymayo • 
rum 

Elini havada salladı: 
- Yetişir, diyorum... Şimdi 

bana. doğru söyle, eğer genç ol 
saydın. 

- Peki, genç olaaydmı. 
Yiizüme dik dik baktı: 
- Beni severmiY.din?. 

* Kara yersarsıntııı felaketzedele
rine yardım ohnak üzere Kızılaya 
Beyoflu 17 inci okula tarafından 622 
buçuk, siyual bilgiler okula11 mual• 
1im ve talebesi tarafmdan 5,700 ku· 
rut tebemi edilmiftir. 

• Amp harfH pullu lı:artpostallar 
kaldırılmıf, yenilerile değfıtirilmiJ • 
tir. 

* letmUJu1 mıntabm sanayi okulu 
talebeleri evvelki gün Heybeliadaya 
giderek yıllık guintilerini yapmqlar• 
dır. 

• Silim, Çatalca ve Yalova apm 
istasyonlarını teftişe giden Vilayet 
müdürü Etem Elevli dönmü,tür. 

* Tayyare Cemiyeti kongresine if 
tirak etmek üzere İstanbul mümessili 
seçilen lamail Hakkı ve Zeki Cemal 
dün aqam Ankaraya gitmiılerdir. 

- Buna, ihtiyarbğun mini 
değil ki •..• 

- O halde, çok yazık arka • 
daş! 

- Neden? 
- Hevesin kursağında kala • 

cak ..• 
- Ben, dertten de zevk du • 

yarmıl 

- Acı ruhlu adamsın ..• 
- Halbuki beni neşeli sanır• 

lar. 
Homurdamr gibi başuu salla· 

yordu: 
- Dünyada ahmak çok .•. 
Durdu, yine dikkatli dikkatli 

baktı: 
- Eğer, ben, seni sevecek ol 

&anl. •• 

Hemen cevap verdim: 
- Senden kaçarım! 
Sıçramif, doğrulmuştu: 
- Neden? 
- Artık, yanacak yerim kal-

madı. 
Yumruklamu sıkmış, kaşlatl 

nı çatmıştı: 

- Korkak! 
(Arkası var) 
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ODALAR KONGRESi 

Uygunsuz iş Görenler 
Kara Listeye Girecek 
Komisyonlar işlerini bitiriyor 
Ankara, 23.A.A. -Tecim ve 

endüstri dördüncü genel Kurul
tayının muhtelif encümenleri 
bugün de çalışmalarına devam 
etmişlerdir. 

Tecim boraalan komisyonu: 
Komisyon bugünkü toplantı

sında ofsiyon "artırma şeklinde 
satış,, meselesini görüşmüş ve 
ınailarımızm standardize edil
tnesi, genel mağazalar kurulma
sı, varanı muamelesinin piya
salarda yerleşmesi gibi şartların 
tahakkukundan sonra bu usülün 
konmasında fayda olacağını ka
bul etmiş, bu şartların tahakku

_ku için yapılmakta olan teşeb-
büslerin neticelerine göre bu 
ınevzuun tekrar tetkikine imkan 
Vennek için şimdiden gelecek 
kurultay ruznamesine konması 
nı teklife karar vermiştir. 

Deniz ürünleri komisyonu : 
Komisyon balık indüstrisi, 

süngercilik ve tatlı su balıkcılı
ğımızm inkişafı çarelerini araş
tıncı müzakerelerde bulunmuş, 
kurultay genel heyetine verile
cek raporu kabul etmiştir. 

Dilekler komisyonu : 
Dilekler komisyonu bugün 

Öğleden sonraki içtimalarında 
odalardan gelen muhtelif dilek
ler üzerinde dün başlıyan mü
zakerelerine devam etmiştir. Bu 
arada beş senelik sanayi prog
ramlarının tanziminde gözönü
ne alınması teklif edilen muhte
lif dilekler üzerinde kararlar it
tihaz etmiştir. Bundan başka 
memleketimizin maden servet
lerinin tetkiki ve maden kömü
rü sarfiyatının artırılması hu-
~-usundaki dilek.lM haldanda. .da 

Kararlar almıştır. 
iskele resimlerinin yüksekliği 

hakkındaki şikayetler ve bilhas
sa İran transit yolu ve Trab
zon'un hususi vaziyeti üzerinde 
görüşülmüştür. Diğer muhtelif 
dileklerin tetkikinde alakadar 
daire amirleri komisyonda la
zım gelen izahatı vermiş ve bu 
nıeyanda endüstri umüm müdü
rü Zonguldak kömür bölgesi 
lnüdürü devlet demiryollan ti
caret ve tarife müd ü, orman u
llıum müdürü, tarifeler bürosu 
ınütahassısları ve limanlar u
llıum müdürü ile ölçü ve ayarlar 
ll'ıüdürü, Ziraat Bankası murah
hası, komisyon azalarının muh
telif sorgularına ve dileklerine 
Ccvablar vermişlerdir. 

Komisyon mesaisine yarınki 
cuma günü de devam edecektir. 

Tecim ve endüstri odaları ka
hun ve nizamname komisyonu: 

Komisyon bugünkü çalışma
larında odalardan şimdiki oda
lar kanun ve nizamnamesinin 
tadili hakkında gelen raporları 
müzakereye devam etmiş ve ta
dil teklifi olarak başlıca aşağı
daki kararları almıştır. 

1.- Daimi surette ticaretle 
meşgul olmalarına rağmen "ti
cari ikametgahları,, olmıyanla
rın da odaya kayıt mecburiye
tine tabi tutulmaları. 

2.- Kapatılan odaların bu
lunduğu yerlerdeki mümessil a
zaların da·selahiyet ve vazifele
rini haiz olması. 

3.- Odalar ve yapılan ista
tistiklerin ilmi esaslara göre 
tensik ve tevhidi. 

4.- Tacirlerin verdikleri ka
yıt beyannamelerine mad<!\1arı
nm da ilavesinin usul ittihazı 
ile nukuki müeyyidelere bağlan 
ması. 

5.- Hususi simsar ve tellal
lar hakkında emniyet ve ihtisas 
bakımından odalar tarafından 
tetkikat yapıldıktan sonra ruh
sat verilmesinin usul ittihazı. 

6.- Ticari ahlaka uygunsuz 
iş gören tüccarlar hakkında baş
ka memleketlerde tatbik edilen 
" uluslar arası kara liste,, esası
nın tesisi. 

7 .- Odalar bankası için oda
ların bütçelerinden ayrılmakta 
olan yüzde onların şimdiden son 
ra ayrılmaması, ve birikmiş o
lan paraların ekonomi bakan
lığı tarafından genel mağazalar 
ve buna benzer kurumlar tesisi 
işinde kullanılmak üzere ve her 
odanın birilani~ parası nisb~t~
de hissedar olması esası dahılin
c:ıe sarlr. 

8.- Odalar arasında mıntaka 
birlikleri kurulması. 

Tecim ve endüstri odaları u
mumi mağazalar komisyonu. 

Genel mağazalar komisyonu 
bugün saat onda toplanarak ge
nel mağazaların ehemmiyeti te
sis şartlan, tecim ve endüstri 
odalarının bu müesseselerdeki 
roUeri, genel mağazalara kabul 
edilmesi lazım gelen maddeler, 
bu kurumların nerelerde açıl
ması icabettiği hakkındaki ra
poru KurultaY. genel sekreterli
ğine sunmuştur. 

Ankara, 23 (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Tecim odala
rı kongresi komisyonları toplan 
tılarma bugün de devam ettiler 
Standardizasyon komisyonu işi
ni bitirdi. Ödalar kongre ve ni
zamnamelerini tetkik etmekte 
olan komisyon da mesaisini bi • 
tirmek üzeredir. 

• • •• 
ısmet inönü'nün Gönderdiği 
Başsağı Telyazısına Cevap 

• Ankara, 23 (A.A.) - Maksirn Gorki uçağının kaybından do -
larz Başbakan ismet Inönünün gönderdiği başsağı telgrafına ko
llııserler kurulu Başkanı Litvinof aşağıdaki karşılığı vermiştir: 
.... ~elgrafınızdan derin bir surette duygulanarak Sovyetler Birli
gının uğradığı acıklı kayıp dolayısile dostça gösterilen sempati 
~~Ygusundan dolayı Sovyetler Birliği hükfunetinin içten teşek • 
~erini kabul etmenizi rica ederim. 

Ne kadar odun yakıhyor? 
Şarbaylık ekonomi işleri mü

<liitlüğü, bir yılda İstanbulda 
ne kadar odun sarf edildiğini a
raştırmaktadır. Önümüzdeki kış 
tneVsiıninden itibaren resmi dai 
~elerıe belediye şubelerinde o -

Un Yerine kok kömürü yakıla • 
~aktır. Belediye, hususi mües -
lt~~le~le -~~~erde de odun yerine 
lla komuru yakılması için pro
beF~~da Yapacaktır. Gelecek yıl 
ka~ ıye bugünkü odun ihtiyacı 
al&k ar kok kömürü temini için, 
&er adkar. müesseselerle temasa 

~ece tır. r 

Adalara su 
Adalara su götürecek vapuru 

almak için, belediye fen heyeti 
İstanbul limanında bulunan su 
tanklarını tetkik etmektedir. Su 
taşıyacak, istenen şekilde bir va 
pur bulunamamaktadır. Bir ta -
raftan da mevsim ilerlediği için 
mevcut su tanklarından biri, Ha 
!içteki havuzlarda düzeltilerek · 
bu iş için kullanılacaktır. Bu yıl 
adadaki evlerde, terkosta oldu • 
ğu gibi, su dağıtma tesisatı yapı 
lamıyacaktır. Çünkü vakit kal -
mamıştır. Yalnız, belediye ara
balarla evlere su vermeğe çah -
şacaktır. 

M u h tar l ı k 1 ar 
Kaldırıldıktan 
Sonra 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Muhacirle -
rin 25 liralık tabiiyet harcından 
istisnaları hakkındaki kanuni 
müddetin iki sene daha uzatıl -
masına dahiliye encümenince 
karar verilmiştir. 

Encümen muhtarlıkların kal
dırılması üzerine muhtarlık işi 
gören belediyelerin, gördükleri 
hizmete karşılık, bir harç tarife 
sinin yapılması hakkındaki Iayi 
hayı, aralarından ayrılan 5 kişi 
lik bir komisyona, tetkik edil -
mek üzere, vermiştir. 

Komisyon görülen işlerin 
ehemmiyetine, memleketin ikti
sadi şartlarına uygun bir tarife 
tesbit etmek için tetkikat yapa
caktır. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 23. A.A. - Geçen 
bir hafta içinde muhafaza kuru
mu tarafından bir ölü bir yaralı 
31 kaçakçı ile 650 kilo gümriık 
kaçağı, 3354 kilo ekit (inhisar) 
kaçağı, iki tüfek, 46 mermi, 29 
kaçakçı hayvanı ile 221 baş ko
yun ,keçi ele geçmiştir. 

Tayyare kurultayı 
Ankara, 23. A.A. -Tayyare 

kurultayı yarın saat 14 de J{a
mutay salonunda toplanacaktır. 

Kamutay divam 
başkan sekreterliği 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kamutay 
bugünkü toplantısında açık bu -
lunan divan başkanlığı sekreter 
liğine 198 reyle Çanakkale sav
lavı Ziya Gevher seçilm\~tir. 

Taptema alanında 
Demokrasiler 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
''Biz zenginleştik, kuvvetlendik, 

birlettik. Fak.at bizim gururumuzu 
yapan bu maddi saadet, güzellik, 
demokrasimiz için, millet hakimi
yet! İçin bir tehlikedir. Para kuvve
ti, milli iradenin aöylevi olan kanu
nu boğmak Üzeredir." 

Muzzey bütün bunları devlet 
müdahalesinin halledeceğini anla
tıyor.. Bunların baıarılmasrnı da 
~rinde, (Demokrasinin Selame
ti) başlığı altında anlatmağa çalı
şıyor! 

Okononual liberalliğin, eski ter
miJe "iktisadi serbestçiliğin ,, de
mokrui için nasıl bir Jazime obnadı
ğı anJa,rlyor mu?!. 

Bütün bunlardan sonra, son Cu
mur Batkanı Roosevelt'in müdaha
lecilikte ne kadar ileri gittiğini 
söyJemeğe lüzum var mı?. 

Bence hayır! 
Çünkü İf kendiliğinden anlaşıldı. 

Düğüm çözüldü. 

• Biraz da lngiltereye bakabiliriz: 
Yine herkes bilir ki demokrasi

de ileri gittiği her vakit Öne sürü
len memleketlerden birisi de lngil
teredir. 

Acaba burada, ökonomsal libe
rallik demokrasinin şartı &ayılıyor 
mu? 

Burada hükumet başkanı Mac 
Donald'ın sosyalist olduğunu söy
lemek; sorgunun, kar,ıllğını kendi
liğinden venneğe yeter. 
Yakında onun yerini alacağı söy. 

lenen Baldwin de ökonornsal alan
da liberal değildir. 

Lloyd George gibi her bakımdan 
liberalliği kendisine prensip edin
~i4 devlet adamları b!Je bağrra ça
gıra, bundan vazgeçtıklerini gaze
telerle ilan edip duruyorlar. 
·~~cab~~!n~ilterede ulus egemen
Jıgı dedıgımız de.mokraai yok mu
dur?! 

• 
. Sözü biraz da Fransaya dü§Üre
Jım: 

FiziyokratJann, ıonra Bastia gi· 
bi liberal ökonomicil~rin yurdu 
olan bu memlekette bugün klasik 
an)amile bir liberallikten söz açıla
bilir mi? .• Burada devletin elini değ
dirmediği ökonomaal iş kaldı mı?! 

Bütün bunlarla beraber Fransa
da demokrasi yoktur denebilir mi? 

Denilse bile, bu deyi!İ kim din
ler? Bunı~ kim inanır? 

Bir deyitle, realiteler ortadan si-

Güzellikler Doğuran Ülkeler 
(Orada gökyüzü rcslerle dolu ve .m~.zik ~elsiz ve par

maksız çalınıyor. Kutlu ülke, güzellık ulkesı. Bulutların
dan kevser yağmuru dökülüyor. İlhamlar okyanusunda 
geceyle gündüz bir olmuş. İçtim o kevser şara~m~an, bir 
bakışta. her şeyi birden görüyorum. Orada _hılgı ?'~~la
smda tek bir ışık var: Sevda kandilinin ışıgı. Dırilıkle 
ölüm çarpışmas yok orada artık. .. ] ) 

(Rabindrannt Tagor 

öyle ülkeler ki göklerinden dö
külen ışık yağmurları insanın 
derisini okşar. Oralarda yaşa -
yanların derilerindeki incelik. o 
derilere dokunan parmakların 

duyduğu ta~ h~p o~~~an gelir. 
Sonra biçimın ıncelıgı, uzuvlar 
arasındaki nisbetlerin düzgün -
lüğü ve hepsinden dogan ahenk. 
Neresi bu yerler, nerede o cen
net?... Sorarsınız bunu, bayan
lar, hele sizler. Eski heykellerin 
güzellik .sırrı~ı ~aşıyan yerler. 
Bilmek ıstersınız onları ... 

• 
Son zamanlarda, düşünen ka 

falarda şu kanaat belirdi: bazı 
iklimlerin kadın gövdesinin bi -
çimine ve onl~r?a~. ~~ha ~ok in • 
san düşüncesının uı:u~Jerı (mah 
sulleri) üzerine. tesırı var. Sa -
nat edebiyat, dm, felsefe boya
lı c:UUıardan yapılmış kandiller 
dir ki boyalarını vuran, yandık 
ları y~rlerin havasındaki deği -
şikliklerdir. Güneş memleketle
ri ne kadar parlaksa şimal mem
leketleri de o kadar donuk cam -
lardan süzülen ışıklarla aydın -
lanır . 

Her sanattan ziyade mimar -
lık iklimlerden müteessir olu -
yor. Akdeniz yalılarının boydan 
boya uzanan tarasaları ile yağ -
murlu ve karlı ülkelerin yatık 
ve basık çatılarını karşılaştırı -
mz.Benzer mi biri öbürüne? .. Ne 
rede o ufuklara kavuşan açık
lik ve enginlik; nerede bu ezici 
darlık ve kapanıklık? ... 

Heykelcilikte eser mefhumu,
birazrcık ta, düşünceyi anlat -
mak için kullanılan maddeye u
yuktur (tabidir). Eski Mısmn 
Firavun heykellerindeki o ger -
ainlik heykelcinin sezişinden, 

duyuşundan ziyade heykelin 
maddesindeki sertliktendir. 

Taştan sonra güne~··· Eski 
Yunan heykelJeri neden öyle çır 
çıplak? lnsanlar tatlı bir sıcak -
lık içinde hareketlerindeki yu • 
muşaklığı elbise ile engelleştir -
mek istemezlerdi de ondan ... 

Resim, o da tıpkı tıpkısına bu 
tesir altındadır. Flaman okub
nun tablolarına bakınız. Hep ev 
içleri; hep arda (aile) yuvala -
rı ... Dışardaki ıslak soğuk otları 
sokmuş evin içine, toplamış o -
cak başında. Resimcileri de bu 
yaşayışı tablolarına geçirmiş, o 
parlak boyalarla... Sanatkarda. 
boya zevkini doğuran ne? Bil -
mem. Sokaklara çöken buğular 
mı, yoksa eşyanın çevresindeki 
açık boşluk mu? .. Büyük fla -
man ressamlarından çoğu, Rü -
bensclen başlayarak, İ tal yadan 
geçmişlerdi, parlak boyalara tut 
kunluk oradan geliyor, belki ... 

Bugülarla sarılı biçimler bel 
ki, Flaman artisti eşyanın de
senlerini yaparken yanlışlıklara 
düşürmüştür. Oyle sanılır ki • 
filan ressamlar ufukların ve gök 
lerin buz renkli ve pamuklu ha-

]inip süprülcbilir mi? 

Acunda, bütün modern demok
rat memleketlerin hemen hiçbiri -
sinde klasik anlamile ökonom libe· 
rallik kalmadı. Fa!{at demokrasi 
gittikçe kuvvetleniyor. Faşist İtalya 
bir yan3 konmak şartile ... 

Biraz da tarih: 
Eski Yunanistan, demokrasiyi do

ğurnn bir ülkedir. Zaten demokrasi 
yunanc41 iki sözün birle§tirilmesile 
bir tcrm yapımıştrr. (Denos -
halk. kirasya da hakimiyet, ege. 
menliktir. ) 

Fakat ulus egemenliğini tanımış 
olan eski Yunan, ökonomsal libe. 
ralliği bilmiyordu bile .. 

Demek ki tarih bnkımından da : 
Demokrasinin, ökonomsnl libe

rallikle münasebeti yoktur. 
Yakın zamanlarda ökonomsal li

beralliğin, mutlakiyetlerle el ele 
verdiği görülmedi mi?. 

Rus devriminden Önce, Çar.lığın 
ökonomsal sistemi liberallik değil 
mi idi? 

1839 tanzimatr, Osmanlı impara
torluğunda mutlakiyeti bıraktı .. 

vasmı kopye etselerdi daha mu
vaffak olurlardı. 

Venedik okulu üstatlarının 
gözler kamaştıran canlı boya o
yunları üzerinde israrda fayda 
yok. Venediğin ışık büyüleri on 
lan vecde düşürmüş ... 

Müzik, havanın. toprağın te
sirinden kurtuluyor mu? Alman 
müziği hele Şübertin Liedleri 
insana öyle gelir ki, uzun kış ay 
larında evlerinin içine sığınan 
ve duygularının zenginliğini yü
rümekle ve etlerini kıvrandıran 
ekzersislerle yenemiyen ruhla -
nn hülyasını aksettjriyor. 

Güzel söz söylemeğe gelince, 
herkes bilir ki, o güneşli mem • 
leketlerin bir imtiyazıdır. Ce -
nuplularm sözleri ateşlidir. 

• Bir yer. Havası tatlı. Senenin 
epeyce bir parçasını açıkt~, y~l: 
dızlı kubbenin altında geçırebılı 
riz. Tabiat sesleri ruhlarda giz -
lenmiş sevdaları dalgalandırabi 
liyor. irmaklarının kıyıları kes
kin, yüksek tepeleri ufkun ma
viliklerinde tatlı eğrilikler, büğ 
rülükler çizmiş bu peyizajın gö
rünüşile Aristo ve çıraklarının 
analiz düşüncesi pekata uyuşabi 
lir • 

• Bunları söyledikten sonra şöy 
le de konuşabiliriz. Öyle görünü 
yor ki, insan gövdesinin derin ve 
şahsi bir kısmı var ki, dışarısı
nın tesirlerinden kurtuluyor. 
(Ten) in nazariyesi zamanlı, 
mekanlı katmerli vasıtaları ile 
ancak cılız şahsiyetlere tatbik 
olunabilir. Bambaşka yaratılmış 
]ardaki orıjinal, temelli çizgiler 
meydana çıkınca onları saran 
çerçeveden taşıyor .• 

i klim dalgalan bir mizacın 
•kurumuna yardım ediyorsa bu 
başka kudretlerdendir; onun ku 
rumunda güneşle, sıcaklığın te -
siri pek azdır. Bu kudret vera
set, terbiye, aile, ortanın örf ve 
adeti ve başlıca yemek, içmek 
usulleridir. 

Bir düşüncenin yüksek ve ori 
jinal vasıflarla bezenmesi için 
başkalarım müşterek bir fizyo -
neminin hayaline bağlayan bağ
lardan kurtulması lazımdır. O -
rijinal düşünce o vakit gelişir ve 
yükselir. Çevresinde biten otlar 
arasında yükselen çiçek gi
bi ... Ne için başkalarına benze -
mez? Özründeki sıktaşındaki (ü 
saresindeki) bu zenginlik neden' 
Bilmiyoruz bunu biz. Dünyaya 
bir enerji yükile gelir, herkes. 
Yük bol ve değerli ise kendi~i
ni devirmek isteyen engellerde 
bile işine yarayacak şeyler bu -
hır. 

İklim ve meteorolojik tesirler o 
nun yükselmesine ·daha az yar
dım ederler, kendisile bile do -
ğan enerjinin ışığından ... 

Dr. Rusçuklu H~kkı Üzel 

Fakat ökonomsal liberalliği kabul 
etti. Hatta (Kavur) Paris konfe. 
ransında kapitüliuyonların kaldı
rılmaın isteğine karşı: 

''O.smanlılar haklıdır. Okonom -
sal alanda en liberal kanunları, sis
temleri aldılar" diyordu. 

• 
Benim bütün bunlardan çıkardı-

ğım şudur: 

Okonom-ıal liberallik demokrasi
nin şartı değildir. Türk devrimi de 
işi böyle görmüştür. 

Bu görüş; ilimle, Türk devrimi
nin ves:kalarile, taptama alandaki 
demokrat mHJetlerin varlığile bel
lidir. 

Mahmut Esat BOZKURT 
Ankara, 20 - S • 935. 

Sofyaya döndUıer 

Türkiye ile Bulgaristan ara 
sında akdedilecek ticaret mua 
hedesi müzakeresi bitmiş oldu -
ğundan Bulgar hükumeti namı
na müzakerelere iştirak için An 
karaya gitmiş olan mütehassıs 
zevat, SofY.aya dönmüşlerdir. 

AY AKLI TARiH 
Tanrmazsrnrz. Acaip bir a • 

damdır. Kötü huylu değildir 
ama hepimiz gibi onun da eksik 
tahtaları vardır. En büyük me
rakı lıer yaptığım tarihte bir a· 
damdan kopye etmesidir. 

Enfiye çeker ... Sorunca: 
-Napolyor. da çekerdi ... det. 
Yaprak sigarası içerken .. 
- Büyük Fredrik yaprak si

garası içermiş .... demeyi unut -
maz. 

s~ı elile y~zar ve: 
- Yesari merhum da böyle 

yazardı ... der. ... 
Yoğurtu Zara Agaya benze

mek için yer ... 
Peygamber öyle içermiş diye 

suyu yudum yudum içer. Şara -
ba su katmaz. Pastör öyle ya -
pardı diye ... Belki daha m~hr~m 
birçok şeyleri de vardır kı; kım
bilir kimlere ben.1.etir ... 

Şapkayı Lord (Eden) gibi gi
yer, kostümü şövalyeden alır ... 
Böyle olunca da tabiiğ herkes 
onunla alay eder. 

iki gün evvel evine gitmiş -
tik. Bir sözünü saklamaz arka • 
daşla birlikte. Bizi bahçeye çı -
kardı ... Ve bir güzel çiçek gös
termek için seyirtirken, ayağı 
gaz tenekesine takılıp gümbür 
gümbür düştü ... Hep güldük ... O 
sözünü saklamayan arkadaş: 

-Bu da Kel Hasan merhum
dan ... değilmi? ... Demeden ken
dini alamadı ve ilave etti. 

- Birader! Sen canlı tarih 
olmuşsun ... Napolyon, Fredrik, 
Zara Ağa, Pastör, Kel Hasan ..• 
Acınacak şey! bir arkadaş kay - , 
bettik demek ... 

- Neden? 
- E, çünkü sen senlikten ar-

tık çıktın. 

Böyle başkalarını taklid ed~ 
ede kendinden geçmiş bir hayli 
tamdık/arım var ki; gerçek on
ları kaybettiğime ben de çok a-
cımrrm ... 

B. FELEK 

Habeş işi 
Sarpa sardı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

sis ettiği bitaraf bölgeuin, her 
kavgalı yerlerde muvakkaten 
banş statükosunu sağladığmı 
yazmakta ve son olarak, büyük 
devletlerin İtalyan - Habeş sava 
şına mani olacakları umudunu 
bildirmektedir. 

Cenevrede akisler 
Paris, 23 <A.A.) - Fransız 

gazetelerinin Cenevre muhabir· 
leri, İtalyan - Habeş ihtilafı hak 
kındaki müzakerelere dair olan 
umudsuzluklarıru gizlememek ~ 
tedirler. 

Bu muhabirler, Laval ile E
denin sarf etmiş oldukları meıı;a 
inin şimdiye kadar semeresiz 
kalmış olduğunu yazmaktadır
lar. 

Echo de Paris gazetesi bilhas 
sa diyor ki: 

"l talyan - Habeş ih•ilafr, git
gide daha ziyade İtalyan ile u· 
luslar kurumu arasında bir ihti
laf şeklini almaktadır. 

Matin gazetesi, meselenin en 
tehlikeli mahiyetinin, diğer dev 
letlerin de icabında istismar ede 
bilecekleri bir misal teşkil erme 
si olduğunu yazmdktadır: 

"İtalya, uluslar kurumunun 
mcsnetlerinden biridir ve hiç 
kimse İtalyanın bu kuruldan çe
kilip gitmesini hatırına getire
mez, çünkü böyle bir hal, Ce
nevre kurumuna son tekmeyi, 
ölüm vuruşunu vurmak olacak
tır . ., 

Le Journal, gerek İtalya ve 
gerek Habeşistanın her türlü hal 
suretini miişkil kılacak bir hattı 
hareket ittihaz etmiş oldukları
m yazmaktadır. 

Oeuvre &'aze~esi, Mussolini'yi 
bu mesehy. faşızm için bir pres 
tij meselesi yapmış olmakla 
muaheze etmekte ve İtalyanın 
hattı hareketini Japonycı;nn 
Mançurideki hareketine benzet
mektedir. Romalı diktatör, ken
di arzusuntJ ulusl.ı· kurumuna 
zorla kabul ettirmek sevdasın
dadır. 
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Casus Olmıyan Bir Albay, Darağacını Yıkacak 
Koca Gövdesi le, Asılmıştı! 

Öldürücüler ipi çekmeğe baş
lıyorlar. Kolonelin ayakları 
yerden kesiliyor. O, hala tepin
mektedir. Acı, korkunc bir can 
veriş. Binlerce ölüm - görmüs 
olan hakim bile buna bakamı: 
yor, başını çeviriyor! Bir jan
darma zabiti arkadaşına fısıldı
yor: 

- Çok korkunç! Ben hic bu 
türlüsünü görmedimdi. Dil~rim 
ki suçlu olsun! Değilse tanrıya 
sığındık! 

.. ~~r çeyrek sonra öldürücü ipi 
çozuyor. Kolonelin iri gövdesi 
direğin önüne yığılmıştır. He -
~~n .. or~~a~i. çukura, bir köpek 
olusu gıbı, ıtıyorlar, üstünü ka
pıyorlar ve Nikolayeviçe tel ya
zısı çekiyorlar: "Alman casusu 
Miassoviedof usule göre asıl
mıştır.,. 

Alman mülazimi bu acıklı ve 
korkunç ,;.;lümü anlattıktan son
ra sözünü şöyle bitiriyor: 

"Şefim Kolonel Nikolayi Mi
assoviedoPun Alman istihbara
tına hizmet etmemiş olduğunu 
yazıyor. Ruslar onu benimle ca
lışmış diye astılar, ben de ge°'ne 
a1:1t ederim ki bu adam özgez be
nımle görüşmemiş, casusluk 
yapmamıştır.,, 

Bu acıklı hikayede mühim ro
lü olan mülazim Kolakofski ile 
o zaman onuncu ordu erkam
~arp reisi olan generalin şimdi 
lstanbulda olduklarını söyler
sem hikayeyi tamamlamış olu
rum. General ile bu işi biraz gö
rüştüm. O, Miassoviedoru suç
lu buluyor. Fakat başka bütün 
Rus zabitleri bu ölümü haksız 
ve sebepsiz bulmakta, ortada 
hiçbir delil olmadığını söyle
mektedirler. Onlara : 

- Niçin kurşuna dizmediniz 
de astınız? diye sordum. 

- Kurşuna dizilmek serefli 
bir cezadır. Miassoviedof ·ordu
dan kovulmuş, casus bir adam 
olduğu için bayağı bir ceza ile 
,ölciürülmüştür, dediler... • 

- -
Tayyarede bulunan istihbarat güvercinleri 

haber vermek, kendi kurdukla- ' 
nmızı ve yaptıklarımızı başka 
kılıkta göstererek onu şaşırt
mak bakımından bu casuslar 
hazan çok işe yararlar. 

N etekim, Almanlar Büyük 
Harpte casusluk eden esirlerin 
mektuplarım götiirüp getiren 
casusları ele geçirmişler, bunla
ra bir şey yapmamışlar, tersine 
para vermişler, mektuplara da 
müsaade etmişler, fakat esirle
rin mektuplarını kendilerine de 
göstermesini şart koşmuşlardı. 
Casus bunu kıvancla kabul et
miş, iki taraf tan para almak 
onun işine daha çok yaramıştır. 
Almanlara gelince, onlar oku
dukları mektuplardan esirlerin 
nerelerden ne gibi haberler al
dıklarını öğrenmişler ve bazı 
haberleri değiştirerek düşman
larım aldatmış, şaşırtmışlardır. 

İki veya daha ziyade yönlü 

casus ~ra örnek iste~irse yüz
lerce sayılabilir. İstihbarat ta
rihleri bunlardan en eski bir ör
nek olarak Rus Ochranasınm 
pek ünlü ajanlarından Kari Zi
vert'i anmaktadırlar. Bu adam 
Kiyefte yüksek bir mevki tuttu
ğu halde Alman ve Avusturya
lılardan para almakta ve Rusya 
zararına onlara çalışmakta idi. 

Fakat, yukarda söylediğimiz 
gibi, bu yararlık bir yere kadar
dır. En gerekli kurunda bunlar 
her şeyi söyliyerek işlerimizi alt 
üst edebilirler. Casuslukta ise 
en çok aranan şey asılırken bi-
1 e sırrını vermemektir. İs bunla
rı iyi secmeğe ve iyi kuİlanma
ğa bağlıdır. Bunlara bu iki yüz
lülüğü yaptıran nesne para ta
pıntısı olduğu kadar ahlak düş
künlüğü, duygusuzluk, düşün
cesizliktir. 

(Arkası var) 

24/5/935 Cuma aant 10 da açıf resmi yapılacağını bildirir ittirak
lerini beklerim. 

• 
Arsmlusal casuslar 
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!~~~;;;;;;;;;;;;~~~~~~~ Berber Hamdi BiRMAN 

Bunlar yurdu, ulusu tanır ki
şiler değillerdir. Bir komisyon
cu, bir satıcı, bir işportacı gibi 
ellerindekileri her alıcıya satar
lar, nerede, ne bulurlarsa alır 
veya çalarlar. Harp casuslarının 
çoğu bunlardandır. istihbarat 
se~isleri ~endi kandaşlannı 
esırgemek ıstedikleri akcalan
na kıydı:hları zam~ b°i.ınlan 
kullanır ve bunlardan iş de ala
bilirler. Ceza işlerinde bunları 
yurtçulardan ayırmalıdır. Bun
lar yalnız para için çalışır, ne 
bağlı oldukları adam veya oca
ğa, ne de bildikleri gizliliğe say
gı beslemezler. Sıkıştıkları za
man dirimlerini kurtarmak kin 
bildiklerini söylemekten ve bu 
kez bu yana çalışmaktan cekin
mezler. işte casus bunlardır ve 
casus cezası bunlara verilmeli-

' dir. 

ilci yönlü casuslar 
Casusların en kötüsü, en azı

lısı, en korkuncu bunlardır. 
Yaptıkları iş iki yönün de zara
rına, aşırı kan dölanelerine, pa
ra dökmelerine, yıpranmalarına 
sebep olur. Özleri de anlatıyor 
ki bunlarda gizlilik denilen nes
ne yoktur. İstihbaratta ise en 

1 kıymetli şeyin bu olduğunu 

1 

uzun boylu anlatmıştık. 
işin şaşılacak yönü şudur ki 

servisler çok defa bu türlü ca
suslar ararlar. Düşmana çalışan 

: casus düşmanın ne gibi malu-
mat aradığını, düşmana kimler 

1 çalıştığını. hangi yoldan haber 
ve rapor alıp verdiklerini bildiği 
için öbür yan :~rvi~.i ?.u .~asustan 
istifade etmegı duşunur. Hele 

, &iüşmaıu aldatmak, ona Y.anhş 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Mü
dürlüğünden: • 

Topane Maliye Şubesi dahilinden Dolmabahçe 
122/124 numarada Karnik Vartanuşyan ve Dolmabah
çe 60 numarada oduncu Ali Haydann 930 beyanname
leri Ticaret ve ikamet adreslerinde bulunamadıkları için 
tetkik edilmemiştir. İlan tarihinden itibaren üç gün zar
fında beyannamelerini tetkik ettirmek üzere şubelerine 
müracaatları, aksi takdirde haklarında kanuni muame
leye tevessül olunacağı ilan olunur. (287 5) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satıllk Dükkan ve Arsa: 
Esas No. 

644 

647. 

648 

649 

650 

Mevkii ve Nev'i Depozito 
Mercanda U zunçarşı sokağın
da eski 299 yenı 11 O No. lu 
dükkan. ı oo Lira 
T.eşvikiyede Karakol sokağında es-
kı 18 yeni 154/1 No. lu 332.50 
metre murabbaı arsa. 4 70 ,, 
Teş_vikiyede Karakol sokağında 
eskı 18 yeni 154/2 No. ıu 305.50 
metre murabbaı arsa. 306 
Teşvikiyede Karakol İhlamur soka " 
ğında eski 18 yeni 154/3 No. h 
376.50 metre murabbaı arsa. 302 
Teşvikiyede Çınar caddesinde es· " 
ki 18 yeni 37 /2 No. h 308 metre 
murabbaı arsa. 340 ., 

65 f , Teşvikiyede Çınar capdesinde eski 
1~ yeni 37 /1No.1ı 335.50 metre 
murabbaı arsa. 470 u 

Yukarıda yazılı dükkanla arsalar peşin para ile satıl
mak üzere açık arttırmağa konulmuştur. İhale 3 Hazi
ran 935 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. İsteklile
rin Şubemize gelmeleri. .(120)" .. (2741), 3783 

OKU u 
Seyrüsefer .. 

Karaköyde, meşhur saatm 
buhınduğu noktadan, Eminönü
ne giderken sağa gelen sokağa 
eğer bir işiniz düşüp saptm~zsa, 
mutlaka geçecek yer bulamıya
rak soldan geri dönmU.~sünüz -
dür. Fermeneciler diye anılan 
bu sokak, gösterişsizliği ve_ dar
lığı bakımından bir sokak, r.:ıkat 
gelip geçicilerinin çokluğu ve 
işlekliği noktasından bir caJde
dir. Yahut öyle olmak gercKlı -
dir. Fakat öyle bir caddP- ki, 
yolcular yaya kaldırımlarmd.ın 
geçemezler. Çünkü kaldırmıları 
manav dükkanlarının küfelerile 
seyyar esnafın işportaları kap -
lamıştır. 

O~ta yoldan hiç geçilernez. 
Çünkü, burasını da birıhiri ar -
kasma zincirleme dizilerek nö -
bet bekleyen eşya arabaları, gaz 
benzirı, gazoz yüklü kamyonlar 
tutmuştur. Adım başmdn öyle 
çukurlara rastlanır ki, kaypak 
ve kanburlaşmış taşlar üstünde 
sekerken düşmemek için hazan 
bir ip cambazının bütün marif'!
tini göstermek icap eder. Kak!r
rımmdan geçilmiyen, yolumm 
üstünde yürünmiyen bu dar, bu 
ecişbücüs, bu bakımsız yol seh 
rin gidiş ve gelişini düzene koy
mak biricik isi olan seyrüsefer 
idaresinin bir kac adnn ilerisin
dedir, dersek bilr!'ıem siz ne der
siniz? Ve seyrüseferin yollarda 
gidiş gelişi kolaylaştırmayı üze
rine aldıe-ma ve üzerine aldığı 
işi başardığına bilmem inanır 

' 
UYDU LARIMIZ 

ı r------------------------------~ 
[Q)<eır$ünD~? 

i LA Ç 
Sağlık Bakanlığının hazır ilôç -

lar hakkında bir nizamname ha -
z.ırladığını, bu nizamnameye göre 
bunlardan yüzde bir mikdar da 
istihlôk vergisi alınacağını gazete
lerden öğreniyoruz. 

Biz bu ilaç i§inin yalnız ekono· 
mi ve finans tarafından ince ele -
nip sık dokunmasına pek taraftar 
değiliz. Çünkü halkın saglık ve 
canına çok yakından deyen bu 
işi herşcydcn önce söz götürmez 
bir ihtiyaç olarak benimsemekle· 
yız. 

l§idiyoruz ve görüyoı uz ki; dı
şarıdan gelen birçok mühim ilaç
ların izin alış ve içeri girişlerinde 
birçok cüçlükler vardır. Bunların 
arasında birçoklarının memleke -

te girmesine izin verilmemiştir. 

Diğer taraftan mesela birtakım in 
giliz laaz.ır ilcit;ları bu memleketle 
ticaret muahedesi yapılamtımı§ ol· 
ma.sı yüzündeta memleket~ gireme 
mcktedir. Vakıa Ekonomi Bakan
lığı bunu düşünmeye mecbur. de -
ğildir. Sağlık Bakanlığı da muahe 
deler dışında izin veremez. Bü -
tün bunlar ne kadar doğru ise bir 
lüzumlu ilacın içeri girmemesi yÜ· 

zündcn b:rtakım sağlıkların lehli· 
heye düşebilmesi de o derece ola
ğan birşeydir. Sonra gene öğreni
yoruz ki; izin verilmiş bir ilacın, 
Türkiyede accntası değişirse tek
rar izin almak gerektir. Bu da üç 

iŞLERi 

dört ay sürer. O sıralarda canını 
ve sağlığını o ilôca bağlamı§ olan· 
laı· ne olacak? •• Hasta ve hastalık 
bekli)'ebilir mi?. Ve uin adama 
mı verilir, ilôca mı? 

Dahası var. Bir takım üçüncü 
derecede lüzumlu ilaçlCIJ' memle · 
kete girdiği halde birinci derece· 
de lüzumlu bir takım ( spesialite) 
lcrin girmesi yasaktır. Bu yasak 
neye dayanır bilmeyiz. ama görüş· 

tüğümüz mütehassıslar bunların 

yerini tutacak memlekette başka 
ilaç olmadığını da söylüyorlar. 

Herket hekim olamaz, Fakat he 
pimiz hasta olabiliriz. Yerinde 
verilen bir damla insanın canını 

kurtarabileceğini Sağlık Bakanlı -
ğının değerli len adamları hepi -
mizden iyi bilirler. Onun içindir 
ki; b~ Bakanlık: 

1 - ilaçları kontenjan, güm -
rük, klering ve vergi gibi ka;yıtla· 

rın dı§ında bırakmalı; 

2 - Bunların içeri girebilmesir 
deki merasimi kolayla§tırmalı; 

3 - Hatta verem, kuş palazı 

Frengi, sıtma, tifo, çiçek, kuduz ve 
daha bunlara benzer hastalıkların 
dünyaca tanınmı§, koruyucu ve iy 
edici spesialitelerini kendiliğinder 
ayırd edip bunlan her türlü izin 
alma külfetinden bile kurtarma -
lıdır. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne ders·n·z? 
mısımz? ı 

Salghattin GÜNGÖR '·--------------------"' 

lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisy"}nu 

lıanıar1 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilpsunun tahmin edi
len bedeli 86 kuruş olan 
20,000 kilo Sade yağ kapa-

gün SARAY sinemasında~~ 
2 film birden 

VAŞ ŞARKiSi 
CiUSTAV FROEHLICH'in cazip filmi 
s 

ugün İPEK sinemasında~~ .. 
Yeniden görülecek iki büyük ve gUzel film 

1 - E S K i M O senenin en güzel filmi 1 

2- u şu A DiZiLEn KRALi<;E 

Oynıyan: POLANEGRi 

lr zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 5 Haziran 
935 çarşamba günü saat 5 
dedir. İstekliler şartnamesi
ni Fındıklıdaki satınalma 
komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 
1290 liralık teminat mek
tubu veya makbuzu ile bir
likte 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını belli gün ve i
hale saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona ·~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vermeıeri. <2106) Emniyet Sandığına Rehinli 

3773 

* * * 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
"Oluklu saç gibi dalgalı şekilde lev 

haların veya emsalinin imaline ait u
sul ve tertibat" hakkındaki ihtira için 
istihsal edilmiş olan 7 EylUl 1933 ta
rih ve 1745 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere baskası
na devir veya icara verilmesi teklif e
dilmekte olmakla bu hususta fazla ma 
Ilımat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan hanında 5 nci katta 1-4 numa
ralarla mürakkam idarehaneye mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

3843 

İstanbul Altıncı icra Memurlu
ğunda: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar ve
rilen ev eşyası, Kadıköy mühürdar 
caddesinde 35 numarah hanede 
27-5-935 pazartesi günü saat 16 d 
açık arttırma ile ııahlacağmda: 
taliplerin mahallindeki memura mü
racaatları ilan olunur. 

latanbul Asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

Serkiı Gesaryana merhun olup, 
Mahkemece satılmasına karar ve
rilen Değirmencilik Sebat Türk ano 
nim şirketine ait (19000) adet his
se senetleri 11 Huiran 935 Salı 
günü ıaat 10 da lstanbul Kambiyo 
borsasında satışı icra edileceğin
den, tayin edilen gün ve saatta 
talip olanların mahalli mezkurda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(11756) 

Mücevher Satış ilanı 
Bu MUcevherleri her gUn Sandık holUndekl 

camekanlarda görebilirsiniz -· İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Dosya No. Merhunatın cinsi Hesap N o. Borçlu-

934/ 997 Bir roza yüzük (bir 
taş noksan). 

1006 Bir çift roza küpe, 
1180 Bir inci kolye, 
12 7 2 (Sekiz adet pırlanta 

çıplak taş). 
1 2 7 4 Bir elmaslı saat. 
1628 Bir pırlanta tektaş 

yüzük. 
181 7 Bir roza yüzük, bir 

çift roza küpe, bir 
roza tarak, iğne. 

30635 

45472 
55154 
41833 

42909 
48299 

41551 

. . 
nun ısnıı 

İbrahim 

Münire 
Meryem 
Halet 

Refet 
Meryem 

Zeynep 

3935 Bir çift roza küpe. 44458 Hamdi 
4385 Bir çift roza küpe. 43259 Esma 
5 5 6 7 İki miskal inci. 5 7 O 7 O Hatice 
6460 Bir roza iğne. 59420 Tahsin 

Emniyet Sandığına merhun ve yukarda borçlu isirn· 
leri ve hesap numaralan yazılı merhunatın ikinci açıl' 
arttırma suretile paraya çevrilmelerine karar verilmiş
tir. 5 Haziran 935 çarşamba günü saat 14 ten itibarerı 
İstanbul Belediyesi mezat dairesinde karar mucibince 
a~ık arttırma ile satılacaktır. Talip olanların yevmi rnez· 
kur ve saatta mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur . . (286~ ). 
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KIYILARINDA • Bir rekor FELEMENK 

SON DAKiKA Uçakla Saatte KocamanBiriçDeniz 
HiTLERiN sovLEv; vuNANisTANDA ~44 Kilometre Nasıl Kurutuldu? 

Dünya 
Nasıl 

• •• • - Delmotte saatte 
Gazetelerı Soylevı Yeni Rejim Sa- 5oouçma~_istiyor Felemenk 224.000 Hektarlık 
Tefsı· r Ed ı·yo rla r? vaşına Dogv ru Fransr.u tayyarecısı Delmotte ı ı • i~ saatte 444 kilometre uçax:_ak ven ı· Bı·r Arazı· _ vaz an ıy 0 r surat rekorunu kırmış oldugu l j fi ı 

iz t · '' C" 7' h 1• l_ • • Muhalifler se~imde telyazııarında bildirilmişti. 
VeS zya ,JQVQŞ l e llKeSlnln ne vaza·ya.t alacaklar? 1933 de Detre, saatte 322 kilo 

;c> 11•11& w 
• 

C' -. metre uçarak Deutch kupasını 

vebebi Hitler Sıy· asasıdır,, Dıy· or Atina, 22 (Hususi muhabiri - ~~~:n~;at:·l~;o~~~y ~~~r~i~r: 
mizden) - Ba~bakan Çaldaris, 

· Moskova, 23 (A.A.) - Ra - Metaksasın yaptığı muhalefe- metreye çıkarmıştı. 1935 de de 
de~, İzvestiya gazetesinde Hit- te rağmen Mora yarımadasında Delmotte saatte 444 kilometre 
lerın söylevinden bahsederek di yapılacak seçimde hükumet par yol alarak yeni bir rekor kırdı. 
~ar ki: tisinin muhakkak muzaffer ola- Beş tayyarecinin iş+Jrak ettiği 

''Bu söylev başlıca Sovyet cağını ve bunu Batray ahalisi . bu sür'at yarışında tayyareci 
~~syaya karşıdır. Bu söylev, en ne çektiği bir telgrafl:ı da bildir Lacombe saatte vasati 446 kilo-
1Yı zaviyeden bile bakılsa, Rus - diğini söylemiştir. metre 750 metre. yol aldı. llk 
Alrnan münasebetlerini fenalaş- devrede Delmotte ancak 445 ki-
tıracak mahiyettedir. Çünkü bu Atina, 22 (Hususi muhabiri - lometre yapabildi. Fakat az son 
lllildahale Almanyanın sıyasa - miz bildiriyor) - Muhalif Et- ra Delmotte öne geçti. Amsterdamdan bir g8rOnUş 
ısından mesul olan adam tarafın nos gazetesi dünkü başyazısın - İlk bin kilometrede Delmot • 
dan yapılmaktadır. Hitler, ilk da diyor ki: te birinci, Lacombe ikinci Mom-
defa değildir ki, iki memleket "Yunanistanda yeni rejim sa ralle üçüncü geldi., 
irasındaki münasebetleri fena- vaşına doğru gittiğimiz anlaşılı İkinci bin kilometrede debi -
aştırıyor ve bunu yapmakla be- yor. General Metaksas Krallığı rincilik Delmotte'de kaldı. Hü-
~aber amacına da erişemiyor: tekrar getirmek için bayrağını lasa Delmotte 2000 kilometrelik 

ovyet Rusyanın barış için dai - çekti. Başbakan ise Bajastaki mesafeyi 4 saat otuz dakika ve 
i~ artan bir tehlike olduğuna söylevinde temel yasasına uy • 17 saniyede katederek saatte 
Unyayı inandırmak.,, gun plebisiti arzu ettiğini söyle- vasati 443 kilometre 965 metre 
. ~iınes gazetesinin de yazdığı mekte idi ki bu suretle Başba • yol almış oldu. 

gıbı Hitlerin durumu doğuAvru kan, eğer krallığa büyük bir ek- Delmotte kendisile mülakat 
~ası için bir kararsızlık kayna - LA y A L seri yet taraftar olursa reyia- yapan Paris - Soir gazetesi ya-
gıdır. Halbuki doğu - batı Avru- ma müracaaı: etmekle rejim me- zıcısına demiştir ki: 
P.ası biribirine bağlıdır ve Hitle çok önemli sayılmaktaaır. Bu selesi sükunetle halledilmiş bu- - "Etampes'de bıraktığım 
:tın şimdiye kadar anlaması la - beyanatın büyük bir ihtimamla lunacaktır demek istiyordu. on iki silindirli yeni tayyareler-
~trn gelirdi ki, doğu Avrupası incelenmesi lazım olduğu söyle Fakat memleketi temellerin- den biri ile dünkü rekoru da 
banş ı üzerindeki her hangi bir nilmektedir. Lavalın yakında bu kırarak saatte 500 kilometre ka k den sarsacak kadar derin bir is-
~rarsızlık Almanyanın mevkii söylevin bazı noktaları hakkın- tedebileceğime kaniim." 

Ilı kuvvetlendirmek şöyledursun da mütahassıslar ve hukukçular yan hareketinin ertesi günü Yu 
~~rsine olarak kendilerini teh _ la görüşeceği beyan edilmekte - nanistan böyle bir savaşa atıl -
ıkede gören memleketler de dir. mağa tahammül edebilir mi? Bu 

lllüdafaa tedbirlerini arttırıp git Paris gazetelerinin bir çokla- endişeli sual memleketine acı • 
lllektedir. rınm Cenevre muhabirleri, Hit - yan her Yunanlının kalbinden 

İşte görülüyor ki, Avrupada lerin söylevinin Cenevrede fena kopup gelen sualdir. 
b~va~ te~likesinin başlıca sebe - bir intiba hasıl etmiş olduğunu 
\> 1 Hıtlerın sıyasasıdır. Hitler sa bildirmektedir • Muhaliflerin çahşmaları 
baş .hazırlamak yolundadır. Hal Petit Parisien gazetesinin hu Atina, 23 (Hususi muhabiri -
Ukı bu yolda Alman faşistlig-i mizden) - Yeni tesis edilen a k k d susi: muhabiri, Almanyanm süel nca en isinin ölümünü bula (Cümhuriyet) Partisinin lideri c kt F k proğrammm bozulmasına hiçbir 

ı... a 
1 
ır: da at çok yazık ki, bera Papaandreu Başbakanı ziyaret 

ll A veçhile müsaade etmiyeceği su-
.. r erm e lman ulusunuıt da . ederek muhaliflerin s""'ime gir • 

sutiikliyecek ve her şey yın' e 
0 

_ retındeki beyanatından sonra ~~ 
llu teslihat meselesinde bir anlaş _ mek için yaptıkları tekliflere hü-

n sırtından ~q_caktır. - ·"i=nde ~ u-iclinin .kUaıetin vereceği cevabı sormuş 
Pravada'nın -bir yazısı suya düşmüş olduğunu bildir • tur. Başbakan Çaldaris, muhalif 

Pravda gazetesi de, "barışın mektedir • lerin seçime girmeleri için tes -
t- • d hilat göstermeyi esas itibari-
q~· üvenliğın üşmanları,, baş- Bu muhabire göre Hitlerin le kabul ettiğini ve teferruat iti-
gıyle şunu yazıyor: söylevindeki yegane özlü mü ta-

r-... Almanyanın barış ve güvenli lea, andlaşmalarm toprağa mü - barile arka:aşlarile görüştükten 
~n perkiştirilmesi işine yardı - teallik olan ahkamına ve bu and sonra ceva vereceğini söylemiş 

11 
a hazır olup olmadığı sorgusu !aşmaların yeniden gözden ge- tir. 

ta, Hitler açıkça cevap vermek- çirilmesine müteallik olan fıkra Sonra İçişler Bakanı Papaan -
~n çekinmiştir. Avrupa ulusla- daki mütaleadır. Bu fıkraya bü- dreuya telefon ederek seçimin 
il_'. her yıl daha fazla anlıyorlar yük önem verilmektedir. Çünkü bir hafta geriye bırakılması ye 
ı;ı, Alman faşistliğinin güttüğü Führer, andlaşmalarm zorla rine namzed listelerinin veril -
~~1Yasa Avrupayı savaşa sürükli- gözden geçirilmesini istemeyi mesi müddetinin beş gün azal -
~ 0r ve Alman faşistliği kendi düşünmemekte olduğunu söyle tılmasmı kabul ettiğini ve isyan 
d CU:lıklan üzerinde doğrudan miştir. hareketile sonradan alakaları 
~gruya bir tehlikedir. Alman Burada hasıl olan intibaa gö- anlaşılanların takibinin seçim • 

' 

Peryalistliği nr almak arzu - 3 b den on gün sonraya bırakılması-Und -~ re şu at tarihli Londra proto 
~ adır. Fakat savaşa daha ha kolu esasına dayanarak Alman m temin edeceğini, teftiş heyet-
t ır değildir. Onun için bir taraf- ya ile müzakere icrası eskisin _ !erinin yeniden tesisi hakkında-
()~n süel programını hazırlarken den daha kolay olacaktır. ki tekliflerin de kabul olunmıya-
l> e taraftan bazı İngiliz ve J a- cağım bildirmiştir. 
~n rn~hafili ve ayni zamanda Fransız gazeteleri Bu cevabı Papaandreu, Papa-
lı· acarıstan, Fenlandiya ve Le - ne diyor 1 ar ? nastasiu'ya anlatmıştır. Bu ak _ 
~stanla müşterek bir temel bul Paris, 23 (A.A.) _ Ekselsi - h ·k· ı· 
ı_..~k için her şeye baş vuruyor. şam er ı ı ıder son bir müza-
qıtı . t yor gazetesi sunları yazıyor: kered d h b 1 kl d .... ,, er.ın ngiltereden ı'stedı·gı-· o- "B e a a u unaca ar ır. 
·~.. b ugün Fransa ve Avrupa 
ban ıtaraf kalmasıdır, Ta ki, menfaatlerinin birleştiği nokta, Muhalifler arasında 
rtı~;; ko[unmasında ilgili olan Almanyaya bütün barış kapıları Atina, 23 (Hususi muhabiri -
ten .~ ~~erin. mevkileri kuvvet nı açmak fakat savaşa katiyen mizden) - Dün muhalif parti_ 
t\irı~uşsun. Hıtler banş için her imkan bırakmamak için güdü - lerin faaliyetleri çok hararetli i-
Yor u toplu anancayı reddedi - len sıyasal amaçtır. di. Terakkiperver parti üyeleri 
1101_ ve ~zlaşamamazlıkların o L K f d · •· 
11.;t~ya. inhisar ettirilmesi pla _ avalın Berlin seyahatinin a an arıs ın başkanlığında 
ko t ılerı sürüyorsa bunu ancak mümkün olması ancak bu siya • toplanarak seçime girmemeğe 
~ıptnşuıa:ını ayn ayrı yakala • sayı başarmakla kabildir. karar vermiştir. Zürra partisi li-

cıebılrnek için yapıyor. . Hi_tl~r, bir silahlanma pilanı deri Mitanos muhalif parti men 
.,... Uluslar kurumu çızmıştır. Bu plan askerlerin suplarının birçoğu seçimde rey 
.t"a . finans adamları tarafından ken vereceklerinden kendi partisinin 

rtıaıı 7.s~ 23 (A.A.) - Cenevre disine salahiyet verilir verilmez de. seçime gireceğini söylemiştir. 
ltılld a ılınde İngilterenin pek ya tatbik edilecektir. Alman baş- Mıhalakopulos ta Kafandaris i
kera: A~~anyaya yeniden müza kam karşılıklı yardım istemiyor. le .görüş_t.ü~te!.1 sonr~ seçime gir
ilaca .... a gırışmek teklifinde bulu - Şimdilik anlamazlığı bir bölge- mıyecegını soylemıştir. Hürri _ 
haı gı v~ bu suretle eğreti bir ye hasretmek istiyor. Şüphesiz yetperverler ise daha dünden 

Llllek~~~~:~ elde edileceği söylen- ki, niyeti, Polonya hükumeti seçime girmiyeceklerini beyan 
""al b ile birleşerek Rusyaya saldır - etmişlerdi. 

l> eyanatta bulunmıyor maktır.,, ============ 
jans:is, 23 (A.A.) - Havasa- Amerikan Deniz programı 
\talın ın. C~evre muhabiri, La - Balkan devletleri V~ş~ngton, 23. A.A. -Ayan 
be;ra liıtıerın söylevi hakkında A r a s 1 n d a mecıısı, reye koymağa rnzum 

Türk-Yunan 
Ticareti 

Atina, 23 (Hususi muhahi -
rimiz bildiriyor) - On nP.ş ha. 
ziranda müddeti bitecek olan 
Türk - Yunan ticaret anlaşma 
sının on beş ağustosa kadar uza
tıldığı bildiriliyor. 

Mussolini 
Aracıllk istemiyor 

Cenevre, 23 (A.A.) - Musso 
lini İtalyan - Habeş uyrnazlığın 
da aracılık önergelerin reddet -
miştir. 

Türk - ingiliz 
Ticareti 

Londra, 23 (A.A.) - Avam 
kamarasında bir saylav ticaret 
bakanı Runcıandan Türkiye ile 
klering görüşmelerinin şimdiki 
durumunu ve çok vakit geçmiş 
olmasına ve bir anlaşmaya eriş
mekteki zorluğa gre, Türkö 
incirleri üzerine vergi konulma
sındaki faydayı araştırıp araş • 
tırmıyacağını sormuştur. 

Runciman Türkiye hükume -
tiyle görüşmelere tekrar başla -
nılmış olduğunu ve bu şerait i -
çinde bugün için oydadığı (tel -
kin ettiği) mukabelebilmisil me 
selesinin mevzuubahis olmıya -
cağını bildirmiştir. 

Amerikada bir 
Tayyare düştü, 
6 kişi öldü 

Nevyork, 23 (A.A.) - Bü -
yük pasifik manevraları esnasın 
da bir tayyare düşmüş ve 6 raki 
bi ölmüştür. 

~------
TitUlesku yakı n d a 
Moskovaya Oidecek 

Bükreş, 23. A.A. - Henüz te
yid edilmiyen bir habere göre, 
Titülesko yakında Moskovaya 
gidecektir. Bu mesele hakkında 
yarı resmi bir sıfatı olan bir zat 
böyle bir ziyaretin sonbahardan 
evvel yapılamıyacağmı söyle
miştir. Bu proje zaten Romanya 
ile Sovyet Rusya arasında siya
sal münasebetlerin yeniden baş
landığı 1934 senesindenberi 

Felemenk halkının açlışkan. 
lığı, tabiatla mücadelede göster 
diği sabır malumdur. Felemenk 
arazisinin, bazı yerlerde, deniz 
sathından alaçak olması bu düz 
memleketi denizin korkunç isti
lasına açık bırakmıştır. Bu ça • 
lışkan insanların denizle müca
dele için asırlardanberi göster -
diği sebat bir örnek olacak ka
dar büyüktür. 

Yedi yUz yıl önce 
Felemengin şimalinde ve en 

uzak ucunda on üçüncü asnn 
başlangıcında Flevo adlı bir göl 
vardı. Gölün etrafında şiı in köy 
ler mevcuddu. Etraftaki geniş 
ovada sayısız yeldeğirmenleri 
güzel bir manzara teşkil ediyor 
du. 1284 de müthiş b:r felaket ol 
<lu. Şimal denizi, kıyılan aştı, 
korkunç bir f ırtıtna halinde sa -
hil ile göl arasındaki araziyi 
kapladı. Şimal denizi, karaların 
içine girdi, Amsterdama birkaç 
kilometr~lik bir noktaya kadar 
vardı. Bu müthiş felakette 72 
köy mahvoldu. 100,000 kişi öl -
dü. Bu f ela.ketten sonra Flevo 
gölü ortadan kalkmış, yerine, 
Zuyderze adı verilen bir iç deniz 
geçmişi. Yalnız bu kocaman göl 
içinde bazı tepecikler su üstün
de kalmıştı 

Urk, Schokland ve Marken a
daları 

ZUyderzenin kurutulması 
Deniz istilasile bir körfez ha

line gelen buraların kurtulması 
ve memlekete geniş ve bereketli 
arazi kazandırılması uzun za -
mandanberi düşünülüyordu. 
1864 de başlayan bu projenin 
1918 de tatbikınc .. başlandı. Bü -

Garsonların 
Muayenesi 

Lokanta, gazino ve benzeri 
Y.erlerde. çalış~_n garsonların hep 
sı beledıye mustahdemin şubesi 
ne kaydedilecektir. İstanbulda, 
bu s~had~ ç~l~şan ne kadar işçi 
oldugu, şımdılık, kati olarak bel 
li değildir. Belediye her garso
nun vaziyetini ayrı ayrı tetkik 
edecektir. Bunların içinde, bazı 
uygunsuz kimselerin bulunduğu 
a~aşılmaktadır. Belediye, bu gi 
bılerin, müesselerde çalıştırılma 
larına müsaade etmiyecektir. 
Çalıştırılacak garsonlara da 
~.untazam ~ekilde birer hüviyet 
cuzdam verılecek, sihhi muaye • 
neye tabi tutulacaktır. Her gar 
~~n •. b~lunduğu müesseseyi de
g_ıştırdıkçe, bunu haber verecek
tır. 

Döviz kaçakçısı 
Berlin, 23.A.A. - Berlin mah 

kemesi, döviz kaçakçılığı yap
makla suçlu rahibe Ogüstin'i 
beş sene hapis, 121.000 mark 
para cezası ve beş sene müddet
le medeni haklardan mahrumi
yete mahkfun etmiştir. Ogüsti
ne yardım etmekle suçlu olan 
başka bir rahibe de 10 ay hapse l"tıiş ~tt~ bulunmaktan çekin - görmeksizin bahriye bütçe:;ini 

: Fr ugunu bildirmektedir • Atina, 23 (Hususi muhabi - 11 milyon 690 bin dolar arttı-
~ltn ansız dışarı işleri bakanı rimiz bildiriyor) - Balkan pak rarak 460 milyon dolara çık-
11ahi~~ baş~~nının söylevinin' tı devletleri deniz yolları nakli- mıştır. Bu bütçeyi mümessilJer 
tuın 1 Ctnını aldıktan sonra du yatında kolayıklar temini için meclisi evvelce kabul etmişti. 

mevcutdur. ve bin mark para cezasına çarp-

ltıekta tnak halclcım muhafaza et Balkanlar arası konf ernns top - Bu arttırma yeniden 2 harp ge-
,., c oldu<i-un .. 1 . . "'\l,Ql c;. u S?Y emıştır. Bu landı. Tetkikat için üç tali ko - misi inşasına tahsis olunacak-

a beraber, Hıtlerin söylevi misY.on seçildi. tır. - ~ 

Adeverul gazetesine göre, bu tırılmıştır. 
ziyaret münasebetiyle iki mem- Mahkeme, kaçırılan dovizle
leket arasında doğru şimendü- rin aşağı yukarı değeri olan 
fer münasebetleri de tesis oluna 190.000 markın müsaderesini 
caktır. , emretmiştir. - \ 

yük teknik'in verdiği güç ile 
Hollanda, şimal denizi yedi yüz 
yıllık bir istiladan sonra geri çe 
kilmeğe mecbur ediyor. 1284 
denberi su altında katar toprak
lar yakında kurutulmuş, tarnwl 
verilmiş olacaktır. 

Nasll kurutuldu ? 
Zuyderze'nin i~:i f. kilomet 

re · uzunluğu ve yet •i~ kilomet
re genişliği vardır. Bu göl, kuru 
tulmak için dört poldere ayrıl • 
dı. Polder, deniz sathından aşa
ğı olan araziye verilen addır. 
Bunlardan biri şimaldedir, yir • 
mi bin }:ıektarlık mesahası var· 
dır, ikincisi şimali şarkide olup 
elli üç bin hektarlrktır, üçüncü
sü cenubu garbidcdir. Elli altı 
bin hektardır. Dördüncüsü de 
cenubu şarkide olup doksan beş 
bin hektarlrktır. 

Vieringer.'den Zurig'e kadar 
giden otuz kilometrelik bir dig, 
Zuyderze'yi kapayacaktır. Yu • 
kanda saydığımız polderlerden 
biri şimdiden kurutulmuştur. 
İki merkezdeki tulumbalarla, 
sular çekilip denize dökülüyor, 
günde tulumba il~ çekilip deni
ze dökülen su mikdan : 

İki buçuk milyar litredir. 
Bu ameliye sonuçur:da Hol .. 

landa tarıma elverişli 224000 
hektar ah ::i kazanmış olacaktır. 
Bu yeni arazi, çiftçilere kirala
narak yapılan büyük masraflar 
kapatılacaktır. Zuyderze, kuru· 
tulduktan sonra, Felemengin 12 
inci eli olacaktır. - 1yderze gö
lü Zuyderze vilayeti .ıdmı ah • 
yor. Burada balıkçılıkla yaşa .. 
yan halk tarım işlerile uğraşa -
caktır, saban, geminin yerine ge 
çecektir. 

Mahallelerde yeni 
Mümessil seçimi 

Belediye teşkilatı olan yerler 
deki mahalle ihtiyar heyetleri • 
nin kaldırılması üzerine 934 yı. 
hnda mahalle mümessilleri se • 
çilmişti. 

Bu mümessillerin yenilemesi 
için belediye çalışmağa başla • 
mıştır . 

Mümessiller belediyenin,ha • 
zırladığı talimat dairesinde sc • 
çilecektir. Ancak mümessillerin 
bir çokları muhtelif komisyon -
larda belediye üyelerine yardım 
ettikleri ve üyelerin iki senede 
bir defa seçildikleri için bunla -
rm da iki senede bir defa seçi· 
mini isteyenler de vardır. 

Belediye henüz kararını ver
memiştir . 

Telefon grevi 
Meksiko, 23.A.A. - Meksika, 

telefon yönetgesi müstahdcmle 
ri, grev ilan etmişlerdir. Eric
son kumpanyası müdüriyeti ile 
müstahdemleri arasında müşki-
lat çıkmıştır. Buna binaen tele
fon servislerinde genel bir grev 
yapılması muhtemel görülmek· 
tedir. • 

Normandi kalkıyor 
Paris, 23.A.A. - Cumur baş

k.a~ı ~u sabah, N ormandi gemi
sının ılk hareket türeninde bu
lunmak üzere Havr'a gitmiştir. 

Deniz tecimi, sömürgeler, ba
yındırlık ve deniz bakanları 
Löbrön'le beraber gitmişlerdir •• 
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Kadını Bayıltan 
Yakayı Ele 

Yankesici 
Verdi 

.Bunlar Satılığa Yeni Mal S o k a n 1 ar 

Çıkarılmasını İstiyecekler 
Gayn mübadillerin dilekleri -

ni Finans Bakanlığına bildir • 
mek üzere gayri mübadiller ce
rniyetı başkam Hüsnü, idare he 
yetinden General Halil Ankara 
ya gitmi~lerdir.Bu heyet Finans 
Bakanlıgmdan bonoların son 
zaınanıarda Kıymetten çok düş 
tüğünü söyliyerek bunların bi -
raz ~aha kıymetlendirilmesi için 
tedbırler alınmasını isteyecek -
lerdir. Bundan başka acık artır
ma ile satışa çıkarılmikta olan 
kaçak kimseiere ait malların da 
ha fazla mikdarda satılığa çıka
rılmasını ve bu işin muayyen hır 
zam~n zarfında bitirilmesi için 
gayrı mübadiller komisyonuna 
e-?1ir .verilmesini, gayri müba -
dıllerın geride kalan istihkak -
l~rın3:. karşı da kabil olduğu tak 
dırde yeniden bono çıkarılması. -
nı ve maliyede birikmiş olan pa 
ralarm da dağıtılmasını rica ede 
ceklerdir. Gayri mübadillerin 
yapacakları teşebbüsler etrafın -
?a ~emiyet genel katibi Şahap 
ıle ıdare heyeti arasında fikir bir 
liği olamadığından Şahap istifa 
etmiştir. 

Gayri mübadiller komisyonu 
her haf ta bir mikdar malı sa
tışa çı~ardı~ı halde bonolar gün 
de.ı gune dusmektedir. Bonolar 
dün sarraflarda 17 ,5 tan satıl
mıştır. Bunun sebeplerini araş
tırdık. Öğrendiğimize göre bo
no kıymetlerinin düşük olma. 
sı buhassa satılığa çıkarılan 
malların alıcısı olmamasından 
ileri gelmektedir. Satılacak 
mallar arasında çok mikdarda 
ars~~ar vardır ki, bunların müş _ 
t~rısı. pek azdır. Herkes irat ge
tırebılecek binaları almak isti • 
yor. 

Satış işleri ziraat bankası ta
rafından yapıldığı zamanlarda 
satılıp da müşterisine ihale e -
dilmiş olan bazı malların sahi -
bine teslim edilemediği görül -
müştür. Bugün malını alama -
yan kimseler komisyona müra
caatla malın teslimini istemek
tedirler. Halbuki ziraat bankası 
ş:mdiye kadar satmış olduö-u 
mallar ile evvelce idare etrnis ~1-
duğu malların tahsil edilen ira
dı hakkında komisyona elan he 
sap verememiştir. Komisyonun 
b3~kay.a vaki olan müracaatları 
retıcesız kalmıştır. Bu hal ala -
k~darlar arasında bir takım şa -
yı'1ların dönmesine sebep olmuş 
tur .. B~ şayialar satış işlerinin 
emnıyetı hakkında herkes ·· 
h 1 d·w· e sup e er ver ıg•nden bonoların düş 
mesinde amil olmuştur. 

KomLyon bu hali Finans Ba
kan 1r;;.ına. bildif1'1"' · ,.t;r. ~imdi An 
karada Fınans l~ ' nnlığı ıle zi-
raat bankası arasında, komis -
yona verilrıı~<ı: ı~.,.rm 17.1 .. ., ı-.,._ 

~aplar etrahnda ~örüşiılrnekte
dir. -

" TAN " m tefrikası : 32. 

Ziraat bankası istenilen he • 
sabı verecek olursa şimdiye ka
dar ne kadar mal satıldığı ve bu 
mallara karşılık olarak ne ka -
dar bononun itfa edildiği anla -
şrlar~'' ··~ .. ın .. hnlnnı•n ta ·~tr -
lacak malların kıyrnetı ıle hc-
nuz ltla ecıunıc:nuş oıan bonoıa
nn mikdan arasında bir muka 
y~e yapmak kabil olacaktır. 

Ziraat bankası satışa çıkanla 
cak malların dosyasını tamami 
le komisyona vermiştir. Bunlar 
6897 dosyadan ibarettir. Bu dos 
v~l:ırda mevcut m=ıllar bir ~;:ıc 
milyo nlira kıymettedır. Bun~ 
1a1 m f"" r.: o 
noJarm yükselrnemesı ıçın orta
da hiç bır sebep kalmayacaktır. 
Komısyon yaKmaa yuksek 

kıymette bir kaç parça halı sa -
tışa çıkaracaktır. Bunlara rağ -
beti artırmak için kıymetleri 
biraz daha indirecektir. Bonola
rın kıymetlenmesine yardnn ede 
cek tedbirlerden biri de Anado
ludaki malların satılmasıdır. Ko 
misyon, İzmir ve M e r s i n d e 
bulunan malların satılması için 
yerlerine emir verilmistir. Bun. 
lann da gelecek haftadan itiba
ren satılmasına başlanacaktır. 

Şeker Kaçakcı
l ığı Davası 
Görülüyor 
Şeker kaçakçılığından suçlu 

Salahaddin Arif, Bürhan, Galip 
Hüsameddin ve İsmailin duruş
malarına dün sekizinci hakye -
rinde bakılmıştrr. Dünkü celse
de dinlenen şahit İsmail hadise 
hakkında bildiklerini şöyle an -
!atmıştır: 

" - Bulgaristandan Türkiye 
ye göç edecektim. 160 bin leva
ya karşılık mallarımı sattnn. 
Bir kısmı ile 15 ton şeker al
dım. Varnaya geldiğim zaman 
şekeri aldığnn müessesenin ya
zihanesinde Salahaddin Rifatla 
Bürham gördüm. Bana "15 ton 
da bizim için al İstanbula gidin 
ce ayırırız.,, dediler. Kabul et
medim. İsrar edince başka yer -
den almak istedim. Bu sefer pa 
ramı vermediler. "İş bitti. Mua
meley yaptırdık. Sen İstanbul
da sorarlarsa 30 ton şeker ge -
tirdim dersin, biter gider,, dedi
ler. Kabule mecbur oldum. Bu
raya geldik. Salahaddin Refiğin 
yazihanesinde hesaplaştık. His 
seme üç bin lira düştüğü halde 
eksik verdiler . ,, 

.~sm~il bundan sonra diğer 
muhacır arkadaşlarile beraber 
zabıtaya haber verdiğini ve tah 

Bulgar tebaasından Bohor 
Presas ile kardeşi Bahol 934 yı
lında A vrupaya iyi tü· ün yeri -
ne kötü cins tütün ihraç etmek 
ve bu yüzden hazineyi 300 bin 
liralık bir zarara sokmak suçla
rından dolayı Sultanahmed bi • 
rinci sulh ceza ma.h" ~emesine ve 
rilmişlerdir. Suçlu· . , kefalete 
bağlanarak serbest :.,ıı akılmış · 
lardır. 

:f. Üsküdar icra sın .• gelen bir 
paranın mahalline gönderilme 
sini geciktirdiğinden dolayı İs
tanbul icr mes'ul muhasibi 
İsmetin üçüncü cezada duruş • 
ması dün bitirilmiş ve suçu sa -
bit olmadığından ~ndisinin be
raetine karar verilmiştir. 

• 9 yerde muhtelif hırsızlık 
yapmak ve hah, seccade gibi 
kıymetli bazı eşya çalmaktan 
suçlu Fatma, Adem, lsmail ad
lannda üç kişi, diln mliddeiumu 
miliğe velilmişlerdir. Suçlular 
hakkında tevkif kararı verilmiş-
tir. 

• Gedikpaşada oturan bak -
kal Ennenakı kendisine rakı 
vermediği için bıçakla yaralayan 
bastoncu Nuri, dün ;~dnci ceza
da bir sene iki ay hapse malı -
kum olmuştur. 

• Kasnnpaşada bir fabrika -
nm demirlerini söküp götürmek 
ten suçlu Bahaeddin, Cemal, 
Ahmed, Mahmud, Kadri isimle
rinde beş kişinin dün ikinci ce
zada dumşmaları yapıldı. Suç
lular, suçlarını inkar ettiler. Ka. 
snnpaşa polis merkezi komiser
lerinden ~emal cahid olarak din 
lendi. Öteki şahidlerin gelmesi 
için duruşma başka güne kaldı. 

• Şehremininde Rahime is
minde bir kadının evine girmek 
ve kendisini yaralamaktan suç
lu İhsanın duruşması dün ikin
ci cezada yapıldı. İhsan, Rahi
menin evine giren kendisi olma 
dığmı söylüyordu. Şahidlerin 
çağrrılması için duruşma başka 
güne kaldı. 

• Usküdarda 15 kişinin ze. 
hirlenmesile biten hadisenin 
tahkikatına Usküdar müddeiu
mumiliği devam ediyor. Tıbbı 
adli henü~ tahlil rapon.nu gön
dermediği için işin içyüzü daha 
anlaşılamamıştır. 

• Eyüpte oturan Mustafa, 
kahvesine bitişik evinden duva
rı delerek kahvedeki arkadaşla
rına esrar içirirken yakalanımş, 
ihtisas mahkemesine verilmiş -
ti. Bu duruşmaya dün Sekizinci 
ihtisas hakyerinde bakılmıştır. 
Tıbbı Adli raporile esr:ır müp -
telası olduğu belli olan Musta -

kikata başlandığını anlatmış -
tır. Suçlular bu şehadeti kabul 
etmemişlerdir. Hasan ve Hüse
yin adlı iki şahitten sonra duruş 
ma tahkikatın derinleştirilmesi 
için başka güne bırakılmıştır. 

.· ' . . . - . .. ~ .. ·. .. -- -

Cocukların 

Öpüşmesi 
Elbette hatırlarsınız. Bir kaç 

haf ta oluyor. İstanbul gazetele
ri, gürbüz çocuklar mü_sabak~ : 
smda en ziyade beğenılen, hırı 
erkek, biri kız, iki çocuğun bi~
biri ile öpüştüğünü gösteren hır 
resim koymuşlardı. Çocuk olma 
yanların pek hoşuna gidecek, 
çok güzel bir resi?!~i; . Fakat .. 
Arası epeyce geçtıgı ıçın, o va
kit o resme bakarken düşündü -
ğümü şimdi söyliyebilirim, sağ
lık bakımından pek can sıkacak 
fena bir adeti gösteriyordu. 

Çocuklara musallat olan ve 
isimlerini bildiğiniz o kötü has
talıkların hemen hepsi bulaşıcı 
şeylerdir. Bunların gene hemen 
hepsi de burunda, boğazda, ya
ni çocukların yüzlerinde yahut 
yüzlerine pek yakın yerlerde biı 
ne;,,~e ile başlar. Çocuk daha has 
ta olup yatmadan, arkadaşları 
ile gülüp oynarken, yüzü, gözü, 
dudakları - nezle gibi başla -
yan - hastalığın mikroplarıyla 
bu !aşmıştır. 

Sonra da, hastalık bir çocuk
tan bir başkasına geçmek için 
birinci çocuğun hasta olup yat
mış olmasını hiç beklemez. Bi
rinci çocuk daha ayakta gezer -
ken, nezleli olmadan önce bile, 
kendisinde biraz sonra meyda -
na çıkacak olan hastalığım ar -
kadaşına bulaştırır. 

Şu halde en sağlam görünen, 
en gürbüz çocukların bile, biri
birile öpüşmelerinde ne kadar 
tehlike olabileceğini kolayca an 
lıyorsunuz. Çocuk hastalıkları -
mn bir yerde başladıkları vakit 
pek kolayca yayılmalarının se • 
bebini de görüyorsunuz. 

Çocuklar biribirlerile buluş -
mayı, bir arada oynamayı se -
verler. Bu kadarı bile bulaşık 
hastalığı yaymak için yetişir. 
Fakat onlar hiç olmazsa, biri -

birlerile öpüşmeyi kendi kendi
lerine hatırlarına bile getirmez
ler. Onları bu fena adete alıştı
ran anneleri yahut dadılarıdır. 

Çocuğu "öp yavrum kardeşi
ni!,, diye o fena adete alıştır -
mak, onu ya hastalrk almağa, 

ya hastalık venneğe alıştırmak 
demektir. 

Lokman Hekim 
1 -- ====a 

fa: "Ben evimde içiyorum. Fa -
kat başkasına içirdiğim yalan
dır.,, demiştir. Duruşma bazı şa
hidlerin dinlenmesi için başka 

güne kalmıştır. 

* Umumi hapishanede oğlu 

Pitoya esrar verirken yakala -
nan Hatuv'un duruşması doku
zuncu ihtisas hakyerinde bitiril 
miştir. Suçlu bi rsene hapise ve 
200 lira para cezasına mahkfun 
edilmiştir . 

~~cu·ı B~.J] 
s?n şirketin kendine ayırdığı 
bınada kendi masraf ederek bir
çok şeyler, sıcak su tertibatı yap 
tırmıştı. 

?nun evi Basibrin'in en güzel 
evı sayılırdı. Ayrıca bir veran _ 
da yaptırmıştı ki akşamlan bir 
kaç arkadaşile beraber burada 
ufuklara baka baka viski içerdi. 

Medeni merkezlerden uzak 
bu küçük kasaba için bu kadar , 
eşya hatta lüks ve süs sayıl&bi -
lirdi. 

- İşte hizmetinize baka':ak -
lar da bunlar. 
· Topaç gibi sert ve yuvarlak, 
yaşlıca bir kadın ve ayakları çıp 
lak, kara kuru iki kız. Bürhan CAHID 

Garip bir alınganlık: ı 
San Bal romanındaki kahramanla· 

rı kendilerine benzetenler "Tan,, ya. 
zı müdürüne telefon ederek hayat-
1anndan bahsedilmesine canları ıı· 
kıldığını ve icap ederse mahkemeye 
gideceklerini söylemişler. 

Güldüm. 
Hiç yoktan roman kahrama~ ol

mağa özenen bu heveılJere soyle: 
mek isterim ki, İstanbul soıyetesı 
artık roman muharrirlerine mevzu 
vermiyecek kadar kötülemittir. Şu 
halde okudukları romanlan kendi 
hayatlarına benzetip çılgına dönen 
mahalle k zlan gi.hi sevinmeğe veya· 
h:.ıt roman sahnelerinden işkillenip 
g..ıcunmağa lüzum yok. B.C. 
.... r:wn-• ...._....._..ur 
Mühendis Şahin patronun bu 

kararım yerine getirmek için ka 
fileden ayrıldı. 

Basibrin'de daha güzel ve 
konforlu evler yok değildi. Hat
ta zevKine pek düşkün olan Vat-

Turgud rahat etmelerini dü
şündüğü Muhtar Arifle kansı i
çin bu evi de münasib görmüştü. 
Fakat Vatson'a: 

- Sen buradan çık. Misafir
lerimi yerleştireceğim. <.liyemez
ji. 
Yapacağı fedakarlığı ancak 

kendi hesabına yapabilirdi. 
Hep b~raber Turgudla Şahin 

ir. oturdukları eve girdikieri za
man Nadyanın dudaklarında is
tihzaya benzer bir bükülüş be -
lirdi. 

Rn evde de bütün ötekiler gi
oi sade ve hatta yerli ihtıyaca 
yarar eşyadan başka süs yokt~. 

Grdrop, masa, karyola ve hır 
kaç hasrr koltuk. Bir kaç halı. 
Bütün bunlar sade bir cila vu -
rulmuş tahtadan şeylerdi. 

Fakat Nadya ve Muhtar Arif 
için bu yalnız sefalet oıah!ttrdi. 
Ve şüphesiz ki Turgut gibi bü -
tün aydınlık saatları dışarıda iş 
başında geçen bir adam bu evde 
temiz, rahat bir gece geçir-:b;. • 
lirdi. 

Fakat banyo odaları, budvar
ları, yazı, istirahat odaları avrr 
ve dünyanın en son icat ect:ımiş 
konforunu toplayan banyosu, 
~.utfağı ile birinci sınıf bir Ört'Ür 
s~ren ~ad ya ve kocası bu evde 
şup~esız ki rahat edemiyece ··: _ 
lerdı. 

Böyle olmakla beraber Muh
tar Arif arkadaşının ev ve esya 
hakkında verdiği izahatr dmİer
ken memnun görünüyor: 

. - Güzel, ata, çok doğru . 
dıy~ yavan ve iğreti cevaplar 
verıyordu. 

V ~. ~.i~_ayet Turgut bir köşe
de buzulup bu haşmetli karlının 
gözlerinden korkar gibi önleri • 
ne bakan üç gölgeyi göstet tli: 

Bütün bu ev, eşya, insanlar, 
manzara kan kocaya vahşi ve 
korkulu görünüyordu. 

Nadya İstanbulda bıraktığı 
o bir kaç dil bilir, ince, zeki oda 
hizmetçisini düşünerek bu za • 
vallı insanlara acır gibi bakıyor
du. 
Yemeği gazinoda yediler. 
Basibrin için bir hadise olan 

Nadya yemeğe tıpkı lstanbuJda 
Yat Kulübün. Nis'te otel Mon· 
tenegro'nun, Pariste Kaf e An 
gle'nin salonlarına girdiği bir 
kıyafetle gelmişti. 

Polonyalı kadınlar c;öJ orta • 
smda peyda oluveren bu güzel 
ve süslü mankeni kendi cinsle
rinden olmayan bir mahlUk gibi 
seyrediyorlardı. 

Bütün masalarda hep ondan 
bahsediliyordu: 

- Patronun arkadaşının ka -
rısı ... Rus ... Kocası bir mühen -
dismiş. Burada çalışacak. 

Unkapanından Karaköye Ka
. dmı S,oymak İ Gütmüş! 

{ KUçUk, fakat, birçok sabıkaları olan Yankesici Medet 
polisin elinde •• ] 

Dün sabah saat yedi buçuğa 
doğru Karaköyde sabıkalı bir 
yankesici yakalanmıştır. Unka
panında oturan Mediha ile Ne
biyenin üzerlerinde para olduğu 
nu hisseden satıiralı Medet bun
ları bir müddet takip etmiştir. 
Nihayet Galatada tramvay du
rağının biraz ilerisinde dururlar 

şöyle olmuştur: 
Şehremininde Müneccim oda 

tarı çıkmazında 2 sayılı evde ot~ 
ran sucu Bekirin 12 yaşındaki 
kızı Sadiye tramvay caddesin -
den geçerken bir otomobil altın 
da kalmıştır. Bu otomobil Edir
ne plakasını taşımakta ve 59 sa 
yıhdır. Sadiyenin sağ kaşı üze -
rinden ve sol ayağının diz kapa 
ğından çok ağır surette yaralan 
masına sebebiyet veren otomo
bil şoförü Ali oğlu Mehmet ya
kalanmış ve kızcağız Gureba 
hastahanesine yatırılmıştır. 

* Pangaltı tepe üstü numara 
59 da oturan Jirayer ile Altın 
bakkalda İcadiye sokağında nu 
mara 10 da oturan Leon sahte 
diploma yapmakla suçlu olarak 
yakalanmışlardir. 

Bunlar bir müddet evvel Zi
ba sokağında oturan (Osep Li
on) a 620 lira mukabilinde bir 
diş tabibi diploması verecekle -
rini söylemişlerdir. Bu iş için. 
bir mikdar da para almışlaı <lır. 

- Lionun müracaatı üzerine Le-
~J11Bllll••••f!~- on ve Jirayerin evinde araşt r-
• ma yapılmıştır. Jirayerin ken-

Kadıncağız ayıldıktan sonra 
derdini anlatıyor 

ken ceplerini kanştırmağa baş
lamıştır. Önce Medihanın cebi -
ni aramıs, taramış sonra N ehi -
yeyi de araştıtırken kadının ba
ğırması ve etraf tan görülmesi 
üzerine halk tarafından yakalan 
mıştır. O aralık geçen bir polis 
memuru işe müdahale etmiş ve 
Mededi yakalayarak biraz ileri 
deki noktaya teslim etmiştir. 

O aralık heyecanından bayıl 
mış olan Mediha eczahaneye gö 
türülerek ayıltılmasma uğraşrl
mıştır ... Nebiye ile birlikte Ga
lata merkezinde ifadesi alınan 
Medet emniyet müdürlüğüne 
teslim edilmistir . 

* Evvelki gece yine bir kız 
çocuğu otomobil altında kaldı, 
ağır surette yaralandı. Vaka 

Dedikodular, mırıltılar ara -
sında N ad ya da kendi sile her -
kesi meşgul ettiğinin farkına 
vararak kadınlığının bütün ma
rifetlerini yanındakilere göste -
riyordu . 

Turgut masasına onlarla be
raber mühendis Şahini, Vatso
nu ve Moreno'yu da davet et -
mişti. 

Nadya türkçe bilmediği için 
masada fransızca konuşuluyor
du. Yemekten sonra Nadya va
lizleri yerleştirmek için pek u 
zak olmayan eve giderken Tur
gut masadaki arkadaşlarıyla 
beraber şirketin bürosundaki o
dasında toplandılar. 

Vaziyeti ve Muhtar Arifin 
vapacağ ıişleri görüşmek lazım. 
dt. 

Petrol işi artık yoluna girmiş
ti. Şirket şimdi geniş mikyasta 
arazi imarı işlerile uğraşıyordu. 

Vatson yeni işletilecek yeni 
topraklar arasında Gökdere 
mmtakasımn başta geldiğini 
söylüyordu. 

Turgut zaten önceden kararı
m vermişti: 

di namına yazılı bir sahte dışçi 
lik diploması bulunmuş ve bu -
nunla dişçilik yapmakta oldu .. 
ğu anlaşılarak yakalanmıştır. 

Leonun evinde de diplomasına 
basılan sahte mühürler bulun -
mus ve o da Jirayer ile birlikte 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Yeni bir profesör getirilecek 
Kültür Bakanlığı tarafından 

kütüphanelerdeki kitapları tas
nif etmeğe memur edilen prof e
sör Riterin istifası üzerine, ha -
kanlık bu iş için yeni bir. müte -
hassıs profesör getirtmeğe ka -
rar vermiştir. Bu yeni profesö
re, çalışma şekli hakkında bazı 
direktifler verilecektir. Profe -
sör Riterin, kütüphanelerimiz • 
deki bazı kıymetli eserlerin fo· 
toğraf mı alarak yabancı memle 
ketlere gönderdiği anlaşılmış • 
tır . 

- Evet, dedi. Bu saha hem 
yakındır, hem kuvvetlidir. He-
le Gökdere üzerine bir barrage 
yaparsak bu arazi bir hazine o • 
lur. Yalnız bu toprak Midyat'a 
kadar Atik çiftliğine aittir. De
mir beyle görüşmek lazım. 

Şahin atıldı: ' • 
- Siz seyahatteyken Demır 

bey Basibrin'e geldi. Hatta ~e
raber gazinoda yemek yedık. 
Ben bir münasebetle kendisine 
bundan bahsettim. Memnun gö-
ründü. . 

Turgut biraz hayret etmiştdı: 
- Demir bey buraya gel 1 

demek! 
Vatson güldü: 

71.tja• - Hatta biz kendisine J 

retini iade ettik. 
Ve orada geçirdiği gecey• ~a: 

tırlayarak tatlı tatlı gözierııU 
yumdu: 

- Orası çiftlik değiJ bir sa~ 
ray. Ve doğruı::u Demir be·J çc 

1 centilmen bir adam. Hele kıt 
bir melek. ..

1 
_ 

Turgut Şahine bakarak gu 
dü· 

• (Arkası var) 
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Victor Hugo 
Hakkında 

Fransa. bugünlerde, Victor Hugo. 
nun öliımünün ellinci yıldönümünü 
kutluluyor. Fransız gazeteleri, vakti
le kendinden pek çok bahsettirmiş 
olan bu büyük şaire, sayıfalannda, 
Yeniden geniş bir yer aymyorlar. 
Fransanın hemen bütün edebiyatçı
ları, ytldönümü dolayısiyle, onun ha
Yat ve eserleri hakkında düşünceleri
ni anlatıyorlar. Bu diışünceler ara
sında büyük ayrımlar göze çarptığı
nı söylemeye lüzum yok. Bir şairin 
d~ğeri gibi, ölçüsü şahsiğ zevk olan 
bır meselede fikirlerin nekadar dağı
lacağı ortadadır. 

Victor Hugo konuşulurken, çoğun, 
Fransızlık gayreti de işe karışıyor. 
~nu Shakespeare, Goethe, Dante ile 
hır ayarda gosterenlere bile raslıyo
nız. 

Bence, hakikat şudur ki, her ne
dense Fansız san'at ve kültürünün 
en büyük aruntağı diye tanılmış olan 
liugo, Fransız edebiyatının bile en 
büyük adamı detildir. 

Tiyatro sahasındaki eserleri Cor
neille ve Racine'inkiler yanında pek 
cüce kalır. Les Miserables adlı roma
nı bütün dünyayı kaplamış olan §Öh
retine rağmen Balzac, Stendhal ve 
1"laubert'in romanları kadar kuvvetli 
ve ölçülü değildir. Bu romanda, an
<:ak yer yer büyük parıltılara rasla
rız, fakat nekadar yabancılıklarla yan 
Yana olarakı San'atı pek derin olmı
Yan Hugo'nun filozofık ve fikriğ kt
Sınılannda bir üstünlük aramaksa 
boştur, 

Geriye şiirleri kalır. Gerçi, bu şiir
'1er, ciltlerınin kalırilığı ve çokluğu 
ite göz kamaştıracak bir bolluktadır. 
J~ncak bu okumakla tükenmez bollu
~un en güzel par~alarını, tek tek, 
<!limite alır ve mesela bir Chenier
tt.i n, Lamartine,in Musset, Vigny ve 
lhudclaire'in şiirleriyle karşxlaştmr
s.a k, onlardan daha güzel ve daha 
k tı vvetli olduklarını kolayca iddia 
<:ı3cmeyiz. 

Dediğim gibi, Hugo'da en çok say
gı 1%\JZI çeken ve onun büyüklüğünü 
ya,pan taraf, yorulmak bilmiyen ça
lıslcanlığı. edebiyata son nefesine ka
dar gösterdiği aşk derecesinde bağ
lilıl'tr san'at gösterilerinın her saha· 
sına büyük bir kolaylıkla akan ruh 

'ol uinluğ- - ...nnrrJllTIIIllT crtfirtaa 
çarptığını hissettiğimiz insan kalbi-
dir. 

Hu•<To, hiç şüphesiz ki, edebiyat 
dünynsında pek seyrek parhyan yıl
dızlard-ındır. Bunu kabul etmek ona 
degcr olduğu kıymeti vermektir. 
\r oksa, coşarak hesapsızca ileri git
?nek, onu Fransanm en büyük artisti 
"e düny.anın sayılı birkaç söz san'at
ltarı yükısekliğinde saymak başka bir 
Sok kıyı:nctlerin hakkını yemek olur. 

Zaman denen böcek, edebiyat or
~nmın bu dev gövdeli ağacını için 
1«rın keuirerek şimdiden çok yıp
ta.tınıştır. Gene Fransız kültürünü 
~Ctnsil edc:ı:ı, ondan eski ve ünü şüp-

esiz ki ondan az yaygın olan bir 
başka Fraıo.s ız edebiy~tçısı, bugün 
lnun yanında nekadar genç ve sağ
anı duruyor. 

..... 

V.aşar Nabi NAYIR .. 
Aynın - .Far. 
Çoğun - .Ekseriya. 
Anurtnk -- Mümessil; 
Gösteri - Tezahür. 
Yaygın - .Münteşir. 
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I
KLAVUZ 
iÇiN DERSLER 

~13-
Tahıis etmek - Ozgülemdıt 
Has, mahsus - Özeü 
Şahsi - 1 • Şahsıg (Penonnel) 

2 • (Mümtaz, asli anlamma) Özgün 
(Original) 

Şahsi, hususi-Özel (Prive) 
Şahsiyet - 1 • Şahsiyet ( Persona

litc anlamına) 2 - Özgünlük (milm
taziyet, asliyet anlamına) 

Mahiyet - Nelik, içyüz, öz 
Hassa, hassiyet, hususiyet - Öz

lük. 
Kullanışta belki en fazla güçlük 

çektiğinız kelimeler bunlardır. Çünkü 
bu kelimelerin arabcalannı da bir 
türlü biribirinden nerede ayırdedip, 
nerede birleştirecegımizi bilmeyiz. 
Türkçe yeni karşılıklar bu kelimele
rin gerçek anlamlarına göre ayrıl
mıştır. Misaller bu karşılıkların ne 
kadar kolay anlaşılır ve ayrılır oldu
ğunu gösterecektir. 

"Kılavuzda ayrım sözü fark anla
mma özgülenmiştir.,, dediğimiz va
kit tahsis etmek sözünü karşılamış 
oluyoruz. 

Bu romancının kendine özgü bir 
üslôbu var. 

Bu kürsüde söz söylemek yalnız 
size özgü değildir. 

Fikirce anlaşmazlığımız, aramızda 
şahsiğ dostluğun bozulmasına se
bep olmamalıdır. 

Size şahsiğ sevgim, beni doğruyu 
söylemekten alıkoyamaz. 

Son yazdığınız k.tab, türk yazıcı
ları arasında, sizin özgün çeıhrenizi 
büsbütün belirtmiştir. 

Aynksınlık özgünlük demek de
ğildir. 

Hiç kimse, başkasının özel hayatı 
ile uğraşamaz. 

Son yazı programının değişkelerin
de de gördüğünüz üzere, hiçbir özel 
girişim, kamuğasıya karşıt olamaz.-

" ... Hiçbir hususi teşebbüs, menfaa
ti umumiyeye zıd olamaz.,, 

İsmet İnönü yalnız, devlet adamı 
olarak, büyük bir şahsiyet değildir. 
Yazı ve nutuklarındaki özgünlük de 
değmeya zamanlarda bulunmaz. 

Bu işin içyüzünü bana anlattr mı
sınız? 

Dostunuza benim içinde bulundu
fum zorlukları anlatacak öı1k-1>iı 
ffte1'ffrJJ yaıilarıızı m cd'erim. 

Sizin özlüğUnüz açık söylemeniz. 
dedir. 

Baharda hava değişkenliği, İstan
bul'un özlüklerinden biridir. 

Özveri - Fedakarlık 
Özverir, özveren - Fecfakar 
Yurd savgasında türk olan özve-

riden çekinmez. 
Özverir havacılarımızdan bir pi

lot, bu kaza sırasında soğukkanlılığı 
ile yedi kişiyi ölümden kurtardı. 

Misallerde geçen yeni kelimeler: 
Savga - Müdafaa 
Savgamak - Müdafaa etmek 

• 
iptidai - ilke 
Unsur kelimesi türkçe olduktan 

sonra ilkeyi artrk doğrudan doğruya 
iptidai yerine kullanabiliriz. 

Bu adam yaşayışında bir türlü il
kelikten kurtulmıyacaktır. 

Köylülerimiz henüz ilke hayat 
şartlarından kurtulmuş değildirler. 

• Müzmin - Süreğen 
Süreğen bir nezle bütün kış raha· 

YOSMA! 
tn-~e!it, hol kirpilklerinin koyulaf· 
~inı· cı. güzt:l, yeşili gözlerini Nes· 
fır ın ı~i, alevli, e:ımer ve sevgi ta· 
l'inarı •ıyah gözb e.beklerine dikti, 

e Yalvardı: 
ita;; llaha beı dakikadan ne çı· 

v .. 
_e .. devam etti: 

teç Bu b~ dakika bana seninle 
ceıc~n beı bin aaallin tadını vere-

ltı~:•ri~, gülen, alay eden bir ba
lerj dgozlerini Feritli'n gözbebek-
~ B gezdirdi, yerinden kalktı: 

'<>nra h.f dakikalık J;ir geç kalma, 
bti~i b·t daha birib irimizi görme· 

bed! e Yasak edebilir. 
ı. 

..._ "'''. '"''"ın? ..._ N· "'. . .. 
~~ &ÖyJ~çı~ filan yol? Sana kaç ke
tıdeb · ı dun. Eve anceı.k otomobille 
)\el'lıi~ e<:ek kadar vak~im var. An
C)ldukİ babamın ne kadar fanatik 
)'~rlln :ı;nı ~n~attım. Ben evden 
.ı<>necekt~t ıçın çıkum. Yün alıp 
tbeL ... ım. Tam iki saat oldu. Ye-

~ ,..,..1· d 
ın e De yapn~alı yapmalı 

Etem izzet BENiCE 

sofrada olmalıyım. Bir kere daha 
ne sokağa çıkarırlar, ne de ben se
ninle buluşmak için yün almağı ba
hana edebilirim. Benim buraya 

gelmem, seni bulmam, böyle bir 
pastacı da oturmam ömrümde ilk 
yaptığı tn bir !ey. Hiç b i T er
kek timdiye kadar benim parma· 
ğımın ucunu bile tutamamı§tır. Na
aılsa seni sevdim ve .. bu çılgınlığı 
yaptım. Bugüne kad ..... bana aşkla
rını söyliyen, evlenme önergelerini 
yapan yü:ılerce genç içinde tek ta
liğli genç sen oluyorsun Ferit. 

Ne&rin bu aözlerini bitirdikten 
aonra yerinden kalktı. Masanın 
üzerinde duran çantasını, eldiven
lerini aldı. Ferit bir türlü toparla· 
namıyor, yerinden k a 1 kamı· 
yor, gözlerini Neırin'den ayıramı
yordu. Onun kalkı§ına, eldivenleri
ni giyinişine, çantasını toplayı§ına, 
aiyah mantosu içinde •aklanan ve 
yer yer en güzel çizgilerini veren 
kıvrak, düzenli yapılışma; boynu
nu saran kara kürkün, başını ör-
ten siyah ıapkanın ortasmda gÜ· 

(TAN)IN ÖYKUSU (HiKAYE 

UÇURUM •• 

o 

•.. Bir deniz kıyısı.. Denizi hırçın 
dalgalarla aşağıda kalmış bir kıyı ... 
Denizin uçurumlu bir kenan .. Kaya
lıkların arasından, küçük otlar fış
kırmış.. Kıvrımlarına, esinle biriken 
toprak parçaları üstünde, çiçekler 
aç~ış .. Deniz dik başıyla t-u kayalık· 
Iara vuruyor, sular köpükleniyor, 
sesler inildiyor aşağılarda .. Yukarda, 
kayaların kendinden oylumlu bir ta· 
şında, bir pardesü serili, iki genç otu
ruyor üstünde .. Ayaklarını boşlukla
ra korkusuzca sallamışlar .. Başların
da esin, gözlerinde dalgaların çılgın
lığı var.. Yanlarında bir kağıt, uç
masın diye bir koca taş konmuş .. De
li bir ilkyaz poyrazı bunları hışırda

tıyor .. Tek bir söz konuşmadan, el
leri biribirinin avucunda.. Kendileri· 
ni yer yüzünün, bu yalnız köşesinde, 
dünyanın ilk adamları gibi bağsız 
duyuyorlar .. Çılgın denizin inleye 
inleye yükselen sesini dinliyor, çır
pınan suları gözlüyorlar, esinin bu
runlarına doldurdlJiu havayı içiyor
lar .. Bütün bu yalnızlık içinde, sayı
sız göze görünm~z varlıkların kendi
lerini sardığını, onların yumuşak aa· 
rışlanndaki kötillülmiU sevincin. bat 
<tbnmcslni duyuyorlardı. Göğüslerin-

tımı bozdu. 

• Taazzi, teşkilat - Örııüt 
Uzuv - Örgen 

Teşkil etmek - 1 • Şekillemek, 
şekil vaımck, meydana getirmek, 
kurmak, hükmünde olmak, demek 
olmak. 

2 • (Taazzi ettirmek anlamına) 
Örge]emdc:, örgemdc: 

Te§ekkül etmek - 1 • Şekillet
mek, şekil almak, meydana gelmek, 
kurulmak. 2 • Örgelenmek 

Şekil (T. Kö.) 
Türk hava kurumu en faydalı 

örgütlerimizden biridir. 
Partimiz bütün gençliği yeni bir 

örgüte bağlıyacaktr. 
ıGöz, en sakınılmak lazımgelen ör

genlerimizden biridir. 
Bütün spor gençliğini, yeni bir 

anlayısla, örgemeliyiz . 
Bu hareketiniz yurd savgası bakı

mından, biiyük bir suç hükmündedir. 
(Bir suç demektir.) 

Ankara'da yeniden üç anonim 
sosyete kurulmuştur. 

ne~ten bir parça gibi yanan pembe 
beyaz yüzüne, gölgeli, iri, ıiyah 
gözlerine baktı baktı; inler &'İbİ 
göğüs dolusu bir &eı çıkardı: 

- Canım!. 
Nesrin bu bakışı, bu aöyleniıi du

daklarından dağılan ve çukurlu 
yanaklarında katmerleşen bir gü. 
lii§ ile karşıladı, aordu: 

- Pek mi botuna gidiyorum?. 
Ferit, ittahasını taııran bir cevap 

verdi: 
-- Bayılıyonım. 
Sonra, bunu az bulmuı gibi ili· 

veler yaptı: 
- Çıldrnyorum. 

Olüyorum .• 
Bitiyorum!. 

Nesrin hemen bir hazır cevap
lık yaptı: 

- Mademki bayılıyonun, ölü-
yorsun, çddrnyorsun. Oyl~ iae kalk! 

- Kalkmasak? 
- imkanı yok. 
- Y alvanrım .. 
- Olüyorum •. desen yine bot. 
Ferit yerinden kalktı, iri aiyah 

gözlü, koyu, gölgeli, tatlı ve büyü
lü bakışlı genç kadınm ellerini 
avuçladı: 

- Kırk üç günde bir kee bulu
ıabildik N~arin. Bu fırsatı kaçır• 
mayalım. Aşkım17 için beı dakika 
değil, bir ıaat, bet saat, bet gün 
beraber olsak ne çıkacak? .• Biz bi· 

de dört yanlarını saran varlıkların, 

yüreği bir iniyor, arkalarında bırak
tıkları yoldan gidilen yurtlar insan
lar, gürültüler, kötülükler olduğunu 
unutuyorlar. (ÖLEZ) lerin tatmadı
ğı uyku sonsuzluklarına kavuşuyor

lardı. Yürekleri iniyor, saçlarını esin 
uçuruyor, gözlerinde denizin çılgmlı· 
ğı var .. Elleri biribirinin avucunda .. 
Ayaklan korkusuzca boşluklara sal
lanıyor. 

• 
Biribirlerini seviyorlardı. Bu bel-

ki sevgi bile değil, bir duyuştu. Bir 
birleşişti. İki ayrı varlığın, birliğin· 
deki yükselişti.Dünyada, yaşıyanlann 
erişemedikleri duyguların sonsuzlu
ğuna erişmekti.. Buna sevgi mi de
nir? bilmiyorlardı. Biribirlerinin ya -
rundayken, en kalabalık yerlerde bile, 
dünya ile aralarına buğu gibi, rengi 
belirsiz bir perde geriliyor, onlar 
gözlerinin içlerinde, avaz avaz haykı
ran denizin dalgalarını görüyorlardı. 

Ne yazık, ne yazık ki; onlar birleşe· 
miye<:eklerdi. 

• 
Gene o deniz kıyısr .. Gene o dalga-

sı çılgın, suyu köp4klü deniz.. Gene 
o esinler, gene çiçekler, kokular ve 
güneş.. Kendinden oymalı ta~ın üs
tünde, bir genç oturuyor, yanında 

bir yığın kağıt, koca taşın altında kı
pırdanıyor.. Esin uzun, bukleli saç· 
ların, yaldızlı küçük başını sarsacak 
kadar sert .. Dört yamru görmez gibi 
bakıyor o başın gözleri .. Bakışlarında 
deli bir deniz değil, bir yaz gökü 
yalnızlığı var .• Vakitler (Kötücül) 
başın içinden ağır ağır akarak uçu
rumlara dökUlüyor .. Dört yanım sa
ran renkler, kokular, sesler topu bir 
olarak geçen vakitlerle birlik .. O, 
duygusuz, umgusuz, bomboş, karan
lık bir aydınlık içinde kalıyor .. 
Renksiz, çizgisiz, yavan boşluklarda .. 
Sonra, sonsuz boşluklar, sonsuzluğu 
kadar bilyilk bir korku olarak yüre
ğine doluyor, oradan bir daha ayrıl
mıyacak karanlığı, belki, dalgalar yı
kar, belki; sular o umgusuzluğu çı
karır .. O, bu belkilere sıcak bir el 
gibi tutunuyor. 

Cahit Uçuk 

ribirimizin olacak değil miyiz?. Ha 
yann, ha bugün. Gel, gitme, kal! 

Dedi. Sonra bir önerge yaptı: 
-- htersen. Sonra aeni eve kadar 

&Ötürürüın. Bir &ürültü çıkana eve 
girer, babana: "Benimle beraberdi. 
Biz biribirimizi aeviyoruz. Evlene
ceğiz •. " derim. 

Genç kadın katda katıla güldü; 
aonra ciddi bir aeıle cevap verdi: 

- Çocuk &ibi konutuyorsun F e
rit. Bu aöyledilderinin bir tanesi ol
maz. Eier bir dakika evden çıka
bilmek kolay olsaydı hiç kırk üç 
gün leDİ aramaz ms idim ? Ya
pılacak başka teY yoktu. Şimdi 

de yok. Babam en küçük bir ıeyi 
duysa beni kıtır kıtır keser. Sen 
y a 1 n ı z d e i i 1 , ç ö p ç a t a n ile 
bile eve &'İnen yine beni bağııla
maz, "Naul oldu da aen bu adamla 
konupbildin, aevitebildin ?'' diye 
kafamı koparır. Hep a inin za. 
manı ıelecek... Haydi timdi gide· 
lim. 

Ve •. Nearin aözünü bitirir bitir
mez yiirü:lü, Ferit te ölgün bir yÜ· 
rüyüıle onu İ7.ledi. 

Merdiven batında Nearin: 
- Ferit beraber çıkmayalan .• 
Dedi; aözüne ekledi: 
-- ilk önce ben çıkayım. Hemen 

bir otomobile atlayıp ıideyim. 
- Niçin?. 
- Görülmekten çok korku70-

Hergün 5 söz 

DOKUZUNCU LiSTE 
1 - Halletmek - 1 - Erit • 

mek, 2 - Açmak, Çözmek 
3 - Kotarmak. 
Örnekler: 
1 - Su şekeri eritir. 
2 - Bilmece açmasına 
(çözmesine) merak etti -
niı mi? 
3 - Aramızda bütün anlaş 
mamazlıkları kotardrk. 

2 - Çarei hal - Çözge, kotar
ma yolu. 

Örnekler: 
1 - Bu işte nasıl bir çöz
ge bulacağımızı bilemiyo -
rum. 
2 - Bu işin kotarma yolu 
nedir?. 

3 - Tarzı hal, sureti tesviye
Anlaşıt 

Örnekler: İki taraf da bu
güne kadar hiç bir anlaşıt 
bulamadılar. 

4 - Beyanat - Diyev 
5- Nutuk - Söylev 

Örnek: İsmet İnönü dün 
yeni bir söylev verdi. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları 
kuJlanılmamasıru rica ederiz. 

'---------------~ 

BULMACA 
' (Tan) hergün okurlarına öz türk-

çe kelimelerden yapılmış bulmacalar 
sunuyor ve bu bulmacaları çözenlere 
de armağanlar veriyor. Yedi gün ar
ka arkaya bulmacalanmızı do~ru çe • 
virenlerden : 

Birinciye: Gümüş oaat 

lkinciye: Maruken bir cüzdan. 

Üçüncüye: I markalı bir stilo. 
Dördüncüye: (Tan) ın bir senelik 

abonesi. 

Beşinciden onuncuya kadar altı ay
lık abone, 

Onuncudan 25 inciye kadar küçük, 
fakat güzel şeyler. 

Karşılıkları (lstanbul Tan gazetesi 
bulmaca servisine) gönderiniz 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 t 

SOLDAN SA~A: 
l - Reis (6). Ehemmiyet (4). 
2 - Lahim (2). İsim (2). Yet (2). 

rum. Biri&i gö:ür de, babama haber 
verirse bittim. 

Ferid'in yüzü buruıtu: 
- Of .• ne de sert baba bu .• 
Dedi, devam etti: 
-- Peki ne zaman bulutacağız?. 
- Şimdi hiçbir şey söyliyemem. 

Ben yine sana bir kartla haber ve
ririm. 

- Bu gece gelsene •• 
- Gece mi? ,-

- Ne olur?. Evdekiler hep uyu-
duktan aonra kaçıverirsin ! 

- imkansız .. 
-- Neden imkanaız olaun. Ayrı 

odada yabnıyor muıun? •• 
- Ayn oda &ma .• 
- Ama... filan diye dü,ünme. 

Kadm iıterae ~.er ıey olur. Erken· 
den odana çıkarsın. Herkea uyu· 
duktan sonra da kaçar, bir otomo· 
bile atlar, gelirsin. hteraen ben ge· 
lip evin yakınında bir yerde aeni 
araba içinde bekliyeyim. 

- O hiç olmaz!. 
- Oyle iıe aen geJ. Saat on bir-

de Tokatlı'da bekliyeyim!.. 
- Deli gibi konuıuyoraun ! 
-Zararı yok. Deli gibi de, Sen 

de benim sevdiğim kadar sevdiğin 
gün akıllılık ile deliliği biribirinden 
ayırabilecek ıniıin bakalım? Ben 
seni bekler~ 

Onda geçmişin 
Bütün ezgileri 
Var! 

Osmanlı dilinin tutsaklığından 

kurtulunca, kendimizde bir aslan çe
vikliği duymağa başladık. Kafes ar
dından çıkıp temiz ormanların sağ· 
lık verici özgenlik havasına kavuş

muş bir aslan çevıkliği var damar

larımızda ... 

Ve bağrımızda; hiçbir yabancı 

yumruğu yok. Gözlerimizle; bütün 
enginleri görüyoruz. Kendi illerimiz .. 
de yaşadığımızı bilerek, kendi dili
mizle konuşmanın ve kendi dilimizle 
yazmanın tadına erdik. Geçmişle 
aramızdaki bütün bağlar gibi, bu 
bağ da çözüldü. Eski dil; bizi ne ka
dar; benliğimizden uzakla~tırmışsa 

yeni dil, bizi bize o kadar sevdirecek, 
bizi bizimle o kadar iyi anlaşuracak· 
tır. Bu dilde, geçmişten bugüne ka· 
dar gelen bütün ezgiler var. Ninele· 
rimiz, ~ocuklarına ninnilerini bu dil· 
le söylediler. At sırtında, kılıçlarının 
ucuyla ülkeler açmağa giden ataları
mız, bu dili söyleşerek sınırlar aştı
lar. 

Yer yüzünün haritasını dei!iştiren 

öz Türk, hızını bu dilden aldı Erinç 
günlerinde de, ::as günlerinde de bu 
dilden güldü, bu dilden ağladı. 

Yemen çölünden Budapeştedeki 
Kızılelma sarayına kadar; yeryüzü• 
nün yar:smda bu dil kullanılırdı. 

Dillerin çoğu; ilk azıklarını bu 
ana dilden aldılar. 

Biz ona nasıl olur da sarılmayız, 
Nasıl olur da onu can evimizde sak· 
!amayız?.. Nasıl olur da, onu eskisi 
gibi örnek diıter arasına geçirmek 
için çalışmayız.? 

Salahaddin GÜNGÖR 

Nota (2). 

3 - Meyan !3). Yer altı yolu (5). 
<f - Küçük oda (6). 

6 - Bir nevi içki (<f).Krrmızı (2). 

7 - Bir güzel vilayetimiz (5). 

8 - Yorgun (5). Sayt (2). 

9 - Yet (2). Sanat (2). Nota (2). 

10 - Bir gün adı (5). Duman 

izi (2). 

11 - İçinde balık kızarır (4). 

YUKARDAN AŞAGl 
ı - Perükar (6). • 

2 - Beygir (2) . Avrupada bir da! 
adı (3). 

3 - Cari (4). Beyaz (2). 

4 - Siyah (4). Petrol (3). 
5 - Cezie (3). Hiza (4). 
6 - Nota (2) 

7 - Mükim, yerleşmiş (6). 
8 - Ecel (4). üst değil (3). 

9 - Bir meyva (3).Nefi edatı (2). 

10 - Rüzgar (4). Tavuk yavru
su (6). 

11 - İzmire yakın asari atikasıla 
meşhur bir yer (5). Şart eda
tı (2) • 

- Hiç bekleme .•. 
- ille bekliyeceğim!. 
- Gelemem. 
- Seven gelir!. 
- Hem gece ben sokağa nasıl 

yalnız çıkabilirim?. 
- A,k en büvük c:ekinmezlik· 

tir. Çıkartır ! 
-- Bakalım! 
- Ne olursa olsun bekliyeceğinl. 

On bit-de Tokatlı'dayrm. 
-- Bekle ama bilmem. 
- Celmezaen ne olacak?. 
-- Ben yine aeni ara.yacafım. 
- Bana ela bir adres ver de ben de 

aeni arayayım. 
- Olmaz!. 
- Niçin bana nere,~ oturduğu. 

nu, babanın adını aöylemiyorsun? •• 
- Daha ıimdi söylemem. Onun 

da aıraaı gelecek. 
- Haydi eıen kal.. 
- Gidiyonun demek. 
- Evet. •• 
- Bir öpücük!.. 
- Buluıtuiuınuz zama\1. 
- Yapma ..• 
-:- Sen anla§ılan beni öpmek için 

ıevıyorsun ! 

(Arkası var) 
• • • [Bu yazıdaki yeni kelimeler: Oner-

ge • teklif, izledi • takip etti, ille • mut 
laka, çekinmezlik • Cc:sarct.l 
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EKONOMiK BAHiSLER 

'Moskova Bilrliriğinin 
•• 

Finansal Onemi 
Rus • Fransız ortak bildirigi

nin en önemli paraçsı şudur: 
" .. Stalin Fransa tarafından 

emniyeti temin iiçn takib edilen 
Ulusal korunma siyasasını ta -
mamile anlamakta ve tasdik et
mektedir.,, 

Bu satırlardan anlaşılacağı 
gibi Rusyanın büyük şefi, barışı 
korumağa azmeden her memle
kette, antimilitarist mücadele -
Jerini tamamile ittiham eder gö
rünmektedir. 

Genel savaştan sonra koınü -
r.izmin ilk safhası başlarken, 
Moskova Sovyetliğe muvafrk 
olmayan, uymayan herşey hak -
kında şiddetli bir propaganda • 
ya girişmişti. Fakat sonralan 
Avrupadaki siyasal evrim (tek~ 
mül) ler sonuncuda daha de -
ğişik bir yol tutmağa başladı. 
Sovyet Rusya ile diğer memle
ketler arasında Süel ve siyasal 
alanlarda anlaşmalara, birleşik 
çalışmalara doğru yol alındı. Ve 
bu açlışmaiar,, finansal alanda 
(mali sahada) önemli sonuncu
lar doğurdu. S.ovyet Rusyanın 
finansal ve ekonomik bünyesi 
istfüsalatım savaştan evvelki 
kapitalist esaslara uydurması 
imkansızdı. Fakat Sovyet istih
salatı ile diğer Avrupa memle -
ketleri arasında bir teşriki me -
Gai pekala meydana gelebilirdi. 

Fındık urumu 
Trabzon, 23 (A.A.) - Dün 

Borsada 935 f ındrk ürünü üzerin 
de alivre satışlar olmuştur. A -
ğustos teslimi iç fmdrk fop Trab 
zon 50, 5000 kilo, ve eylül tesli
mi 42 ıkuruştan 10 bin kilo satıl
mıştır. Bu fiyatlar üretmenleri 
sevindirmiştir. 934 mahsulü iç
f ındrk 62 ikuruştan satılmıştır. 
Stok mal kalmamış gibidir. Ön 
gündenberi f rndrk bölgesi üze -
rinde kalın ve sürel bir sis du?:' 
maktadır. Ön gün iiçnde yalnız 
üç saat güneş görmüş ise de ye
niden sis ortalığı kaplamıştır. 
Sisin fındrk üzerine zarar vere -
ceğinden korkuluyor. 

Toptan erzak f'ab 
lstan:bul belediyesi lktısat 

müdürlüğü toptan erzak fiyatla
rını gösteren bir bülten neşret
miştir. 

Bu bültene göre Mart ve Ni
san aylar:ı içinde fiyatça hiç bir 
değişiklik olmamıştır. 

Yalnız kuru fasulye Martta 
16 kuruş iken Nisanda 12 5 ku-. . , 
ruşa ınmış ve beyaz peynir de 
65.~ k.~ruştan 4 7 5 kuruşa düş -
muştur. 

Yumurta da sandık başına bin 
yedi yüz on iki ıbuçuk kuruştan 
1550 kuruşa iruniştir. 

Fiyatları Marta göre yükse • 
len hiç bir madde yoktur. 

No. 32. . . 

J\r.srulusal muhtelif !konf e • 
ranslarda Litvinof şimdiye ka -
dar biroçk defalar, lngilterde, 
Fransada, Almanyada veyahud 
Birleşik Amerikada ortaya sürü 
len ekonomik meselelerin ve pa 
ra meselelerinin Moskovayı pra 
tik bakımdan fazla alakadar et
mediğini söylemişti. Fakat bu 
ayrılık hareketi tamamile haki
kate uymuyordu. Çünkü savaş 
ve barış sade süel kuvvetlere de 
ğil ayni zamanda finansal mem
balara da bağlrdır. Çünkü para, 
barışın koruyucusu olduğu ka • 
dar savaşın da sınırıdır. 

Önun için Moskova sınırlan 
dışındaki ekonomik akışları da
ima bir düşman olarak telakki 
edememek .zaruretinde bulun -
maktadır. Bu suretle Sovyet 
Rusya ergeç "inzüva" dan çıka
cağını anlamıştır. Moskovada 
imzalanan ortak bildiriğin bu ha 
krmdan sade siyasal bir gönemi 
yoktur. Bu diğer alanlarda da 
Rusyanın esaslı bir çalışmaya 
girdiğine belgedir (delildir). 

Artrk Sovyet Rusya savaştan 
sonraki inzüvasmdan sade Av -
rupamn diğer kısnnlannda tica
ri damping yapmak için değil, 
belki de daha önemli, daha fay
dalı teşriki mesai andlaşmaları 
yapmak iiçn çıkmış oluyor. 

** 
Yumurta ihracatl 

Dün İspanya özel muhabiri -
mizden aldığunız bir telgrafta 
İspanyolların yeni yapılacak ti
caret uzlaşması için bazı güçlük 
ler çıkardığı bildiriliyordu. 

İspanya gümrüklerinde mal -
!arımızı bazı zorluklara çarptı
rabilecek olan bu nokta üzerin -
de dün ihracatçılar arasında 
yaptığımız araştırmalarda son 
günlerde İspanyaya çok sayıda 
yumurta yollandığı halde, iki 
gündür hiç mal yollanmadığını 
öğrendik. İspanyollar tam ola -
rak bir uzlaşma yapmazlarsa 
kimse ihracat yapmayacaktır. 
Mayısın on beşinden sonra İs -
tanbuldan 2957 sandık Karade
nizden de 1521 sandık olmak 
üzere 44 78 sandık yumurta Al -
manyaya yollanmıştır. Bundan 
başka 1000 sandrk Y unanista -
na 300 sandık ta Filistine yollan 
mıştır. Son günlerde İtalya da 
bizden yumurta almak istemek
tedir. Böylelikle İspanyaya yu -
murta yollanmadan, dışarıya 
gönderilecek yumurtalarımız el 
de kalmayacaktır. -'"" 

Çelik karte.11 
Londra, 23 (A.A.) - Ulusal 

bir bildiriğe göre, arsrulusal çe-

KIRMIZI VE SiY AH 
hür sözünü duyunca gönlü coş
tu· mürailiği yüzünden Fou
qu~'nin yanında bile hür değil
di. Başı iki elınin içind~ J uli.C:: 
o mağarada, ömründe lb1lmedıgı 
bir bahtirarlık duydu; hulyaları 
ve hürliik sevinci ona tath tath 
halecanlar veriyordu. Alaca ka· 
ranlığın bütün ışıklarının birer 
tı :rer söndüğünü gördü ama dü
ş::.ncesi bir an bile buna takıl
madı. Bu ucsuz bucaksız karan
lık içinde ruhu, bir gün Paris
t .. karşılaşacağını hayal ettiği 
şeyleri şimdiden gözünde can
landırmak, onlara !hayran hay -
ran bakmak zevkine dalmıştı. 
Orada, Paris'te, taşrada göre
ilildiği kadınların hepsinden 
g üzellikçe de, akılca da pek üs
tün bir kadın bulacak. Çılgınca 
•evip çılgınca sevilecek. Bir an 
<> kadın ayrılırsa ancak ün, şe
ref ka.zaıunak, onyıı tarafyıdan 

A ib .._ 

STENDHAL 

bir kat daha sevilmcği hakket
mek için ayrılacak. 

Paris sosyetesinin acı haki -
katleri arasında büyümüş bir 
gene, J ulien'inki kadar geniş 
bir hayal gücü bulunduğunu 
f arzetsek bile, kurduğu roma
nın bu noktasına gelince yine 
kendine gülerdi; istediğine 
erişmek umudu başlayınca bü -
yük işler yap:nak ?~':c~i söner 
ve yerine: "Sevgılısın1 yanın
dan ayıran günde iki, üç defa 
aldatılmağ~ göze alı:nalrdır''. s~
zünün anlattığı hakıkat gelırdı. 
Bu köy çocuğu ise büyük işlc:r 
görmek için f ırs. ttan başka bır 
eksiği olmadığım sanıyordu. 

Fakat artık ışık büsbütün 
kaybolmuş, ortalığı deri1!, h.ir 
karanlık sarmıştı; Fouque nın 
oturduğu köye inmek için de Ju
lien'in dahc.. iki fen;ahlrk yolu 
vardı. Mağara_xı bırakıP. 5Ikma-_ 
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23 MAYIS PERŞEMBE 

PARALAR 

Alıt Saa. 

Sterlin 613,- 618,-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransız Franıı 167,- 169,-
20 Liret 207,- 209,-
20 Belçika Franıı 80.- 81.-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 804.- 806.-
20 Leva 23.- 25,-
Florin 83.- 84.-
20 Çek Kuron 96.- 98.-
Avuıturya ıiliıı 22.- 24.-
Mark 43.- 45.-
Zloti 22.- 24.-
Penıo 23.- 25,-
20 Ley ıs.- J6.-
20 Dinat 54,- 55,-
Yen 33.- S4.-
İsveç Kuron 31.- 32.-
Altm Q32.- 933,-
Mecidiye 47,- 48,-
Banknot 225,- 227 

ÇEKLER 

Franstt Frınrı 
tnıiliz liraeı 
Dolar 
Liret 
Belıa 

Drahm[ 
İsviçre Franıı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezet& 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetı 
İsveç 1ı:urona 

ESHAM 

Iı Bankası MU.. 
" " N. 
" " H Anadolu 3 60 

.. 100 % 
Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Banlraıı 
Oımanh Banb.ıı 
Telefon 
Ittihat deiirmtnclli1ı: T.A.S. 
Sark De(innenleri 
Şark merkez eczanesi 

Kapanıı 

12,04 
623,50 
0,79,20 
,,64,57 
.,69,50 

83,71,50 
2,45,70 

62,91,84 
1,17,50 

19,08,85 
4,24,45 
5,81,43 
1,97,32 
4,21,-
4,51,40 

18,54,43 
S4,96,33 
2.78,30 

10,98 
S,12.16 

90.-
9.SO 
9.50 

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

9,SO 
16,25 
2,35 

ıo,ıs 

!8.25 
27,SO 
13.-

9,50 
0,70 
4.80 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik %8,67,50 
Z6,8S 
27,35 
93.-
95.-
93.-

,. " II " " 

E;İani 
,, III ~ ,. 

Sivaa-Ernrum 
Istikrazi dahili 

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve II 

,, Ill Kupan Keaik 
Anadolu mümessil 

• • 10,75 
43,60 
45,-
51,70 

lik kartelile İngiliz demir ve çe 
lik fedarasyonu arasında 21 ve 
- eıpuo'I Olpu1ıôlJ1.J!ll?l sı.ı\~W ıı 
da yapılan toplantılarda hır an
laşmaya doğru ilerlediği kay • 
dedilmiştir. Gelecek aym başla
rında yeni toplantılar olacaktır. 

dan bir ateş ve bütün yazdıkla
rını bu ateşe atıp son parçasına 
kadar ıkül etti. 

Sabahın saat birinde kapısı 
açılan ve içeriye dostu Juli
en'in gireiğini gören Fouque, 
doğrusu çok şaşırdı. Ötunnuş, 
hesa'blarını yazıyordu. Bu Fou
que uzun boylu, oldukça biçim
siz, kaba suratlı, koca burunlu 
bir gencdi; fakat insanın başını 
çevirten bu görünüşün altında 
haylı da babacanlık vardı. 

- Sen o M. de Renal'inle bo
zuştun mu ki böyle damdan dü
şer gibi buraya geliyorsun? 

J ulien, bir gün önce olanları, 
arzu ettiği şckilc sokarak, an • 
lattı. Fouquc: 

- Sen benim yanımda kal, 
dedi; görüyorum ki M. de Rc
nal'i de, M. Valenod'yu, ilçebay 
Maugiron'u, papas Chelc~n'ı da 
iyi tanryorsun; o adamların 
huylarını inceden inceye anla
mışsın; alım satım pazarlıkları
na girebilecek h~le gelmişsin. 
Senin hesabın benimkinden 
kuvvetlidir, defterleri sen tu
tarsın. Ben b:u işte ~k P.ara ka-

YENi-ESKi 
YAZAN : NIZAMEODtN NAZiF 

Genç Daktilo Muzaffer 

- Eski nesli nasıl ouluyor -
sunuz? 
Dediğim zaman genç Jakti .. 

lo, bir kabahat işlemeğe h~zrr. • 
!anıyormuş gibi müterecldıt bır 
tavır takındı. Kızarır, bozarır 
gibi oldu. Sonra kekeler gibi: 

_ Es ... ki. Nesli be be ben -
deyebildi _ hiç tanımadım .iri. 

- İşte bu tuhaf! --~~~ii~ :
Anasız, babasız mı buyudunuz 
siz? 

- Hayır ..• Annem de var ba-
bam da... ( 

- Tamam ..• Ben de onlar 
hakkında onların arkadaştan, 
ahbapları, tanıdıkları hakkında 
neler düşündüğünüzü öğrenmek 
istiyordwn. 

O zaman iyi istif edilmiş, epe
yi aktarılıp kotarılmış bir ol
gun fikri söyler gibi; 

- Gayet iyi buluyorum on -
ları ... - deyebildi - Eski nesil, 
çok terbiyeli idi, iyi insan olarak 
iyi duygulu olarak yetiştiril -
mişti. Bu yeni nesil hiç hoşuma 
gitmiyor benim. 
-! !! 
- Mesela, filmlerde bile ... 

hep eskiler güzel. Eski zamam 
gösteren filmler ne kadar güzel
dirler değil mi? Sonra bir de 
mevzuları şimdiki hayattan a -
lmmış filmlere bakınız. Elbise.; 
ler fena ... Musiki fena .. Her şey 
fena. 

- Siz musiki bilir misiniz? 
Bir şey çalar mısınınız? 

- Biraz piyano çalarım ... A
ma musiki bildiğimi sanırım. 

- Alaturka mı? 
- Hayır ... Garp musikisini 

beğenirim. 
- Kimleri beğenirsiniz? 
- Mesela... Ruslardan Çai -

kovski,yi, Minyovski'yi... 
- Konservatuvara gittiniz 

mi? 
- Gitmedim .. gideceğim. Siz 

benim için daktiloluğu hayatta 
bir son, bir ideal olduğunu mu 
sanıyorsunuz yoksa? 

Ve öğrendim ki Amerikan 
Kolejinde okumuştur, ingilizce, 
fransıxca bilmektedir. Kom is -
yonculukla uğraşan babası mü
nevver bir adam olacaktı her 
halde bu kızın ... 

Ne sorarsam yalnrz ona ce -
vap veriyordu. Sonra "zınkka -
dak f,, durup bir başka sorgumu 
bekler gibi yüzüme bakıyordu. 
Pek "Anglosakson,, laşmış bir 
tarafı vardı. Konuşma arabasını 
yürütmek için ardarda sorgu
lar dizmeğe mecbur oluyordum. 

- Eskilerden kimleri okudu
nuz? 

- Viktor Hügo'yu, Lamar -
tin'i... 

Kendimi tutamadım, gül -
düm: 

- Bayan ! Ben size eski de
diğim zaman lütfen Türkiyede
kileri ve yaşayanları hatırlama
ğa çalışınız ... 

- Öyleyse ... Öyleyse ... Bur
han Cahidi, Reşat Nuriyi ... 

zanryorum. Her şeyi kendim 
yapmama imkan yok, bir ortak 
alırsam onun da düzenci çıkma
sındaıı korkuyorum ve bunun 
için de birçok güzelim işleri el
den kaçırıyorum. Daha bir ay 
oldu, Michaud de S a i n t -
Arnand'a altı bin frank kazan -
dırdım, on altı yıldan beri gör
memiştim, Pontarlier'deki sa
tışta önüme çıktı. O altı bin 
frangı, sana kazandırırdım; da
ha doğrusu sen benimle beraber 
olsaydın o korunun kesilmesi 
İ§ine ben de girişirdim, parayı 
artırırdım, üzerimde kalırdı; ya. 
rısını, üç bin frangı sen alırdın. 
Gel, benimle ortak ol. 

Bu teklif Julien'i kızdırdı; 
kafasındaki deliliklere hiç uy -
gun değildi. Fouque hep bir ba
şına oturduğu için iki arkadaş 
yiyeceklerini, Homeros destan
larının k:ıhramanları gibi, ke:ıdi 
kendilerine hazırladılar; sofra • 
ya oturunca Fouque Julien'e he
sablarmı gösterdi ve bu odun ti
caretinin ne kadar avantası ol
duğunu ona da anlattı. Fouque, 
J.ulicn'in bilgisine de1 huzuna 

Ve Eski Bir "Mürebbiye,, 

Muzaffer 

- ! ! ! 
Baktım ki bir türlü anlaşamı

yvruz, sözü başka tarafa geçir -
dim: . 

- Yeni nesil erkeklerile esk1 
nesil erkekleri arasında nasıl 
bir fark buluyorsunuz? 

- Yenilerin aleyhinde bir 
fark buluyorum. Güzel san'at -
lara hiç ehemmiyet vermiyor
lar. Hoş eskilerde de san'at 
man'at namına bir fevkaladelik 
yok ya ... Fakat ne de olsa onla
rın devrinde her güzel san'at 
bölümünde üç beş kafa göze çar 
pıyor. Yeniler tüccar olmayı, 
memur olmayı, bankalarda ça
lışmayı ideal tutmuşlardır. Fa
kat yeni erkekleri bir başka ba
kımdan beğeniyorum. Onlar 
tam bir erkek olarak yetişiyor -
lar. Eski erkeklerin "yeniler fe
na yetişiyorlar, sululuk yapı -
yorlar" diye yaptıkları gürültü 
bence haksız. Tekrar ediyorum, 
yenileri ben çok iyi buluyorum. 
Asıl eskiler pek sulu şeyler. Za
ten yenileri güzel sanatlardan 
vazgeçirten de onların fena pro
pagandaları değil midir? Eğer 
onlar bir tüccarı, bir fabrikato -
ru bir musikişinastan, bir artist
ten yüksek göstermeğe çalış · 
masalar neslimin erkekleri ara
sında güzel san'at merakı bu 
kadar sönükleşir miydi? 

- Siz cocuk doğurmağa ta-
raf tar mısınız? 

- Hayır ... 
-Neye? 
- Bilmiyorum ki ... 
Sonra daha biiyük bir tered

dütle ilave etti: 
- Çocuk doğsun... Doğsun, 

ama, ben doğurmayayım. 
Semih Lütfi atıldı: 
- Peki Bayan Muzaffer ... 

Kocanız cocuk isterse bunun 
için bir b~şka kadın mı almalı? 
Eaer her yeni kadm böyle düşü
n;cek olursa yarınki aileler tu
haf bir şekil alacaklar, her evde 
sırf çocuk doğurmak vazifesini 
üzerine almış bir kadın buluna-

b. d " d ,, . cak, ır tane e mon en ı ... 
Nurullah Ataç ta aramızday-

da pek inanırdı. 
Julien, çam tahtasından ya -

pılmış odasında yalnız kalınca 
içinden: "Doğru, dedi, ben bu
rada birkaç bin frank kazannbi
liriın; sonra, o zaman Fra~sa
da hangisinin para ettiğini gö
rürsem, ona göre papas veya 
asker olmam daha kolaylaşır. 
Elimde bulunacak para, ufak te
f ek zorlukların önüne geçer. O 
salon adamlarının zihinlerini 
dolduran bir yığın şeyler var ki 
ben hiç bilmiyorum; bu ıssız 
dağda bir iki yıl geçirirsem, ki
tablar okuyup bu kötü cahillik
ten de kurtulurum. Fakat Fou
que bir türlü evlenmek istemi
yor, yalnızlıktan pek sıkıldığını 
da söyleyip duruyor. Böyle işi
ne para koymıyacak bir ortak 
alması hiç şüphesiz ki onu ken
dine, hiç ayrılmıyacak bir yol· 
daş etmek içindir.,, 

"Dostumu aldatacak m ı -
y•m ?" diye öfke ile bağırdı. 
Kendini her i şten mürailiği ile 
ve kimseyi sevmemesi ile kur
tarmak istiyen bu delikanlı bu 
~efer, kendini seven bir adama 

dı o da bir başka sual sordu: 
'- Siz bir erkeğin gene dört 

kadın almasına taraftar mısınız 
yoksa? .• 

İşte genç kızrn verdiği cevap: 
- Y oooook ! Bu irticaa ta • 

hammülümüz olamaz ... Ama es
ki günlerin kadınlarına benze -
me kistediğim tek taraf var. On
lara hürmet ederdiniz ... Bizimle 
böyle laübali konuşmak için en 
ufak bir tereddüt bile hissetmi • 
yorsunuz ... 

Ve sesini şiddetlendirerek ila
ve etti: 

- Acaba yeni kadını, eski 
hürmeti bulmak için çarşaflanıp 
peçelenerek kafes arkasn_ıa . geç
meğe mi mecbur etmek ıstıyor
sunuz? 

Bu pek acı isyandı. Ama ben 
haklı buldwn Resimli Perşem -

1 benin küçük daktilosunu. 

• 
Çalışan bir eski nec:;il kad~nı 

tanırdım ki bugün kibar bir aıle 
kadını olmuştur. Genç daktilo 
nasıl bugünkü işini, kendini ya
rına hazırlamak için bir geçit yo 
lu gibi görüyorsa o da uzun za
man böyle bir işi yaşamak ve 
yarının tesadüflerini beklemek 
için bir durak olarak kullanmış
tı. Bugün yetişmiş iki erkek ço
cuğun anası olan bu bayan bana 
dedi ki: 

- Evlenmek korkunç bir şeY. 
olmadı benim için. Zira ben ev
lendiğim gün eskisinden daha 
rahat ve iyi bir hayata kavuş -
tum. Fakat size şunu söylemek 
isterim ki· çocuklarnm ve koca-, . 
mı çok sevmeme rağmen, o eskı 
mürebbiyelik günlerimi hasret• 
le hatırlıyorum. 

- Bu - dedim - b:lki de biraz 
gençlik günlerini hasretle anışı
mzdandrr. Oğullarınızı nasıl bu·ı 
luyoraunuz? 

- Büyüğünü pek iyi ... Diğe
rini ve diğerinin arkadaşlarını 
liiç oeğenmiyorum. Ben sinem~ 
artistlerini taklide yetlenenlen 
beğenmem. Büyük oğlumu ni: • 
çin mi severim? Cünlcü 0 gece 
gündüz okuyor, bu sene ünivıer
siteyi bitirecek. Avrupaya da 
okumak için gitmek istiyor . .An
ladıruz mı? Okum.ak için ~~it .. 
mek istiyor. Diğeri babasmx kan 
dırrp bir kere Parise gitti:, bizi 
sızdırdı srzdırdı döndü. Bakınız 
hatırıma gelmişken söyli~im. 
O tıpkı babasına benziyor. Be
nim kocam da iyi bir adamdır a
ma, okumaktan çokluk l:ııazet -
mez. O da küçük oğlu gibi Av
rupayı dolaşıp avuç dolusu para 
yemiştir. İşte yeni neslin bazı 
delikanlrları ile eski 115lin bu 
beyefendileri biribirlerine ben • 
zerler. Yeni nesil, içind~ki böy
le mirasyedi kafalıları da dü -
zeltmezse eskisinden 'farklı bir 
nesil çehresi alamaz ... Bana ka
lırsa almamıştır da. 

Nızametfön NAZiF 

karşı en küçük bir haryınlığı ak
lından geçinneğe foile taham· 
mül edemedL 

Fakat Julien bitıdenbire se· 
vindi; FouquC'nin ~klifini red
detmek için bir se~beb bulmu~
tu. "Nasıl olur! ömırüınün yedı, 
sekiz yılını alçak;ça kaybede -
yim ! yirmi sekiz yaşıma kadar 
bir şey yapmaynn~ Bonapart~ o 
yaşta en büyük İ§1lerini göımuş· 

tü ! ôdun satışla.rma karışma~· 
la, adımı bile darıyurmadan, b1'"' 

raz para kazandığımı ve uşak 
makulesindı 1 birkaç allak01 
gözüne girdiğimi farzetsek bile, 
o zaman bende lbu ateş, ün ka aİ 
zanmak lazrm olan bu kuts 
ateş ya kalır, ya kalmaz!" 

Ertesi sabah J ulien, bu ort~'"' 
la.şma işine olmuş bitmiş ~1;)'~ 
bakan Fouque'ye, hiç istıf~rı~ 
bozmadan, gönlünde papas 1

11 için duyduğu 'rann çağırıs~rı~n 
bu gibi şeylenı girişmesine !z~ .. 
vermediğini s<;yledi. Fouque § 

şakaldı. Ona: .... -. 
'(Arkası v .. ı, 

~. ATAY 
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Bu Arsa İşini Bir Türlü Kökünden ( ' iyi .. Amma ne 

Kesip Atamıyoruz, Neden ? Attan, ne yelken
den haber var l 

8elediyenin maksadı nedir? Kasa
sına para girmesimi, girmemesi mi? 

İzmirin tatil günlerindeki 
görünüşü birdenbire değişi
verdi. Halkın Garbi Anadolu
daki bütün demiryolu şebeke
sini harekete getiren · yüksek 
alakası gösteriyor ki, iyi pro
paganda edildiği, iyi bir dü
zenle yapıldığı ve herkeste 
bir birlik sevinci yaratabilen 
bir kafa ile idare edildiği tak
dirde memleket içinde hem 
bir gezgincilik zevki uyandı
rılabilecek ve hem de yaz 
günleri Türk demiryolları faz
la bir gelir kazanmış olacak
tır. 

Son üç senedenberi kalaba
lığı arta arta bugünkü coşkun
luğu bulan tatil gezintileri İz
mirin çehresini adamakıllı de
ğiştirmiştir. Bu halile Ege kı
yılan "Week - end" yapan bir 
Londralıyı hatırlatıyor. Bize. 

Evvelki hafta Kırkağaç, ge-

Bu arsaların kiminin UstUne yapı yapllmışbr. BUyUk çen cuma Ödemişe gidenlerin 
yarın Şaşal'a ve başkalarının 

bir kısmı boştur ve Belediyenin kararsızhOı yUzUn· da Tireye gideceklerini öğre-
d en betkı de hep boş kalacaktır nıyoruz. 

fzmirde bir al"Sa meselesi var
<hr. İzmir Belediyesi tarafından 
halka taksitle satılmış olan yan
gın yerlerindeki arsaların me
selesL 

Galatasaray lisesinden lzmir
li Saim Saracoğlu bize gönder
diği bir mektupta diyor ki: 
. "Yikıkltldar ve yanrklrklarla 
dolu bir alan haline dönmüş 
olan İzmiri yeniden ıkuımak is-

izmirin köy 
Muhtarlan ve 
Köy muhtarları 

Geçen ay içinde Bartında iki 
'Vak'a olmuştu ki, ikisinin kah. 
zamanlan arasında birer köy 
tnuhtan bulunuyordu: 

1 - Kuzucağız ,Y.:<>lunda bir 
"t'a .. --..ıe::ıınuen çtKart-tnr-ıııı 

kavgası Deli Ahmet (1) ismin
de bir köylüyü o kadar sinirlen
(lirmiş ki, baltayı kaldırdığı gi
bi köy muhtarının kafasına in
dirmiş ... Tabii muhtar ölmüş. 
. 2 - Kuruca Şilenin İlyas Ge

~ıdi köyünde Muhtar Hasan, 
liasan oğlu Aziz adında bir köy 
lü ile yine bir tarla meselesin
den bir1 dil kavgasına girişmiş .. 
i'arlayı Hasan oğlu Aziz on se
lledenberi ekip biçiyormuş. 
:Muhtar bu mal senin olamaz. 
:Bu sene ben ekeceğim diyor
muş. Nihayet neticede köylü -
lltin cllefi kana bulanmış. 

• 
.. Şu haklI, bu haklı diye düş.ü-

tıup çene yoracak değiliz. Yal
ınız Anadolunun şurasında ve 
burasında bitırniyen, tükenmi· 
:Yen bir muhtar derdi varken İz
~irde köy muhtarlığının pek 
c~?di bir tutum içine girdiğini 
~ordüğümüz için lzrnirin bu 
IJ ~r~etini diğer vilayetler için 
ır ornek gibi göstermek istiyo

lltz. 

İzrnirde Halkevinde köy 
llluhtarlarırun kafalarım yük -
~eltmek için dersler açılmıştır. 
r Urada kendilerine, bir muhta
~?-, ~ir köy içinde elbette çok 

1 Uhıı:n _olan işleri etrafında sağ· 
'Yam. fıkırler verileceğe benzi
i;.r. Bu kurs, ilk eserlerini çok 
aa1 '7eremiyecek olsa bile, bir 
li ~dır ki, Anadolunun diğer 
ti a. evlerinde hemen benzerle
ı: .Yaı>mak Iaznndır. Bilhassa 
•·'!'·· ır valisinin tizerine aldığı 
ille Urit Ihtilalinde Köycülük" 
llın v.zuu mutlaka · köy muhtan
ltö kafasına sokulmalıdır. Zira 
ıu:de muhtar hala imparator
ed muhtarı halinde d e v a m 
leh·rse, köylü bugünün kendi 
lay~e olan büyük manasını an
l'alnrnaz. Muhtarı adam etmek 

ız ·· · sağı reJımın idari taraflar 
da b~l~tırmaz. Köy hoca 
~dan kurtarır. . 

...._(l) Adını ·· •· 
~a kc . . n onunde bir deli v.ar < 

Mm deli mi.t değ.il mi bilnıe~ 1 

tiyen belediye bir imar planı İzmirdeki otomobil ve tu· 
yapmış, sonra arsalan taksitle ring kulübü yarını Tirede ge
satmıştı. Alış verişi birdenbire çirmek niyetinde idi. Halbu
durduran buhran herkesi para- ki Partinin Tilkilik kulübü de 
sız bıraktığı için arsa alanlar yann Tire için bir gezinti ha
taksitleri veremez oldular ve zırlamış bulunuyormuş. İki 
hala verememektedirler." kafilenin bir yere gitmesin

"Belediye bunun sebeplerini dense Turing Kulüp Şaşala 
araştırdı mı? Bunu bilemem. gitrneği daha doğru bulmuş. 
Yalnız şunu biliyorum ki, lzmi- Puntodan, Kemerden neş'e ile 
rin o günkü bol paralı haline dolu insanları taze havaya ve 
göre noımal addedilebilen arsa güzel yeşilliklere götürecek 
fiyatları bugünkü vaziyete göre trenler hareket ederken oto -
son derece fahiştir; ve böyle ol- büsler Karşıyakadan, Kordon
duğu halde belediye hala arsa dan, Karataştan, Karantina
taksitlerinin sattığı şartlarla te- dan, Göztepe ile Eşref Paşa
diye edilmesini isteyip duru- dan dolarak Şaşala yollana-
yor." caklarmış. 

"Şehir meclisi üyeleri beledi- Diğer taraftan Bergamanm 
ye kasalarına arsa taksitlerin - Kozalak yaylasına, Sart hara
den on para girmediğini görün- beterine, Akhisara ve Tireye 
ce 934 senesi ikinci teşrininde gelecek tatil &ilnlerinde art 
tbplanaıaK ('ga1 a arsa Sfilfıple-~!9ıtTVTa gt<111ecck ve dolaşılacak-
ri lehine) olan şu kararı kale- mış. 
me aldırdılar : Mükemmel... 

"1925 senesinden sonra fena İç turizm m u v a fi a k i-
§artlarla yükselen arsa fiyatla- yetli bir yola giriyor. Fakat 
rma göre yapılan satı§lar nor • İzmirin hala dünya propagan
mal addedilemez/er. Bunun için dasına başladığım veya başlı • 
1925 yılından sonra arsa alanla- yacağım görüp işitmiş deği
:a şu kolaylıklar gösterilmiş- tiz .. Acaba ne oldu? Buna lü-
tir :'' (1). zum mu görülmüyor? 

"A _ 934 haziranının birine Hele o denizcilik kulübü işi 
kadar olan taksitler eski fiyat bir kenara bırakılmış olacak 
üzerinden ve eski faizlerle bir- her halde ... ki, ne ondan, ne de 
Iikte tediye edileceklerdir.'' atlı sporlar kulübünün çalış

"B - 934 haziranından sonra, masından, yaptıklarından bah
geri kalan borçların faizleri yüz sedildiğini işitemiyoruz. 
de altıdan yüzde bire indirile • Ne attan, ne yelkenden bir 

k haber var ... Vaz mı g"'4'"tik? ce . -~ • 
"C - Taksitler 20 seneye ~ı-

karılacak." 
Nasıl? Mükemmel değil mi? 

Fakat bu işi çok iyi tetkik etti
ğ~ anlaşılan İzmirli, Saim Sarac 
oglu bakınız bundan neler söy
lüyor: 

"Mademki itiraf ediyorlar, 
(arsa satış fiyatları normal ad -
dedilemezdi) diyorlar, niçin A 
fıkrasında yazdıkları gibi nor -
mal olmayan bu satışların fahiş 
olan kıymetlerini ta 1934 Hazi-

A 

Doktor Behçet 

ranma kadar istemekte ısrar e -
diyorlar. Bu parayı yüzde altı 
faizle beraber 934 Haziranına 
kadar istemekle belediye bir de
fa alacağı paranın üçte ikisini 
emniyet altına alıyor. 

Geriye kalan üçte biri için fai. 
zi yüzde bire indirmek halka 
ıkarşı o kadar büyük bir 10.tüf 
mü ki? 

"Belki belediye bize: 
"- Ne istiyorsunuz? - diye 

bilir - ucuz al"Sa mı? Metresi 25 
· kuruşa kadar ucuz ucuz sattığı
mız arsalar da vardır. Onları a
lınız. 

Buna verilecek Ce\ ahımız şu
dur: 

- Evet... Metresi yinni beş 
kuruşa arsa da satıyorsunuz 
ama ... Asıl fena taraf ta bu de -
ğil midir? Bugün birinin yirmi 
beş kın:ışa aldığı arsanın yanın
da 25 lıraya alınmış olan bir ar
sanın 25 liraya bir başkasına sa
tılabileceğini bize temin edebi
lirmisiniz? Bu nisbetsizlik yük
ücretlerle arsa satın almış olan
ların aleyhine değil midir? 

Sözün kısası: 
Belediye gayri tabii addettiği 

eski _yüksek fiyatlardan, o fahiş 

1 

taksıtlerden bir kalemcie vazgeç 
n;ı e li ~ ir • O a r s a 1 a r a ye
mden bır kıymet takdir ettirip 

· taksitleri bunun üzerinden ara .. 

Trenlerinde Üçüncüden İkinciye Gezinti 
Geçenlerden Çok Para Alıyorlar! 

----------------------------------------------
8 u, Sanıyoruz ki Kondüktörlerin Kendi 
Başlarına yaptıkları Bir Yanhş iştir .. 

Batı Anadolusunda gezinti ' 
trenleri halkı oradan oraya taşı
yıp duruyorlar. Hem eğlendire
rek, hem çok para sarf ettirme
yerek halkta memleketini gez -
mek, tanımak zevk ve arzusunu 
uyandırmak istemiş olanlar mu
vaffak olmuşlardır. 

Esnaf, işçi, zengin, talebe, 
kadın erkek herkes tatil günle-

' riade trenlere dolup kasaba ka-
saba, şehir şehir, köy köy dola
şıp duruyor. Bu kaynaşma pek 
büyük bir yeni değişikliktir ki, 
bizi en güzel inkılap hedefine 
ulaştıracaktır. 

Her vatandaşın yaşadığı top
rakları tanıması ve bilerek sev
mesi hedefine. 

Maamafih bu gezintilerde ve 
gezinti trenlerinde birçok iyi 
düşünülmüş taraflar olmasına 
rağmen bazı eksiklikler de se
zilmiyor değil. 

Manisadan aldığımız bir mek 
tupta deniliyor ki: 

"Her cuma lzmirden kalkan 
bir tren sudan bir fiyatla halkı 
kah Manisada Halkevi önünde
ki çamlığa, kah Sart harabeleri
ne, Alaşehir banyolarına veya 
Akhisann yanı başındaki sık 
ağaçlı koruya, Kırkağaç çam
lıklarına taşır. 

Bu hafta Kırkağaç çamlığına 
gitmiştik. 

B:ten bir dava 
Kırkağaç ve Soma biribirine 

sarmaş dolaş olmuş gibi yanya
na ve içiçe iki kazadır ki, sınır
larını biribirinden ayırt etmek 
oldukça güç bir iştir. Çamlık 
bunların arasında olduğu için 
düne kadar iki kazanın biribiri
Je uzun uzadıya uğra§UlaSma 

sebep olmuştu. Mahkemelere 
gidilmiş, encümenlerde dolaştl
mıştı, fakat bir türlü halledile
memişti. Nihayet bu gürültülü 
işe mülkiye başmüfettişinin ha
kemliğile bir çare bulundu. 
Çamlık Kırkağaca bağlandı. 

Bunu yazmaktan maksadım, 
Kırltağaç çamlığına gezinti tre
ninin insan yığdığı gün Kırka
ğaçlıların da böyle bir sevinci 
bayramladığını söyliyebilmek 
içindir. !lav~ edelim ki, Soma
lılar cidden hak sayar adamlar 
olduklarını bugün ispa.: ettiler. 
Çamlık meselesi aleyhlerine 
neticelendiği ha 'de komşuları -
nın bayramına büyük bir kala
balıkla iştirakten çekinmediler. 

Biraz dedikodu 
Gün güzel geçiyordu... Fa

kat her şeyi beğenip övünecek 
değiliz a... Biraz da dedikodu 
yapalım 

Trendeki kon<löktörler halka 
karşı cidden nazile davranıyor -

lar. Y olculan sayıyorlar. Ama 
bunu ben tabii buluyorum. Çün
kü (Ali Çetinkaya) devrinde 
başka türlü harekete de imkan 
yoktur. Yalnız bu tenezzüh tre
ninde de kaçamak için yine bir 
açık kapı bırakılmıştı. 

Anlatayım: 
Birtakım yolcular uçuncü 

mevki için bilet almışlar. Uçün
cüde yer bulamayınca ve yahut 
ikincide bir tanıdıklarını görün
ce oraya geçmek arzusuna kapı
lıyorlar. Haydi kavga başlıyor. 

Manisa - Kıl1kağaç yolculuğu 
için bugün üçüncü bilet yüz, 
ikinci yüz elli kuruştur. En ta
bii çare üçüncüden ikinciye ge
çen bir yolcudan daha elli ku -
ruş almak değil midir? Hayır. 
Memurlar öyle yapmıyorlar. Bu 
değişiklikte bayağı günlerdeki 
fiyatı esas tutuyorlar. O yolcu
dan birçok para almağa kalkı
şıyorlar. Tabii kavga da başlı • 
yor. Halbuki bu sayın yurttaş, 
bir seyran günü herkes gibi 
Kırkağaca bir gezinti trenile 
gitmektedir. Bun·~ başka türlü 
düşünmeğe imkan yoktur. Hal
ka her işte kolaylık en çıkar bir 
usuldür. 

Binaenaleyh bu haksız hare
ketin derhal kaldırılacağım talı 
min ediyoruz. Ucuz biletli ge
zinti trenleri halka her işte ko
laylrk gösterilme· isten..!iği 
için değil midir ki, yapılmakta
dır. 

Çamhk 
Size biraz da bu çamlıktan 

bahsedeyim~ 
Çamlık içindeyiz. Derin, ge

niş, uçsuz, bucaksız bir açmlık. 
Gökl~re doğru boy vermiş, te
pelen yelpaze gibi gölgeler sal
mış, çam dallannın altında gü
zel, bulunmaz bir gün geçiyor. 
Taptaze bir yeşillik, yeşilden 
yeşil, ne diyeyim, cana yakın 
bir Y.eşillik içimize serinlik dol
duruyor. Çamlık, Kırkağaç ilçe
bayhğma geçtikten sonra he -

mak hem kendi lehinedir (çün- men bir yıl içinde oldukça ba
kü böyle taksitler derhal tediye kılmış. Güzel sular getirmişler. 
edileceklerdir) hem de halkın Her tarafı temizlemişler, buda-
1 h . a·r mışlar, belli, her birisine insan 
e ıne ı . r dok r. .. • e ı unmuş. --ımeşe bakıyo 

Niçin bu belediye üyeleri, be- ...... · · -
lediyenin ufak bir kazancı uğu 
runda, hala imar edilemiy( _ 
memleketin yüksek menfaatini 1 

ayaklar altına alıyorlar, parlak 
istikbalini söndürüyorlar?. Bun
lara cevab değil mantıki cevab 
isteriz. 

fzmir belediyesi ile arsa sa -
bipleri arasında büyük bir anla
şamamazlık olduğunu Saraçoğ -
lunun mektubu açıkça gösteri -
yor. Öğrendik ki belediye ile 
anlaşamayan bu İzmirliler An -
karaya giderek uzayıp giden 
bu derdi kökünden ternizlemeğe 
karar vermiş bulunuyorlar. 

İzmir belediyecisi Dr. Beh • 
çet bu işi kendiliğinden hallet . 
se bari. Ne olur a canım? Zaten 
taksitler bir prensipten ibaret. 
Veren, verebilen kimse yok ki. .. 

(1) Mektupta kolaylidar lrelimniıMlcr J 
sonra taaaccüp iprcti vardır. - -· • Kıı'kagaç carşsıı 

istasyonu 
taraftan baş vuruyor. An .i de .. 
lik bulamıyor ..• 

ÖIUler 
Yemekten sonra etrafı şöy1e 

bir dolaşalım dedik. Az ötede 
bir kıyıcrkta birçok eski ölüler 
başlarını dinliyecek bir yer bu
labilmişler. Onları ~amlann 
gölgeleri, altında sanki çam 
yapraklarından döşekler ser
mişler de sessiz sessiz uyuyor • 
lar zannettim. 

İyi d~ğr.!su ... Şehirlerin ya • 
nn ne olacağı beliısiz bucak
larında para ile yer bulanuyan 
ölülerle, bu en güzel sığınağı 
bedava bulan ölüler ctrasında, 
bilmem ama, Kırkağaçlılardan 
yana bir kiyas yaparsam acaba 
yerinde olur mu? 

Çarşaf, peçe 
Şuracıkta birçok temiz aile

ler, hiç insanı yadırgamadan 
kocalarına, çocuklarına yem, yi
yecek hazırlıyorlar. Doğrusu 
Kırkağacı bu yolda çok ilerle -
miş buldum. Ve sevinçten iki 
damla yaş ta kirpiklerimin 
ucunda sallandı durdu. 

Geçenlerde bir ilanlarını gör
düm, peçe ve çarşafa harp aç
mışlardı. Şimdi bu kayıtlardan, 
bu kara bağlardan kurtulan 
Kırkağaç kadınlan, sanki er
kelerine, erdeşlerine teşekkür 
için onlara bu yeşil dallı çamlar 
altında sofralar hazırlıyorlardı. 

Fakat az ötede masalar ku
rulmuş, bu Tanrının sıcağında 
birçok vatandaşlar da ha bire 
çekiştiriyorlar. Saz ve rakı. İşte 
bu gezintilerin en bayağı tarafı. 
Bu rakı gençliği burada yiyip 
kemir:iyor. Bu güzelliklerden 
kana kana zevk almak için şu 
kirli çalgıdan ve şu zrkkrmdan 
başka bir vasıta, başka bir eğ -
lence bulamıyor muyuz yahu? 
Güzel ağaçlıklarda kafalarını 
tüssülemiş olan bu gençlerin bi
ribirini çeke çeke, sallana salla
na, yuvarlanarak yürümeleri 
bana ~ok fena tesir etti. Daha 
çocuk denecek bir çağdaki yav
ruların bu ahmaklıklarına doğ· 
rusu acıdım. Ne olur, şu rakı iç
mek için de bir yaş tanınmış ol
saydı ve bir usul konulsaydı . 

• Manisa muhabirimizin yer ~ 
.. n göğe kadar hakkı var: 
İçki böyle geniş, manalı ge

zintilerin çeşnisini bozar. Fakat 
maksadımız evvela halkı tatil 
günlerinde yerlerinden kımıl -

l datmaktır. 1zmirde bu işi üzeri
:I ne alan vali Kazım Dirik cidden 
f muvaffak oldu ve iyi çalışıyor. 
l Her cuma demiryolu şebeke
J sinin her hattı üzerinde gidip 

gelen trcnlerile "Türk 1zmir" 
. "W k d" ıns8?.a ee -en yapan bir 
lngılız Londrası havası veri • 
yor. 

Ama halkın bir kısmı şimdi 
rakıs~~ daha tatlı ve zevkli iç
m7k ıçın bu gezintilere iştirak 
edıyormuş. Bunun için gelsin 
ama bırakalım mutlaka bizimle 
beraber gelsin. Önların üzerin -
d_e işlemek, zaman ile bu gezin
tılere tam istetdiğimiz çehreyi 
vermek hedefimizdir. ~ 

------------------------------------~------~--------~~~~~~---~------------------------------------~--------------------------~--------------------------~---
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Yazan: NizamettinNAZIF 

Bir Milletin Bu Derece içten 
Düşmanlığını Kazanması İçin 
İnsanın Bir Venedikli, Bir 
Cinevizli Olması Lazımdı 

''O, Edirne'de bir saray yapflrmış neş'e içinde ... ,, 

olursanız buradan Edimeye ka- - Yelkenleri aşağı indir kap-
dar olan yolu öbür günün akşa- taaan ! - diye bağırmıştır. 
mına kadar alamayız. Bu kelle- Ve hemen o anda kadırgalar
lerimizin kesilmesi demek ola - dakiler ne olduklarını şaşırmış -
c~.ktır ... Ve madem ki, öyle de, lar, ve bir çokları birden atılan 
boyle de sonumuz ölümdür, bi- oklar, mancinik taşlan ve mer
zi üstelik hır i s ti yan elin- milerle güvertelere seriliver -
de esir olmak azabına da mah - mişlerdi. 
kum etmeyiniz, derhal öldürü - Kadırgadakiler bu hisardan 
nüz. . verilecek bir emri yapmadıkları 
_. Dı~aga oğlu bu, bir harpte de zaman başlarına bu kadar bü -
g~l, ~ır kavgada bile her hangi yük bir bela geleceğini, böyle 
hır kıne hedef edilemiyecek olan mtithiş bir ceza çekeceklerini 
"noksan ve bedbaht kişilerin,,ha hiç sanmamışlardı. Tehlikeyi 
line acıdı. Bıraktı onlan... görünce hem yelkenleri suya 

Fakat Edirneye avdet eden indirdiler, hem de kadırgaların
bu harem ağalarile ikinci Meh- daki yelkenlerin iskotalarmı Iaç 
mede eski tehdidini tekrarladı: ka ettiler. 

"Trakyadaki Bizans köyleri - Bu, hisardaki Türklerin hoş-
ne yapılan işkenceler devam ede larma gitmiş olacaktı ki, derhal 
cek olursa şehzade Orhanı Ana düşmanlıktan vazgeçtiler. A -
doluya geçireceğini, ona kuvvet kmtt buralarda epeyi süratlidir. 
ve P~~a _bul:na.ktan da çekinmi - Ok ve mancınık yaylımlarınm 
yecegını,, bıldırdi. kesilmesi üzerine üç beş dakika 

İkinci Mchmedin bu sözlere 
kulak asmadığını söylemeğe lü
z~~ ~ok tabii. O hadiselerin yü 
ruyışıle nereye gittiğini, hangi 
h~d~fe ulaşmak üzere olduğunu 
g~ruy.ordu. Halinden hiç bir şi
kaye:ı ve B_izanstan gelecek bir 
tehdıtten hıç bir korkusu yok _ 
tu. 

. Edirnede yeni ve muhteşem 
hır s~ra~ın temellerini attırmış, 
neşelı gunler geçiriyordu. Bu _ 
nunla beraber imparatora bir 
cevap vermiş olmak için arkası
na kırk. elli bin babayiğiti taka
rak E:Iırneden Kostantaniyeye 
ve bugazlara doğru şöyle bir O'e 
zintiye çıktı. b 

Buğazlar ve Rumeli hisan 
şimdi, hergün onun istediği yük 
sek ve manalı kuvvete biraz da
ha ulaşıyordu. 

Yeni hisarın kumandanı Fi -
ruz üzerine aldığı işi adam akıl
lı başarıyordu. 1452 senesi ikin 
ci teşrininin onuncu günü bir 
Italyan kaptanı ona ehemmiyet 
vermeden yoluna devam etmek 
istemişti. Adı Cirolamo Morozi
ni idi bu anılarım ... Fakat dik ka 
falılığı kendisine pek pahalıya 
mal olmuştu. Bir hıristiyan mü
verrihin yazdığına göre bu vaka 
şöyle olmuştu: 

"İkinci teşrinin onunda Kefe
den yola çıkmış olan iki büyük 
Venedik kadirgası buğaza gir • 
mişti. Bu gemiler Pupayelken 
Türk hisarının önünden geçer -
!erken, sahil bürçlerinden birin 
deki Türk nöbetçi: 

- Kaptan -diye bağırmıştır
yelkenlerini indir ve dur! 

Fakat kadirgada bulunanlar 
bu kumandaya ehemmiyet ver
meden yollarına devam etroiş
lerdir. Bunun üzerine Türk nö
betçi bir defa daha: 

rahatlayan gemiler bu sürat yü
zünden kara ile aralarını kolay
lrkla açabilmişlerdi. O zaman 
kadırgaların duracaklarını tah
min eden Türk askerleri onlarm 
birdenbire yelkenlerini fora ( 1) 
ettiklerini ve Kostantiniye'ye 
doğru uzaklaştrklarmı hayretle 
gördüler. 

Bu gemilerin başındaki kap
t~n Sin~or Bernardo'nun oğlu 
~ırıyor Jırolamo Morozini idi kı 
h~a~a sapasağlam girdi; ve i -
kıncı teşrini!'l. ~n ikinci günü 
bunların gelışı bıze bir sevinç ve 
teselli verdi .,, 

. Ev~t ... ~u. iki kadtrgamn sa
hıplcrı de, ıkısine birden ku -
maı~da _eden de "AsaletlU,, Ve • 
n_edık sınyorları idi; ve Venedik 
sı;rıyorlanna karşı Türk kalesi -
nı? yaptığı hareket, bir askerin 
fd~zde yüz doğru olan hareketi 
l ı. 

- Z~r~ Jirolamo Morozini Bo -
gazıçınde bir Rumeıı· h. 

ısannın 
Y~pılmış olduğunu ve buradaki 
Turk kumandanına hem hürme+ 
e;nıek, he~. d~ bir vergi vermek 
laı:ımgeldıgını bilmiyor de - "ld' 
B 'lm "b' gı 1. ı ez gı ı görünmüş dah 
d - b" V ' a ?grus~ ır enedikli için bunu 
bır aşagrlık sanmıştı. 

O Venedikliler ki, bilhassa 
son yüzsenedenberi Bizansın ba 
şına, bir leşe üşüşen yırtıcı kus
lar gibi üşüşmüşlerdi . Galatayı 
bir ecnebi mahallesi halinden 
ayrı bir devlet haline yükseltip 
fazla minnet yüklenmiş muha -
cırlar gibi geldikleri bu yerden 
Bizansa tahakküm etmeğe baş -
lamışlar ve Karadenizle Mar -
marayı ve Akdenizi bütün tica
retile avuçları içine almışlardı. 
Guya burada Bizans imparator
luk sürüyordu. Hakikatte zen -
ginlik Galatadaydı ve Galatada 
birikip bidkip İtalya'ya göçedi
yordu ve kuvvet, hüküm Cene -
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Yeni başrıyanlar için: 32 yonlardan herhangi birisine Kadının Kocası 
Bugün, dün anlattığımız (Zor. dönmek imkanı yoksa arttırma- Ka rş 1s1 n da k ,· ,. hm a 11 e r·ı 

yı muhafaza için lazım olduğu 
lama değiştirmeli) ne nasıl ce- kadar sanzatu söylemelidir. 
vap verilmesi lazımegldiğini --.a Aşkın mektebi yoktur ama 
,,.:..:sterece2'iz: Mesela : · · · "h ~ stajı, tecrübe devrı, ımtı anı 

1 - Eğer ilk söylediğiniz Kör As, rua, 8, 7 vardır. Bütün bunları bekarlık-
enk iki onör ve altı kağıtlı, ya- Karo: As, S ta geçirmiyenlerin e· ·lendikleri 

hut üç onör ve beş kağıtlı ise, Trefl: Vale, 7, 6, 2 zaman çabuk atlatm~ları lazım· 
yeni bir arttırma ile bunu arka- p·k 8 4 dır. Yoksa sıfır almak, dönmek 
daşmıza göstermelisiniz. şekl~n~e 'bi . .! bir körün üze muhakkaktır. 

Mesela: arkadaşınızı d pik söylemişse "Evvelce evlenmiş olan, /a-
Kör: As, rua, dam, 7,6 ne köre dönmek, ne de piki tut- kat bu ilk evlenişinde ne karısı-
Karo: As, 8, 5 mak imkanı olmadtğından iki nı, ne kendisini mes'ut edemi • 
Trefl: Vale, 4, 3 sanzatu soyl"'yiniz. Bununla be- yen adam ikinci evl ~t ·;inde ilk 
Pik: 6,5 raber eğer elinizde : tecrübelerinden istilade ederek 
Ş kl. d ki b' 11 b' k""r K" A d 8 7 6 'iyi bir yuva kurabilir mi? .. " e ın e ır e e ır o or: s, am, , , 

·· 1 d. · A k d "ki 'k K A 8 7 Sual budur ve suali soran lz-soy e ınız. r a aşınız ı pı aro: s, , 
diyerek sizi manşa gitmeğe zor- Trefl: Rua, dam, 8 mirde Karşıyakada Selimi ye so-
ladı. Bu elle derhal üç kör ce- Pik: 6, 4 . kağındaki M. M. - genç kadın 
vabını vermelisiniz. Hatta körü- gibi üç buçuk onörlü bir kağıt veya kız - mektubunda diyor 
nüz buradakinden daha kuvvet- varsa üç sanzatu demek daha ki : 
li ise son sözü arkadaşınıza hı- doğrudur. "Altı aydanberi bu adam be-
rakınadan dört kör deklare et- Bu tarzdaki deklarasyonlar _ ni istiyor. Fakat öğrendiğime 
melisiniz. la, zorlama değiştirmesini ya- göre ilk karısı hiç rahat etme-

2 - Eğer elinizde, ilk söyle- pan oyuncu, kendi sırası gelin- miş. Biraz sinirli ve akşamlan 
diğiniz renkten başka kaideye '" ce, elinin diğer kuvvetlerini sarhoş olduğ .. için karısına ezi· 
uygun ikinci bir renk varsa, ar- gösterecektir. Bu suretle en iyi yet edermiş. Bundan başka son 
kadaşınızın (zorlama değiştir- deklarasyonla manş ve hatta derece kıskanç olduğunu da 
mesi) ne bu ikinci renkle cevap kontrakt briçte Şlem bulmak söylüyorlar. Halbuki bana bü · 
vermeniz lazımdır. kabil olur. tün bunların doğru bile olsa ar· 

tık büsbütün başka bir adam o-
Mesela: HAFTADA BiR GÜN Jacağmı, çünkü beni çok sevece-
Kör: As, vale, 7, 3, 2 g-ini söylüyor." 
K • As 1 10 5 Problem N,.. 2 aro · , va e, ' u Bazı adamlar, kabahat kendi-
Trefl: 8, 4 terinde olduğu halde bir defa 
Pik: 6, 3 kôR.. "·, 4 l evlenerek mes'ut olamayınca 

şeklindeki bir elle söylediğiniz n.uL ·. v 1 ikinci bir evlenişte mes'ut ola. 
bir kör üzerine arkadaşınız iki ô<•ıı.o " 

0 3 1 caklarına inanırlar. Fakat aşkın 
"k d • k b Pııc. • 4 ~ 1 pı emışse üç aro ceva mı ı.öıı . o •o g . s D ·-~~ . ı bütün tecrübeleri, imtihanları, 

veriniz. Tıı.tn.o . 4 . ~ rıtoL . cıa .l'>ı stajları bekarlıkta yapılmamış· 
3 E - d -· t' ·1 k ı<.•ıto ıo 5 ~ c D ı.:~110.9 a.1 6 • • 1 . 1 - ·'-- ger egış ırı en ren , sa bırincı ev enışte yapı m~ 

· d Pı11. ~ v.ıo PİK. s. 1 .6 .~ ilk söylediğinızden aha kıymet A - • icap eder ve kendi kusurları yü-
li ise ve bunu tutabiliyorsanız ~cııt . ,,, ıt.1 6 zünden birinci evlenişlerinde 
derhal ikinci rengi dörde çıka- T11.lH .. 

4 
'
0

• 9 · 5 iy: bir yuva kuramıyanların 
""AO · ~ · " rınız. Mesela: ikinci tecrübelerinde muvaffak P•K. • . • 4.0. 9 

Karo: 8, 4, ~ olmaları ümidi pek azdır. Mese-
Kör: As, rua, vale, 7. 2 :Sanz~tu dekl~re edilmiştir. le bir kısk::ı.nçlık, sarhoşluk, ge-
Trefl: 6 A oynıyacak ve on üç löveden çimsizlik mes.elesi değil; idare-
Pik: Rua, 8, 4, 2 onunu yapacaktır. sizlik, bilgisizlık işidir. Ve böy-

bı . le idaresiz ve bilgisiz kocaların 
şeklindeki bir elle bir körünüzü Bu pro emin hallıni gelecek ikinci tecrübede de muvaffak <r 
arkadaşınız iki pikle zorlamışsa cuma vereceffe:iz. lamadikları emsali ile sabittir. 
derhal dört pike çıkınız. PROBLEM N 1 o. ; Bunlan düşünerek kararınızı 

Fakat eğer değiştirilen renk, Geçen cuma verdıginıiz bir 
ilk söylediğinizden daha kıy- numaralı briç probleminin halli 
metsizse ve bunu tutuyorsanız şöyledir: 

ikinci rengi yalnız bir löv~ art- 1 - A Pik as:1. 
tırmız. C pik 3 

Mesela , B pik 5 
Kör: As, rua, 8, 7, 6 D pik 4 
Karo: Rua, vale, 5 2 - A trefl ası 
Trefl: Vale, 4 C trefl 7 
P . B karo 5 ık: 6, 4, 2 

D trefl '; 
şeklindeki bir elle bir körünüzü 3 _ B pik 6 
arkadaşınız üç karoya çıkarmış- D pik 7 
sa dört karo söyleyiniz ve son A karo ruası 
sözü arkadaşınıza bırakınız. c pik 1 o 

4 - Eğer evvelki deklaras- 4 - A karo 4 

viz, Venedik kadırgalarında bu
lunuyordu. Bunun için ikinci 
Mehmedin Rumeli hisarını yap
ması Bizanstan çok ziyade Ga
latadaki bezirgan1arı zarara so
kuyor ve korkutuyordu. Ne ga
riptir ki kanını emen bu tufeyli 
İtalyanları bu keneleri, bu sü -
lükleri boğazdan söküp atmak 
isteyen Türk askerleri Bizansm 
bedbaht vatandaşlarına da kor
kunç geliyordu. Bedbahtlar! El
lerinde V enediklilere geçmemiş 
hangi zenginlik, hangi iş, hangi 
kudret kalmıstı ki onun da elle
rinden kaçıp gitmesinden kor · 
kuyorlardı? 

. Bunu anlayanlar yok değildi. 
Bızansın surları içinde düşünen 
~~fa. ve ~ör~n göz kalmamış de
~ıldı. ~ ~ tekı_m şark ve garp ki
~selennın bırleşmeleri öne sü -
nildüğü her an Bizansın impa _ 
r~tordan sonra gelen en kuvvet
lı adamı Grandük Lükas Nota
ras derhal kaslarını çatıp ayağa 
ka!~ıyor ve bağırıyordu: 

- Ben mukaddes şehrimin 
sokaklarında Latin peskoposla
rının, Roma kardinallerinin şap 
kalarmı ve taçlarını görmekten
se Türk kavuklarmın Ayasof -
ya'ya girdiklerini görmeyi ter -
cih ederimf 

C karo valesi 
B kör 6 
D karo damı 

5 -D pik dam1 
A kör 2 
C kör ruasr 
B pik ruasr 

6-B pik 9 
D pik 8 
A kör 3 
C kör ası 

Bu suretle A ve B altı löveden 
beşini yapmış olurlar. 

Bu problemin halline ait oku
yucularımızdan birçok mektup
lar aldık. Problemi doğru olarak 
halledenler yalnız BursaClan Ali 
Ferruh ve Pang-&ıltıda Elmaaağ 
caddesi 31 numarada S. Azar
yan ismindeki okuyucularımız -
dır. Birçok kimseler D deki pik 
damı ile pik sekizlisinin, B de
ki pik ruasiyle pik dokuzlusu
nun catalma düşürülmesi tazım
geldiğ'ini bulmuşlar. fakat oy
nayış tarzında yamlmıslardrr. 

Açık konuşma 

K. ö. ye : 
1 - Kontrakt briçte en son 

k~llanılan sayı usullerine göre, 
vulnerabl ve envülnerabl iken 
yapılan beher fazla trik için 
yalnız trik sayıları yazılır. Fa

(Arkası var) kat kontr veya sürkont~ varken 
. yapılan fazlalar için trik sayıla
İ rımn misilleri değil, fakat ev-

... . 
(1) İplerini boşaltıp .• 

veriniz. 

• 
"Karımı neden eskisi kadar 

hararetle sevmiyorum?'' Bu su
ali, birçok kocalar kendi kendi
lerine sorar ve cevap alamazlar. 
Başkasını mı seviyorlar? Hayır. 
Kanlarile ı.ralarmda bir hadise 
mi geçmiştir? Hayır ... Kadın 
büyük bir felakete uğrayarak 
çirkinleşmiş, eski taravetini ka
yıp mı etmiştir? Hayır ... Kendi
si yeni birtakım hulyalar pe
şinde midir? Hayır ... Bununla 
beraber karısile o ilk günlerde
ki sevgi! !rinden eser yok. Bu· 
nun birçok sebepleri arasında 
kadının ev giyinişindeki ihmal
leri de bulunduğum .. biliyor mu
sunuz? 

Fatihte tramvay caddesinde 
Ali F. imzasile aldığımız bir 
mektup bu derdi gizliyor: 

" ... Karım giyindiği zaman, 
hele sokakta, bir ziyarette bu -
lunduğu sırada bana eski mu • 
habetlerimizi hatırlatıyor; ona 
daha çok bağlanıyorum. Fakat 
bu bağ eve gelince zayıflayor. 
1 nsan her zaman sokakta bulu
namaz ya .. ve kadın her zamaı 
süslü, tovaletli dolaşamaz ya ... 

velce bildirdiğimiz sayılar yazı- 1 

lır. 1 
2 - Kontrakt briçte noksan 

yapılan trikler için verdiğimiz 
sayılarda cümlelerin tertibi iti
bariyle yanlışlık olmuştur. Me
sela: vülnerabl iken noksan ya
pılan triklerde (Birincisi için 
mukabil tarafa yüz, ikinciden 
itibaren beher noksan için bir 
evvelkinden ellişer sayı fazlası 
verilir) demek lazım iken (bi
rincisi için mukabil tarafa yüz, 
ikinciden itibaren beher noksan 
için ellişer sayı verilir) olmuş
tur. Şu halde birinci noksan 
için 100, ikincisi için elli fazla
siyle 150, üçüncüsü için elli 
fazlasiyle 200, binaenaleyh üç 

Anlayorum ki, ona karşı bağım 
daha çok zahirine, süsüne, tova
letine aittir ve bu beni endişeye 
Jüşürüyor. Çünkiı gün geçtikçe 
ondan soğuduğumu sanarak 
korkuyorum. Acaba bu benim 
huyum mu, bana mahsus bir iş
tiyak mıdır? Süs ve tovalet düş
künlüğü mü? ... " 

İlk satırlarımızdan teşrihi
miz anlaşılmıştır: Kadının ev· 
deki giyinişinde gösterdiği ih· 
maller ... 

Bizde bu hemen hemen umu
midir. Kadınlar kocalarının ya
nında artık nasıl olsa gezilip 
dolaşılır; her türlü mahrem to· 
valetle. ~ onlara gC" .... :ilir sa
nırlar. Birçok sevimsiz manza
ralar vardır ki, kocayı tiksindir· 
mese bile, karısının r;üzelliği 
hakkındaki alakayı azaltır ve 
bir gün sıfıra indirir. 

Ali F. karısına karşı bağının 
gevşemesini kadmd;;ı. hakiki gÜ· 
zellik yerine tovalet güzelliği 
aradığına atfediyor ve al danı • 
yor. Her erkek böyledir. 

Kadının bir zamanlar sizi çıl
dırtan güzelliği yaşından değil, 
çok defa ihmalinden dolayı size 
hiçbir şey ifade etmemeğe baş· 
lar. Bunun önüne geçmek için 
karınıza ihtarlarda bulununuz. 
Yüzünü, gözünü sizin önünüzde 
yıkamamalı, saçının tovaletini 
yapmadan sizi karşılamamalı • 
dır. Sizin tovalete düşkün olma
nıza gelince bu gayet tabiidir 
ve tovaletsiz kadın manasızdır. 

Eski bir hakimin şu sözü ka
dınlar var oldukça hükmünü 
kaybetmiy ... vektir: 

u 16 yRşındaki bir krzm güzel
liğinden dolayı iftihar etmeğe 
hakkı yoktur Ama 60 yaşında 
bir kadın eğer güzd görünebili
yorsa bu kendi eseridir ve bun· 
dan dolayı iftihar duyabilir ... " 

• Nişantaşı N.Jehıni iınzall 
mekt:up bize hayali bir aşktan 
bahsediyor. Vakıa bir genç kız, 
bir de annesi var. Annesi kızı -
nın Fehmi gibi bir san'atkar ile 
evlenmesine pek razı değil. Fa
kat kız onu seviyor mu? burası
nı anlayamadık. Yalnız Fehmi· 
nin bu genç kızla hayalen seviş
tiğine şüphe yok. Diyor ki: 

" ... Akşam eve geldiğim za
man hiç uyuyamadım. Annesi· 
nin gözleri gözlerim · -ı içine ba
kıyordu. Sanki: "benim kızımı 
mes'ut edemezsin!'. demek isti
yordu. Hemen yatakta doğrul
dum, annesinin hayaline rica 
ettim. Söz verdim; gitti! Buse
fer onun yalvaran bakışlarile 

karşrlaştım. Yaşlı gözlerile: 
"Beni bırakma!" demek istiyor
du, beni ıstırabımla baş başa 
bırakmasım söyle-tim, kabil de· 
ğil, ayrılmadı, yarı uyanıklıkla 

sabahı buldum." 
San'atkar aşk. 1·öyle olur ... 

Bizim M. Fehmiye s0yliyeceği
miz ne olabilir ki!.. Mademki 
hayalen bu genç kr'la bu dere· 
ce sevişrniştir; o halde temenni 
ederiz ki, hayalen bahtiyar ol· 
sun ... 

noksan yaptlmca 450 yazılmak 
lazımgelir. 

Bununla beraber hiçbir yan
lışlığa meydan kalmamak üzere 
pazar günü bu süturi4 rda kon
trakt bricin sayılarım gösteren 
ve kolayca anlaşılan, kesilip her 
zaman gözönünde bulundurula
bilecek olan güzel bir cetvel ve-
receğiz. 

• 
Bursada Ali Ferruh imzalı 

okuyucumuza: . 
Problemin birinci ha] şeklı 

çok doğrudur. fakat ikincisinde 
yamlıyorsunuz. Bu şekli rrıasa 
üstünde tekrarlıyacak olursa~ı~, 
alt! löveden dördünü alrp \kisı-
ni verdiğinizi görürsünüz. 
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Fenerbahçe 
':':.U-kiyenin en pop···er .,.,,,:;_ 

bü, halkın en tuttuğu, en sev<lı
ği kulüp: Fenerbahçe ... Ben Fc
nerbahçeli değilim ama, ne ya
payun ki, işin doğrusu bu! ..• 

Fenerbahçe şöhretinin e n 
fazlasını, işgal kuvvetlerinin ve 
hele İngiliz askerlerinin boy 
boy, çeşit çeşit. renk renk ta
kınılarmı yendiği Mütareke se
nelerile ondan sonra ecnebi ta
kımlarının memlekete · · :c geldi
ği zamanlarda, yani çok golcü 
hüeum hattını Zeki, Ali, Bekir, 
Sabih, Bedri kombinezonlannm 
•~klediği ve eski Umumi Ki
tıpleri Ali N aeinin bu kombinc
ZOnlarla gollerin propagandası
nı yaptığı günlerde kazandı. 

Fakat ... Bu şöhret ve bu sev
gi Fenerbahçcnin halda değil 
ll_lidir? ... Kurulduğu gündenb~ 
n, Türk 9p0runda büyük bır 
"arlık gösteren ve bugün her 
türlü tefkilitile göğsümüzü ka
bartacak bir kunun haline ge • 
len Fencri>ahçe, elıbette ki, bu 
IÖhrete ve bu sevgiye liyıktrr. 

• 
Kurulut ve Y•t•Y•t• 

' Bugün tesisat ve tepdlitı iti
~le de en zengin kulüpleri
ltlizden biri olan Feneri>aıhçe, 
~907 yılmda kurulmuştur. Bu 
ıtibarıa en eski kulüplerimizden 
biridir. ô zamanlar memleketi· 
nıil.lde kurulan her ıkulüp gibi, 
kUranlan ve üyeleri herhangi 
bir evde toplanan "Fenerbahçe 
Spor Kulübü", daha eonralan 
bir odaya sığındı. ô zamandan 
~e kadar da durmadan ça
htmasiıe nihayet lokalli, stad
b, bol veeaitli, çok üyeli büyük 
bir kulüp haline geldi. Aşağı 
l'ukan otuz senelik yaşayışında 
aporun değişik kollarındaki 
rrıuvaffakiyetle:-:, gaHbiyetlerl, 
fatnpiyonluklan ile Türle spor 
ta:ihinde Ahifeler dolduran bir 
'.\'arlrk oldu. 

• 
idare adamlan 

• Bugün Fenerbahçe Kulübünü 
Jdare eden, • • · · · 
v~ ı e 
"'ı;ıındır: 

Kulübün Başkanı Hak Baka
llt Şükrü Saraçtır. İkinci Baş
ltaırlbk Doktor Hayri Celalde
dir. Umumi Kitip A n a d o 1 u 
~jansı Genel Dirc:.törü Muva.f
~ Menemenlioğlu. Muhasibi 
uevlet Demiry< ··an Müfettiı-
~den Mehmet Reşat, ~el 
~ptanı Zeki Rıza Sponnendir. 
ldare heyetini 'ki üye: Deniz 
'l'icaret Lisesi Spor Öğreticisi 
!'it Salihaddinle, Eczacı v e 
~inıyager Cafer Ali tamamla • 
lııaktadır. 

Bununla beraber, çok çalışan 
bu idare heyeti, icap ettiği za
llıan sayısı yetmiıe varan kuru
t .. !ann da manevi yardunlarma 
"e ıevgilerine dayanmaktadır. 

• Spor kolları 
Zaman zaman, Türkiyeye gi

t~ her sporla uğraşmış ve mu
;~fakiyetler göstenniı olan 
eııerbatıçenin bugün en fazla 
~~ olduğu spor kollan şun-

~.1~1, atletizm, tenis, deniz
ltı iık, avcdrk, voleybol ve bas-
etboı. 

faa~ - lacivert renk altında 
l' sporcu olarak üç yüz elli
"8 e Yakın Fenerbahçeli vardır. 
'tlki1_lann hangi kollarda çalış -
C:tğiz ;11 apğıda sırasile ~öre -

l'utbol: 

" li'enerbahçenin en fazla önem 
b~i ~ futboldur. Kulü
~ U&'ün on tane takmıı var
ili · lCuıüp, ilerisinin parlaklığı-
dii::~ç~erin yetişmesinde gör -
buYük1ç~ küçük futbolculara 
dir 8 bır alika göstermekte-
diahı. ~~.için on takımdan ye
~eı -~ük futbolcular tqkil 
bir 8ktedir. Bir gençler takımı, 
~ futalanu ve bir de birinci ta
~lcular kadrosunu ta
~ ktadrr. Şu halde, ~ 
~Yeni getirttiği İngiliz an-

Ellot'un letittirmesino 

• 

ve çal:ıştıtmasma bırakılan Fe -
nerbahçeli futbolcular aşağı yu
kan yüz yinni kişidir. 

Atletizm: 
Bu kol, önemine rağmen, faz

la gelişememiştir. Kulüp ancak 
son senelerde atletizmle uğraş
mağa başlamıştır. Bugün bu 
kolda kııık kadar genç çalışmak
ta ve bunların arasında Cihat, 
Tevfik, Mufahham, Hilmi, Fü
ruzan giıbi az çok tanınmış at
letler bulunmaktadır. 

Tenis: 
Memleketimizde ilk defa bu 

sporla uğraşan Türk kulübü Fc
nerbahçedir. Kulüp, bu sporda 
memleket şampiyonlarını yetiş
tirmiş ve bugüne kadar da ra
kipsiz kalmıştır. ön beşi kadm 
olmak mere altmış kadar üye 
bu koJda cal:ışmaktadir. Mcm-

nuniyetle kaydedelim ki, bun· 
lardan kırk kadarı bu sporda ye
ni yetişen ve ilerisi için çok va
deden gençlerdir. Fenerbahçe • 
nin tanınmış tenisçileri arasın
da Sedat, Suat, Şirinyan, Zeki 
Rıza, Sait Salahaddin, Galip,"' 
Tevfik, Öhanesyanı savabili -
riz. 

Denizcilik: 
ôna yakm kürek vasitalan 

olan bu kolda, Ortaköy şubesi 
de dahil olmak üzere altmış, 
yetmiş sporcu çalışmaktadır. 

Avcılık: 

tki sene evvel kurulan 1ilı kol 
az zamanda çok gelişmiştir. Bu 
kolda göze çarpanlar arasında 
Afrikada Aslan avcılığı yapIDI§ 

olan Sait Saıaınaddinıe Galip, 
Turhan gibi bu işte usta kimse
ler vardır. Kulüpte bu kolun, 
av eşyalarile süslenmiş hususi 
odalan güzel bir köşe teşkil et
mektedir. Avcılık kolu sürek 
avları yapmakta ve çok rağbet 
gören bu partilere kırk elli avcı 
iştirak etmektedir. 

Voleybol, basketbol: 
Bu kolu yüksek mekteplerde

ki Fenerbahçelilerle taraıftarla
n teşkil etmekte ve müsabaka
larda iyi muvaffakiyetler al
maıktadrr. 

• Bir sene içinde 
Feneııbahçe birinci futbol ta

kımı 934 - 935 mevsimi İstanbul 
şampiyonu olmuştur. Devam 
etmekte olan latanbul ıilıti 

Stat sahası, tr:bOn, saıon, 
evciler odası 

~ ............... 
Sırasile spor klOblerimize 
böyle ayrı ayrı resimli 

sayfalar ayıreca(Jız ...................... ..,.~ 

maçlarında da en tehlikeli raki
bi Galtasarayı 1 - 2 yenerek yo
lunda yürümektedir. Fenerbah
çe, ecnebi temaslarında da bü
yük bir hareket göstennekte
diı'. .... ...... '1'11-ttincle. bir 
kllllnı Gilnq Kulüba ile birlik
te olarak, ikisi Avusturya. biri 
Çek. biri Yugoslav ve biri Yu.
nan olmak üzere beş takını ge
tirtmiştir. En son getirttiği ta
kım,' 1 - 3 kazandığı Olimpiya
kos Yunan takımıdır. 

Tenistet de Yugoslavların, 
Romanyalıların milli tenisçile
ri ile şehrimizde muhtelif te
maslar yapmıştır. 

Bundan başka bütün spor 
kollarında mmtakarun tertip et
tiği resmi ve gerek teşvik mü
sabakalarına, hususi karşılaş
malara ginniı, hazı muvaffaki-

11=== 

Klübü 
yetler almıştır. • 

KIUbUn varhGı 
Fenerbahçe, Ankarada yapıl

makta olan stadı şimdilik say
mazsak, Türkiyenin en güzel 
ve en muntazam stadına sahip 
bulunrnal;tadı Kulübün lok'li 
de bu stadın içindedir. Kulüp, 
Kuşdilindeki eski lokal yandık
tan sonra, stadı ve yeni lokali 
bugünkü haline getirmek için 
çok çalışmıştır. 

Statta büyük sahadan başka, 
bir idman sahası, beş bin kişi
lik kapalı ve açık tribünler, gü
z:el bir atletizm pisti, stadın ya
nı başında iki tane toprak tenis 
kordu vardır. 

Kulübün lokali güzel döşen• 
miş büyük bir salon, bir sigara 

.. 
Mac 
••• ti' 

Nla 
fampi
yonluk 
medal· 
ye • 1, 
ten la 
kordu 

odası, bir idare odası, soyunma, 
masaj, sıoak duş odalarından 
ibarettir. 

Bundan başka kapalı tribün· 
terin altında da misafir ve ecne
bi telnmlar için 80)'UDIDa ada
lan ve +. yerleri vardır. 

Kulübün Kuşdilindeki yanan 
eski lokali yanında da deniz va
sıtalarını muhafaza eden bir ka
yıkhanesi, güzel bir bahçesi ve 
acemiler için çimento bir tenis 
kordu bulunmaktadır. 

Fakat bence kulübün en gü
zel varlığı, üç yüz ellisi faal 
sporcu olmak üzere 1700 üyesi 
ve binlerce taraftannm sevgi• 
sidir. 

S. G. Savcı 



===========================================T ~ N====================================== !' l'AN " m tefrikası : 31, Z4 • 5 • 935 -
" M E 1 N KAMPF ,. 

KAVGAM 
H 1 t 1 e r' i n y a z d 1 ~ 1 k ita b 

[BU 'ESERDE iLERi 
SÜRÜLEN DOŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK • 
TUR. BU TEFRIKAYI 
BOTUN DVNY ADA DE. 
DIKODU UYANDIR • 
MIŞ SiYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Onun içindir ki milliyetperver 
sosy~lis~ sendikada halkın her _ 
hangı hır kısmım temsil eden 
ve bu kısmı diğerine karşı mü • 
cade.ı:ye hazırlayan, ona göre 
t~şkılat yapan bir kurum değil
d~r. Halbuki Marksistler bu sen
dıkaları kendi siyasi emellerinin 
tahakkukuna bir filet olarak 
kullanmışlardır. 

Bi~akis milliyetçi sosyalist 
sendıkasının vazifesi milli eko • 
nomi binasının emniyetini te -
min etmek, içtimai bünyeyi inhi 
lale uğratmak tehdidini göste
ren bütün sebeb ve amilleri kal
dırmaktır. 

Binaenaleyh milliyetçi sosya • 
lis~ sendikası için de grev istih
sali felce uğratacak bir vasıta 
olarak kullanılamaz. Şu halde 
çalışan işçirtin refahı ile onu ça 
lıştıran müessesenin refahını 
da müvazene halinde bulundur
mak lazımdır. 

. Milliyetçi Sosyalist işçi, ken
?ı refahının ve saadetinin milli 
ıktısad faaliyetinin inkişafı şar
tına _b~ğlr ~lduğunu bilmelidir. 
.. Mıllıyetçı Sosyalist fabrika -

tor de kullandığı adamların re • 
i~h. ve me:nnuniyetlerinin, ken
uı ıktısadı inkişafmm hatta 
mevcudiyetinin şartl~dan bi
ri olduğunu unutmamalıdır 
. Bi:! ve öteki! yani işçi d~, fab 

rık~tor de. cemıyete karşı üzer -
lerın~ v~2ıf e almış insanlardır. 
c_~mı~etın bir kısım işlerinde 
duz_enı. t~tmak onların ellerine 
verılmıştır. 

. Hitler bunlan yazmakla yeni 
bır şey söylemiş olmadığnu da 
ayrıca ifade ediyor. 

U~üncü suale gelince, Milli -
yetçı Sosyalist Partisi mülhem 
olduğu prensipleri tatbik edebi
l~cek sendikaları nasıl kurabi -
lır? 

Hi tler diyor ki: 
- "Herhangi inşaat bakiyesi, 

yıkıntı ve ankaz veyahud doğ
rudan doğruya bina olmayan bir 
~rsada yeni bir in~aat y:.pmak 
ua~a kolaydır. Eğer öyle değil _ 
se ıı zorlaqır ve uzar ç·· · .. •• -s • UilKU O 
zruna? muessislerin vazifesi sa _ 
d ... ece ı:ışa ile kalmıyacak, evve _ 
!a o bınayı yıkmak veyahud an
xazı t~lemek te uhdesine dü
~ecektir. 

O halde ne yapmalı? 
. Y ~ aç~kça ~illiyetçi sosyalist 

zıhnıyetınde hır sendika kurma
lı, Maksist ve arsıulusalcı sendi
kalarla müc.adeleye giri~meli, 
yahud Marksıst sendikalara hü
IUI ederek, onlara yeni zihniyeti 
aşılamalıdır. 

Birinci yolda gidilirse, maddi 
ve mali müşkülat vardır. Alman 
ya, bu kitabı yazdığı zamanlar
da, felaketli bir vaziyette bulu • 
nuyordu. İşçi ekmeğini ancak 
kazanabiliyordu. Binaenaleyh 
yeni sendikayı yaşatmak için ai
dat veremezdi. Hatta seneler -
denberi mevcud sendikalar bile 
güç kendilerini tutabiliyorlardı. 
Ancak Rhur'un Fransızlar tara 
fmdan işgali hiç akla gelmiye
cek bir tarzda bu sendikaları 
kurtarmıştı. Çünkü Başvekil 
Cunos menfi mukavemet müca
delesinde kendilerini kullanmak 
istemiş ve sendikalara bol bol 
para dağıtmıştı. 

Bitler diyor ki: 
- " Başvekil Cuno Marksist 

sendikaların bir nevi kurtancıaı 
olmuştur.,, 

Bu vaziyet karşısında, varida 
tı yetişmiyen yeni bir sendika 
kurmakta da maddi büyük bir 
menfaat beklenemezdi. Refahı -
nı da müvazene halinde bulun -
durmak lazımdır. 

Bu sendikalarda çalışacak a
amları bulmak ta mühim bir 
meseleydi. Marksist sendikaları 

de~irmek için milliyetçi nasyo
nalıst sendikaları idare edebile
cek kudrette adamlar. 

Hitler bu ayarda bir işi başa
rabilecek kimseyi tanımıyordu. 
Nihayet düşman sendikaların 
başında bulunanlar da umacı de 
ğil idiler. 

İşçi kurumlannm ilk müessis 
leri, el işçilerinin teşkilattan ve 
her türlü müdafaa vasıtaların -
dan mahrum bulundukları bir 
zamanda bunların yaşına gelmiş 
ler ve hepsini kolayca bir ara _ 
ya toplamağa muvaffak olmuş
lardı. ~ apılan iş muazzamdı ve 
en basıt adamlar teşkilatın mu 
h.afazasına ve idamesine kafi gc 
lıyorlardı. 

Bunlara k~rşı başa çıkabil • 
~ek ~cak hır dehanın icat ede 
b~l~ce.gı tedbirlerle mümkün ola 
bılırdı. 

Hitlere göre, ameleye en iyi 
hayat şartlarını temin etmek 
i~in sarfedilen gayretler, poli
tıka mücadeelsindeki kuvveti 
azaltır. 

Hitler bundan başka iktisat 
işlerine çok dalmış olan soysal 
bir sınıfın, Cermen ırkının gale 
besi, yahut Alman yurdunun bü 
yüklüğü gibi ince ülkülerle uğ -
raşacak hali ve mecali yoktu. 
1918 son teşrin ihtilali sendika 
ların eseri değildir. Kendiliğin -
den husule gelmiş, mukadder 
bir neticedir. Alman Burjüvazi
si ise Almanyanın istikbali için 
uğraşacak vaziyette değildir. 
Çünkü, iktisadi sahada devam 
eden çalışma ile Almanyanm 
istikbalini artık müenunen bilir. 

Almanyada imparatorluk re -
jimine nihayet veren ihtilal, iş
çi sendikalarının aleyhine ol -
muştur. Grevlerde sendikaların 
büyük rolü olmamıştır. Burjü -
valar ise her hangi sıyasal bir 
dava için rahatlarını ve keyifle 
rini hiç te bozmak iatememiş -
terdir. 

Hitlerin idaresindeki parti ik 
tidar mevkiine geldiği zaman, 
bütün bu sakatlıkları elbet dü
zeltecektir. Fakat iktidar mev-
kiine gelmek için de bazı yar -
dnnlara ve müzaheretlere ihti -
yaç vardır. Mesela büyük sana -
yi erbabı, büyük patronlar bu 
yardnnı temin edebilirler. O -
nun için işe başlarken, bu adam
ları korkutmak pek yersiz bir 
şey olurdu. Meseli amele yev -
miyesinin arttırılmasını, iş sa
atlerinin indirilmesini istemek 
patronların hiç hoşuna gitmez, 
binaenaleyh onlarda proğramı
~a böyle bir madde koymuş par 
tıyc müzaheretten elbette çeki • 
nirlerdi. 

(Arkası var) 

Marsilya suikasdı 
.Cenevre, 23.A.A. - Marsilya 

suıkaıtma dair, Macar-Yugos
lav anlaşroası (kotarılmıştır) 
halledilmi· · ştır. 

Eden, yakmda raporunu kon
aeye verecektir. 

Parlata iyi kar,llanmadı 
Bertin, 23 (A.A.) _ Alman 

haber alma büro1Wıa Paristen 
bildiriliyor: 

Baldvinin Avam kamarasın _ 
~~ki dünkü söylevi Parisde }>f:k 
ıyı karşılanmamıştır • 

Uçak kansı 
Nevyork, 23, A.A. - Büyük 

okyanos ortasında manevralar 
yapmakta olan Amerikan donan 
masınm amiral gemisi Pensil
vanya zırhlısı, baş döndürücü 
bir hızla giden bir uçağın denize 
düşerek sularda kapolduğunu 

haber vermektedir. Uçağın için
de bulunan altı uçman ölrn~
lerdir. 

Almanyada bir idam 

Berlin. 23, A,A, - Duseldorf 
da doğmuş ve süel hiyanetinden 
dolayı 1934 teşrinievvelinde Ö· 
lüm cezasına mahldlm edilmiş 
olan Vilhelm Krueger, bu sa
bah idam edilmiştir. 

Avam 
Kamarasında 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

önemli bir surette değişeceğini 
zannetmiyorum. Bununla bera
ber Bitlerin sözlerindeki dosta
ne edadan. ve b~y~k Britanya 
hakkındakı samımı telmihlerin
den dolayı çok memnun ve bah
tiyarım. Hitlerin izah ve teşrih 
etmiş olduğu bazı noktaların 
görüşmelere ve hatta müzaker~ 
lere yol açabilecektir.,, 

Churchill, harp filosu hak -
kında şöyle demiştir: 
"Eğer Almanlar bizim filo • 

muzun yüzde 35 ine eşit olacak 
bir filo yapacak olurlarsa bizim 
senelik deniz programnnıza her 
sınıftan daha çok mikdarda ge 
mi inşasını koymamız bir zaru • 
ret olur.,, 

Bundan sonra Churchill, İn -
gilterenin etraflı tekliflerinin A
vam kamarasının gizli toplantı
larında müzakere edilmesi tekli
finde bulunmuştur. 

Muhalif amele partisinden 
Crips, amele partisinin müthilJ 
surette hava kuvvetlerinin art -
tırmak meselesinde hükumet 
müzaheret etmiyeceğini, çünkü 
amele partisinin şayet İngiltere 
hükumeti Avrupada yeni bir fe
laket çıkmasına engel olmak ar
zusunda ise müşterek emniyete 
dayanması lizmı geleceği mü -
taleasında bulunduğunu söyle -
miştir. 

Avam kamarası, bütçe tah. 
minlerinin eskiltilmcsine müte
allik olan amele partisinin tak • 
ririni 52 reye karşı 340 reyle red 
detmiştir. Bu karar ile hüktime 
tin hava kuvvetlerini arttnmak 
siyasası resmen teyit edilmilJ olu 
yor. 

Müzakerata nihayet veren ha 
va müsteşarı Sasson, sorulan ba 
zı suallere cevap verecek bilhas 
sa demiştir ki: 

"Hükumet sipariş edilecek o
lan tayyarelere motörleri hak
kında etraflı ve açık iza'lat ver -
meği menfaati umumiyeye ay -
kın saymaktadır. Ana vatanın 
hava kuvvetlerinin Hk hattı hak 
kında da açık izahat verrniye. 
ceğim. Şimdi öyle bir bombar _ 
drman tayyaresi nümunesi vücu 
de getirmekteyiz ki, bütiin imıl 
ler gözönünde tutulduğu takdir 
de bu tip tayyarenin bütün ya -
hancı bombardıman tayyareleri 
ne. ~aik olduğunu söyliyehiEriz. 
Dıger tayyareler meselesinde 
durumumuz kıvanca değet". Son 
sınıf bombardıman ve hü ~um 
t~yyar~leri 1;11odellerimiz(ki ıim 
dı servıstedırler) her hangi bir 
ulusun tayyareleri ile pekil§ ve 
hem de lehimize olacak mukaye 
se e~~lebilir. Bir kaç hafta son -
r~ dıger uluslar tayyarelerinden 
yu~sek değerli hücum tayyare -
len tesellüm edeceğimizi de ıöz 
!erime eklerim.,, 

Sasson, sonuç olarak, §Öyle 
demiştir: 

"Kuvvetli bir İngiliz hava fi. 
losu Avrupa barışının en iyi za 
manı olduğuna kaniim.,, 

Hltlerln aöylevl ve 
1 n g 111 z gazeteleri 

Paris,23. (A.A.) - Fransız 
gazeteleri, Avam kamarası mü
zakereelrini büyük bir dikkatle 
takip etmektedirler. , 

Gazeteler, şimdiki halde mü
~lea beyanından çekinmekte -
d.ırler. Bununla beraber Hitle -
"!1 ıöyl~vine rağmen İngiltere
nın tcslıhat proğramıru tatbik 
mevküne koymumdan doğan 
kıvancı satırlar arasında sez • 
mek mümkündür. 
. ~alnız Le Jour gazetesi pek 
ıhtıyatlı ve ihtirazlı bir 'lisan 
k~~tadır. Bu gazete, ln _ 
gı terenın Führerin söylevinden 
sonra hattı hareketini hiuoluna 
cak derecede değiftinniı oldı& • 
ğunu Yazmaktadır. 

Baldwin, Almanya ordusun • 
nun mevcuduna, dofu Avrupa 
barışma ve Avusturya erkinliği 
ne ait bir güna telmihte bulun _ 
mamıştır. 

Mumaileyh hava paktını di -
ğer paktlardan ayn tutmuştur. 
Hatırlarda olduğu veÇhile Lnn
dra protokolunun neşrinden son 
ra Führer böyle bir tefrik yapıl 
ması teklifinde bulunmuş ve 
bunun üzerine Londra ve Paris 

Kamutay'da Dün de 
Münakaşalar Oldu 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
bankalara ve diğer eşhasa da 
teşmil etmek kabildir. Bu mad
de hiç bir vakit noter ve sandık
larm hilafı hakikat iş yapacak
larını derpiş ederek konmamış
tır. Bu prensip meselesidir,, de
di. 

Kitapçı Hüsnü de maddede 
banka işlerile meşgul şir,ketler, 
bankalar ve bangerler tabirleri -
nin hemen hemen biribirinin ay 
ni olduğunu söyledi. 

Maliye encümeni namına söz 
alan Hasan Fehmi noterlerin 
devlet tarafından tayin edilen 
bir emin olduklarını, bütün teş
kilatlarının hük(lınet tarafından 
mürakabe altında tutulduğunu, 
encümenin kendilerini asgari 
mükellefiyet kaydına sokmağı 
muvafrk bulmadığını, ikrazatı 
ticariye ve ziraiye ile uğraşan -
lan maddeye koyduklarını söy
ledi. 

Mustafa Şerefte, bütçe encü
meni namına, noterlerin ve san
dıkların istisnasına lüzum gör • 
mediklerini söyledi. 

Ahmed İhsan Toksöz, istis -
naların konmasının doğru olma 
<lığını söyledi: "Kanunlarda iı
tisnaları mümkün mertebe kal
dıralım,. dedi. Bundan sonra Re 
fik Şevketin takriri reye korulu. 
Reddedildi. 

Hüsnü (İzmir) - Maddede 
konulan fıkralardan kasdedilen 
mana nedir? Mustafa Şeref· 
".Bankalar, bankacılık ya~ 
şırketler, banker tabirlerine lü
zum vardır.,, dediler. 

Bunu izah etsinler. Bu noktai 
nazar kabul edilirse her dem 
bankacılık yapan bir ferdin ka
zanç kanunu ve mükellef tutul
ması gibi bir neticeye varılıyor. 
Bu doğru değildir.,, dedi. Neti
~ede bütçe encümeninin verdiği 
ızahat kafi görüldü. Diğer mad
deler de aynen kabul edildi. 

latlhllk vergisi 
Bundea. eoara buı maddeler

den istihlak vergisi 11hnınası 
hakkındaki kanun layihasının 
müzakeresine geçildi. Hüsnü ki 
tapçı, bir takrirle, liyihada büt
çe encümeninin birinci madde • 
de yaptığı tadilit nazarı iti
bara almmıyarak hilldKnetten 
gelen ıeklinin müzakeresini is
tedi. Teklif kabul olundu. 

Gene ayni kanun müzakeresi
nde Refik Şevket İnce söz ala
rak 

"Elinde demir ve bakır gibi 
malzeme bulunanlara yeni ka -
nunla beyanname vennek mec. 
buriyeti konuyor. İstenilen bu 
bcyann~e h~ü çok karış1k -
tır. Verilen bır beyannamenin 
iiksini. ~aliye Vekiletinin iddic. 
etmesı imkiru yoktur. Acaba 
tüccar elinde bakır ve demir 
stoku nedir? Bunu öğrendiıkten 
sonra beyanname işinin konu _ 
şulması. daha doğru olur.,, dedi. 

lsmaıl Sabuncu (Gireson)da 
kanunda yazılı toptancı, yarı 
toptancı ve perakendeci tarif • 
l~rine işaret ederek bu tabirle
rın kazalarda birçok yanlışlık -
lara meydan vereceğini söyledi. 
Bunun üzerine Finans Bakanı 
kürsüye geldi. '1edi ki: 

"Geçen sene kabul edilen is
tihlak vergileri kanunlarında 
&tokların beyannameye tabi tu
tulması hükmünün bugün yeni 
koyacağımız demir ve bakıra 
şamil olmaması adalet noktasın 
dan doğnı olmaz. Toptancı ta -
birinin yazılmasına sebct tatbi
katta görülen birçok müşkülit-
tır.,, 

İsmail Sabuncu tekrar söz ala 
rak: 

Bütün ıerefimle temin ede • 
rim, kazalarda bu tarife kanun
laruıı bilen dört tane malmüdü
rü varsa, ben insanlığmıdan vaz 
geçerim. (geçme geçme sesleri) 

Nihayet İsmail Sabuncunun 
takriri kabul edildi. Liyiha en-

hükametleri Alman teklıfinin 
!11,,..ilnakapya şayan olmad,ğuu 
ıl~ etmiılerdir. Şu halde "in -
gıltere, bu meselede acaba fikri
ni değiştirdi mi? .. sualini ortaya 
atmak icap ediyor. 

cümene geri verildi. 
Bütçe 

Bundan sonra bütçe müzake
resine devam edildi. Finans büt
çesi görüşülürken Refik Ince: 

"- Benim noktai nazarım -
dan Türkiye idari faaliyetlerini 
yapan bakanlıklar içinde Fi
nans Bakanlığı kadar ağır işle • 
yen bir bakanlık yoktur. Bunun 
sebebi Finans Bakanlığını teş -
kil eden anasırın Maliye kanun
ları ve vergilerini kavramamak
ta, malumatlarının azlığında a. 
ramak lazımdır. 

Finans Bakarlığmdan mille
tin beklediği iş gözönünde tu -
tulmalıdır. Refik Şevket, kırta
siye hastalığı yüzünden işlerin 
sürüncemede kalması, bir işin 
biteceği sırada bir m'.imeyyiz ve 
ya katibin bu işi geri çevirmesi· 
nin çok acı olduğunu söyliye -
rek mütehassısların verdikleri 
raporlara temas etti. 

Refik İnce, hukuk müşavirli
ğinde bekleyen binlerce dosya -
dan da bahsetti. Finans Bakanı 
Fuade nakli kelam ederek, 

"Bakanla açhşan :ırkadaşlar, 
kendisinin inzibatçı olduğunu 
bilirler ve korkarlar. Fakat bu 
kafi değildir.,, dedi. Verdiği mi
salle Maliyenin yaptığı yanlış 
işleri göeterdi. 

Refik İnceden sonra lokanta
cı Cemal söz aldı: 

"Refik Şevket Beyin dediği 
gibi vergi vemıek yük değildir. 
Bu bir vazifedir.,, dedi. 

Refik Şevket - "Ben senden 
çok vergi veriyorwn.,, diye atıl· 
dı. 

Neticede Finans Bakanı say
lavların tenkitlerine cevap ver· 
di. Çok alkışlandı. 

Maddelerin müzakeresi sıra -
smda Türker söz alarak: Hari
ci borçlarımız için her sene 
verdiğimiz milyonlarca lirayı 
bizden çak zengin olar devlet -
lerin vermediklerini, bizim de 
bor buhrandan kurtulunca-
ya ftrip ~emisin 
tetk1 •. ;liJ.me11ini, tekaüd maaş
larının da, bir hak olmasına rağ 
men, 16 milyon küsur lira tuttu
ğunu, başka memleketlerde te
kaüt maaşlarında birçok yolsuz 
luklar yapıldığını, bizde de bu 
yolda itler olup olmadığını ve 
hük\mıetia münılalıbc şeklini 
Maliye Bakanından sordu. 

Finans Bakanının ve:diği iza 
hata teşekkür etti. 

Bundan sonra Finans bütçesi 
aynen kabul edildi. İnhisarlar 
bütçesine geçildi. ö da aynen 
kabul edildi. 

En sonda Sağlık Bakanlığı 
büteçsinin Cumartesi görüşül -
mesine karar verilerek celseye 
son verildi. 

Kamutay Cumartesi günü top 
!anarak büteçlerin müzakeresi -
ne devam edecektir. 

Rakam yanhşı 

Ankara, 23 (A.A.) - Düzelt· 
me: Finans Bakanı Fuad Ağra
lınm dün kamutayda yeni bütçe 
hakkındaki izahatının vasıtalı 
vergilerin gelirlerini mükayese 
eden kısımda bir rakam yanlışı 
olmuştur. 

Bu yanlııı kapsayan sayfayı, 
yanlışı düzelterek aynen aşağı. 
ya koyuyoruz. 

"Vasıtalı vergilerin İnhisar -
lar ve f evkalideler de dahil ol· 
duğu halde 932 senesinde ı ı ay
lık mikcları 98 milyon 483 bin, 
933 senesindeki 11 aylık mikda
rı 98 milyon 339 bin, 934 scne11in 
de ise 117 milyon 715 bin lira
dır. 

Kabul edilen bütçeler 
Kamutayda finans bütçesi 13 

milyon 799 bin 114, düyünü u
mumiye için 46 milyon 492 bin 
563, tapu ve kadastro için bir 
milyon 134 bin 770, Gümrük 
ve inhisarlar bakanlığı için 4 
milyon 94 7 bin 659 it bakanlığı 
için 4 milyon 316 bin 744, Mat
buat genel müdürlüğü için 1 11 
bin 398, emniyet işleri için 4 mil 
yon 112 bin 003, Jandarma u -
mum kumandanlığı için 9 mil -
yon 289 bin 7 52, dış işleri bakan 
lığı için 3 milyon 220 bin 480 li
ra kabul edilmiştir. , , 

Lıtanbul Oçünci İcra memurl•
t•ndan: 

Tamamına .127,5 Lira kıymet 
takdir olunan Üsküdar Altuni zade 
mahallesinde selamsız: caddesinde 
eski 32 yeni 56 Numaralı bir kıta 
arsa ile ve yine temamına 650 Lİ• 
ra kıymet takdir olunan Üsküdar 
altuni zade mahallesinde Bağlarba-
şı ıokatında eski ve yeni 63 Nu• 
maralı bir bap ahfap hane ve yi
ne temamlarnıa 25 şer Lira kıymet 
takdir edilen İstanbul çarşıyı k~ 
birde şerıf ata cevahir bedestanın· 
da eski 14 No. lu nizamlı bir bıp 
dolap gediti ve IS Numaralı ge· 
dikten münkalip bir bap dolap a
çık artırmaya vazedilmiş olup şart
namesi 16. 61935 tarihinden itibaren 
herkes tarafından görülebileceği 
gibi 3016, 935 tarihine müaadif l'a
z.ar gilnü saat 14-16 ya kadar da· 
irede açık artırma ile 1atılacaktır 
Artırma bedeli muhammen kıym~ 
tin °!o 7 5 •ini bulmadığı takdirde 
en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak ilue 15/71935 Tarihine mü
aadif Paurteai günü saat 14-16 
ya kadar dairemizde yapılacak 
artırmasında yine l'ayri meukulun 
kıymetinin °10 75 şini bulmadığı 
surette satıı 2280 No. lu ıkanuna 
tevfikan geri bırakılacaktır. Talip
lerin ° 0 7 ,S niabetinde pey akçası 
vermeleri lhımdır. Müterakim ver
gilerle vakıf icariyeai ve Belediye
ye ait tenviriye ve tanzifiye rü
sumları alıcıya ait değildir. 2004 
NumaraJı icra ve iflas kanununun 
126 cı maddesinin 4 cü fıluuıaa 
tevfikan bu gayri menkuller üze
rinde ipotekli alacakWar ile diğer 
alacaklıların ve irtıf ak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve huıu11le 
faiz ve masrafa dair olan lddiala
nnı ilin tarihinden itibaren 28 gün 
içinde evraki mllabitelerile bildir
meleri liıamdır. Aksi halde hak-
ları tapu aicillerile sabit olmadıkça 
aat11 bedelinin paylqmaıwıdan ba-
ri~ kalacakları cihetle al&kadar
larm iıbu maddenin mez:kür fık 
ruına glSre hareket etmeleri ve 
fazla mal6mat iatiyenlerin 932 1475 
dosya numaruıla dairemize mü· 
racaatları illa olunur. (11760) ------

latanbul üçüncü icra memurlu
tundan: 

Mahcuz ve aatııı mukarrer bu· 
lunan kadtn ve erkek ayakkabıları 
birinci açık arttırması 28/S 35 Alı 
gGnG 1aat ondan oa ikiye kadar 
yapılacaktır. Talip olanların mahal
linde bulunacak memura müracaat 
etmeleri. ( 11781 ) 

Ltanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Blr borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet tab maklneai 29-5-935 ta
rihiae raılayaa çarpmba güa& -· 
at U..U nihlr --Cağaloğlu yoku
şunda 8 numaralı Sinan matba-
a1ında açık arttırma ile satılaca
ğından talip olanların mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaattan ilin 
olunur- (11755) 

Devredilecek ihtira beratı 

.. Nltadır tuzu istihsaline mah
ıa cihaz,, hakkındaki ihtira için 
btihaal edllmit olan 9 Haziran 
1928 tarih ve 1480 numarah ihtira 

beraham ihtiva ettiti hukuk bu 
kere bafkaıına devir Teya icara 
Terilmesi teklif edilmekte olmak· 

la bu buauıta fada malOmat edin
mek llteyenlerln Galata'da Aslan 
Han 5 nci kat 1-4 numaralı ida
rehaneye mDracaat eylemeleri ilin 
olunar. 

latanbul Har.ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

28044 kilo sığır etine ka
palı zarf eksiltmesine istekli 
çıkmadığından yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muşdur. İhalesi Haziranın 
3 cü günü saat 15 de yapı
lacaktır. Bir kilosunun mu-
hammen bedeli 2 S kuruştur· 
İlk pey parası 61 S lira~ır; 
Evsaf ve şeraiti eskisi gıb1"' 
dir. Okumak isteyenler her 
gün İstanbul Levazım A
mirliği Satınalma K ornisyo
nu Reisliğine ve Çorlu Sa"' 
tınalma Komisyonunda o
kutabilirler. Kapalı zarf e~: 
siltmesine gireceklerin be ~ 
olan ihale saatmdan bir saa 
evvel teklif mektublarile te
minat makbuzlarının l{o.ıı.a 
vermeleri lazımgelen vesaı"' 
ki yanlarında bulunınalatl 
lazımdır. (2877) 
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Sinema Hakkında Büyük 
Ölülerle Mülakatlar 

Napolon, Sokrat, Sezar 
Sinema Hakkında 

Ne Düşünüyorlar. 
h 

lıir sinema mecmuasının mu
. i, sinema hakkında fikir-

le öğrenmek üzere Sokrat, 
~apolyon, Molyer, Danton, Se-
2~r ve Madam Lamartin ile gö
ru§müştür. 

Spiritizma vasıtasile mi diye
ceksiniz? Hayır 1 Sadoce o isim
lerde insanlar bularak ... Bunlar 
sırasile antikacı, müvezzi, süt
ç.ü, çamaşırcı, sebzeci ve boya • 
cı<hrlar. 

Gazeteci şu sualleri sormuş: 
1 - Sinemaya gider misiniz? 
2 - Sinemayı sever misiniz? 
3 - Fiyatları bir olsa sine-

mayı mı. tiyatroyu mu tercih 
edersiniz? 

4 - Filmleri halka gösteril
tneden evvel gözden geçiren bir 
sansür heyeti olduğunu biliyor 
tnusunuz? Böyle bir heyete lü
.tuın var mıdır., yok mudur? 

5 - En h~nuza giden film
ler ne çeşit filmlerdir? 

6 - Canlı resimleri sever mi
siniz? 

. 7 - Aktüalite filmleri beğe
nıyor musuııuz? 

. 8 - Sinemalar bir büyük 
fılın mi, iki büyük film mi bir a
rada göstermeli? 

Sokra.tin cevabı 
Antikacı sokrat cevap veri -

yar: 
ı. - Ben sinemaya pek az gi-

. rım. ~lerim o kadar kötü gi~ 
~.1Yor ki, en iyi eğlence yerleri 
-l.Jil_e be:ııi efilendi,....,,.;,_ .... Lln ";r& 

film. unanistandan, yahut Tu
tıustan beklediğim posta pake -
~in ıaeden geciktiğini düşün .. 
ineme mani olamıyor. 

2 - Sinemayı severim. 
3 - Tiyatro ve sinema ayn 

ayrı şeyler... İkisi de oldukça 
terakki etmiş. 

. 4 -- Çocuklar da tiyatroya gi 
dıyodar. Onun için sansür la -
~nn. 

. S - Fransız filmlerini seve
tun. 

. 6 - Hayat zaten kederli ge
~1~r. Neşeli filmleri tercih e -
~m. 

1 7 - Canlı resimler çok eğ -
'-!dirici şeyler ••• Fakat o da ço

Cbklar için. 

f _8 - Aktüalite resimler çok 
l'ı ... Lakin kısa ..• 

Nap~leon 
Ne diyor? 
tı ~üvezzi Napolyon şu cevap-

rı veriyor: 

~· 1 - Ben dünyada sinemaya 
d 

1~etn. Bir defa gitmiştim, on 
/kıka duramadım, çıktım. Hep 
1

1 
:Yalan yanlış. uydurmaca şey-

er B d w • T" :y ••· en ogruyu severım. ı-
<:l~troda hiç olmazsa o kadar uy 

llnaca yok. 

Moıyerin 
Düşüncesi 
~ütçü Molyer anlatıyor: 

fa .- Haf tada en aşağı bir de
sınemaya giderim. 
2-E . . vet, smemayı sevenm. 

bat - ';r'iyatroyu tercih ederim. 
Cde ~ zıyade müzikholü tercih 

rım. 

cı_s .. 1 d 
tl'ıa ansur o sa a olur, ol-

sa da ... 

ıin~ - .A.merikan filmleri hep -
en ıyı. 

ttı: -:- .Canh resimler de hoşu • 
gıdı yor. 

ta~ - Aktüaliter iyi ama nok. 
"'"'i;· Mesela daha şimdiye ka· 

ır katilin kafasınm nasıl 

kesildiğini görmedim. 
8 - İki büyük film gösteri • 

lirse elbet daha iyi olur, 

Dantonun 
Görüşü 
Çamaşırcı Danton anlatıyor: 
1 - Sık sık sinemaya gide • 

rim. 
2-Evet. , 
3 - Ayru l'iyatta olursa, ti • 

yatroyu tercih ederim. 
4 - Sansür ancak çocuklar 

için lüzumludur. 
5 - Neşe veren filmleri seve

rim. 
6 - Canlr resimler çocuklar 

için iyidir. 
7 - İki film gösterilirse da· 

ha iyi. 
Madam Lamartin anlatıyorı 
1 - Ayaklarımdan rahatsı • 

zım. ·tki yıldır sinemaya gitmi· 
yorum. 

2 - Sinemayı severim ama, 

Hofivut'un 
Biri birinden 
Güzel dört 
Yaldızı 

Napolyon 
Bunlar hak· 
kında ne 
Düşünürdü 
Acaba? 

ne çare . 
3 - Tiyatro 'daha iyi. 
4 - Çocuklar için sansar la• 

znn ..• Nasıl hırsızlık edildiğini, 
adam öldürüldüğünü sinema • 
dan mı öğrensinler? 

5 - Amerikan filmleri hep • 
sinden iyi ... 

6 - Hazin filmleri beğeniyo
rum. Eğer ağlamazsam, canım 
sıkılır. Ben ağlamazsam, eğle -
nemem. 

HER ROLE GELE . 
ARTiSTLER 

7 - Kötü iki film olacağına 
iyi bir film daha iyi. 

• 
Nadia 

Hollywood çeşit çeşit şahsi - ı başaracağına kimse inanmaz -
yetler yetiştiren geniş bir labo- dı . 
ratuvara benziyor. Buraya gir- Greta Garbo 
dikten sonra bir kadın, güzelliği 

Silirskaianın 
Tercümeihali 

çirkinliği ne olursa olsun, maki
yaj şefinin bilgili elinde isteni
len kalıba sokulabilir. Ancak Babası Rus olmakla berabt>r, 

Fransrz terbiyesi görmüştür. yeter ki, bu kadında kendisini 
Annesi Fransızdır. Rusça bil • tanıttıracak bir şahsiyet, bir ka-
mez. rakter ve kabiliyet olsun. 

Kirpik~eri uzun, siyah, sa;la- Joan Cravford 
rı kısa, sıyahtır... ince yüzlü, 
sivri çenelidir. Yüzünün h~ri • Joan Crawford film çevirme· 
kulade değişik ifadeleri vardır. ğe ilk başladığı zamanlar canlı, 
Gayet kuvvetli bir trajerl;yen - kanlı bir şeydi. Yani o devrin 
dir. Güldüğünü görenler aziır. genç kızlarının bütün karakter
Buna rağmen komedilerde de !erini açığa vurabilecek bir ka
san derece muvaffak olmakta - biliyetteydi. Sonra gençt:, tabii 
dır. Artist olduğu kadar da, ev idi. Makiyajcmm, senaryol.U • 
kadınıdır. Kocasını çok sever. nun, kostümcünün elinde eı:ki -

Gayet sade ruhludur. Boyu den ele avuca sığmaz bir afa -
küçük olduğu için mektepte can olan Joan, şimdi iri göz1eri, 
kendisini "Bebek,, diye çağırır- kabarık dudakları ile herkesi 
Iardı. kendine bağlayan bambaşka bir 

İlk filmi "Talihin istihzasr,, • şeyler oldu. Eski hoyratlığı kal· 
dır. Mevzuu çok iyi olduğu hal- madı, temsilleri, ilk zamanlarda 
de hiç bir muvaffakiyet kazana- kendisinden hiç umulmayacak 
mamıştır. İki sene sonra çe\·ır - kadar değişti. O şen, şatır genç 
diği bir çok filmlerle kendini ta- kızın bir gün gelip te en ağır ıs· 
nıtmağa muvaffak olmuştur. tıraP. rollerini muvaffaki,Y.etle 

Gene günlerden bir gün bir 
şimal kızı, sisli, soluk memle -
ketinden Kaliforniya'nın ılı ~ ve 
güneşli iklimine geldi. Pek toy 
ve acemice tavırları vardı. r,i -
yinmesini bile bilmoyrdu. Fakat 
masum bir gülüşü ve hülyalı 
gözleri vardı. Bol saçları ba~ını 
ağırlaştırıyor gibiydi. Köyrlen 
yeni gelmişe benziyordu P<:bst' 
m rejisörlüğü altındaki "Sl1niik 
sokak,, admdaki filmi çeviren 
bu kız hala beceriksizliklerin -
den ve acemiliğinden kurtula -
mamıştı. Kim olduğunu anladı
nız değil mi? Greta Garbo ! Fa
kat Anna Karenine filmini ce . 
virdikten sonra, bütün o küÇiik 
hat.3.Iar birer birer kayboldular. 
Greta'nm şahsiyeti tebarüz et
me2-e başlıyordu. 

Marlene Dietrich 
"Mavi Melek,, filmindeki 

Marlene Dietrich ile ''Yamk 
kalpler,, deki Marlene arasında 
ne kadar çok fark vardır. 

Greta nasıl şimal memleket -

• 

terine has masum tavırlarmı 
kaybedip, filmlerinde nasıl en 
pişkin kadın rollerinde muvaf -
fak olmuşsa, Marlene de Cer -
menlik vasıflarını, stüdyoların 
sun'iliğine feda etmişti. 

Film amili, yapacağı her ye -
ni filminde artistlerinden baş -
kalık, eskisine benzememezlik 
ister. 

Gloria Swanson 
Hatta bu o dereceye varmış

tır ki, mesela konuşulurken. 
şöyle sualler işitilir: "Yeni 
Gloria Swanson'u gördünüz 
mü? Yeni Dolores del Rio icin 
ne düşünüyorsunuz?,, ~ 

Fakat bu değişikliklerde bü -
tün artistler muvaffak olabili -
yarlar mı, zannedersiniz? Ha -
yır! ... 

Ve ötekiler 
Mesela Mary Pickford ... Es

kiden saçları lüle lüle küçük kız 
rollerinde son derece muvaffak 
olduğu halde, başka bir role ge· 
çer geçmez, aksadı. Clara Bow 
da öyle ... Komediden drama ge· 
çen Marion Daves de öyle, dram 
dan komediye geçen Mary As· 
tor da öyle ... 

Halbuki Amerikan senarist
lerinin ve film amillerinin en 
büyük kaygıları, mütemadiyen 
değişiklik ve mütemadiyen bu 
değişikliğe uyacak artistlerdir. 

KÜÇUK SiNEMA 
HABERLERi 

Claudette Colbert bir ay -
dan beri Nevyorkta istirahatte 
bulunmaktadır. Bir ay sonra Ho 
livuda dönünce, "Nişanlım tek
rar geliyor,, adında bir . film çe· 
virecektir. 

• 
ı:- Fransız muharrirlerinden 

Marcel Thibauİ'un "Biz üç ki .
şiyiz., adındaki eseri filme alın· 
mak üzere bir Amerikan firma· 
sı tarafından 375,000 franga 
satın alınmıştır. 

... • 
Shakespeare'in "Bir gece

nin hülv~ı adındaki eserinin 

'ı 

filme alınması 15,000,000 fran• 
ga malolmuştur. 

• 
Gangster filmleri Ameri • 

kada büyük bir rağbet görmek· 
tedir. Bir zamanlar ihmal edi • 
len bu filmlerin tekrar rağbet 
görmesine sebep, gazetelerin 
bir çocuk kaçırma vakasını şişi
rip yazmalarıdır. 

• 
' Sessiz filmin büyü~ artist· 

lerinden ol::ın Agncs Ayres, şim
di NeYyorkta bir kabarede dans 
ve şarkı numaraları göstermek
tedir. 

• 
fune Walker bir firma tara-

fından kırk hafta müddetle an
gaje edilmiştir. Fa~at ar.tis.te 
otuz bir haf ta iş veırlmemışttr. 
Artist çalışmadığı haftaların da 
parasını almıştır. Güzel iş! 

• 
Ölen Marie Dressler ıçın 

evvelce hazırlanmış bazı senar
yolar Constance Collier'ye ve -
rilmiştir. 

• May Roleson yetmişinci yıl 
d~~ümünü idrak etmiştir. Bu 
munasebetle Metro • Goldwin 
.fldyola._.1da şerefin.: büyffi.t 
bir ziyafet verilmiştir. ihtiyar 
kadın artist: "Benim için hayat 
şimdi başlı~or" demektedir. 
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Genç kadın Frans_ız gazeteciye hayatını ani t 
P · · d a ıyor 
arısın ar sokaklarından O sırada bir ring kız 

1 . . d k'd d w k'' 31 ene ı yak-Jırın e, es ı en tanı ıgım u - laştı. Cagw ırc.lı yan 
·· k b · b • · O - • ma oturttu çu ır ara gıttım. rtalı.k falına baktırdı. Hala istikbalini 

tenha, masalar bomboş.. Bır anlamak istiyor. O sırad k 
1 .. "l "d Ik a apı-zaman ar guru tü en ça anan, dan bir adam girdi yanına tu 

dumandan bo~lan, genç kız cı- du, hem çingeneni'n falını ~in~~ 
vıl~aş~aıa:ı ıle ~aynaşan J:u yarlar, hem gülüşüyorlardı. 
yerın şımd~ b.u acaıp tenhahgı Kalbinin cömertliğini o kadar 
tuhafıma gıttı. yakından bildiğim bu kızın çeh-

Bir zamanlar kollarnnıza alıp resinde, hala o eski güzel 
aylarca, hatta senelerce beraber çizgiler duruyordu, gözleri hiç 
yaşadığımız, kucaklanmızdan değişmemişti. Acaba yamnda
ayırmadığımız metreslerimiz ne ki erkekle neler konuşuyor? 
relere kaybolup gittiler, diye Merak ettim. Belli etmiyerek ar
düşünüyordum. kalarında bir masaya oturdum, 

Garson beni tanıdı. Şimdiye kulak kabarttım. Sesi değişme
kadar benim de nerelere kaybo- mişti. Falcıyı savdıktan sonra 
lup gittiğimi sordu. Konuşuyor- anlatmağa başladr. J:ii~ durma
duk. Ona barın eski civelek dan konuşuyor, sesının hep o 
müdavimlerinin neye böyle da- eski yeknasak ahengiyle konu
ğılıp gittiklerini sordum. ş~yor, anlatı!'~r?u·. ~rkek de 

- Doğru, dedi, eskilerin ço- dıkkatl~ kendı~ını dınlı~ordu :. 
ğu gitti, fakat yerlerine yenileri - Rıca edenm: bana oyl.e dık 
geliyor. bakmayınız. Belkı koyu elbısem, 

O sırada kapı açıldı, gözleri- açık iskarpinlerim tuhafmı~a 
mi kaldırdım. Bir de ne göre- gidiyor. Ne yapaynn? İ~kar~ı~ 
yim? Eski metreslerimden alacak param yok. B.enım g~bı 
Françoise J?avray. Beni görme- bir da~söz için, b~ vazı~e.:e .~tiş
di, ben de kendisini çağırmadım. mek ınsana acaıp gorunuyor 
Yalmzdr, birisini beklemeğe gel- ama, doğrusu da budur. Ba~. 
diği belliydi. Bu kızdan nicin sevda insanı nerelere kadar su
ayrılmış• ık? Şimdi pek iyi ha- rüklüyor? Bütün bunlar ~ep 
tırlamryt:Jrum, fakat bir zaman- Henrinin yüzünden oldu dıye
lar biribirimizi sevmiş olduğu- ceksiniz. Ben Hanriyi çok sev
muzu hatırlıyorum. Canlı kan- dim, hala da seviyorum. İster-
lı. d:eŞli bir kızdı. sen sana hepsini anlatayım: 

. "Şimdi oeş sene oldu, Henri 
Opera komikte orkestra şefi idi. 
"Periler kraliçesi,, isminde bir 
balet jçin beni de angaje etmiş
lerdi. ilk repetisyonlarda ara· 
mrzda sathi bir aşinalık husule 
gelmişti. Kadınların yanında 
harikulade muvaffakıyetleri var 
dı. Herkesi öyle kolaylıkla tes
hire muvaffak oluyordu ki .. tık 
temsili verdik, o geceyi ömrüm
de unutamıyacağrm. Temsilden 
sonra Henri koşup yanıma gel
di. Beni öyle hararetle tebrik et
ti ki, hatta bir an kendisini tu
tamadı ve beni kucakladı. 

Ben hem şaşırmış, hem adeta 
sarhoş olmuştum. 

- Sahnedeki danslarım gör
dükten 5onra, vücudunun kıvrı
lışlarma hayran oldum. Yarın 
saat dörtte bana gel, olmaz mr? 

Bir adres verdi ve beni bir ke
re daha kucakladıktan sonra çı
krp gitti. 

Kendimi daha o dakika mağ
lup adrlediyordum. Ona karşı 
boynumu kaldıramıyacaktım. 
Gece uyuyamadım, hatta sahne
de kazandığım muvaffakıyetin 
verdiği sevinci bile unutmuş
t•ım. Saat dörtte evine gittim. 
~ek şen ve keyifli görünüyordu. 
İki saat beraber kaldıktan son
ra: 

- Ben artık gideyim, dedi, 
karım bekler. Bir gün seni onun
la da tanıştıracağım. 

Bu son sözü, bende soğuk bir 
yağmur kamçılaması tesiri bı
raktı: 

- Yarın bu saatte burada 
t~krar beklerim, dedi, teklifini 
~ır mektep çocuğu mütavaatı 
ıle kabul ettim. 

Acaba bana karşı olan hissin
de samimi miydi. Kadın peşin
d7 ? kadar çok dolaşan, gömlek 
g~bı ~adın değ_iştiren bir erkek 
h~slerınd~ samı~i olabilir miy
dı? Ertesı ve muteakip günler 
tekrar geldim. 
Yavaş yavaş onun da beni 

sevdiğini anlar gibi oluyordum. 
Birçok defalar beni evine, ye
meğe davet etti. Kansının da 
beni daha yakından tannnak 
istediğini söyledi. O da beni 
dansöz olarak fevkatade bulu
yordu. Lakin bu daveti kabul 
etmek bana çok ağır f:eliyordu. 

- Hayır, dedim, evine gele
mem, orada ikilik gibi benim 
tahamnıül edemiyeceğim bir va
ziyet hasıl olacak. 

Israr etmedi. Fakat başka 
günler davetlerini o kadar çok 
tekrarladr ki, nihayet kabul et
tim. Evine gittim, beni iyi kar-

işte, onlar nereden 
gelip nereye gittik
leri belli olmıyanlar 

şıladılar. Fakat buna rağmen 
inkisara uğradım. 

Henri karısının soğuk bir ka
dın olduğunu, krskançlık nedir 
bilmediğini söyledi. Ne söyledi 
ise dinledim, düşünmeğe bile 
mecalim yoktu. Zaten düşünsem 
de ne olacaktı? Bir defa ok yay
dan çılamştı. 

Bir sabah Henri saat dokuz
da evime geldi. Düşünceli bir 
hali vardı. 

- Kızım, dedi, kumar oyna
dım. Evin kirasını da kaybettim. 
Halbuki ay başı geliyor. Bende 
ise metelik yok. 

- Henri, dedim, uzun nutuk 
lazım değil. Kaç para istiyor -
sun? 

- Bin frank verebilir misin? 
Yazıhanemi açtnn, parayı çı· 

kardım, kendisine verdim: 
- imdadımıza yetiştiğini ka

rnna da söyliyeyim mi? Müsaa
de erler misin? dedi. 

- Nasıl istersen .. 
- Söyliyeyim, söyliyeyim, 

daha ivi olur. 
Artik ondan sonra münase

betlerimiz daha hararetli ve da
ha baş döndürücü bir yol almış
tı. 

Hem~ benim James Smith is
minde Amerikalı bir dostum ol
duğunu biliyordu. Bu ad~ be
ni çocukluğumdan beri tanırdı. 
Kimseye belli etmiyerek benim 

Büyük Şehirlerde, O Kızlar, 
Birdenbire Görünürler; Sonra 
Birdenbire Kaybolurlar. Eskiler 
Gider, Yeniler Gelir. Nereden 
Gelirler, Nereye Giderler? 
maddi hayatımı da temin edrr
di. Hcnri bu vaziyeti kabul c:::li
yor, hatta Amerikalıya karşı 
minnettarlık bile duyuyordu. 
Doğrusu da, iki yıl evvel kaybet
tiğim bu adam bana aşktan zi
yade, J?efkat gösteriyordu. 

Henri bu adamdan başka 
kimseye ne müsamaha, ne ta
hammül edemezdi. 

Ev kirası hikayesinden son
ra, benden gene birçok pareılar 
istedi. Gözümü kırpmadan ver
dim. Bir akşam James konsolu
mun üzerine binerlik banknot
larla otuz bin frank bırakmıştt. 
O zamanlar ben Versayda, Tri
yanonda oturuyordum. 

Henri'nin karısı tiyatroya be
ni görmeğe geldi. Beni kolları
nın arasına alarak, kansının ya
nında: 

- Sen, aşk ilahesi sin! dedi. 
Kadın bu sözü işittiği ha1<ie, 

kıpırdamadı bile .. Masanın üze
rindeki paralan kaldırarak: 

- ispatı da işte bunlar! dedi. 
Sonra bana dedi ki: 
- Françoise bu kadar para 

ile tek başına eve dönmek biraz 
ihtiyatsızlık olmaz mı? Yirmi 
beş bin frangı ben evimde sak
lıyayım da, beş bin frank sana 
yetişir. Yarın gelir, param ben
den alır, bankaya götürürsün. 

Henri bir aralık kulağr:na 
iğildi, kansına sezdirmeden: 

- Aman dikkat! dedi, karnn 
bir bar açmak istiyor. Sonrasına 
karışmam ha .. 

Omuz silktim. Yirmi beş Un 
frangı karısına verdim, ben de 
beş bin frankla evime döndüm. 

Odamda, masanın üzerinde 
bir mektup buldum. Zarfın üs
tündeki yazıyı hiç tanımıyor
dum. içime bir titreme geldi, 
evvela zarfı açmıya cesaret ede
medim. Fakat en nihayet açtım, 
şu satırları okudum: 

"H enri seninle beraber kaldı
ğı geceler, lıcp karısının emrile 
hareket ediyor. Çünkü bu suret
le evin masralını çıkarıyorlar. 
Eğer daha açık maUlmat almak 
isterseniz, Lucctte Fabrice' e mü 
racaat ediniz. H enri ve karısı bu 
kadını altı ay sızdırdılar. Aynı 
şekilde kurbanlardan Georgette 
Parme'a da baş vurabilirsiniz.,, 

Üzerime inme gelmiş gibi ol
du, soyunmağ-a bile cesaret ede
meden, kendimi elbiselerimle 
yatağa attım. 

Erkekler kadınlara bu kadar 

geniş mikyasta i.h~met edebilir
ler mi? Bir erkek az çok sami· 
mi olabiar, fakat bu kadar dü
şebilir mi.? Ben bütün manevi 
hazinelerir:ni ona bağışlamıştım. 
o aşıkane bakışlar, o kıskanç
lıklar, demek ki bunlar hep iyi 
oynanmış bir komedyadan iba
retti. 

Ne yapımahyrm? Başımı alıp 
da bir yere gitsem, bir daha 
onun yüzünü görmesem, uzak
lara, çok uz:aklara kaçsam .• 

Çünkü Henriyi görsem, bil
tün bunlarr dünyada yüzü· z 
karşı söyliyemezdim. Fakat hiç 
bir şey söylemeden gitmek <le 
bana, alçakça bir hareket gibi 
geliyordu. Halbuki ben alçaklı· 
ğı da kabul edemiyordum. Erte
si gün beni telefonla aradığı za
man, derhal kendisini evime 
çağıracak ve mektubu göstere· 
cektim. Öyle değil mi? Bu ma
cerayı aydınlatmak lazımdı. 

Nasıl bir tuzağla düşmüştüm? 
İlk günlerin hatır.a.larmı kafam
da toplamağa çal~c:;ıyor, tanıdı
ğım başka erkekleı·i düşüniiyor
dum. Fakat artık bende de hafı
za diye bir şey kahnış mıydı? 

Saatlerce gözüme uyku gir
medi. Sabaha dofiru dalmışım. 
Ona doğru uyandmı.. Henri bir 
saat sonra her halde telefonla 
beni arıyacaktı. 

Öyle perişandım ki. o halime 
rağmen gene bekliyorduır ... 

Derken telefon çaldı. Aynı te
lefon zili, aynı ses, aym kelim~ 
ler .. Bana sadece dedi ki : 

- Bugün pek neşeli değilsin 
galiba .. 

Cevap vermedim: 

- Neyin var söylesene.? 
- Hiç .•• 

- Haydi kalk, bize gel l Seni 
yemeğe bekliyoruz. 

- Hayır gelemem. 
- Evet, geleceksin. 
Ne dersin, evine gittim. _ 
Yemek yiyoruz. Gene başka' 

günlerde olduğu gibi hep ayni 
latifeler .. Karısı da bana ka:rşı 

hep eskisi gibi mültefit .. Ye
mekten sonra Henri bir yere ne
lefon ederken, beııi bir köşeye 
çekti. 

Hiç bir kılı oynamadan derli 
ki: 

- Henri geceleyin kumarda 
yirmi beş bin frank kaybetti. 
Sizden aldığımrz yirmi beş bin 
frank. 

Sesimi çıkarmadım. 

- Sakın kendisine de bir şey 
söyleme .. Zaten çok muztarip ..• 
Bize karşı olan iyiliklerini unut
muyor. 

Gözlerimin önünde, evde bul· 
'duğum mektup canlandı. Ben 
gene hiç cevap vermedim. Bana 
bazı prcjelerinden b:-ıhsetti. Sa· 
dece dinledim. 

Afrikada bir altın madeni iş· 
1etmek için bir sendika kurırıat' 
niyetindeymiş. Kadınmış arna, 
işten iyi anlarmış. Bir iki gün 
sonra daha etraflı h:ahat vere· 
cekmiş. Eğer benim tanıciığırt1 
zengin adamlar varsa. bu altıtl 
işletme işincie kendisine yardIJJl 
edebilirmişim. 

Peki, peki diye başımı salla· 
dım. Bt>nimle gavet dostça kok 
nuşuyordu. Bu kadın mı ço 
dessatı, yoksa ben mi apta1d1Jl'l· 

Beni kucakladı: . ·rrı 
- Ben gideceğim, acele ışı_ .. 

var. Seni Henri ile yalnız blla 
kacağım, dedi. r 

O gittikten sonra. Henri h~ .. 
zamanki gibi beni okşadı, sc 
di. . ıc-

- Haydi giy şapkanı, gıcı 

Devekuşu tuylerile sUslenip sizleri eClendirdikten sonra 
yalnız kahnca ağlayanlardan bıri 

lim, dedi. J r Arkası yann 
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ASKERLiK SAVFASI 
13u yönelme mik
tarı ve gücü, mah
dut canla kuvvet
ten gücü sonsuz 
Qlan cansız kuv-

vete doğrudqr 
b' liarplar; ulusun hak bildiği 
fır şeyin alınması veya müda • 
aası için canlı ve cansız bütün 

Ulus gücünün ortaya konarak 
ç~.rpışılmasından ibarettir. Bu 
ruç; insanların geri bulunduk -
karı devirlerde hemen de adale 
uvvetinden ibaretti, yani yum

ruktu veya yumruğun içerisine 
~:kkı~tınlmış sopa ve taştı. Tek-

1 ılerlemeler bu gücü azar a
~ar artndı, mancınıktan, barut -
an tutunuz da zamanımızdaki 
~n son infilak maddelerine ka
l ar~ güce insan kuvvetile ölçü 

13etnır.ecek büyüklükler verdi. 
t U~un büyük çaplı bir topun 

8 
ek bir mermisini atmak için 
~rf ettiği kudret milyon hanele 

tinde ifade edilebilen insan kuv· 
\ı t' e ıne karşılık gelir. 
k Son araştırmalarla görülüyor 
b 1 savaşın organı olan askerlik 

U kudreti de asla yeter görmü-
j'or ve tekniğin ilei'lemesine a • 
rak uydurarak alabildiğine iler-
Ctnekte devam ediyor. Bu yol 

llcreye varabilecektir? Ve yö • 
lleldiği taraf neresidir? Burala
rı araştırmak faydalı olacaktır. 

.. Büyük harp gösterdi ki. bu 
hu.Yük teknik ilerlemeler ve bu 
tnsuz hudutsuz cansız kuvvet 

rşısında insanın tek başına 
Sarpışmasma artık imkan kal -
iaınıştır. Dakikada 600 veya 

aha ziyade mermi atan maki -
lleli tüf eğe karşı insan hücumu
~un boş olduğunu ve hücum e -
enler ne kadar çok olursa ol -

bun, makineli tüf ek çalıştıkça 
Unların yere serileceklerini he
~en her ordunun talimnamesi 
d~ kanun gibi kabul etmekte -
b·ır. Bu kaide şu demektir ki tek 

o 

o 

bugünaen gelmeltte olcluğunu, 
denizde ve havada olduğu gibi 
gelecekte karada da artık yal
nız filoların çarpışacağını göre
cegız. Bu suretle bir müddet 
sonra insanm ve hayvanın yani 
canlının adali gücü cansızın son 
suz kudreti yanında silinecek, 
küçülecek ve ortadan kaybola -
caktır. İdare edici olarak insa -
nm dimağı ve sinirleri gene en 
büyük faktör olarak kalmakla 
beraber asıl büyük işi motor, 
makine, top ve infiJak maddrsi 
yani cansız kudret görecektir. 

Bu noktadan akla şu düşünce 
gelebilir: İnsan gücü savaş vası
n.-.. .ı-..ıc. lc.ıı~e:a-i JcayMclan-

ce ve idare eaici olarak mah<lut 
insanlara ihtiyaç hasıl olunca 
insanların büyük kısmı harbın 
felaketinden masun kalmıyacak 
mıdır? Bu sualin cevabı ancak 
menfi olabilir. Çünkü bir <lda 
harbı yapacak esas kudret can -
sız da olsa onun mümkün oldu
ğu kadar, ulusun büyüklügü 
mikyasında geniş olması gücün 
fazlalılığı bakımından daima 
faydalı olacağı için idare eıiici
ler de pek mahdut olmaya..:.'.:lk -
tır. Bilakis türlüleşen teknik iş
lerin görülmesi için türlü türlü 
insanlara ihtiyaç görülecektir. 
Sonra da alabildiğine büyüyen 
-n19sr: kudret o kadar muazzcım 

olacaktır ki Büyült liarpta ({Ö - ı ve ham maade tiaynaklan aı·nn
rüldüğü gibi onun hir anda öt - maktadır. Öyle devletler vardır 
dürebileceği insanları esk nin ki (mesela Japonya) dünyanın 
senelerle süren harpları öldüre- en iyi ordularından birine ve en 
mezdi. O halde harp felaketi bu mükemmel sanayie sahip oldu -
şekilde de baki kalacak ve bü - ğu halde ham madde kaynağı -
tün ulusça ona karşı tedbir al • nm ve bilhassa bugün makine -
rnak gerekecektir. leşmiş orduların can damarını 

Eskiden fazla olarak meyda- teşkil eden petrol kaynaklarına 
na cıkacak olan yalnız sonsuz sahip olmadığt için mühim fır -
malzeme, ham madde ve endüs- satlar kaçırmakta, büyiik harp
tri ihtiyacı olacaktır. ları göze alamamaktadır. Nite· 

· Hakikaten daha bugürı.den u- kim B ü y ü k H a r p t e Al-
luslann savas gücü için ulıısun manya da a n c a k a b 1 u k a 
saydığı insanlar adedi değ ıl fa- yüzünden yani ham madde nok
kat modern manada silahlandı- sanından mağlUp olmuştu. Çün
raçağ'ı insanlar adedi ve hatta kü daha bugünden harplar bir 
bundan da evvel sanayi kudreti malzeme harbr halini almış ve ır ınakineli tüfek .e.ak.idan ..hir 

~ç ytrz 'kışının müdafaa edeme-

~~i e~~~~~~~n tek başına müda- 1 BAŞKA ORDULARA AiT KISA HABERLER ı 
~Ve iş hakikaten de böyle ol - 1...----~--------"----~-----=------------

Fransa 
Ha va ordusundan bu sene 

harp akademisine alınan subay
lar için daha evvel şu kıta staj
ları esası kabul edilmiştir: 3 
hafta müddetle 503 numaralı 
tank alayında, 4 hafta deniz tay 
yare hizmetinde, 3 er haf ta su
bay larm mensup olmadığı kıta
larda keşif, av ve bombardıman 
tayyarelerinde, 1 hafta kabili 
bt. <balonlarda, 1 hafta 402 nu
n ·ah tayyare defi alayında a
tış limi, 3 hafta piyade ve top
çud<1, ~ hafta süvaride. Tekmil 
bu stajlarda muvafık sicil almak 
şarttır. 

~· bir çok cephelerde hücuma İngiltere Japonya 1 ve fena havalardaki harp uçuş-
l'i~:an iknahsan kitlnlelekri cesaretle- Önu"mu"zdeki sonbaharda ya- larma atfedildiği gibi malzeme 
lll ve rama ı larına rağ - Japonların hava seferlerinde-
h..cn. yerlere serildiler ve maki _ pılacak olan büyük manevra İn- . 1 d . fenalığından da ileri geldiği söy 
··t k n1 w ki zayıatı son zaman ar a göziı 
1_ rıın, tekniğin, cansız kuvvetin giliz genel kurmay baş a ıgı - leniyor. Mançuri muharebeleri 
~ar~ısında sı'nı'p kald 1 nın (büyük erkanıharbiye reis- çekecek kadar çok olmuştur. 
l "( ı ar, çamur esnasında da 10 - 15 tayyare yer 
1~rın içerisine saplandılar. Bu liği) emrinde olacak ve Vinçs- Deniz bakanlığının tebliğine 
dltleleri tekrar yerlerinden kal- ter etrafında denizle Kennet nazaran son 34 ay zarfındaki den atılan silahlarla düşürül -
~1trnak, onlara hareket kabili - nehri arasındaki sahada yapıla- düşme hadisesi 218 dir. Bunun müştü. 
)\..Cti ... verebilmek için insan di • caktır. Manevraya 40.000 kişi - b b' 1 1 1 k 
•• 1 - se e ı tayyare er e yapı an sı 
~ agı ve teknik daha büyük bir lik kuvvet iştirak edecektir. 
Qa.nsrz kuvveti yani tankı mey _ Bunlar 1, 2, 3, 4 üncü piyade 
Q ana getirmek zaruretini duy - kuvvetlerile 1 ve 2 nci süvari 

U. tuğu (liva) 1 inci zmhlı tuğu ve 
de~ alnız bu mukabil tedbirler müstahfaz ordunun diğer bazı 
~ gıı ve fakat bizzat orduların birliklerinden ibaret olarak ce • 
t~kd·i kudretlerini artırmak için man 52 tabur piyade, 10 alay 
t nik ilerlemesinden istifade süvari, 70 batarya topçu, 4 tank 
:e~ düşünceleri ordulara he: taburu ve 1 zırhlı otomobil ala
İllc~ hır ~ürü ve insan kuvvetiyle yından müteşekkil bulunacak -
la.;Ulemıyecek kudretli vasıta - tır. 
tetıso!tmaktadır. Ordularm !md- Otojiro tayyaresinin (dikine 
f.l.e ~rı de tıpkı makinede~i zin çrkan tayyare) mucidi Dela Ei
ler· ?vvetler kaidesi gibi süra.::- ewa Krallık hava cemiyetine 
llip~~ın murabbaları ile mütena- verdiği bir raporda 18 aylık tec~ 
?ıin ır. O halde buhar makinelji. rübeden sonra şakuli olarak çık 
?-un ve hassaten infilaklı m•>to - mak işinde büyük muvaf fakiyet
len ~~ydana getirdiği yeniiik -
\>ar ıstıfade etmemeğe imkan ler elde edildiğini bildirmiştir. 
hUr~ıydı? Bu sebeptend:r ki Taşlrk, sürülmüş ve camurlu a
flıo~n ordularda muazzam bir razide ilk sıçrayışla 7 metreye 
llin Orlaşma, makineleşme işi _ vasıl olunmakta ve çok yakın a
l'tıek alabildiğine serpilip büyü _ ğaç ve binalar üzerinden bu su
ha ~e ~~duğunu görüyoruz. Da- retle tehlikesizce geçilmektedir 
llin ugu~den Fransada piyade- • 
lltın takrıben dörtte biri, topçu- ispanya 
tihk/o40 ı, süvarinin % 30 u, is- Fransız - İtal an anlaşma • 
%5; 111• ve muhabere kıtalarının smdan sonra Deniz bakanhğ 
\tasıt ~ınden fazlasının motorlu Balear adalarının denizden mü 
l-'ani a .~r üzerine alındıklarını, teharrik olarak müdafaa vasıta· 
tabb s~ratıerinin ve bunun mu- larını ikmal etmek üzere beş se· 
İttıdraı ıle. . mütenasip olarak nede 44 7 milyon Peçeta' sarfını 
llıetn~!~rını~ artırıldığını, diğer karar altına almıştır. Bunun i • 
itip etlenn de aynı yolu ta- çin asgari ihtiyaç olarak şunla· 
l'uı. Ctnıekte olduğunu görüyo - rm tedariki zaruri görülmekte· 

Piıo d' . dir: 400 er tonluk 12 denizaltı 
Sevk ve .1ae ınsanlar tarafından gemisi, 800 er tonluk 12 torpi • 
taıarınr 1 ~re edilen harp vası - tobot, 200 tonluk 12 motorbot1 

t~len b~ ?1rle~mesinden husule 5 Oşer tonluk ve torpito taşıyan 
lıtrıd· rl~klerı kastediyorsak hücum botları, 500 er tonluk 12 
tibi 

1 denızde ve havada olduğu layter, 8 mayın tarama gemisi, 
~ ~elecekte karada da filola- 3 şilep, 2 mayın dökme gemisi. 

cuda geleceğini ve hatta 
Bir ceylan çeviklil}ile daölara tlrmanan tanklar 

• 

Bahriyede hizmetini bitirmiş 
olan mütehassrs elektrikçi ve di
zel motorcu işçilerin sivil usta 
olarak VII, XIV ve XV inci 
mmtakalardaki kalelerde çalış -
maları teklif olunmuştur. Maa
maf ih alacakları maaşların ta
yini ve bu işlerde ne dereceye 
kadar elverişli olabileceklerini 
tayin için kısa bir tecrübe dev -
resi geçireceklerdir. 

Kap Antibes'te ve deniz filo
larının çok uğradrkları Juan kör 
f ezinde telsiz işaretleri veren 
bir deniz feneri yapılmıştır. 

Bundan maksat sis esnasında 
vereceği işaretlerin yardımı ile 
gemilerin bulunduktan yeri ta
yin etmesine yardımdır. Bu fe
nerlerden Akdeniz sahilinde de 
daha dört tane yapılması düşü
nülmektedir. 

Yeni yapılan 400 milimetre 
Iapmdaki demiryol obüsünün 
sıkleti takriben 140 tondur. 
Menzili 16000 metre, mermi a
ğırlığı 640 kilogram. 900 kilo-
gramlık mermi ile 15000 metre
dir. Bu mermi içinde 90 kilo in
filak maddesi vardır. İrtifa zavi 
yesi azami 65 derece, atış saha
sı 12 derece, uzunluğu 20 met
redir. 

• 

- ... 

bir savaş için bitmez tükenmez 
demir, kömür, petrol, bakır ve
saire vesaire sarfı icap etmekte 
bulunmuştur. O derecede ki ya· 
rm bu ham madde kaynaklarına 
ve onları işliyecek endüstriye 
sahip olmayan milletler için 
harbetrnek imkanı kalmıyacak· 
tır. Her şeyden evvel bunları 
gözönünde tutmak laznngele -
cektir. Bu analizden sonra Türk 
cumhuriyet hükumetinin sanayi 
kurumuna ve ham madde kay -
naklarını araştımıağa verdiği 
ehemmiyet daha kolaylıkla an· 
!aşılabilir ümidindeyiz. 

M. Şevki 

Amerika 
Birleşik Cumhuriyetler hüku

meti deniz kuvvetleri için yapı
lacak tayyarelerin adedini 500 
olarak tesbit etmiştir. Bunların 
yarısı eskimiş tayyarelerin ye • 
rine geçecek, diğer yarısı deniz 
tayyare kuvvetlerini 1000 e çı • 
karmağa yarayacaktır. 1935 -36 
senelerinde Entrcprise ve Y ork
town tayyare gemileri için 216 
tayyare yapılacak ve gemiler -
den her biri 18 av, 18 keşif, 18 
bomba, 18 torpito tayyaresile 
36 yedek tayyare ki ceman 108 
tayyare taşıyacaktır. Eskimiş o
lan Langley tayyare gemisi ye. 
rine 936 da yenisi yapılacaktır. 
1936 senesi bidayetinde deniz 
cephesinde kullanılabilecek tay
yare adedi 1195 olacaktır. 

Herald gazetesinin istihbara
tına göre Amerikada telsiz dal· 
galarıyla sevkedilen torpito ü • 
zerinde çok çalışılmaktadır. 
Verici merkez tayyare, gemi ve 
ya denizaltı gemisi üzerinde bu
lunabilmektedir. Torpito su sat 
hından 3 metre aşağıda sevko -
lunmaktadır. Giderken torpito 
su üstünde hafif bir iz bırakı -
yor ve düşmana hemen hiç te 
görünmüyor, torpitoyu görmek 
suretile kaçınmak hemen de 
gayri mümkündür. Sevk menz;. 
li takriben 1 O mil kadard • 

Japonya 

• 

Japon filosu kumandanı A .. 
miral Suetfugu yerine Vis Ami
ral Sankichi tayin olunmuştur. 
Chanssiu adasındaki Simono • 
seki limanından Kiu5ı; ı u adasın. 
daki Modsi limanı.na deniz altın 
dan bir tünel yapılması karar -
laştırılmıştrr. Bu suretle adalar
dan birisi üzerinde bulunan bü
yilk maden sanayii ikincideki 
fabrika~a~la. birleşmiş olacaktır. 
Keza bırıncıdeki kömür ikinci • 
de bulunan harp limanına sev -
kolunabilecektir. Bu sebepten 
tünelin stratejik kıymeti çok 
büyüktür. 

• 
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"' 
ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 

Yarışrmıza bu kUçUk te girmek isterdi. Yaln12 
daha yazı yazmaköl)renmemiş 

Çocuklar, aranızda bir yarışa 
başladık. Dört gün önceki sayı
mızda, sızın " Yarının Bü
yükleri" adlı sahi[ enizde, salın
cakta sallanan bir çocuk resmi 
vardı. İsterseniz o sayımı
zı aldmp bakın. Işte o salıncak
ta sallanan çocuk için öz türkçe 
ile on beş satırı geçmemek üzere 
bir yazı yazacaksınız. İyi din
leyin, öz türkçe ile. Bu salın
cakta sallanan çocuğu an)atan 
en güzel yazılardan: 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı; 

İkinciye: Bir mekano; 
u çüncüye; Büyük bir lastik 

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. 

MONOLOG 

Ah, Canım Sayfiye! 
'.Artık yaza iyiden iyiye giriyo 

ı-uz. Ben de sayfiyeye bayılırım. 
Geçen yıl bizim Bayana dedim 
ki, bari hiç olmazsa bu yazı şöy
le ağaçlıklı, bahçeli, açık bir yer 
de geçirelim. Kalamışta tamdık 
ahbaplardan birinin köşkü var. 
Buradan akşamları güneşin ba
tışını seyretmeğe doyum olmu
yor. lstanbulun üstüne tatlı bir 
erguvani renk yayılıyor, yavaş 
yavaş morlaşıyor, sonra kararı
yor, yerini karanlığa ve geceye 
bıral:ıyor. 

l.:'miz de öyle arzulanıyor -
du'~ ki, daha Nisandan hazırlan
mağa başladık. Göztepede bir 
köşk tuttuk. Yerleştikten sonra 
artık bahçemize de yaz tuvaleti 
venneğe çalışıyorduk. Evvela 
cimen ektik. Fakat serçeler to -
humları yiyip gittiler. Baktım 
olmıyacak, hiç olmazsa çimen 
manzarası versin diye bahçeye 
tahtalar serdim, hepsini de yeşi 
le boyadım. Oyle bir çimen ol -
du ki, ne sulamağa ihtiyacı var
dı, ne makaslayıp düzeltmeğe .. 
Bizim bayanın sevincine son 
yoktu. Ben başka yönden sevini 
yordum. Çünkü burada, lstan -
bul g;bi öyle sinemaya, tiyatro
ya, krıhveye, birahaneye filan gi 
diTJ m:ısrnf edecek yer yoktu. Pa 
n:ımız da birikiyordu. Temmuz 
gelip te sıcaklar iyiden iyiye baş 
ladı mı. a!~şam yemeklerini çı -
kıp bahçede yiyorduk. Gündüz
leri de hep gölgede oturuyor, ya 
hud tçıtı bir şekerleme kestiri
yorduk. Bahçemizde bir arşın 
boyundaki bir fidandan başka 
ağaç yoktu ama, onun büyüyüp 
dal budak salmasını beklemek 
~n bizde de sabır yoktu. 

Onun için bir gün lstanbula 
indim. Koca bir bahçe şemsiye
si aldım. Güneş ne tarafa eğilir
se, biz de şemsiyeyi o tarafa doğ 
ru çeviriyorduk. Pratik işlere 
bayılırım doğrusu: 

Eş dost artık bizim Göztepe
de oturduğumuzu öğrenmişler -
di. Ben de arada sırada bahçe -
mizden sırf onu düşünerek ko -
parmışım gibi, çiçek getiriyor • 
c!um. 

Ne. yazık ki bahı:emizde üç 
tanecık gül vardı. Biz:m bayan 
da bu.nlan kopardığımı hiç iste
mez~ı. Ben de mecburen çiçekçi 
r~ ugrar ve müdüre götürmek 
ıçın paramla en iyilerinden bir 
g~l alırdım. Bir gül parası çok 
hır şey aeğildir. Hem sonra mü 
dürter, memurlarının kendileri
ni böyle gözetlemelerinden hoş 
lamrlar. 

Bahçemizin bir kusuru vardı. 
Hiç serin değildi. Halbuki bi -
zim bayan da bir havuz istiyor
du. içinde irili ufaklı balıklar 
yüzen bir havuz ... Bundan ko • 
lay ne var? Hemen bir fıçı al -
dım, ortasından destere ile iki -
ye böldüm. Köşkün mahzenin . 
de kalmış bir kurşun boru ile 
mükemmel bir fıskıye de yap -
tım. Birkaç ta kırmızı balık .. 
Mükemmel! Havuzumuz ta • 
mamlanmıştı. Fakat sekiz gün 
sonra, havuzun suyu öyle bulan 
dr ki, kırmızı balıkları bile göre 
mez olduk. 

Eylüle kadar herşey yolunda 
gidiyordu. Bir gün bir fırtına 
çıktı, bahçedeki şemsiyeyi par -
çaladı. Havuzun bir tarafı çat -
ladı, sular aktı, balıklar öldüler. 

Her gün tren ve vapur saat-

1 BULMACA FAYDALI BILCILER 

Bu kUçUk Karaca anası 
g eyi ğ i k a y bet m i ş. Siz 

onu bulabilir mis nlz ? 

KOLAY RESiM 

n. 

BugUnkU 8 
program 

Yclou, müracaat 
y e r e r ; 

ISTANBUL 
12,30 Muhtelıf plak ne$riyau. 18 Dans 

musikiııı plak, 19,20 Çocuk saatı - Hıka
yeler Mes'ut Cemil, 19,50 Haberler, :o 
Profesor Liko Amar Keman koro, 20 ... 0 
Havaiyen kitar Şiyret ve arkadaşları! 21 
Bayan Babikyan şan piyano refakatıylc. 
21 20 Son haberler. 21,30 Radyo, caz ve 
ta~go orkestrası Bayan Birsen ıan. 

BUKREŞ 
823 Kbz. 364 m 

Deniz Yollan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi, Haydarpaıa. 
Telefon 42145 

13-15 GündUz plak yayımı, 18 Mar~ 11~ 
valslar, ı9 Duyumlar, 19,15 Oda musık~s.ı, 8 
20 Üniversite dersleri,, 20,20 Oda musıkı~ı, 
20 üniversite dcrslen, 20,20 Senfomk 

Liman 
hareketleri 

vals plakları, 20,55 Musiki konferansı, 
21,15 Senfonik konser, 23 Duyumlar, 
23,15 Plak, 23.45 Fransızca ve Almanca 
son haberler. 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m 

17 .20: Radyo artistlerinin solist konseri. 
20: .Edebiyat. 21: Karışık konser. 22: 
Çekçe yayım. 23.05: İngilizce. 24.05: Al-
manca. 

BUDAPEŞTE 

545 Klu. 550 m . 

19.15: Salon musikisi. 20.30: Mozartın 
"DON JUAN., operası (Operadan nakil., 
22.05: Duyumlar. 23.45: Hava raporu. 23. 
50: Çingene mızıkası. 24.30: Plak. 

ROMA 
713 Khz. 421 m. 

20.15: Karışık konser. Sözler, plik. 21: 
Duyumlar. Plak. 21.25: Yunanistan için 
yayan. 21.30: Sözler. 21.50: Ulusal hava· 
lar 21.55: "La Grande ora,. adlı üç perde
li piyes. 23.30: Dans musikisi. 24: Dıı
yumlar. 

BELG RAD 
686 Khz. 437 m. 

20.30: Ulusal yayım. 21: Zagrebdcn na
kil. 23: Eğlenceli musiki. 

STOKHOLM 
704 Kbz. 426 mı 

20.30: Duyumlar. 21: Karışık yayım 
(Kopenhag"dan nakil). 23: Eğlenceli mu
siki. 

C~AG 

638 Khıı:. 470 m. 

2().05: Duyumlar. 20.15: Plak, konferans. 
21: Üniversiteden nakil. 21.15: Kadm ko
rosu konseri. 2ı.35 : Victor Hugo yayımı. 
22.10: Senfonik konıer. 23: Duyumlar. 23. 
15! Pll.k. 23.30: Ruaça duyumlar. 

VARŞOVA 

224 Khz. 1339 m. 

19.45: Şarkılar. Sözler. 20.35: Bulgar 
koro konseri. 20.50: Sözler. 21.lS: Senfo
nik konser. 23.30: Şiirler. 23.4S: Sözler. 
24.05: Dans plaklarL 

PARIS 
182 Khz 1648 m. 

21: Operet musikisi. 21.30: Gazete ha
berleri. 22.15: Duyumlar (Ajans). 20.30: 
Hava raporu.23.35: Lucien Goldy cazı. 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Bandırmaya: (Gülnihal), Karade • 
nize: (Tarı), Mudanyaya: (Antalya) 
Imroza: (Tayyar), Izmire: (Sakar -
ya), lzmite : (Ayten). 

Dün limanımıza gelen vapurlar şun 
lardır: 

Bandırmadan: (Saadet). Izmitten: 
(Güzel Bandırma), Mudanyadan: 
(Asya), Karadenizden: (Göneysu), 
Ayvalıktan: (Bartın). 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar şunlardır: 

Mudanyaya: (Saadet), lzmite: 
(Asya), Mersine: (Çanakkale). 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir: 

lskenderiyeden: (lzmir), Mudan • 
yadan: (Antalya), Izmitten: (Ay -
ten). 

• itfaiye 
Tele fon la rı 

f stanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, BüyÜkdere, 
Paşabal-ıçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
ta~ Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntakalarr için telefon santra
lındaki memura (yanııın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

e Hastane adresleri 
ve Telefonları 

CerTahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 
Zeynep Kimil hastanesi. 
0.küdar, Nuh ka:ruıu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Ha eki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 

Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kıılası 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

ŞUNDAN BUNDAN 1 • Sinemalar 
Tiyatrolar e 

Etfal hastanesi. Şi§li 

Haydarpaıa Nümune haı· 
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 

yardım teşkilSh Çok anlayışh! 
Doktor (şişmana) - En faz-

la kaç kilo geldiniz? 
Şişman - 117 kilo. 
Doktor - En az ne kadar? 
Şişman - Doğduğum zaman 

galiba beş buçuk kilo gelmişi~. 

o:şçide 

Dişçi (kapıyı açarak salonda
kilere) - En fazla bekleyen 
kimse o buyursun. 

Terzi (faturayı uzatarak) -
En fazla bekleyen benim: tam 
altı ay oluyor. • Ne dem·ş? 

Lokantacı (garsona) Ben 
sana bin defa söylemedim mi ki 
müşteri ile münakaşa etmiye • 
ceksin. Müşteri daima haklıdır. 
Ne diyordu sana? 

Garson - Bu lokantanın sa -
hibi budalanın biridir, diyordu. 

lerine tabi olduğum için, ekseri 
ya bunları kaçırıyor, daireye 
geç geliyordum. Para ile aldı -
ğım güller de para etmedi. Mü
dürle aramız açıldı, istifaya 
mecbur oldum. ' 

~aktım, bu gidiş, gidiş değil, 
yeşıl tahtaları sattım, şemsiye -
yi sattı~, fıçıyı sattnn,ölü balık 
lan kedıler alıp kimbilir nerele
re götürdüler? 

Gene öyleyken sayfiyeye ba
yılırım. Güneşin batışını seyret 
meğe, kuşun sakıy,ışım dinleme
ğe doyum olmaz. 
Eğer burada içinizden birini

zin sayfiyelik bir yerde köşki.1 

nüz varsa, söylesin, Şimdiden 
söz veriyorum ki, her cuma köş
ke öğle yemeğine gelirim. 

• Elhamra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni - Yalova türküsü) 

• ipek: ( Kurfuna dızilen krali· 
çe) ve (Eskimo) 

"' Sara,: (Savaı ıarkUl) ve (Ku
karaça) 

• Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

lf. Şık: (Tauan) ve (Kadınların 
sevgilisi) 

* Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prenses Nadya) 

"'Alkazar: (Bosna sevdaları) ve 
(büyük fehirler uyurken) 

lf. Milli: (Çılgın Kan) ve (Cici 
berber) 

* Tan: (Libebay) 

* Süreyya: (/tto) 

• Sumer: (Bitmemi1 aenloni) 

• Hilal: (Leblebici Horhor ağa) 

:f. Yıldız: (Evlendirelim mi?) ve 
(Cebi delikler) 

lf. Alemdar: (Patron olsaydım) 
ve (Casus kalbi) 

• Usküdar Hale: (Ekmekçi ka. 
dın). 

• N ö bet ç 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar • 
dır : Eminönünde (Agop Minasyan), 
Ankara caddesinde (Eşref), Beyazıd· 
da (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi). 
Şehzade başında (Asaf) . Yenikapıda 
(Sarım), Samatyada (Teofilos), Şeh
remininde (A. Hamdi), Karagümrük· 
te (Fuad), Büyükadada (Mehmed), 
Heybelide (Tanaş), Bakırköyünde 
(Hiıat), Kadıköyünde (Büyük) , Yel· 
değirmeninde (Uçler), Kasımpaşada 
(Merkez), Hasköyde (Halk), Beşik
taşta (Rıza), Mahmudiye caddesinde 
(Mişel Sofranyadis), Taksimde (Tak 
sim), Kalyoncukulluğunda (Beyoğ • 
lu), Şişlide (Halk), Eyüpte (Hik
m~t) eczaneleri. 

Bu numaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-

44998 

KÖPRÜ - HA YDARPASA • KADIKÖY 
15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her sün) 

Köprüden 
Kalkış 

H Paşa- Kadıköyil· 
dan K. ne Varış 

630 x ~ 6 48 
7 00 x 7 18 
7 30 D 
7 35 x 7 53 
735 X E 7 53 
80:> 
820 x 8 40 
830 D 
840 E 
840 D 9 oo 
9 05 Toros 9 23 
9 45 X Adana 10 03 

10 20 
ıı ocı x 11 18 
11 50 x 12 08 
12 30 
13 ıs x 13 33 
14 00 X Ankara muhtelitl4 18 
14 30 1448 
ıs 10 x 15 28 
15 50 x 16 08 
16 2.S 
16 45 x 
17 00 
17 25 Adapazarı 
17 50 x 
18 00 
18 30 Ankara stir'at 
18 55 x 
19 10 
19 45 x 
20 30 x 
2110 x 
22 30 x c. 
23 45 X A. 

A. lş ı ctlı seıerın tHnİ 
günlerı $1er. 

17 05 

17 43 
18 10 

18 48 
19 15 

20 o:. 
20 48 
21 30 
22 50 
24 05 

cuı.1a, 

6 53 
7 23 
7 50 

7 58 
8 20 

8 50 
8 55 

9 28 
10 08 
10 40 
11 23 
12 13 
12 50 
13 38 
14 23 
14 53 
15 33 
16 13 
16 40 

17 15 
ı 7 48 

18 15 
18 53 

19 25 
20 08 
20 53 
21 35 
22 55 
24 10 

pazartc'Sı 

B. ışı eli seıerin renı 
zar gunl ri ışl r. 

per&embr ve P1'· 

X İşaretli seıerkrin 
iltisakı vardır. 

• 
Banlıyc. trcnlerile 

KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 
15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her aun) 

Kadıkö· H. Paşa· 
yünden K. dan K. 

6 25 635 x 

Köprüye 
Var11 

6 50 

ESL X SEL OH 
OZ L 00 L 
8000 820 

805 X D 8 25 
805 E 810 x 8 25 
8 30 8 50 

845 x 9 05 
9000 9 20 

9 15 Ankara sih".at 9 35 
905 E 9 ıs 9 35 
9 40 9 48 x 10 03 

10 20 10 28 x 10 43 
10 50 10 58 Adapazan 11 13 
11 40 11 48 x 12 03 
12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 55 
13 05 t3 ıs x 13 30 
13 45 13 55 x 14 ıo 
14 35 14 ss 
ıs oo 15 08 x 15 23 
15 40 16 00 
16 20 16 28 x 16 43 
ı .. 50 17 10 

17 15 x 171.5 
17 25 17 45 
17 55 18 ıs 

18 15 x 18 35 
18 30 18 40 Adana 18 55 
19 00 19 08 x 19 23 

19 35 x 19 55 
19 45 19 53 Toros 20 08 
20 20 20 28 x 20 43 
21 10 21 20 x 21 35 
21 55 2205 x c. 22 20 
23 05 2315 X B. 23 30 

C. haretli aeferlerio treni J Huirandan 
31 Birinci Teı;rine kadar işler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapılmaz. 
E tşaretli seferler cuma günleri yapılır. (. 

Sisli tipili ve şiddetli hrtmalı havalards 
vapurlar bulundukları mahallerden hareket 
etmincekler barmmak mümkün olmt· 
yan iskeleleri tutmıyacak, yahut daha ev• 
vel tcrk.,debileceklerdir. 

YENi KiTAPLAR 

HAFTA 
Bu eski ve yerleşmiş mecmu

anın bu hafta çıkan sayısında 
Ağaoğlu'nun bir yazısına Peya
mi Safa'nm cevabı, Ağaoğlu 
Ahmet'in bir hassasiyet mese· 
lesine dair bir makales1, Çanak
kaledeki büyü>~ taarruz yazılan 
vardır. 

PERŞEMBE 

Resimli Perşembe gazetesinin 
8 inci sayısı zengin münderi
catla çıktı. Bu sayıda, Ercüment 
Ekrem, İbrahim Alaettin, Fa • 
ruk Nafiz, Aka Gündüz, Malı· 
mut Yesarinin yazıları vardır. 
Fiatı 7,5 kuruştur. 

Deniz Ticaret Hukuku 

Ankara Hukuk Fakültesi De-1 

niz ticareti profesörü Bay Maz
har Nedim Göknilin Deniz Ti
careti Hukuku adlı bir kitabı 
çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

* * • 
Yücel - Bu aylık kültür mec 

muasmm dördüncü sayısı çık • 
mıştır. 

Yeni c;ıktı 

Ticaret Kanunu 
Şer~ i 
Cild: 1 

VASFI RAŞiD SEVIB 
Basıldığı yer: 

lstanbul TAN 
Matbaası 

1 KUÇUK ILAnLARj 

Sangüzel Taksim sokak No. 30 ha• 
nede, doru renkte koşuya elverişli bej 
yasında bir Arap atı satılıktır. 
. ~ * * • 

3 Lira - Tuvalete ve ıtriyata ait 
her ne yapmak isterseniz, herkesin ya 
pabileceği şekilde form:ilünü yazar 
gönderirim. Sonfen la~ratuvarı. Ka• 
dıköy nhtrmı 76. 

KISARnA 
Maden Suyu 

iştahı arttırır, en ağır 
yemekler kolay haz
mettirir, ıçimi lezzet
li, temiz ve sıhhı sof
ra suyudur. Karaciğer 
ve böbrek taşlannı 

düşürur,taı,ların te,ek
külüne manı olur, her 
çeşit hazım,ızliğe, mi 
de ekşiliğıne, şişkin

liğine, kum ve ,eker 
hastalığına en iyi ve 
ve tabii ilaçtır. 

En tabii İftah illcı 
KISA RNA maden 

suyudur. 3752 
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Bayanlar Sizinle Dertleşelim! 
iyi Bakılmış, Kepeksiz Bir Baş, Ko
kusunu Kaybetmemiş Bir Çiçek 

Demetine Benzer 
Mayıstayız. Havalar biraz se 

rin. Fakat yarın sıcakların bir -
den bire bastımuyacağım kim 
temin edebilir? Ve sizin geceleri 
Çıplak ayakla sandal yahud ör
nıe iskarpin giyerek kırmızıya 

boyalı tırnaklarınızı göstermek 
isteyeceğiniz günlerin uzak ol
tnadığı muhakkak! Biraz darıla 
caksınız ama kusura bakmayın 
acaba yüzde kaç bayan ayağını 
sıkılmadan, utanmadan teşhir 
etmek cesaretini kendinde bulu
Yor? Eğer bu tahmin yüzde biri 
geçerse bunu fazla bir cesarete 
Yüklemeliyiz. Çünkü ayak par -
tnaklarmm hepsi birden güzel 
kadın hakikate ender denecek 
kadar azdır. 

Birçok bayanların iki üç par -
nıağt, düzgün, mevzun, kusur -
suz olduğu halde, diğer ikisi bo
zuk, biraz eğri, hafif çarpıktır. 
:Fakat buna rağmen siz gene san 
dallarınızı giyip kırmızıya boya 
lı tırnaklarınızı göstermek isti
Yorsanız, sizi hoş görmemek 
kabil mi? Ayak parmakları bir 
kere şeklini kaybetti mi, bunları 
Islah etmenin mümkün olmadı
dığına ve sizin de muhakkak su
rette parmaklarınızı göstermek 
istediğinize göre bu işte size ye
gane tavsiyemiz çok ince, örüm 
cek ağı gibi çoraplardan giyme
nizdir. Bunlar biraz pahalıdır. 
:Fakat ne çare?. Güzel görün -
ınek, renkli tırnaklan teşhir et
mek için ayakları düzeltemeyin-
ce, ufak tef ek kusurları örtmek 
iiıerc çok ince ora i mekt n 
b . 

Hiç • saklamayın bayanlar 1 

Ne kadar yalvarsanız kocaları .. 
nız sizin geceleri başınızı bağla
yarak yatmanıza müsaade et
mek istemezler. Bu gece takke
leri hem sizi rahatsız eder. Hem 
de çirkin gösterir. Fakat diğer 
taraftan da saçınızın bozulma • 
smı istemezsiniz. Şu halde ne 
yapmalı; neye baş vurmalı? 

Bize sorarsanız bu işte ilk mü 
lahaza kocanızın sizin hakkınız 
daki güzel hayallerini bozmama 
ğa gayret etmektir. Hele ondü
le saçlı birçok bebeklerin onu 
sizden çalmak imkanlarını ha • 
zırlamak için geceli gündüzlü 
tuzak · kurduklarını düşünecek 
olursanız ne demek istediğimizi 
daha iyi anlarsınız. 

Saçınız geceleri bozulsa bile 
erkeği bin bir bağla bağlayan 
bu cazip, yumuşak demeti onun 
gözünden; yüzünden ayırma -
yın! 

Fakat yatmadan evvel sıkıca, 
tertemiz fırçalamak, parlatmak; 
bunu sabahlan kalkınca tekrar
lamak, hiç şüphe etmeyin ki ha 
rikalar doğurur. İyi bakılmış, 
kepeksiz bir baş, kokusunu kay
betmemiş bir çiçek demetine 
benzer. 

Yalnız saçınız değil, vücudü
nüz de fırçalanmağa mühtaçtır. 
Belki saç fırçası gibi katı bir fır 
ça değil, fakat herhalde kanı ha 
rekete geçirmek, teni yeni bir 
faaliyete sevketmek için sıkı bir 
friksiyon çok lüzumludur. Bir -
ç~.klarınızın, eller, tırnaklar, 

renız ıçın yapmıyacağmız şey ol 
madığı halde, vücudünüzü sa -
jece yıkanmakla bıraktığınıza 
eminim. Halbuki vücudünüzün 
firiksiyona ihtiyacı kat'ıdir. Bu
nun için bilhassa uykudan kal • 
kınca banyodan sonra vücudü 
sıkıca friksiyon yapmayı kat'i -
yen ihmal etmeyin. Size söyliye 
cek daha birçok şeyler var, sev
gili bayanlar! Fakat hepsini bir 
den söylersek sizinle tekrar ko
nuşmak fırsatım kaybetmekten 
korktuğumuz için bugün gene 
size orovar diyoruz. 

1 - OUvercln Maisi 
ve Kestane renOin
de ipekden mamUI 
öğleden sonra g'yi· 
len bir elbise mode· 
li, blUz arzu edilen 
bir yelek şeklinde· 
dir. Eteklil}in gen:,. 
liQi kloşun çizl)ileri· 
le elde edilmektedir. 
(17 bUyUklUDU iç n) 
94 santimetre enin· 

Lsu YE!'1_EKLERi PiŞiREBiLiRSıNiz f 

t •lruz gUndUzleri yUzU· 
hllzte uQraşmamz klfi 

gelmez Bayanlar. 

Rafadan yumurta 
Taze yumurtayı soğuk suda 

yıkadıktan sonra kaynar suyun 
içine atarak üç dakika bırakınız. 
So~ra çıkarıp siliniz ve yumur
taya mahsus ayaklı fincanlara 
koyarak sofraya getiriniz. Yu
murta taze olursa kabuğu gayet 
beyaz olur. Eğer kirli olrsa be -
yazlatmak için tuz ve limon ile 
uğunuz. 

• 
Omlet 

J\ltı yumurtayı kırmız, içine 
biraz tuz, biber, bir kaşık tere -
yağı, bir fincan süt koyarak bir 
kapta çalkayınız. Sonra ayrıca 
bir tava içinde, kızgın ateş üs -
tünde kafi mikdarda yağı yakı
nız. Çalkanmış yumurtayı bu 
kabın çine dökerek pişinceye 
kadar bırakınız. Tavayı bir ta -
bağm içine çeviriniz. 

Salçalı böbrekli 
Yumurta 

o 

Altı böbreği ortalarından iki
ye böldükten sonra, tereyağiyle 
tavada pişirip bir tabağa koyu -
nuz. Aynca bir sahanda da yu
murtayı pişiriniz. Tavadan bi -
rer birer çıkarıp böbreklerin üs
tüne koyunuz. Biraz da salça ila 
ve ediniz. 

Salçah yumurta 
Ekmeği yuvarlak kıt'ada in -

ce ince kesiniz. Bu ekmekleri te 
reyağında kızartıp bir tabak içi
ne diziniz. Ortalarında yapılan 
çukura yumurtaları kırmız. Bun 
dan sonra pişmiş sığır dili, man 
tar, kıyılmış maydanoz, bir mik 
dar limon suyu ve tereyağı ile ka 
rıştırarak bir salça yapınız, yu
murtaların üzerine döktükten 
sonra fırına veriniz. 

• -ö-----, 
ksürüğe kar~ 

Öksürük hiç şüphesiz ki vü -
cut sıhhatinin bozukluğunu gös 
teren bir alamettir. Fakat tütün 
dumanı, vapur dumanı, bazı i -
laçlan koklamak, su içerken ve 
ya konuşurken suyun veyahud 
tükrüğün bir mikdarının hançe 
reye geçmesi öksürüğe sebeb o
labilir. Fakat bu öksürük hasta· 
hk arazından sayılamaz. 

Öksürüğü müteakıp hastalı • 
ğın devresine göre az veya çok 
mikdarda muhtelif renklerde 
balgam denilen lüzucetli bir 
madde dahi çıkar. 

Bazı sinir hastalıklarında ök
sürük ekseriya nöbetle gelir ki 

1 OLGUN BAY ANLAR iÇiN YAZ MODASI : 

da 3,85 metre ipek ya
tltlr. 
2 - Bllhaasa az iri Ba· 
yanlar içi Redingot tekli 
daha elverişlidir. Açık 
yeşil renkte ve çizt;ili 
ipekten bir 7 ıB uzunıu
a u n da Redingot, aynı 
l<nmaştan bir etekllGin 
üzerinde açılmaktadır. 
Yaka beyaz kreptendlr. 
(UI No. to bUyUklUk için) 
94 santimetre eninde 

4185 metre kumat yetitir. 

f~iıı . j -~ 
R 

buna da asabt öksürük derler. 
Boğaz bastalıklarmda öksü -

rük pek şiddetli ve sert olur. Ok 
sUrUk başladı mı, ekseriya 
ıhlamur veya hatmi çiçeği men
kuunu yatarken sıcak sıcak iç -
mek fena bir Adet değildir. 

Küçük çocuklarda öksürüğü 
geçirmek için eczaneden iyotlu 
pamuk almalı ve bunu çocuğun 
arkasma koymalıdır. Hafif bir 
pembelik görüldükten sonra pa
muğu kaldırmalıdır. 

Dahilen kullanmak üzere bazı 
tertipler de vardır. 

Meseli: Menekşe şurubu 30 
gram, erol şurubu 20 gram,Tolu 
şurubu 50 gram, taflan suyu 3 
gram. 

Bqka bir tertib: Poligala şu
rubu 20 gram,altm kökü şurubu 
10 gram,katran suyu şurubu 10 
gram, kodein ıurubu 5 gram. 

Y arun saatte bir kahve kaşı
ğı ile içilir. 

Daha iyisi evde ıhlamur ve 
hatmi çiçeği kaynatılarak, bu 
tertiplerden birini de ilave ede
rek içmektir. 

Ihlamur ve hatmi menkuu 
250 gram, Tolu şurubu 25 gram 
Poligala 25 gram, benzvat dö 
sud 1,20 santigram, katran su
yu 15 gram, taflan suyu 2 gram 

Bu tertip büyükler içindir. 
Eczanelerde yaptmlır. İki saat
te bir fincan içilir. 

3 - Lacivert renkde beyaz desenli ·ipek krepten 
öftleden sonr agiyilen bir elbise modeli. Bu el· 
bisede ön cepheye konulan beyaz parça yelek tek· 

linde kemere kadar uzrmaktadır. Oenif 3'4 uzun u
Oundaki RoGlan kol VE. omuz bat1nda yapllan garni
tür yeni bir moda fekıi arzetmekted r. ( ili Uncu 
bUyUklllk için) 94 santimetre ende 4 metre kumaf 
llzımdır. 

4- Çok zayii olmıyan Bayanlara Kimono b'OzU i J Jrlu 
öftleden sonra elbısesl modeli. Etek iGin gen f iOi 
öndeki dikit er e tamın edilmektedir. Kuma, kahve 
renGi ipek krepten ve yahut yünle karı,ık bir kum2ş
tandır. (7 incı bUyUkıUk iç n) 94 santimetre eninde 
4 110 metre kumaf llzımdır. 
5 - Ori mavi yUnden ve yahut ipek krepten bir el
bise. ön göl)Us parçası koyu mavi renkte ve beyaz 
benekli Taftadandır ve kemerin altmdan sivri uçlu 
bir şekilde geçmektedir. ( ili No. lu bUyUklUk için) 

130 santimetre eninde 2140 metre kumaş IAzımdır. 

Bir tahta 
masayı bu 
biçimde 
yaptırtıp 

beyaza bo
yarsanız za
rif bir eşya 
sahibi olur· 
sun uz. 
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Yazlık kiralık köşk kati 11111111111111111111111111111 IUJllllllllllTlllllllllOllrllllllllllllfllTDllllUJffilfmII llllllllrlllllllllll lllllllllll llll I 
Erenköyünde Etem Efendi cad-

tieıi numara 13, büyük bahçe için- K A Ş E 
de, denize, trene ve tramTaya 
yakm, döşeli, ucuz kiralık kat. 

3902 

NEOKALMı.NA Ademi iktidar 
ve be1gevşekli§1ni sinir 

zafiyetini giderir 
Grip • rtevralji • Baş ve Diş ağrıları. Artritizm ·Romatizma 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111nmıım11111nnumnırrn11urrn nı m rnn 111rmım1111111111 nn ı ıı 

) ...._ 
K VV(;Tl 

~~ORMOBiN 
-----KUTUSUNDAN CIKAı:: 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adreı: Galata, posta kutusu 1255 

3716 1 

lllJIJllllllllllllllllllJllllllllllilllllJ 

OH! 

Belediye Sular idaresinden: 
Şehre daha çok su vermek mak
sadile terkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için yapılması 
gereken ehemmiyetli ameliyat do
layisile 27 Mayıs 935 Pazartesi 
günü saat 14 den ertesi Salı günü 
saat 12 ye kadar şehre terkos su
yu verilmiyeceği muhterem hal-
ka bildirilir. (2884) 

.-
NASJB IJ.ACf Nhlnmı kökOnden agnıı12 çıkardı 

SiZDE ONU KULLAN iN iZ ! 

rıııııııııııııırırııııııııııııııırıııııııı 

~111111111111111111111111111111111111111!: 

~ Deniz yolları ~ 

1 
iŞLETMESi : 

Acenteleri: Karaköy Köprilbaşı E 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- : ı 

Eumızade Han. Tel. 22740 mma 
t: Mersin yolu ~ ' 
E KONYA vapuru 26 Mayıs ~ 
E PAZAR günü saat 10 da Mer- ;:: = sin'e kadar. (2872) C 
~- = 
§ Ayvahk yolu : 
§ ANT AL Y ~ vapu~u 25 Mayıı § , 
: CUMARTESi günü saat 17 de : 
E Dikiliye kadar. (2873) : 
~•lllllillllllllJJlllllllllllllllllllllll'n 

İstanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinıi ve bi11e1i Hisseye göre 

muhammen K 
1450 kapalı 

zarf 

2285 

3174 

3241 

3903 

4152 

4180 

4337 

4752 

4813 

4859 
5591 

Yenikapı Katip Kasım E. Yalı Y. E. 45 Y. SS 158 metre artanın 
11/12 His. 

Haliç Eyüp Büyükcami 

Büyükada Yalı 

Eminönü Rüstempaşa 

Bostancı Çatalçeşme 

Fıruzağa 

Mercan Dayahatun 

Kınalıada 

Üsküdar Selamsız 

Boyacıköy 

Ka11mpaşa Bedrettin 

Kumsal 
Kalenderhane E. 4-6 

Y. 4-6 
Çınar Cad. 4-63 
ve yazıcı 
Taşcılar 

Dere 

9 

15 Mü. 137 
harita 

Yeni Maç 2-2/1 

Çakmakcılar 45 
yokuşu 

Livadya 

Miroğlu 

Mektep 
Yaşmak 

48 

7 

2S 
27 

Maa oda ahtap dükkan 
ve ahınıı 15/120 
Ah,ap hanenin ifti1'1lk ha· 
linde bulunan 1/4 His. 
Kagir dükkln ve üstünde 
odanın 19154011639680 His 
254,SO metre araa 

550 

590 

açık 
artbrma 

" 
1850 kapalı 

zarf 
254 açık 

artbrma 
Ahşap hane ve dükkAn (dük- 994 " 

kin haneye kalbedilmiş) 1/2 His. 
Büyük yeni han orta katta 1200 kapalı 
oda zarf 

259,SO metre arsa 

172 metre ana n barakanın 
9/16 bipesi 

92,40 metre arsa 
Kigir hane 

688 açık 

arttırma 

144 n 

92 " 
4730 kapab 

Sıyıran zarf 
Yukarda evsafı yanlı gayri menkuller on gün müddetle sahta çıkarılmışbr. ihaleleri 6/6/935 

Pamuk Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlara ll~n ' tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat on dörttedir. Sab' milnbasıran gayri miibadil bonosiledir. 
•---!!i!!!i~~~!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!li!!!!!!li!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!li!!!!!!!!!!!~!!!!!i!!i!9 W 

• • ı 
1 ÇiÇEK MERAKLILARHtA 11 ~ 
Avr~pa çamla~ı, her nevi mey- 1 

1 
ve fidanları, zınet çiçekleri en l 

d'd -ı • ; 
1 na ı e gu çeşitlerimiz vardır 1 

Bahçemixi ziyaret etmeden baş: · 
:ta yere gitmeyiniz. 

Şişli - Çifte Cevi:ıler I 
•-- Etem Ali karde,.ler --

y ~· 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İzmit'de Kağrt ve karton fabrikası için umum muham: 
men keşif bedeli 24.244 lira 52 kuruş olan, 

' 1 

l 
1 

1 

l 

Zonguldak,da: 60 Yatakh 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele Birliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağm Mitatpaşa mahallesi Elma• 
lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmış yataklı 
hastane binasıdır. 

2 - Eksiltme müddeti: 22 Mayıs 935 tarihinden itibaren 15 gündür. 
3 - Eksiltme 6 Haziran 935 Perşembe günü saat 15 te Zonguldakta 

amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır! 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 
C - İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su ve 

kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahili telefon, elektrikli sinyal tesi -
satı şartnamesi. 1 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve umum 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve planlar. 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 

Birliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 
6 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

evvel birliğe bir makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bede

linin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu veya 
Ergani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat 
vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrak. 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icabettircceği mall 

kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 
C- Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeşe çrkanıa

cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli Bez Fabrikası birinci kısım müteferrik inşaatı 
vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen bedeli 27 5061 .28 Liradır. 

'} - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cetveli 
e) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 14.- lira bedel ile Sümer Bank An
kara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8 Haziran 1935 cumartesi günü saat 16 da 

Ankara'da Banka merkezindeki komisyonda yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14752 Lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka en az 50.000 
Liralık bir tek bina inşaatım muvaffakiyetle bitirmiş 
olması lazımdır. 

fi - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Süm~r Bank Umumi Müdür
lüğüne getirilerek makpuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfaı ıtanu
ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

-~~~~!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!~~ 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Cumhuriyet Ordusunda kullanılmak üzere 145 5 sa

yılı Askeri Memurlar kanuna ve talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf "Askeri 
bareme göre Kanunuevvelden itibaren 30 lira asli maaş· 
la ve Kanunuevvele kadar 25 lira asli maaşla,, Askeri 
Adli Hakim alınacak dır. 

ı - Bir Hukuk Mektebini en aşağı iyi derecede bi· ; 
tirmiş olmak 

2 - İhtiyat zabit olmak. 
3 - 30 yaşından yukarı olmamak 
4 - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini greği gi· 

bi yapmağa mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası 
buJunmamak "tam teşkilatlı bir askeri hastanede mua· 
yene ettirilecekdir.,, 

5 - Yabancı ile evli olmamak 

Pamuk Sanayii Türk Anonim 
Şirketi H'ssedarları, Ticaret kanu
nunun 385 ve 386 ıncı ve esaa 
mukavelenameıinin 47 inci mad
delerine göre, aşağıdaki ruzname
de yazılı maddeyi müzakere etmek 
üzere 18 haziran 1935 Hlı günü 
.ıaat on beşte Galatada Karamuı
tafa sokağında 149 numaralı Ova
gimyan Hanında 4 üncü katta Şir
ketin İdare Merkezinde Fevkalade 
umunıi heyet halinde içtimaa da
vet olunur. 

Şirket emnlinin küll halinde 
ve tarafeynin rızası ile satılması 

için idare meclisine salahiyet itası. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

. "S_u:ı'i kösele imali" hakkındaki ih 
tıra ıçın bir ihtira beratı talebi zım
nında İstanbul Vilayeti Yüksek k 
m t d' . ma a 

ı~a ev ı edilen 10 Temmuz 1929 

a) Fabrikayı şosaya bağlamak üzre iltisak yolu inşası, 
b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 
hendek hafriyatı işleri vahit fiat esasile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

\ 

1 

6 - Şeref ve haysiyetini muhil bir suçtan mutlak su .. 
rette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha ziyade 
hapse mahkum veya böyle bir suçtan takip altında bu
lunmamak 

7 - Sarhoşluk, kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy
natmış ahlak ve siretçe hakimliğe yaramıyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatile tev
sik etmek. 

Ticaret kanununun 385 ve eıu 
mukavelenamesinin 55 İtlci madde
lerine göre bir hissesi olan hisse
darların da umumi heyete ittfrak 
ve rey vermeğe hakkı Yardır, Te 
birden ziyade hissesi olanların rey
leri, kayıtsız olarak, hisseleri nia
betinde mütesaviyen tezayüt eder. 

Umumi heyete iştirak etmek 
isteyen hissedarlar, hi11e aenetleri· 
ni Uınumi Heyet gününden bir 
hafta evvel Şirket idare merkezine 
tevdi etmelidir. 

Her hissedar kendiaini umumi 
heyette aza bulunan diter biriıi 
vasıtası ile temail ettirebilir. 

Mali müesseıeler tarafından ve
rilen hisse senetlerinin tevdiini na
tık vesikalar hisse senetleri maka
mında kabul olunur. 

tarih ve : 1~57 evrak numarah ınü • 
racaatın ihtiva ettiği hukuk bu k 
b k d . ere 
aş asına evır veyahut icara veril • 

mesi teklif edilmekte olduğundan bu 
hususta fazla mallımat edinmek iste
yenlerin Galata'da Aslan hanında 

5 inci katta 1-4 numaralarla mürak
kam idarehaneye müract eaylemeleri 
ilan olunur. 3845 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

"Tayyarelere mahsus makineli til
fek kundakları" hakkındaki ihtira i . 
çin berat talebi zımnında İstanbul 
Viliyeti Yüksek makamına verilen 5 ı 
Mayıs 1932 tarih ve 2567 evrak nu
maralı müracaatın ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veva icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartnameler 
d) Vahit fiat ve keşif cetvelıerı . 

. e) Projeler 
. ~steyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat Servisinde göre

bılır~er ve ı.20 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden veya 
izmıt Fab.nkası Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksıltme 8-6-935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de 

Ankara'da Banka Umumi Müdürlüğündeki komisyon
da yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme "K~palı. zarf., usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gı~ebılmek için isteklilerin 1.818.34 lira 

~u~ak~at temıı~a~ vermesi ve bu işlerle iştigal ettiği
nı ~ildıren vesaıkı bankaya gösterip ehliyeti f . 
vesikası alması laznndır. ennıye 

6 - Tekli! mektuplarının yukarda yazılı saatten bir saat 
e~velıne ~ada:, B~a Umumi Müdürlüğüne verilme
sı, posta ıle gonderılen mektupların da nihayet muay-

8 - Nüfus ka8"ıdr sureti ve ihtiyat zabiti terhis 
tezkeresi. 

9 - Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercü .. 
mesı 

1 O - Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulundukları 
yerin en büyük Komutanlığına veya askerlik şubesi Baş
kanlığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflarile istida 
ile müracaatları. Ankara'da M. M. V. ne müracaat 

1 

olunur. (2876) _ 

,'-. _E_V_K_A_F __ M_u_o_ı_R_I_Y_E_T_ı_ı_L_A_N_L_A_R_Il 
1 

İ.ttanbul, 23 Mayıs 1935 
il>ARE MECLiSİ 

hususta fazla malumat edinmek iste
yenlerin, Galatada Aslan hanında 5 
inci katta 1-4 numaralarla mürakkam 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilan 
olunur1 3844 

yen saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm kanuni 
şekilde kapatılması lazımdır. 

iİ!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~-· 

Galatada köprü başında 30 No. Cenyo gazinosu ve 
üstündeki birinci kat teslimi tarihinde itibaren 936 ~e
nesi Mayıs bitimine denlü pazarlıkla kiraya verileceğın· 
den istekliler 29 Mayıs 935 çarşamba günü saat on beş~ 
denlü Evkaf Müdüriyetinde varidat kalemine gelınele)rı •. 

.(2864 J 1' 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

u başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

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 kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder. Bu kuv~ yalnız sahib!ne değil, fak at sayı~Mz 

insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d.:>rar 

Siz de iş Bankasınd~~ .Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 

.da .Cumhuriyetin eseridir! 
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Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

PANORAMA ( ~:~~~) 
AÇILMIŞTIR 

Kıymetli HAM• y ET t le di§er maruf 
Bayan 1 ve sevimli artist 

ve san'atk:lrları dinleyeceksiniz. Telefon; 41065 

3868 

AHıS 
MADEN SUYU 'nun 

Mide, Barsak, Karaciğer ve Böb
rek rahatsızlıklannda tesiri çoktur 

" HiLALiAHMER'in 
a <jekapu Satış mahallinde 

KURUŞA 
Soğuk olarak sablmaktadır. 

Bayanlara bu sene yaz-
1 1 k s o n m o d a gayet 
s 8 ğ ı a m ve şık 

'ÇAHKAYA 
F!LE AJOUR ÇORAPLARI 

tavsiye ederiz. 
Her yerde arayınız. 

OR 
Üsküdar orman işleri memurlu

ğundan: 

Kaçak getirilmekte iken yaka
lanıp zaptedilmi~ 341 kental 50 
kilo meşe karışık odunla 352 ken
tal 24 kilo meşe karışık kömür 
1056 demet furun çalısı 600 adet 
sepetçi çubuğu 300 adet çimşir 

knşık 210 adet harman küreği 

2052 adet ymurta tahtası 2 adet 
ceviz kütüğü 876 kilo ardıç tohu
mu 15-5 935 tarihinden itibaren 
açık arttırmaya konulmuştur. is
teklilerin gelip malumat almaları 

ve ihalesine müsadif 29·5-935 çar
tamba fiinü aaat 14 de pey akçe
lerile Haydarpaşa Orman dairesin
deki aatış komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (2863) 3881 

VERESiYE SERiNLiK T atış yerleri: 
Her hangi bir cereyan prizine takılabilir 

Elektrik Vantilatörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

SATiE'de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Zonguldak Vilayetiı:ıde 
Zonguldak - Çaycuma yolunun O-tOOO - 4+495 kılo
metreleri arasında hazırlanacak taş 4783 m3 dır. 

Keşif bedeli 12 6 7 5 lira 21 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri eraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E- Keşif cetveli silsilei fiat cetveli 
F-Grafik . ,. . ,. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı V ılayet Daımı 

Encümeninde ve Başmühendislikde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-5-935 çarşamba günü saat 15 de 

Vilayet Daimi Encümeninde yapılacakdır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılac~kdır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinın .... · lıra 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede 

yazdı saatten bir saat evveline kadar Eı:ıcümene getiri
lerek makbuz mukabilinde verilecekdır. Mektublarını 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmesi dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2 8 O 5) 3862 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma Ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Mıktan Tahmini Mecmuu Pey ak- Tarihi Saati 

fiat c;esi 

Silivri yoğurdu 4000 K. 18 720 54 2-6-935 14 
Kase Yoğurdu ı 000 A. 5 50 5 ,, ,, ,, 14,30 
Süt 5000 K. 12 600 45 ,, ,, ,, 15 
Odurı 45000 K. 1,25 562 43 ,, ,, ,, 15,30 
Kömür 500 K. 4 20 2 ,, ,, ,, 16 

Mektebin 936 sonuna kadar bazı yiyecek ve yakacak 
ihtiyacatını gösteren yukardaki cetvelde bu ihtiyaçları~ 
ne suretle eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangı 
gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminat mıktar
ları gösterilmiştir. İsteklilerin vaktinden evvel teminat
larını mektep veznesine yatırmaları ve arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün ve 
saatte ve şartlan görmek için de her gün komisyona mü
racaatları i1nn olunur. (2673) 3705 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ita yana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

T ravellerı ( Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 3225 

Salıpazar mağazası: 
Sahpazar1, "ecati Bey caddesi "o· 

428 - 436 Tel. 44963 

Metro Han: 
Tünel Meydanı, Beyo§lu Telefon: 44800 

Elektrik Evi : 
Beyazat Mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 

Kadıköy: . 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

Büyükada: 
23 "isan caddesi. Telefon; 56 • 128 

Usküdar: 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon 60312 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi 
Ankara istasyonunda yeni yapılacak Gar binası ile 

Gazino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 789309 lira 55 kuruştur. , 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri . 
C - Tesisat avan projeleri : 'Kalörifer, sıhhi tesısat, 

Elektrik, Havagazı. 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hülasası, 
F - Tesisatlar şartnamesi 
G - Taksimat cetvelleri 
H - Mukavele projesi 
1 - Umumi şartname 
İstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı· 

lığında Devlet Demiryollannın Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine gelen Perşem
be günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryollan Yol 
ve Mebani dairesi binasında toplanacak arttırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 şe kadar ko -
misyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 No. lu kanunun 17 inci maddesine uygun 
3 5 3 2 2 lira 3 8 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe 

girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dnir bcycın
name. 

D - Şimdiye kadar asgari 500,000 lira kıymetin~e 
ve mimari kıymet itibariyle Gar binası ayarında tek bır 
bina inşa etmiş olduğuna dair Nafia Bakanlığından mu
saddak ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 şe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate ka
dar Komisyona gelmiş olması lazımdır. ( 2 7 2 6 ) 

3825 

Haydarpaşa - Pendik banliyösü Gebze'ye kadar uza
tdmtştır. Yeni kısımla münasebeti olan yolculuklardan 
z: :rviayıs 19 3 5 tarihinden iti bar en şu ücretler alınacak~ 
tır. ''kuruş": ' 

Iiaydarpaşa - Pen · 
dik "Pendik hariç' 
kısmile Pendik -
Tt..z1a kısmı arac;ir.ı
da. 
Haydarpaşa - Pen -
dik "Pendik hariç· 
kısmile Tuzla "Tu? 
la hariç" Gebze kıR 
mı arasında. 

Gebze - Pendik ara 
sın da. 

I Mevki 11 Mevki 111 Mevki 
Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş 

Dönüş Dönüş D:)niiş 

0-cret 28 
N.V. 2 

Yekun 30 

Ücret 47 
N.V. 3 

Yekun 50 

1 
Ocret 
N. V. 

19 
1 

47 
3 

50 

71 
4 

75 

28 
2 

19 
1 

20 

34 
1 

35 

14 
1 

34 
1 

35 

48 
2 

50 

24 
1 

14 
1 

15 

24 
1 

25 

9 
1 

24 
1 

25 

~4 
1 

--
35 

14 
1 -

Yekun 20 30 ıs 25 ıo 15 

Çocuklardan bu ücretlerin yarısı alınır. Tatbik şart
lan D.D./48 No. lı banliyö tarifesindedir. Banliyö tr~n
lerinde biletsiz olmak veya mevki değiştirmek dola~ı~.1Y"' 
le katarlarda alınan biletlerin banliyö tarif esindekı uc • 
retleri Haydarpaşa - Pendik ve Pendik - Gebze kısımlar; 
icin ayrı ayrı alınır. · (277

7
8 

- 382 

- - - - c.E 
A • • 1 . M 0 "d0

' •• Et l t BENi U mumı neşrıyat ve yazı ış en u uru: em zze d· 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankar.a ca 

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. 


