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Peyami Safa'nm fıkrası -
Orhan Selim'in hkrası - Şe 
hir haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele
fonları - Etem İzzet Beni
ce'nin y.üısı - Feleğin fık
rası . 
Azız Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal - Sağlık öğüdleri. 
Öz dil sayfası. 
Ekonomi - Askerlik. 
Kars zelzelesinin resimleri. 
Fatih !stanbulu nasd aldı -
Briç dersleri - Sevişmeler. 
Aşkta kadm - Meraklı re
simler. 
Kavgam - Kızd Çember 
Sinema. 
Duyduklarımız, okudukları
mız - Anketimiz. 
Şişman Berta'lar Pariıi na· 
sd dövmüşlerdi?. 
Yarının büyiıkleri. 

K a m i 1 i z m' i n 
ideolojisi 

Yazan: 
Mahmut Esat BOZKURT 

-1-
Bu konuda ( 1) f aydah §eyler 

ıaöylendi ve yazıldı. 
Şu var ki, Kamalizmin ideolojiai 

ortaya konamadı. 
Çünkü: 
Kamalizm, ne on sekizinci asır 

devlet felıefeaile, ne de markıiıt 
bıetotlarla anlatılamazdı. 

Hele ıahıiğ anlamlarla hiçbir 
"'•kiti. 

Ka.malizm ancak kendi bakımla· 
l'ından ıöylenebilir. 

Çünkü: 
Her ıiıtemin önce kendi aıılla· 

l'lndan etüt edilmeai, gerektir. 
Yalnız bu yoldur ki hakikatlere 

tıh~tırır .• hakikatleri ortaya koya
b l:r. 

insan vardır ki kendi görüşleri 
ili çok beğenir. O, erdeline (2) su
nula" herbir hadiıeyi dileğince 
rsostermege çalııır. 
'- Ben, bunu çok ıakat bir metr 
0 uluyorum. Bununla. ..,.._ıiteler 
Ortaya konması imkantızdır. 

Bir insanın bilgileri çok yükaek,: 
arzulan pek parlak olabilir. An
lamlan geniı olabileceği gibi, dü
!Ük, dar da olur. 
• Halbuki herhangi bir sistemin 
:deolojiıi, iç yüzile gösterilebilmek 
çın, , .... "' .. .. 1 • h . ~ k 6 ... tı •• ; ~b':' -~ .... .. erın şa sıg an:.-

.. 1• • " ır yana bıraKJtması ge
•e"ltır. 

b' H~r~angi .b.ir. sistemin oldugu Ki· 
1 gorunmesı ıçın, onun dayandığı 

Prensiplerin asıllarını bozmamak 
terektir. 
Düıünülmelidir ki, aranılan ıey 

J:haiğ anlamlar değil, aiıtemi~ 
endi tutumu ve anlamıdır. 

1 Bunlar biribirine karııtırılma.ma-
ıdır. . 

1- Be.n, Ka!"alizmi olduğu gibi an
~ t.i>!lınek ıçfo, kendi diitünceieri
cl' hır yana koyuyorum. Onu ken· 
t'ı Prensipleri içinde anlatmak İa· 
1Yoruın: 

t k8u; KamaJizmin ideolojisi ola_
a hr. Şunun, bunun değil! .. 
Belgelerim ( 3) ıunlardır: 

, .. 
0

1
J Türk devrimi ıefinin direktif 

oy evleri. 
b) Bu"yu"'k P · · .,. artının benimsediği 

.. rensipler. 
rıuc) Türk Cumurluğunun Ana Ka

nu ( 4). 

l.e~t~.tü.~k; her yerde, her vakit, 
~ ~~unde Türk ulusunun ege· 

en ıgıni öne aürdü. 

)İ..Tna:k devrimi yüriiyüı ve ilerle
llı e bu prensipe dayandı. 

da ~· egemenliği devrimin baırn
Yukıelen bayrak oldu: 

lik li7kirniyet milletindir. Egemen-
t u Uaundur: 

Sıv•rıurum Kongresi bunu söyledi. 
t•y b buna dayandı. Birinci Ka.mu
lkirı .unu Ana Kanununa koydu. 
llun cı Karnutay, ikinci Ana Kanu-

b a teçirdi. 
ltrd u, db~gün baıta gelen prensip. 

en ır il . 
taşta gelen, baş prensiptir. 
..... ~~rnenlik ulusundur. 

~ uun s·· "'k ~ltrtı uyu Partinin karııaında 
tırıd:~rdu. Bugün Kamutayın ba-

f.1 [Arkası 5 incide) 

ahmut Esat BOZKURT -. 
~~) -:M-e_v_z_uda-. ---------

(J~ Müt~leasına. 
( 4 Vesı~alarım. 

) TcşkıUitı Esasiy-". 

( * * * " l'iot· y k' tızrnin . · arın ı sayımızda (Kama· 
tiaiııi ~dcolojisi] adlı bu serinin ikin 

oyacağız.] 

BU o 20 SAYFA 

UÇAÖI GErtE 

UÇAK VURUR 

SAYI: 35- 3338 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

ISTANBUL Telefon { Müdür: 24318 Vazı İ$1eri: 24319. 
İdare ve nlatbaa : 24310 

T arşı Koy 
Basın Kurultayında PARTi GRUBU DA DÜN TOPLAN Dl 

Dün Komisyonlarda Müna- Havadan Gelecek· Tehlikelere 
kaşah Görüşmeler Oldu Karşı Koymaya Mecburuz!. 
Gazeteciler kurulacak bir Akade
mide mesleki kurslara girecekler 

[ Hususi Muhabirimiz bil d i r ı yor ] 

Basın kurultayi bugün sabah
tan C!kşama kadar devamli çalış
malar yaparak genel heyete tet
kik edi:lecek birçok ehemmiyetli· 
es::ı~l::ıra. dair. mazbatalarını ha
zırlamışlardır. IComisyonlarda 
görüşülen ·işler haraı c.tı: ..... ı;n~ _ 
kaışalar.a vesile olmuştur. 

Komisyon mazbataları ve ve
rilen kararlarla mütalealar ya -

DÜÇENiN 

rın sabah onda toplanacak ku • 
rultay genel heyetinde görüşü -
lecektir. Komisyonların görüş -
tükleri işleri ve teklif ettikleri e
saslan kısaca bildiriyorum: 

iş birliği komisyonunda, dev
letle gazeteler arasında münase
betin düzeltilmesi. Gazetelerin 
bu alandaki ihtiyaçları, gazetele 
rin uğradıktan güçlükler, bunla
rın giderilmesi için alınması ge
rek olan tetbirler konuşulmuş -
tur. 

Genel Basın Direktörlüğü ile 
gazeteler arasında muayyen e -
saslara göre sıkı bir çalışma bir
liği yapılması uygun görülmüş 
ve bu iş birliğinin pratik bir yol
dan yerine getirilebilmesi için 
devlet Basın Kurumları arasın -
da bağlılığı yapacak organın ya
ratılması kararlaşmıştır. 

Komisyonca İstanbul gazete. 
terinin sayfa büyüklüklerine gö
re haftanın bazı günleri en fazla 
12 ve diğer günler sekiz sayıfa 
olarak çıkmalarını temin için 
hükumetçe acil ve müessir ted -
birler alınmasının istenmesi ka· 
rarlaşmıştır. 

Kültür komisyonunda. !!ayıfa 
yarışının önüne geçilrr rj ve 
Türk gazeteciliğinin kalite ga • 
zeteciliğine geçmesi yollan aran 
mış ve gazete, mecmua ve kitap
ların geniş ölçüde yayımının bir 
kamutal iş olarak yoluna kon -
= .......... ,11 ...... . 

Kiiltür komisyonu genel di
rektörlükçe teklif edilen sekiz 
maddeyi kabul etmiştir.Bunlar: 

f Arkası 5 incide] 

SÖYLEVi 

!Vlussolini Avrupa 
meselesini anlattl 
Av ustur yan z n Ergenliğini 
Habeş işlerini Söyledi 

.~ussolinin sakin bir resmi 

"Afrikada aldı!lımız 
sUel tedbirleri 
protesto edenler 
ltalyanın gizli 

kapak l ı düşmanlarıdır ,, 

Roma, 26 (A.A.) - Parla -
mentoda Dışarı işleri bakanlığı 
bütçesi görüşmelerine son veri
lirken Mussolini bir söylev ver -
miştir. 

Fransa - ltalya 
D~5e •. İtalyanın icraat ve iş -

cenlıgının esasında siyasal bir 
realizm bulunması lüzumunu 
kaydettikten sonra geçen ikinci 
kanun ayında bağıtlanmış olan 
Fransız - İtalyan anlaşmaların -
dan bahsetmiş ve bu anlaşmala
rın Londra paktının ı 3 üncü 
maddesine bağlı olan birtakım 
meseleleri dolayısiyle kotarmış 
olduğunu söylemiştir. Heyeti 
mecmuası itibariyle kıvanca de· 
ğer sayılabilecek olan bu anlaş -
m~lar, savaştan evvelki münase 

[Arkası 17 incide] 

500 Tayyareyi Göklerimize Salmak için l,5 
Milyon Yurddaşın 20 şer Lira Vermesi Lazım 

[ EQer yurd korunmasanın bizden istediöi en az beşyUz tayyareyi gökterir.""aize 
salamazsak günün birinde bütün yurd bu felaketli görey ıçinde kalabiiir. 

' 

Parti Bildiriği 
Parti hava tehlikesine 
k a r ş ı e 1 i n de n gelen 
bUtUn emekleri yapacak 

Ankara, 26 ( A.A.) - C. 
H. P. Kamutay grupu, 
Türkiyenin hava tehlikesi
ne karşı açık olduğunu 
yurttaşlara anlatmak için 
tayyare kurumunu her su
retle arka/amayı kararlaş
tırmıştır. Türkiyenin hava 
tehlikesine karşı güvenli 
ve savgalı olması için grup 
elinden gelen bütün emek-
leri sarf edecektir. · 

Grup üyeleri "hava teh
likesini bilenler,, arasında 
çalışmağa da ayrıca karar 
vermiştir. 

GÖRİNG 

Yarın Sofyadan 
Ati naya gidecek 
[ Muhabirimiz Bild"riyor ] 

Salya, 26 
Hava bakam Göring bugün 

saat üçte tayyare ile Budajeşte
den buraya geldi. Dış bakanlık 
protokol şefi, şimendiferler ha -
kanı ve kalabalık halk tarafın . 
dan karşılandı. · 

Üç tayyare ile gelen misafır -
ler 9 kişidir. Bunların arasında 

{Arkası S incide) 

İsmet İnönünün yurt müda -
faasr ve hava tehlikesi üzerinde 
ki söylevleri yurdun her huca -
ğmda beklenen önemli akisleri
ni yaptı. Tehlikeyi olduğu gibi 
vatandaşların kulağına yayan 
bu işaret, yurtsever Türk ulusu 
nun 500 tayyareye yatırılacak 

30 .milyonu en kısa zamanda 
ödeyecetini gösteriyor. 

"Hava tehlikesini bilenler,, 
kurumuna girmek için şimdiden 
müracaatlar başlamış, bir · çok 
vatandaşlar üye olmak üzere 
tekliflerini bildirmişlerdir. 

30 milyon lirayı temin için en 
az"bir milyon beş yüz" bin vatan 
daşın 20 lirayı her yıl muntaza 
man ödemesi icap ediyor. Tehli 
kenin önemi .karşısında vatan -
daşlar arasında bir• buçuk mil -
yon değil daha 

0

fazla hal ve va -
kitli yurddaşın çıkacağına şüp-
he bile edilmez. · 

Bu takdirde vakti hali yerin • 

de olanlarımızın yılda 20 ilra 
ödemek· suretile girişecekleri ta 
ahhütlerin sayısı bir buçuk mil 
yonu geçtiği gün, hava tehlike 
sini karşılama yolunda ilk adım 
atılmış olacaktır. Sürekli bir ta 
ahhüt altına · giremiyecek vatan 
daşlar, yardımı üye yazılarak u
lusal ödevlerini yerine getire -
ceklerdir. 

Esnaf cemiyet
leri toplandılar 

Dün sabah esnaf cemiyetleri 
müşterek bürosunda bütün ce -
miyetlerin başkan ve genel sek 
reterlerinin bulunduğu bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
bütün esnafın hava tehlikesine 
karşı sürekli yardımda bulunma 
ları onanmıştır. Her cemiyet bu 
iş için derhal çalışmağa başla -
mış ve dünden itibaren kayıtlan 
m .yenileyen bütün cemiyet üye 
leri ayrıca tayyare makbuzları 

f Arkası 12 incide l 

ı Dün Sofya yolile !ehrimize dokuz Romen artisti gelmiıtir. Ro
man~anın tAnrnmıı bır ' trupunu teıkil eden bu artiatler burada da 
temsıller vermek istemi•lerdir Darya vapur'le 1 k d · 'd 

• " • "7 ı s en erıyeye gı en 
bu artaıtler dönütte bu imkanı arı yacaklardır.] 
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RtiSrıti°-(jtÇE 
iLK ÇARE 

1stanbulu güzeIIeştirmek ve 
buraya seyyah çekmek için her
kesin bir fikri var; kimi Saray
burnuna otel, kimi Çırağan yan
gın yerine plfıj yapıyor. 

iNSAN SESi 
Keman, piyano, flüt, violon· 

1 

sel, kemençe, tanbur yeryüzün· 
deki bütün müzik aletlerinin se· 
si insan sesi yanında papağanın 
konuşması gibi kalır bence. 

Bence insan sesi tabiatın ver· 
diği en güzel, en inanılmaz, en 
yaratıcı yemişlerden biridir. 

Ağaçların hışırtısında, deni
zin iniltisi, hayvanların gükre· 
yişi ve toprağın soluk alrşrnda 
insan sesinin olgunlaşmamış ay 
n ayrı çekirdeklerinden başka 

lstanbulu güzelleştirmek ve 
buraya seyyah çekmek için, mü
saadenizle, benim de bir fikrim 
var; hem büyük bir otel veya 
büyük bir plaj yaptırmak için 
lüzumlu masraflardan hiç biri
ne ihtiyaç göstermiycn bir fikir, 
ki tatbiki için para değil, sade
ce mütearife olmuş bir hakikati 1 

anlayacak kadar akıl ve mantık 
istiyor. 

lstanbulu güzelleştirmek ve 
buraya seyyah çekmek için, mü
saadenizle, ben §U fikirdeyim: 

[ KUçUk Ayasofya camiinin mUze olması dUşUnUIUyor- Erol vapurunun çarkçı başısı va telsiz memuru hldiseyı 
anlabyorlar- Romanya elçisi geldi- Cenubi Amerika gazetecileri Topkapı saraymdalar] 

bir §ey yoktur. 
Belki in~an, bütün bu sesleri 

toplıyarak, olgunlaştırarak, ilk· 
önceleri onları taklit ederek 
kendi sesini bugünkü basama • 
ğına ulaştırmıştır. Bu belki böY. 
ledir. Böyle olmasından ne çı· 
kar? 

Şirketi H ayriyenin mukavelesi
ni feshetmek. 

Çünkü lstanbul, yeryüzünde, 
Boğaziçile tanınmış bir şehirdir 
ve çünkü Boğaziçini körleten 
Şirketi Hayriyedir. 

Eğer Boğaziçinde oturanlar 
azalıyorsa, eğer yazlık için ora
ya gidenler seyrckleşiyorsa, e
ğer bu yüzden ora evleri boşalı
yor, gelirsiz kalıyor, harap olu
yorsa ve eğer yine bu yüzden 
orada hayat sönüyorsa, bence 
z~rre kadar şüphe yok, sebep 
Şırketi Hayriyedir. 

Beli bükülmüş v~ denize doğ
ru sarkan yalrları zamanın pen
çesinden daha merhametsizce 
arkadan öne doğru iten gizli e
lin sahibi odur,· kırları, ağaçları 
ve çiçekleri fırtınanın pençesin
den daha insafsızca yolan gizli 
tırnakların sahibi odur; bütün 
Boğazı ve hele tramvay gibi va
sıtasız kalmış Anadolu tara/mı 
mütekait ihtiyarların, bedbin 
münzevilerin, inmelilerin ve ya
talakların sırtüstü uzandıkları 
viran bir bahçe hali:ıe sokan o
dur: Şirketi Hayriye. 

lstanbulun tarihini, zevkini 
ve neşesini Boğazın evleri, kır
la11, bahçe/erile beraber yolarak 
bilet parası halinde kasasına 
dolduran Şirketi Hayriyenin 
mukavelesini bozunuz; bir iki 
yıla kalmaz, görürsünüz ki üs
küdardan Anadolu kavağına ka 
dar soğuk bir engerek leşi ha
linde yatan Boğaziçi dirilir, he
men o yılan ölüsü kılığından çı
kar, ve bahçelerine, ağaçlarına, 
çiçeklerine insanlarına taze can 
gelir; bir adım ötesindekileri 
ürkütmek §Öyle dursun, yeryü
zünün en uzak taraflarındaki in
sanları kendisine çeker. 

Peyami SAFA 

Beykozda 
Bir kuduz 

Beykozun Buzhane köyünde 
bir kuduz hadisesi olmuş, nere -
den geldiği belli olmayan bir ku 
duz köpek bu köydeki ineği ısı
rıp dalamıştır. Köpek derhal öl 
dürülmüş, fakat inekler dün öl
müştür. 

" TAN" m tefrikası : 35. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

istanbul 
Liman işleri 
lstanbul liman işleri genel 

müdürlüğü teşkilatı ay başın -
dan itibaren Ekonomi Bakan -
lığrna bağlı olarak çalrşmağa 
başlıyacaktır. Bu hususta Fi
nans Bakanlığınca hazırlanan 
layıha projesi bir iki güne ka -
dar Kamutaydan geçecektir. 
Duyduğumuza göre, bu mü -

nasebetle bazı değişiklikler ol
ması muhtemeldir. Liman işle
ri genel müdürlüğü Bakanlığın 
deniz müsteşarlığına bağlana • 
cak, dört aylık denemelerin so
nunda hazırlanan yeni kadro ve 
yeni teşkilatla çalışmağa başla
nacaktır. Yeni kadroya ihtiya
ca göre bir iki servis eklenmiş
tir. Rıhtımların tamiri ve yeni
lenmesi i~leri ile uğraşmak ü
zere bir de fen müdürlüğü ku • 
rulmaktadrr. lstanbul rıhtımla· 
rınrn ihtiyacı kar§ılayacak §e • 
kilde uzatılması projelerinin tat 
bikile bu müdürlük meşgul ola
caktır. 

A m e r i kal ı gazefecirerin 
Basın kuru1tay1na saygdarı 
Evelki akşam Bum müdüri -

yeti İstanbul mümessili N C§et 
Atay taraf mdan şehrimizde bu • 
lunan cenubi AmeriKah ve İs -
panyol gazetecilere Parkotelde 
bir ziyafet verilmiştir. 

Türk ve yabancı gazetecile -
rin bulundukları bu toplantı çok 
içten bir hava içinde geçmiş, 

konuklarımız Ankarada ilk de -
fa toplanan basın kongresine 
saygılarım göndermeğe vasıta 
olmasını Neşet Ataydan rica et
mişlerdir. Neşet Atay tarafın -
dan Ankarada Türk Basın kon
gresine aşağıdaki telgraf çekil • 
miştir:. 

"İstanbulda konuğumuz bulu 
nan cenup Amerikası ve İspan -
yalı gazeteci arkadaşlarımız A
tatürk Türkiyesinin ilk Basın 
kongresini saygı ile esenledik -
lerini ve muvafakiyet dilekleri -
ni bildirmeye beni ara koydular. 
Öz dileklerimle bildiririm.,, 

Konuklarımız dün müzeleri 
gezmişler ve akşam Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

re bakındım. Nereye gidecek -
tim? Kadri yenin, beni götürdü -
gü kır kahvesi aklıma gelmişti; 
yan sokağa saptım. 

Kır ~ahvesi, çok tenhaydı. 

Yoksa o, başkalarının ruhla
rını kalblerini deşip döktükle -
rimfn intikamını mt almak isti-

Yere hır h~sır serdirip uzan -
dım. Kendı. kendime gülüyor _ 
dum. Kadrıye, böyle habersizce 
sıvışmama ne mana verecekti? 

yordu? . . 
tlç dört gündür, kendımı, ,rek 

Lakin onun pişkinligv i bu kı -., ' 

Yalovanın 
Bayındırlığı 
Yalovanın bayındırlık planı 

için gelen Fransız şehircilik mü
tehassısı Prost, burada 20 gün 
kadar kalarak tetkiklerde bulu -
nacağını söyliyerek demiştir ki: 

1 Yabancı dil 
imtihanlarının 

Sonuncu 

"- Y alovanın modern bir su 
şehri haline getirilmesi için ne 
kadar para sarfedileceğini kes -
tirmek imkansızdır. Plan parça 
parça tatbik edilecektir. Yalova 
kaplıcalarının Bayındırlık işleri 
beş yıl içinde bitirilebilir.,, 

Müzeler Gçnel Müdürlüğü, 
cami, mescit ve türbelerin numa 
ralanması işine önemle devam e
diyor. Küçük Ayasofya camii -
ne (M. 194) numarası konul. 
muş, 30 santim kadar meylettiği 
görülen minaresi son bileziğine 
kadar yıktırılmıştır. 

Pr. NUmark gitti 
tlniversite İktısat Enstitüsü 

profesörlerinden Nümark Fran
sa, İsviçre; ve Avusturyada kon
feranslar vermek üzere dün ha -
reket etmiştir. Profesör vereceği 
konferanslarda yeni Tür ki yenin 
ekonomik siya.sadaki medenileş
tirici temayüllerini ve yeni Tür
kiycnin ekonomik politikasını 
anlatacak, konferanslarını bitir
dikten sonra dönecek ir. 

BoOazicinde iki 
gemi çarp ı ş t ı 

Fransız bandıralı Ram vapuri 
le İngiliz bandıralı V eroda gaz 
şilebi dün gece Boğaziçinde çar
pışmışlardır. 4373 tonluk bir ge 
mi olan İngiliz vapuru saat 21 
de Yeni mahalle önünde ilerle -
mek için manevra yaparken Ka
radenizden gelmekte olan gaz 
yüklü Fransız vapuru baş tara
fına şiddetle bindirmiştir. Ya -
pılan araştırma sonunda her iki 
geminin de ehemmiyetli surette 
yaralandıkları anlaşılmıştır.Tah 
kikata devam edilmektedir. 

Sokaklar yıkanacak 
Havalar ısındığından şehrin 

bol su ile sulanması temizlik iş
leri direktörlüğüne bildirilmiş -
tir. Haziranda sulama işine baş 
!anacaktır. Ana sokaklar gece -
teri de bol su ile yıkanarak te -
miı:lenecektir. 

kadının, mazlum mazlu!:l otur
duğunu gördüm. 

Ben, tahminlerimde hiç yaml
mam, aldanmam çocuğum. Bu 
kadını, görür görmez, "patron,, 
un karısı olduğunu derhal an -
ladım, ve bu anlayışımla karar 
verişim arasında bir saniye bile 
geçmemişti. 

"Patron,, kasamn önünde, 

Tıp Fakültesinin yapılan ya -
hancı diller imtihanının netice -
sinde 23 kişinin devamsızlıktan 
ve 14 kişinin de kendi isteklerin
den imtihana girmedikleri anla -
şılmıştır. Girenlerden 48 kişi ik
male, 4 kişi de raporları oldu -
ğur.dan mazeret imtihanlarına 
kalmışlardır. 

tlniversite yabancı diller mek 
tehi fransızca, almanca, ingiliz
ce B kurlarından C kurlarına 
geçmek isteyenlerin imtihanları 
da dün saat 17 de Üniversite 
konferans salonunda yapılmış -
tır. İmtihanlar yazılı olmuştur. 

Hildliahmer 
Haftası 
Kızılay haf tas mm bugün be -

şinci günüdür. İlk günündenbe
ri çok güzel geçmekte olan Kı
zılay haftasının bugünü de yine 
aza kaydı ile geçecektir. Henüz 
sonu almmadrğı için yazılan Ü· 

yenin sayısı bilinmemektedir. 
Fakat merkez başkanlığı çok ol 
duğunu söylemektedir. Bu -ak -
şam radyoda Hiliiliahmcr piye-
si verilecek ve Dolmabahçe, Be 
yazıt, Yeni camide mahyeler ku
rulacaktır. Mahye bir Kızılay 
olacak ve altında da "Kızılaya 
üye olunuz!,, yazısı bulunacak
tır. 

Çarşamba günü akşamı Fe -
rah tiyatrosunda da Hilaliah • 
mer piyesi oynatılacaktır. Bu 
tertip Fatih Kızılay şuoc.,;, ı..ua 
fından yapılmıştır. 

Küçük Ayasofya 
Müze olacak mı? 

Kücük Ayasofyanın müze ya
pılacağı yolunda çıkarılan şayia
lar üzerine Müzeler Genel Mü -
dürü ile görüŞtük. Aziz bize şun 
ları söyledi : 
"-Muhafazası lazımgelen ta 

rihi anıt'lann numaralanarak 
tescilinden başka girişilmiş bir 
teş~bbüs yoktur. Müze yapıl· 
ması yolunda da bir karar alın .. 
mamıştır.,, 

da, sağdaki tezgahın kenarın • 
da, mazlfım mazlılm oturan in
ce, süzük yüzlü kadına da, göz 
ucuyla bakıyordum. 

[~':_~.~~ HABERLER 1 
~ Geçen perşembe günü Y eşilköy 

feneri önünde kuma oturan Peyaaa 
vapuru devamlı çalışmalara rağmen 

hala yüzdürülcmemigtir. 

lf. Türk inkılabı dersleri profesörü 
Yusuf Kenalin "Yeni Türkiye dev
letinin harici siyaseti,, adlı notlan 
Tıp talebe cemiyeti neşriyat ıubesi 

tarafından basılmı' ve talebeye dağı
tılmıştır. 

~ Havalar iyiden iyiye mnmafa 
başlamıştır. Dün termometre 30 de
receye çıkmıgtır. 

:f. Türk dili araştırma cemiyetince 
açılan sentaks anketine karşı memur 
ların ilgili olmaları ilbaylığa bildiril
miştir. tıbayhk ta bunu §arbaylığa 

ve öteki direktörlük, yayınııtır. 

:t- Cumuriyet Halk Partisi Istanbul 
yöntgesi başkanı Hilmi, dün ilbay ve 
kilini ziyaret etmiştir. 

:to Dünkil sayımızda, Imıit yolun
da karaya oturduğu yazılan Hüda • 
verdi motorunun Antalya nakliyat 
şirketin• ait olmayıp baık .. bir ıirke 
tin malı olduğu anla9ılmııtır. 

:f. Liman işleri umum mlidlir mua· 
vinliğine seçilen Himit diln yeni iti
ne başlamıştır. Hamit, evvelce Antal 
ya liman tirketi murakıbı idi. 

:/o Gümrük baş direktörü Seyfi, 
dün ithalat gümrilğUnU ve diğer da
ireleri teftiş etmiştir,. Bu teltitlerde, 
yeni konulan -rvl.•lerin na•ıl itledi-

ği -gözden geçirilmiştir. 

:/o Uzakşarkta afyon tetkikleri ya • 
pan Afyon inhisarı ticaret müdürü 
Şefik Men Formuzdan Japonyaya ha 
reket etmiJtir. Bir ay sonra buraya 
dönecektir. 

'1- Geçenlerde ŞiJe civarında kara
ya oturan Çeken vapuru h~w~·~A; 
liman idaresine:• y~1ınan tahkıkat bı
tirilmi•tl" a,.....ı\le .ikinci kaptanla, 
ikinci çarkçının bulunmadığı anlatıl· 
dığı için ceıa kesilecektir. 

~ Mali yıl dolayısile biltUn Jube
lere vergilerin yeni yıla bırakılma -
dan alınması bildirilmiştir. Bu yıl 
vergi alınması, yüzde seksen beş, dok 
san arasındadır. 

:/o Çatalcada yapılacak yeni okul i
çin malzeme ahnmııtır. Bu&ün bunlar 
Çatalcadan gelecek arabalarla gön • 
derilecektir. 
~Fransız hükQmetinin Jandark mek 

tep gemisi perşembe günil limannnıza 
gelerek altı gün kalacaktır. ~emi ku
mandam ile ilbay kargılıkh zıyaretler 
yapacaklardır. 

~ Romanyanın Ankara sefiri Filo-

Ben insanın, eninde sonunda 
tabiattan bir parça olduğuna 
göz yummuyorum ki •.. 

Çok isterdim ki, sesim gür
olsun, güzel ve derin olsun; 
söylenmesi en güç türküleri so· 
luk alır gibi, konu§ur gibi söy_ • 
leyivereyim. · 

Sesime koku, ışık, boya ko 
yabileyim. 

Ne bir ressam olup çizgileri 
dile getirmek, ne bir ozan olup 
sözleri müzik/eştirmek, bunla• 
rın bir tekini istemezdim. Bir 
radyo mikrofonu önünde bütün 
bir yeryüzüne, sözlerini anlam· 
lariye değil, akışıyla dinletece· 
ğim bir türkü sôyliyebilmek 
yeterdi bana. 

Orhan SELiM 

Üniversite talebesi 
Kampları 

üniversite talebelerinin Hazi· 
randan itiDaren başlayacakları 
kamplar Fakülte ımtihanlan 
gözönünde tutularak dört kısım 
üzerine ayrılmıştır. 

1 - 10 Hazirandan 27 Hazi. 
rana kadar Tıp l"akUHoı;:.ı..~- ı..: 

rinci ve ikinci sıruflarile Edebi· 
yat Fakültesi. 

2 - 1 S Temmuzdan 1 Ağus
tosa kadar Üniversite talim ta -
burunun son sınıfında bulunan 
talebe ile bütün fakültelerin son 
sınıflarına kayıtlı olanlar ve FP"' 

3 - 3 Ağusto:stan 19 Ağus • 
tosa kadar Hukuk, Mülkiye, Dit 
çi, Eczacr, Yüksek Orman v( 
Yüksek İktısat fakülteleri. 

4 - 21 Ağustostan S Eylttle 
kadar da Tıp fakültesinin diğer 
sınıfları ile Yüksek Mühendis ve 
Güzel Sanatlar. 

ti ile Ticaret müste~arı Nikola dllll 
Romanya vapurile §ehrimize gelmit
lerdir. Sefir bir mUddet istirabattea 
sonra Ankaraya gidecektir. 

~ Ekonomi Bakanlığınca tasdik e
dilen yeni liman yükleme ve bo~altıd 
tarifesinin önilmilzdeki cumartesi 19 
nünden itibaren tatbiki kararla§tırıl• 
mıştır. 

- Ah, cicim! Bugünkü hava
ya ne dersin... Kış havasına 
benzemiyor. Ne parlak, ne açık 
değil mi? 

Hani, kafası boynuna telle 
tutturulmuş bebekler vardır, 
parmak vurdun mu, dakikalarca 
kafa sallarlar, işte "patron,, um 
tıpkı onlar gibi karşımda kafa 
sallıyordu: 

- Anlıyorsun ya, cicim! 
"Patron,, umun yüzü balmU

mu gibi sararmıştı. Artık kafa• 
sı boyunlarına telle tutturul • 
muş bebekler gibi kafa sallaya· 
rak, evet, hayır! da diyemiyor • 
du. 

- Evet, hannnef endi. 
kapıp koyuverdim. Bu kadar 
gevşeklik fena! 

sa şaşkmlıgı çabuk giderirdi. 
Def tere, bıraktığım yerden 

Ah, benim küçük şairim, yav
rum ... Eğer sen, hakikaten bir 
şair, bir yazıcı, ne bileyim, çe: 
şit çeşit yazılar yazıyorlar, hanı 
onları yazan muharrirlerden 
biri olsaydın, vallahi, bonjur ci
cim 1 diye bir hikaye, bir şiir fi -
lan, muhakkak yumurtlardın! 

İnce, süzük yüzlü kadınca • 
ğız, gözlerini bana dikmiş, iç • 
ten bir sızlamşla bakıyordu . . '?• 
bana baktıkça eriyor, yüzü b\il' 
bütün süzülüyordu. 

Evet, çocuğum, benim: 
- Bonjur cicim! Başımın ağrısını unutmuş -

tum, yataktan atladım ve bir 
hamlede giyindim. Şimdi, ne 
yapmalıydım? 

Def teri, cebime soktum ve 
kapıyı sessizce açtım, kimseye 
görünmeden sokağa çıkacak -
tım. 

başlayacaktım. Fakat Kadriye
nin verdiği tafsilat, "patron,, un 
macerasını merakla okuma1' 
zevkini kaçırtmıştı. Yalnız, en 
alaka uyandıracak taraf t. onun, 
"patron,, a yaptığı muziplik • 
lerdi, sanıyorum. 

Sayfalara göz gezdiriyor • 

büzülmüs uyukluyordu. Fakat 
onun uykuda bile tetikte d'..lran 
havadan kapma kuvvetile, he • 
men gözlerini açmıştı, söniık 
sönük bakıyordu. 

Gülerek yaklaştım ve her za
mankinden daha teklifsiz daha 
Iaübali bir tavırla, hatt~ biraz 
daha ileriye gideyim, yılışık yı
lışık elimi uzattım: 

Deyişim, zavallı kadıncağızın 
rengini solduruvermişti. 

"Patron,, um, uzanan elimi 
gevşek gevşek sıktı, ve titrek 
titrek kekeledi: 

- Bonjur hanımefendi. 
Eskiden teklifsizleşmek, senli 

benli olmak için can atan adam, 
şimdi büsbiltün zıt duygularla 
kıv~a:myordu. Onun, bir menge
ne ıçındeymis gibi kıvranışını 
görmekten öyle zevk duyuyor -
dum ki... 

Garibi ne, biliyor musun? Bir 
türlü ayağa kalkamıyordu, o -
nun en mühim jesti olan bir eli
ni pantalonunun cebine sokup 
öbür elile bıyığını kaşıması yok 
mu, onu da yapmıyordu. 

Ben, yılışık yılışık kırıttıkça, 
arsız arsız güldükçe, o, otur • 
duğu yerde büsbütün hamurla -
şıyor, pıhtılaşıyordu. 

Ona, acnnıyor değildim, . f ~ "' 
kat karşımdaki hantal ökiızild 
eridiğini, ufalchğmı görındıt 
beni zevkten çıldırtıyordu. 

Kıvırcık saçlı gençle, tezgi.b• 
taki genç kızın gözl~rind.e Y~ ... : 
nan sevinç ışıkları, benı, ~aa
daha ilerilere götünneğe kafi1. 
di. 

Sofada tıs yoktu; ön büyük 
kapı yarı açık duruyordu. Bah
çede' yakalanacağımı düşü~d~m. 
Bir kere kararımı vermıştım, 

yürüdüm. . . 
Bahçede de t~lıhım rardım 

tti. kösktekilerm haberı olma
~an' sokağa çıkabilmiştim. 

Fakat sokakta, şaşkın ve ava-

dum, birden durakladım ve oku
mağa başladım: 

"Dur, çocuğum, biraz güle • 
yim ... Yaptığım çok acı bir mu
ziplik biliyorum, biliyorum ama, 
bir kere niyet etmiştim ve ok 
yaydan çıkmıştı. 

"Patron" umun dükkJlnına 
sık sık uğruyordum. Bir gün, 
ince süzük vüzlü, ufak tefek bir 

J J. 

- Bonjur cicim! 
O, yaklaşışımdan ve senli 

benli konuşuşumdan muhakkak 
ki haz duyacaktı. Fakat: 

- Bonjur cicim! 
Onu dikenleri içine gömü

len bir kirpi gibi ürkek ürkek 
geriletmişti. 
Kahkahayı atmamak için di

şimi sıkııordum. Aym zaman • 

Y ılıştklığı artırdım; inanır 
mısın yavrum, arsız arsız gülü
yordum: 

Ben, hiç oralı değildim: 
- Şimdi bak şekerim, insa -

mn yanında, bir arkadaşı •.• 
Gözümü kırptım. etrafıma ba

kınarak manalı manalı gülüm • 
sedim: 

- Ama, candan, yakın bir 
arkadaşı ... 

Elimle işaret ediyorumı 

Kırıta kırıta gülüyordurn: ir 
- Şimdi, ne yaprn~lı bil .. 

misin? Şöyle bir otomobıle a ... tla 
yıp Hacıosman bayırına dogtll 
bir uzanmalı ... 

Durdum ve içimi çekti~: 
- Öyle canım istiyor kı... • 

(Arkası vat) 
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1935 BÜTÇESi ONAYLANDI 

Memur Ayhklan Ge
cikmeden Verilecek 

Bütçe Yurdun Her Tarafına 
Telgrafla Bildiriliyor 
[ H u s u s t M u h a b i r im i z B i 1 d i rı y o r ] 

Ankara, 26 

Kamutay ibugün Hasan Sa
ikanın Başkanlığında toplandı. 
Geçen toplantıda bazı madde -
!erden istihlak vergisi alınması 
hakkmdaiki kanunun muvakkat 
ikinci maddesi encümene geri 
verilmişti. Encümenden tekrar 
gelen madde okundu. Encümen 
de yapılan değişikliğe göre vi
layet merkezile gümrük bulu -
nan yerlerde demir, çelik, ba -
!kır ve mamulatı ticareti yapan 
ühalatcılarla bunlardan mal a
lıp satan toptancı veya peraken 
deciler fabrika, imalathane, ma 
ğaza ve ellerinde bulunan mal
lan beyannamesini verecekler • 
dir. 

Maddede, bu beyannameler 
tnüddeti içinde verilmezse veya 
mallarını eksik gösterirlerse 
vergi resen doğrudan doğruya 
tahakkuk ettirilerek bir misli 
fazlasile alınır. Ellerinde on t<r 

na kadar ham demir ve iki ton 
kadar ham bakırı bulunanlar 
beyanname vermiyecekler ve 
veııgiden müstesna bulunacak
lardır. Diğer kısımlar üzerine 
tahakkuk ettirilecek vergiler 
aylrk müsavi taksitlerle alına • 
cak deniliyordu. . 

İsmail Sabuncu, verginin ve 
beyannamenin vilayet merkez • 
!erindeki perakendecilere teş -
mil edilmesine itiraz etti. Mad
dte tekrar encümene geri veril
di. 

Bundan sonra bütçenin gö .. 
rüşülmesine devam edildi. Va -
ridat bütçesi 291 reyle müttefi
ken kabul edildi. 

Kabul edilen 1935 bütçesi hü 
kfunete bildirilmiştir. Finans 
Baıkanlrğr bu akşam bütçeyi 
memleketin her tarafına telgraf 
la bildiriyor. Bu suretle memur 
maaşları, ay başında, geçikme
den verilmiş olacaktır. 

Kamutay yarm on beşte top
lanacaktır. 

Şehirler 
••• 
Arası Telefonu 

Ankara, 26 (Tan) - Kamutaya gelen bir layiha ile Ankara -
lstanbul. Avrupa telefon devrelerinin cihazlarını ıslah ve çoğalt
mak için 200 bin liralık taahhüdata girişmek üzere posta telgraf 
umum nıfüliirlüğiine salahiyet verilmesi teklif edilmektedr. 

Bu suretle Şehirler ve uluslar arası telefon mükalcmeleri daha 
kolaylaşmış olacaktir. 

CELAL BAYAR'IN SÖYLEVi 

Tecim Odaları Kurultayı 
~on l'oplantısıını Yaptı 

Bütün istihsal Maddelerimiz 
Birer Birer Elden Geçecek 
'Ankara. 26 ( A.A.) - Türk ı ki : 

t~.cim ve endüstri odaları dördün "Ben kendi hesabıma stantlar 
cu genel kurultayı, son toplantı- dizasyon için şunu söyleyeceğim 
sını bu sabah saat onda başkan ki, bu hususta alacağınız karar 
Ekonomi Bakanı Celal Bayarın kurultayınızın en mühim karar-
başkanlığı altında yapmıştır. !arından birisi olacaktır. Çünkü 

Standardizasyon komisyonu - memlekete ekonomik alanda ilk 
n~? raporu okunduktan sonra ve mühim bir adım atılmış ola -
lll~zakere açılmış, Tarim Bakan caktır. Standardizasyonun yapıl 
lrgı adına Saim Atasagun stan • ması lüzumuna kaniiz. Bunu ifa 
dardizasyonun tarım alanındaki de etmiş bulunuyoruz. 
~eri ve tatbik yolları hakkında Ancak standardizasyonu yap 
2z.ahat vermiştir. Şerif Remzi mak için amatörce fikirlerden 
<.rzmir) rapor hakkında bir tak- de çok uzağız. Başka memleket
tir vererek rapordaki fikirlere ta ler yapıyor veya yapmıyor, biz 
fllaınen iştirak ettiğin, standardi öyle bir fikrin peşinde koşmıyo
zasyonun bütün mallara birden ruz. Memleketin hakiki menfa -
~e ev:'~linden veri~iş bi~ ka.rar c;.~Jeı:ini .hu yolda gördüğümüz i-
a degıl, ancak tetkık netıcesın - çıtıdır kı, bunun ciddi surette tet 

<I: lazım ve mümkünse tatbike- kiki ile uğraşıyoruz. Beyhude 
dılrnesi hususunda standardizas kaybedilmiş zamanları telafi et
~on komisyonu ile hemfikir oldu mek ~stiyo~z. Standardizasyo
gu~u ve bundan bahtiyarlık duy nu, bır~en?ıre bütün mallarımı -
dugunu, takririni bu fikirlerin za şamıl hır şekilde yapmayı id
t:ndisi tarafından anlaşıldığı gi dia etm~k . kimsenin aklından 
1'1 anlaşıhp anlaşılmadığının bel geçmem~ştı~. ~ ~ ~u muhak -
1 0lınası için verdi aini söylemiş- kaktır kı, bu tun ıstihsal madde
tir. 

0 
!erimizi birer birer elden geçire-

.. Bundan sonra bircok hatipler ceğiz. . . .. . . . 
Soz almış ve takri; sahibl ile . Hepsın~~ husus1 şeraıtını tet -
bunlar arasında sorgu ve cevap k~k edecegız. Ayni zamanda ra
Şeklinde konuşmalar olmuştur. kip m~~leketlerde tabi oldukla
:Bu arada Ek · B k lıw rı şeraıtı de tetkik ettirdikten 
Standardiz onomb.~ a ~t gı sonra, varacağımız neticenin u -
h asyon urosu mu e - 1 1 k · · · · f d 

1 ~ssısı Bay Dr. Bade de standar usa w c onomımız ıçı~. ay a ı 
dızasyonun d • ld w olacagma kanaat getırırsek 0 -,... . ne en zarun o ugu .. . d . kil d .. .. 
•ıU ızah etmişt · nun uzerın e ır me en yuruye 

C ır. ceğiz. Böylece gayet pratik, fa. 
. elAI Bayar'm sözleri kat kat'i bir neticeye varmış ola-

' :E:~o.nomi Bakam Celal Bayar, cağız. Bip.aenaleyh bize "siz bü 
g~~s ıtıbariyle bir ihtilaf mevzuu tün mallarımızı standardize et -
0rınediğini söyleyerek demiştir meY.e karar verdiniz mi?." gibi 

Yapı Ve Arazi 
Vergileri 

Ankara, 26 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Vefat ve 
başka sebeplerle sahipleri deği
şen yapı ve arazi vergilerinin 
tahsili icin o bina ile alakası ol
mayan Şahısların tazyik edildik 
leri ve şayi hisseli bina ve arazi 
vergilerinin hissedarlarından 
yalnız birisinden veya bir kaçın 
dan tahsiline gidilmekte olduğu 
yolunda Finans Bakanlığına şi -
kayetlerde bulunulmuştur. Ba -
kanlık bu hususta defterdarlık -
lara bir tamim göndererek yapr 
ve arazinin sahipleri bulunma 
dıkları takdirde, vergilerinin in 
difa sahiplerinden ve şekillerin
den alınmasını, şayi hisseli ara 
zide de hissedarlardan hisseleri 
peşinde tahsilat yapılmasını bil 
dirmiştir. 

......... "- •lbUA•WWWt 

ANKARA KÜÇÜK 
HABERLERi - .__ ..... ~ 

"' Ankara, 26 (Tan) - Bal
ye - Karaaydm madenlerinin ki
ralamak ve işletme şirketin mu 
harrik olarak yakacağı mayi 
mahrukat 3 sene müddetle re -
simden muaf tutulmaktadır. 

bir sual tevcih edilmemelidir. 
Böyle bir suale muhatap, ancak 
amatör insanlar olabilir. Biz, cid 
d1 esanlarla uğraşıyoruz. Teknik 
esaslan, ancak memleketin ulu • 
sal ekonomisine hadim olmak 
şartile ele almak istiyoruz. Ku
rultay buna kanaat getirmelidir 
ve bu sa~lam kanaatini muhitin 
de yaymalıdır. (Alkışlar). 

Bundan sonra Turgut (Mani
sa), Nazmi Topçuoğlu, söz al· 
mtşlardır ve raporun kabulünü 
teklif etmişlerdir. Müzakerenin 

-.ı..a; • .,.cU Jıakkıno•k• takrirlcr ii -
z'!':rine rapor aynen kabul edil • 
miş, takririn de raporla beraber 
neşri muvafık görülmüştür. 

Tecim ve endüsµi odaları ka
nun ve nizamnamesinde yapıla
cak tadilat hakkındaki raporun 
mü.1.akeresine geçilmiş ve rapor 
aynen kabul olunmuştur. Kı;rul-

1 tay, ~~isicumhura Kamutay baş 
kauhğına, Başbakana çekilen 
~aygı telyazılarına gcl"!n karşı • 
hklan büyük bir teıahür!e karş1 
lamı~tır. 

Bundan sonra Ba!-:kan Celal 
Bayar şu sözlerle kc'ngreyi ka. -
pa;mşur : 

Ruznamede başka :ş kalma -
mıstır. Ciddi çalışma1 3rla mü -
him kararlara vardmı t.. Kararla
rınu.ın ulus için daiı:na olduğu 
gibi h:tyırlı olmasını diler, menı
ieketle-rine dönecek üye arl~ada) 
lara H.:!~metler ':1ilt-r:m. 
4 üncü kurultay ıkapanmıştır. 

Atatürk'ün 
Telyazısı 

Ankara, 26 (A.A.) - Türk 
tecim endüstri odaları dördüncü 
genel kurultayınca oybirliği ile 
onanan teklif üzerine cekilen 
saygr tel yazılarına aş~ğıdaki 
karşılıklar gelmiş ve kurultay -
da okunarak alkışlarla karşılan 
mıştır. 

C: Türk tecim ve endüstri o
daları genel kurultayı münase • 
betile hakkımda gösterilen can 
dan duygulara teşekkür ederim. 

Reisicumur 
Kamil Atatürk 

Tecim ve endüstri odaları ge
nel kurultayının hakkımda gös 
terdiği duygulardan ötürü teşek 
kürlerimi sunarım. 

B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda 

Tecim ve endüstri odala -
rı genel kurultayının hakkım -
daki içten duygularına teşekkür 
eder, çahşmalarmın yurt ekono 
misi için verimli olmasını diler 
ve sayın özünüzle kurultay üye 
!erine sevgi ile selamlarım. 

Başvekil: hmet İnönü 

ARADA BiR 

Tayyareye Karşı Tayyare! 
[Bu yazıdaki yeni kelimeler : 

Perkitti - Teyit etti, deyim - ifade, 
Süel - askeri, yönetim - idare, alan 
_ saha, etkili - tesirli, saptalamak 
- tespit etmek, aytışma - münaka
şa bildirik - tebliğ, durum - vazi
y;t, çözem - tahlil] 

İsmet İnönü, Basın kongresin 
de verdiği söylevle ilk sözlerini 
perkitti; 

- Türk havaları tehlükede -
dir! 

Sayın Başbakanın en açık an 
lamile ortaya koyduğu bu teh -
lüke içinde derlediği bütün kor
kunçluğu da kendi deyimi ile 
gözlerimizin önüne seriyor. 

Devlet, Başbakanının ağzile 
şunu söylüyor: 

- Türk yurdunu karadan, 
denizden gelecek her türlü sal • 
dırışlara karşı koruyalı\lecek 
kuvvetteyiz. Ancak, her hangi 
bir gün havadan gelecek, yakın 
ve uzak saldırışlara karşı zayı -
fız. 

AlmanvadaQ. 4 saatte Edirne 
ye, Sofyadan 2 satte istanbula, 
Paristen 8 saatte Çanakkaleye, 
Romadan beş saatte İzmire uçul 
duğu bir devirde bu o demek -
tir ki, dünyanın süel ve fenniğ 
gidişi tamam ile değişmiştir. U -
luslann verimi kara, deniz silah 
larından ziyade hava silahları -
na ve saatte 500 kilometreye ka 
dar uçan ve 36 saat havada du
rabilen toplu, tüfekli, torpilli, 
binlerce kilo gaz, dinamit taşı
yan uçaklara bağlanmıştır. 

Harp sonu tutumları ve dev
let yönetimleri her alanda nasıl 
değişmişse süet vargılar da de -
ğişmiştir. Ortada hiç bir şey 
yokken, kardeş kardeş biribirle 
rinin gözleri içine bakan iki u • 
lus arasında, birdenbire her şey 
değişebilir. Bir saat önce can ci
aer sarmas dolaş olan bu iki u -o . 
lus bir saat sonra boğaz boğaza 
geleb-ılirler. Ve .. bu boğaz boğa 
za gelişte ilk amaç ansiznı sal • 
dırmak, ansızın yurdun bütün 
;yca:ıoiiYI~. kOtu!lma_ kuruntakları 
na saldırmak ofaca'ktır. 

Tasarlayınız: bin tayyare bir 
den bir yurdun havasını kaplı -
yıvennişler, karga sürüleri gibi 
şehirler üzerine yayılan bu tay
yareler durmadan içinde taşıdrk 
ları bin bir tü~lü etkili ölüm yıl
dırımlarını saptaladıkları yerle
re yağdırıyorlar. Her hava torpi 
linin düştüğü yerden bir saniye 
de öldüren gazlar, dokunduğu 
yeri çökerten ve yangın çıka -
ran alevler, her yayıldığı alanı 
kasan, kavuran. yrt<an yıldırnn • 
lar fışkırıyor. Yarım saat için -
de, şehirde ne yıkılmadık fabri
ka, apartıman, ev ';11mış, ne de 
ölmedik, zehirlenmedik kadın, 

erkek, çoç:uk, ihtiyar, genç kal-
mış. 

Eskiden savaş uzun uzun sı -
yasal yazışmalar, aytışmalar, 

kork-utmalar ile hazırlanır. İki 
taraf asker toplar, silah, cepha 
ne yığar ve uzun hazırlıklar -
dan sonra tüfek ateşi ile, sınır • 
lardan başlardı. Oysa ki, şim -
di savaş birden bire gökleri kap 
layan tayyarelerin beynimize, 
yuvamrza, devlet kuruntağma 

yağdırdığı yıldırımlarla başla -
yacak ve bitecektir. Rahat dö -
şeğinizde iken bir~enbire patla
yacak ve sizi uçuracak ha
va torpiline nerden geliyor ? 
diye bakmaya hile vakit bulama 
dan insanlar ölmüş olacaklar -
dır. Bu yüz binlerce yıldırımın 
bir şehir üzerine biı· anda yağ • 
maya başladığı bir z3manda na
sıl asker topJarsmız, topladığı -
mz askeri nereye yığabilirsi • 
niz, nerede barmdırabilirsiniz? 
Tabiği bunların hiç birisini ya
pamazsınız. Düşman tayyarele
ri yakarlar, yıkarlar, taş üstün
de taş, toprak üzerinde canh bir 
ot bile bırakmadan geldikleri 
yere döner ve bir bildirik yapar 
lar: 

- Beş saat önrc ( .. . ) hava 
durağından kalkan 1000 tayya .. 

remiz ( .•. ) devletinin ( .......... ) 
şehirleri üzerinde üçtular ve 
( ... ) devletini ulusu ile beraber 
yok ederek döndüler. ( ... ) devle 
tinin toprakları artık bizimdir. 
Şimdi ( ............ ) Limanlarından 
kalkan gemilerimiz askerle dolu 
olarak bu topraklara yerleşme -
ye gittiler. 

İşte önümüzdeki savaşlar bu 
savaşlar ve .. böyle savaşlardır. 
Bu durama düşmemek için tay
yareye kartı yine tayyare sila -
hını çıkarmak gerektir. Bin düş 
man tayyaresinin durakl~rdan 
kalktığını işittiğiniz dakıkada 
siz de hiç olmazsa bir o kadar 
uçağı havalandırmaz ve sınırla -
rımzın dışında karşılamaz, hatta 
onun şehirlerini yılanağa git • 
mezseniz, ne olursa olsun yenil
miş ve savaşı kaybetmişsinizdir. 

Hem de yukarıda çözemini 
yaptığımız kayıp: anası ile, kızı 
ile, ihtiyarı ile, delikanlısı ile, 
evi ile, aparhmanı ile, bahçesi, 
malı, parası, bütün insanları ve 
varlığı ile kayıptır. 

• Başbakan gunun birinde 
Türk ülkesini . böyle bir kayıp • 
tan kurtannak ve korumak için 
acı ve açık söylüyor: 

- En az beş yüz tayyare isti 
yoruz. 

Yirminci yüz yılın bugünün
de bundan daba açık, daha ay -
dınhk konuşulmaz: . 
Eğer yatağımızdan kalkt~ğr • 

mız her sabah bu toprakların 
bizim olduğuna, havasını ciğer
lerimize doldurduğumuz gökle -
rin Türk olduğuna inanmak isti
yorsak bu beş yüz tayyareyi he
men edinmeliyiz. Ve .. şunu da 
bilmek gerektir ki : 

-Tayyareden kaçılmaz .. Tay 
yareye tayyare ile karşı konu -
tur. 

Büyük Türk ulusu İnönünü, 
Sakaryayı, Dumlupmarı, Loza
nı, ve en son bugünü dişi ile, 
tırnağı ile, canı ile, malı ile, bü
tün varlığım ortaya dökme ile 
yaptr "Pe •• y~rattr. 

Bu beş yüz tayyareyi de bu 
inan, bu güven, bu verim yara • 
tacaktır. 

Yeter ki, bugüne kadar ulusal 
varlığı ve kurtuluşu yolunda 
hiç bir şeysini vermekten çekin 
meyen yüksek Türk ulusuna 
bu tehlükeyi ve bu tehlükenin 
korkunçluğunu duyurabilelim, 
yayalım. O vakit fmncıya, 

- Bir okka ekmek ver ... 
Diyebilen en yoksul Türk 

çocuğu bile bu ekmekten önce 
Türk havalarını, Türk varlrğmr, 
Türk verimini, Türk benliğini 
düşünecek ve: 

- Bu da tayyare için .. 
Diye :,ğzına bir lokma ek -

mek, karnına bir içim su indir -
meden kesesinden ayıracağı beş 
parayı, on parayı, beş lirayı, yir 
mi beş lirayı, yirmi beş bin lira 
yı tayyare kurumuna verecek -
tir. 

Türk ulusu daima: 
- 'Herşey ülkü ve ülkü için ... 
Demesini bildi. 

Etem izzet BENiCE 

ŞARKIDIR O! 
Tuhallık nedir? Diye sorar

larsa hiç irkilmeden söyleyin: 
- Beklenmiyen şeydir. 
Buna eski edebiyatta terdid 

denirdi... ıVasrettin hocanın bü
tün fıkralarındaki kuvvet bun· 
dan ileri gelir. 

Size bir kaç böyle "terdid, 
söyliyeyim. 

Görüşürlerken iki kişiden 
birisi bir gün: 

- Sende hiç "gayreti vata 
niye,, yok mu? demişti de karşı· 
sındaki şu cevabı verdi: 

- O torpito idi. Muharebed6 
battı ... 

Birisine bir iş teklif ediyor· 
/ar. Yapacak olan soruyor ..• 

- Aylık kaç para? 
- Fahri. 
- O komiktir bilirim. Ceba· 

bınr veriyor. 
Buna benzer bir §ey anlattı • 

lar 
Sultan Hamit :zamanı Muh· 

zırbaşı yani o zamanın şer'iye 
mahkemelerinin baş mübaşiri 
ölmüş. Oğlu gemilerde ateşcilik 
lalan etmiş, hiç bir yerde tutu
namamış birisi imiş... Gitmiş 
şeyhülislam Cemal efendiden, 
babasının yerine M uhzırbaşı ta· 
yin edilmesini istemiş ..• 

Şeyhülislam: 

- Olamaz ... demiş ... Bu işler 
ev/adiye değildir. 

- Efendim. Mahalle imam· 
/arı, şeyhler falan ölünce oğul • 
/arım yerine geçiriyorsunuz yal 

- Onun size şümulü yok!. 
Bu cevabı alınca işin olmıya· 

cağım anlamış ve külhanbeylik 
damarları kabarmış. Şeyhülisla 

ma şu cevabı vermiş: 
- Efendi hazretleri! O sizir: 

söylediğiniz şüHıli ( şumulü ke· 
Jimesile alay için) şarkıdır. Ga· 
/atada baloz/arda söylerler ... 

Bu çeşit dışındzn bir şey an
latlr gibi görünen lakin içi kof 
ne çok llllara rastlarız. Lakin 
her zaman Muhzırbaşrnın oğlu 
gibi cevap verilemez ki! 

B. FELEK 

Mahsulleri zarara 
Uğrayanlar 

Ankara, 26 (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Fevkalade arı 
za dolayrsile mahsulJeri hasara 
uğrayan arazi vergilerinin terki 
ni hakkında alakadar arazi sa -
hipleri tarafından vaki oln mü
racaat üzerine yapılması lazım -
gelen ve muamelelerin lüzumun 
dan fazla uzaması hasebile ala -
kalılann vergi tediyesine icbar 
edildikleri yolunda Fin..ans Ba • 
karılığına şikayetler ge\miştir. 

Bakanlık valilere bir tamim 
göndererek btt gibi muameleler
de yapılması lazımgelen mera -
~im en kısa müddet içinde ve 
noksansız bir şekilde intacmı ve 
alakah mükelleflerin tasniflere 
maruz bırakılmaması ehemmi .. 
yetle bildirilmiştir. 

Bo§azicji halkı Şirketi Hayriyeye 
boykot ilan etti [Gazeteler) 

- Bir yolcu var f .. 



4 ===============================================TAN========================================== 27 • 5 • 935 

" TAN " m tefrikası : 35. 
Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Bü~ü~ Harp Alman .. Casus Teşkilatının ingiliz
lerınkınden Daha Ustün Olduğunu Gösterdi 
becerikliler görülmüştür. Bu
nunla beraber bu yüksek uslar 
hazan öyle ufak dikkatsizlikler 
yapmışlardır ki, yakalanmaları
na ve ölümlerine sebep olmuş
~~r .. Yu~~rda bir yerde söyledi
gırnız gıbı, mesela, casus bir Al
man zabitinin Londrada ayağı
na basan kadına karşı almanca 
"damın!,, diye bağırması; bun
dan yedi sekiz yıl önce gizlice, 
tren altında Ankaraya giderken 
Eskişehirde yakalanan ve adı
nın Ali olduğunu söyliyen bir 
Ermeni, polisin sorgularına da 
ıyı karşılıklar bularak kurtul
muş, giderken komiserin, ya bi
lerek, ya yanlışlıkla, Ali yerine 
Aleksan demesi ve onun da 
"Ef d" · en ım !,, dıye dönmesi işi 
meydana çıkarmış, bu noktaya 
kadar yapılan en ince kurnazlık
ları, yılmazlıklan, göze aldırış
ları boşa çıkarmış, herif yaka
lanmıştır. Buna benzer daha ni
ce vak'alar sayabiliriz. 
. Şimdi gene sözümüze döne
lım. Evet, bütün casuslar tutul
muş ve göz altına alınmış ol
makla beraber, tam can alacak 
noktalara Alman zeplinlerinin 
b?mba yağdırdığr, Manş deni
zınde korkusuz yatan Formi
da~le zırhlısının bir gün torpil
lenıp batırıldığr, İngiliz filoları
nın en zayıf kısımlarına Alman 
filolarının saldırıldığı (Dağger 
Bank çarpışması) ve buna ben
zer hadiseler Almanların İngil
tereden iyi duyumlar aldıklarım 
gö~teriyordu. 

İngiliz sansöı:ü gözünü dört 
açtı, intellicens Servis bitaraf 
ınemlcketlerdeki şüpheli adres
~erin muhaberesini, temaslarını, 
lngiltere ile alışverişlerini a.raş
tırmağa başladı. Sansör en ziya
d~ ehemmiyetsiz görünen, sinsi 
sı mektuplara ( ı) dikkat edi
yor, mühim işi olmryanlarm su
dan ~a~dı~ları mektuplarda se
~ep, ış, ıhtıyaç arıyordu. Bitaraf 
ıllerde önceden şüpheli görülen 
adresler sansöre verilmiş bulu
~u-~ordu. Sansör bundan başka 
utu ve daha birtakım ec7,alarla 
me~l?plarda gizli yazı aramak
ta ıdı. 

Bir gün L. Cohen imzalı bir 
~.ektu~ geçti. Hollandadaki 
şuphelı adreslerden birine gidi
yor?u. Mektupta Fransaya gön-
derılecek İngiliz kıt' 1 d · . . · a arın an 
Ingılız d~niz kuvvetlerinden, Al: 
man denızaltılarına karşı 1 tedbirlerden bahsediliyo da mDan 

k 1 d 
r u. e-

me o uyor u ki, İngilterede 
Alman casusları vardır ve k 
<l y k '"h" pe ogru, pe mu ım malUmat al-
maktadırlar. Yazan kimdi? Ki_ 
me yazıyordu? İntellicens Ser
vis tetaşa düştü. İlk iş olarak 
Rotterdam'daki şüpheli bir ad
rese mektuplar yazan bir adamı 
kollamağa başladılar. Bir ay 
geçti. Hiçbir iz bulamadılar. L. 
Cohen mektuplarına devam edi
yor ve her mektubunda yaptığı 
büyük hizmetlerden dolayı va
dedilen parayı istiyordu. 

Nihayet bir gün mektupta 
gizli mürekkeple yazılmış şu 
ek açıldı: "C. Nevcastle'e gitti. 
Onun yerine bu raporu ben 
2000 numaradan yazıyorum.,. 

Bu küçük özensizlik büyük 
bir felaket doğurdu. Scotland 
Yard aradığı ip ucunu bulmuş .. 
tu. 2000 numara her halde otu .. 
rulan bir yer numarası olacaktı. 
Posta puluna baktılar. Deptford 
damgası var. Polise bir telefon: 

- 2000 numara var mıdır? 
-Vardır, Grande Rue'nün en 

'yüksek numarastdır. 
- Orada kim oturuyor? 
_ Fınncı Peter Halın. 
Dostlara bakılıyor. Peter 

1

Jiahn, İngiliz tebaası, f~kat ~or
ca Almandır. Bir vakıtler ıflas 
etmişken ı ı 3 de birden bire işi· 

Bir bavul kartviztinin altmds gizlenmiş rapor 
[Felemenk hududundan Almanyaya 
geçen bir casusta bulunmuştur. J 

ni düzeltmiş, iyi yaşamağa baş· mıştır. 
lamıştı. Müller'in muhakemesi çabuk 

Scotland Y ard hemen işe baş- yapılmış ve o da Londra kalesin 
lıyor ve Peter Hahn'ı tutuyor, de kurşuna dizilmiştir. Fakat İn 
Londraya getiriyor. Sorguya çe tellicens Servis bununla kalma -
kiyor: mıştır. Müller'in Hollanda ve 

- C. kimdir?. Alman yada bulunan şefleri o -
- Böyle bir kimse tammıyo- nun başına geleni bilmediklerin· 

rum. den gerek hapishanede iken ve 
- iyi amma mektubunuzda gerek kurşuna dizildikten sonra 

C. nin Newcastle'a gittiğini yazı uzun uza kendisine mektup yaz
yorsunuz? makta devam etmişler ve sansör 

- Benim böyle birşeyden ha- de bu mektupları almıştır. Yal-
berim yok. nız mektupları değil, onun adı· 

Halın deliğe tıkılıyor. C. her na gelen paraları da almış ve is
kim ise onunla haberleşmesine tenil~n mallımata Müller'in yazı 
son kerte dikJ<at ~diliyor. sı taklit edilerek yanlış haberler 

O bir taraftfln p::>lis Hahn'ın vermiştir. Almanlar bu haberle
oturduğu yerlerde araştırma ya re inanmış olacaklar ki 400 ) ira 
pıyor. Dükkanrn arka tarafmôa, kadar ir para gönaennişlerdir. 
kücük bir odada mukavvadan Secret Service bu meseleyi ya 
bir~ kutu buluyor. İşte gizli mu- zarken diyo"r ki: 
habere icin neler gerekse hepsi "Gerek Alman deniz zabiti 
bunun içinden çıkıyor : gizli mü Lody ve gerek Müller soysuz ve 
rekkep kalemleri, pamqk, amon- köksüz casuslar sırasına kona • 
iak, gizli mürekkep kaadları ve maz. Bunlar bayağı diişünceler -
başka nesneler. Polisin sorgu le değil, yüksek yurt kaygula -
mütehassısları komşuların ağız- riyle iş görmüş ve can vermişler 
larını arayorlar. Kimse işe yarar dir.,. 
bir şey söyleyemiyor. Yalnız bir Ben ise bu Müller bahsini yal 
kadın diyor ki: mz büyük zeka ve cesaret işleri 

- Uzun boylu, Rusa benzer, arasında küçüjt kayıtsızlıkl-:rın 
bir adam arasıra Hahn'm dükka felaketlere sebep olduğunu an • 
nına gelip giderdi. Galiba Rus- latmak için açtım. 
sel spuare taraflarında oturuyor 
du. Adı da Mi.iller mi idi ne idi, • 
iyi bilmiyorum. Lord Kitchener 

Oradan aranıyor. Evet, ma · 
hallede Müller adlı biri var. Ev 
sahibine soruyorlar: 

- Kimdir bu Müller? Rus 
mudur? 

-Evet, soy sop Rustur. Ama 
şimdi Londrada değilolr. Ah -
haplarını görmek üzere Newcas 
tle'e gitti. 

- Adresini biliyor musunuz? 
Bön kadın bir uza düşünüyor 

ve, 
- Bilemiyeceğim, diyor. 
Faka~ ~u katlan da yeter. Ca

~~un . ızı bulunmuş demektir. 
sa bır soruşturma bu casusun 

Kari Fredrik Müller olduğunu 
mey4ana çıkarmış ve yakalan • 

Şif r 

Başka bahislere geçmezden 
önce, büvük savaşın büyük gizli
liklerinden olan Lord Kiçner 
vak'asını da gözden geçirelim. 
Bazı gazetelerimizde (Hatıra) 
olarak Alman veya İngiliz me -
murlarırun yazdıkları hikayele • 
rin tercümesini gfö;müştüm. Fa
kat daha okurken anlaşılıyordu 
ki bunlar ufak tefek gerçeklerin 
etrafı donatılarak ve gerçekl~r 
fazlaca şişirilerek meraklı bir 
hale konmuş :tnasallardan ibaret 
ti. Ben aşağıda vak'anın özünü 
alarak yazıyorum. 

(Arkası var) _______ ...,. _,, • 1 

( ı) Lettrcs anodincı, 

•it kutusa 

KE Di ÇAl YORUZ 
r 

Orta Kapıları 
Bakırköy ve Yeşil köy halkı 

namına Sevim, Y tldız, inci im 
zalarile uzun bir mektup aldun. , 
Bu üç bayan, "kendi kendimize 
çatıyoruz,, sütunu yazıcısının ' 
okşayıcı sözlerle gönlünü aldık j 
tan $Onra diyorlar ki: 

- Şa~k demiryolları sosye · 
tesi, yolcularını düşünmiyor. 
Ve hele sağlıklarile hiç alaka -
dar olmıyor. Şimdiye kadar yap 
tığımız şikayetler, boşa gitti. 
Haklı isteklerimize kufak ve -
recek bir makam bulamadık. 

Vagonların pisliğini, trenle · I 
rin intizamsızlığını bir yana bı -
rakıyoruz. Bizi asıl dert yanma
ğa sevkeden, vagonlardaki orta 
kapıların yerlerinden çıkarıl ~ 
mış olmasıdır. Bu kapıları çıkar 
makta ne istifadeleri var, anla
yamadık. Kış değil ki, sooada 
odun niyetine yaksınlar. 

Ortalık isındığı için, vagonla 
nn hemen bütün pencereleri açık 
tır. Böylece hem kapısız, hem 
penceresiz kalan vagonlarda ha 
va cereyanına sık sık hastalanı 
yoruz. Çok defa vaktinde yeti
şebilmek için terli terli vagonla 
ra giriyoruz. Rüzgar altında, 
yaptığmuz bu seyahatler bir çok 
larnnıza pahalıya oturuyor. 

Kaldırılan bu orta kapıların 
yerlerine nicin takılı:nadığmı 
Şark demiryoUarından sizin va 
sıta!\;.zla sormak istiyoruz. 

Bu şikayetimizi TAN da oku 
duğumuz zaman, bilmezsiniz, 
ne kadar sevineceğiz ve size ne 
kadar dua edeceği~.,, 
Okuyucularımın el birliğile 

yazıp gönderdikleri mektup, bu 
rada bitiyor. Şark demiryolları 
sosyetesinin vagonlarını böyle 
hak kuran kafesine benzetmesin 
de nasıl bir sebep olabileceğini 
çok düşündül.;. Fakat bir türlü 
bulamadık. U manz ki,, sosyete 
iki şeyden birini yapacaktır: 

- Ya, orta kapıJan, yerine 
takacaktır. 2 - yahut, bu ka • 
pıları niçin çıkarttığını bi.ie an -
latmak nezaketini gösterecek -
tir. 

SalAhaddin GÜNGÖR 

Seyriseferi 
D ü z eıt s e k ı 

Bir okuyucumuz yazryor: 
"Evet, bir düzeltebilsek, ne 

kadar kazanın önünü almış olu 
ruz. 

Bir akşam Beyoğluna çıkı • 
nız neler görürsünüz, neler de 
neler. Tramvayın solundan ge· 
çen otompbiller mi, caddenin 
ortasında tramvaya asılan ço -
cuklar mı, sokak içlerinden oto 
mobillerin ansızın önünüze fır
lamaları mı, ne isterseniz var. 

Hele bir kısım çatal sesli 
klaksonları borazan taklidi hu
susi otomobiller vardır ki, bun
lar adeta imtiyazlıdır. Caddede 
taksileri geçer, lüzumsuz yere 
bağırır, asıl icap ettiği yerde su 
sar ve yıldırnn süratile geçer. 
Bu cüreti bunların amatör, ya· 
ni esasen tecrübesiz olan sürücü
leri nereden alıyor? Hayret. 

Ya o arabalar. İstanbulun bir 
derdi de o atlı arabalardır. Bun 
lar seyrüseferin hiç bir kaidesi -
ne riayet etmezler. Sürücüleri 
derseniz, hepsi dalgındırlar, yo 
lun kah sağından, kah solundan 
sürerler, bazen iki araba bir hi
zada sanki geçit resmi yapıyor -
larmtş gibi geçerler. Sokaklarda 
ki o sebzecilerin sırtlarına koca 
bir bahçe yüklü merkepler, at -
larda caba. İş bununla da bitmi 
yor. Çok zamanlar bir döneme· 
cin hemen ağzında sokak tamir 
edilir. Sokağı dönen şoför bunu 
nasıl görsün, nasıl anlasın? 
Perşembe akşamı Şişli tram

vay deposunun önünden geçi -
yordum. Yava sisli. Şişliden ge
l~? bir otomobil de Mecidiye kö 
~u tarafına gidiyordu. Otomobi 
lın tekerlekleri birden bir çuku
r?- gir~i. ve çıktı. Bu, tramvay 
şırketmın anlaşılan 0 gün tamir 
e~ek için taşlarını çıkardığı 
hır çukurdu. Otomobilin az kal
sm xayları kırılacaktı. Şirket 

N® lQ>~lF~Ölfi1D~? 
ÇÖLDEKi iNCi 

Bir eski masal vardır: 

Çölde yolunu şaşıran birisi 
günlerce yolunu araması yüzün • 
den kumanyasını bitirmiş ve aç 
halmq. Bir kaç gün d~ böyle aç 
dolaşmış. Artık bitkin bir halde 
ayağını sürüklerken bir kaç adım 
ilerisinde bir torba cözüne iliş
miş. Biçimine göre bir torba fın
dık sanmış ve canını kurtardığı 
umudile torbanın üstüne atılmış ... 
Açmış ... Görmüş ki; bir torba fın
:lık kadar inci ..• Ve son nefesini o 
İncilerin üstünde vermiş ... 

Dün gayri mübadillerden beş 
on kişinin imzasını taşıyan bir ka
ğıt aldık. Bu kôğıt y:llardanberi 
bu gayri mübadil kümesinden çı
kan iniltilerden biri idi. Zarpr 
görmüş, malını yadellerde bırak • 
mış, umudu kırılmış olanların di
yebileceği şeyler mektupta yazılı. 
Bu sözlerin haklı tarafları da çok. 

Biliyorsunuz ki; bu gayri müba 

dil bonoları işi bir çıkmaz yolda 
dır. Bonolar değerinden çok ama 
çok aşağı satılıyor. "Kabahat ga> 
ri mübadille .. de, satma~ınlar. Bun 
ların karşılıkları emlak var. Bek· 
lesin/er .. ,, diyoruz. iyi ama bunla 

rın çoğu çölde yolunu kaybeder. 
aça benziyor. Belki bu bonolaı 

sırası gelince bir torba incidu 
Lakin yaşamak için onu bir avuc:. 

fındığa satıyorlarsa bundan dolD 
yı bu talisiz adamları azarlaya 
maJlız. 

Her halde bono sahiplerine 
mübadillere olduğu gibi )'a başla 

rını sokacak birer ufak yuva, ya. 
hut bonoların karşılığı olarak el
de bulunan emlakin satışından el 

de edilecek paralardan birer par
ça vererek işi kökünden kesip at
mak iki taraf için de iyi olacak. 

Ba böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

''F eyziye Mektepleri Cemiyeti,, menfaatine ffi 
28 Mayıs SALI akşamı saat 20 112 ta 111 

MELEK Si"EMASINDA 
Halk fırkası vilayet idare heyeti reis vekili B. Ali Rızanın himayesind 

Fevkalade MÜSAMERE 
Sinema - Konser - Tiyatro - Balet 
imet Vehit - Münir ttureddin 1 

Şehir Tiyatrosu Balet heyeti - Halide ve ark:ıdaşlan temsil heyeti ı 

Radyo orkestrası ve sair bir~ok numaralar 

Hem hoş bir gece geçirmek, hem maarife hizmet etmek., 1 l 
Bitetler 50 ve 100 kuruştur. Sinema gişesinden numaralı j 

biletlerinizi alınız. 3958 _ 

,-=-~~ 

Beyo~lunda Rus sefaret- ZAMAN magv azası 
hanesı karşısında Son 
moda mantoluk, robluk yünlülerimizveipekli Emprimelerimiz gelmiştir. 
Yeni gelen pamuklu yazlıklarımız görülmemiş ucuzlukla sahlmaktadır. 
Len et basmaları 30 ..kuruş Floretler 55 kuru' 
Z a tlrler 45 " K eton lor 7~ n 

Fantazl Pi eler 55 ,, Jorjetler 95 " 
Bir müddet sonra Beyoğlu mağazamızı İstanbula nakJedeceği':'1i.zden 

1 saygı değer müşterilerimizin bu fırsattan istifade etmelennı 
tavsiye ederiz. 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

1 - Beşiktaşda Vapur iskelesinde 3 O N o. Gazino """' 
ardiye elyeVITl., c~:.:> l ·:- :--7 -l- -L~ U>.C1i:>l. • • • 

x~ırd--UZU: ~ıesıimı tarıhınden 938 Mayıs bıtımıne 
denlü. 

2 Beyoğlu Hüseyinağa Zambak S. 6 No. lu ev. 
3 Aksaray Oruç Gazi Köprülü S. 11 No. lu ev. 
4 Beyazıtta Simitçi sokağında 7-9 No. elyevm ev. 
5 Hoca paşa, Emirler Hamidiye C. 3-48 No. lu 

dükkan. 
6 Balıkpazarında Tuzcularda 20-3 No. lu dükkan. 
7 Balıkpazarında Zindan kapusunda 2 5 N o. Yarını 

Taş handa kahve ocağı. 
8 Pangaltıda Fransız Mezarlığı karşısında 111 No. 

dükkan. 
9 Mahmutpaşada Cami avlusunda 1 7 - 2 7 N o 

dükkan. 
10 Kasımpaşa Camiikebir, Orta S.5 No. lu dükkan. 
ı 1 Galatada Mehmet Ali paşa hanında 50 No.lu oda. 
12 Mahmutpaşada Kürkçü hanında 11 No. lu oda. 
13 Sultanahmet, Üçler Fuatpaşa C. 2 No. Mektep 

yen. 
14 Galata, Arap Cami, Şehit Mehmet camii altındô 

6 No. lu bodrum. 
15 Beyoğlu Hüseyin ağa Mis. S. 7 No. dükkan. 
16 Galatada Fermenecilerde 21 No. lu mağaza. 
17 Gc:-1-ı tada Mehmet Ali paşa hanında 30 No 

ar kan. 
18 Galatada Mehmet Ali paşa hanında 38 No 

dükkan. 
19 Galatada Fermenecilerde 122 No. dükkan. 
20 ,, Fennenecilerde 124,33 No. dükkan. 
21 ,, Mehmet Ali paşa hanında 23. 26. 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 55, 56, 57 No. lu 
odalar. 

22 - Galata, Kemankeş Kara Mustafa paşa Camiin .. 
de 2 N o. iki oda. Kira uzu: teslimi tarihinden 
936 Mayıs bitimine denlü. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere aç~~t 
arttırmaya konmuştur. İstekliler 29-5-935 çarşamba.gu
nü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Varıdat 
kalemine gelmeleri. (2729) 3782: 

bu açtığı çukura gece olsun bir 
kırmızı fenerle iş;ıret koyamaz 
mıydı? 

He;kes böyle "adam sen de., 
zihniyetile hareket ederse kaza .. 
lar da elbet ~oğalır.,ı 
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SON H ·A ·· e ER 
ı .. ·:· t.\ ~· 

ULUSLAR KONSEYiNDE 

İran - Irak Arasındaki Anla
Şa m a m azlık Konuşuldu 

Konuşmaların yakında ıyı bir 
sonunca varacağı umuluyo r 

ltalyan delegesi Alolsl-KlzımT Han - Nuri Paşa 
Cenevre, 26 (A.A.) - Kon - dırn edeceğini söylemiştir. 

\ıey, İran dış işleri bakanı Kazı- İngiliz mümessili meselenin, 
llıt ve İrak delegesi Nuri Paşa iki tarafın doğrudan doğruya ko 
bulundukları halde İran ile Irak nuşmaları ile kotarılması ümidi 
arasındaki anlaşmazlığı incele - ni göstermiştir. Türkiye dış iş
llliştir. Ieri bakanı Tevfik Rüştü Aras, 

Raportör Aloisi iki tarafın Tahrana yaptığı seyyahatin iki 
henüz bir uzlaşmaya varmadık- ülke arasındaki anlaşmazlıkla -
iarını, fakat son aydınlatmalar nn kotarılfuasına yardım etti • 
dan sonra pratik bir sonuça ula ğini hatırlatmıştır. 
Ştlacağı ümidi beslendiğini söy- Konsey, meselenin sonraya 
lem.iştir. Aloisi meselenin kon - bırakılmasını kararlaştırmıştır. 
seyin gelecek toplantısına hıra- Cenevre, 26 (A.A.) - Kazı-
~ıırnasmı teklif etmiştir. mi ajansı havas mümessiline 

Bununla beraber her iki tara konsey toplantısının çok fayda
r ••• \21.16 ~..ıcUı uugruya konuşma 
l h olduğunu söylemiş ve __ıunları ara girişebilmeleri ve uzlaşabil iUlve etmiştir:. 
llıeleri için çalışmaya devam "Konseyin iki tarafı doğru -
Cdilecektir. d::ın doğruya konuşmaya çağır-

lran ve İraK, anlaşmazlığı art makla barıs savaşına (davası -
tırrnanıak için hiç bir harekette na) ve traıila frak arasında iyi 
bulunmamaya söz vermişlerdir. ilgiler (münasebetler) teessüs 
k 1\T,,,.; P::ı";:ı simdiki durum hak etmesine büyük yardırnr olacağı 
ıuua teessüflerını ı,v, ~ ..... :..,. ,.,._ muhakkaktır. İran ve İrak hüku 

:kat eylülden evvel iyi bir sonu - metle ı· konse r yıu l~l...11 •• 1 .. :>.ı .. 11~r 
Sa varılacağım umduğunu ilave rabilecek bu gibi konuşmaları 
'tın.iştir. teveccühle karşılayacaklardır.,, 
. kazımi İran hükumetinin, Kazrmi bu konuşmaların ya-
~ki tarafın uzlaşması için yaptı- kında bir sonuça varacağı kana 
~1 Çalışmalarda raportöre yar - atini izhar elyemiştir. 
~======================================== 

l:lulgar Kabinesi iç Siya
sasmda Değişiklik Yapıyor 
, Sofya, 26 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Toşef hükQmeti 
:ç sıyasasında parlamento rejime doğru yürümektedir. Bakanlık
tiarda sivil vazifeler almış olan bütün zabitlerin bir hazirandan 
~.nra ordudaki vazifelerine döneceklerini harbiye bakanı bugün 

' 0Yledi. 

• •8 
Sofyada Alman -Bulgar Maçı 
~1Sofya, 26 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün yapılan 
ıtı lll~n. - Bulgar takımları arasındaki maçta Almanya hava baka-

Gorıng de bulunmuştur. 
nuıgar takımı sıfıra karşı iki sayile Almanlara galip gelmiştir. 

••• 
l"itüiesko, Benes Yakında 
Moskovaya. Gidiyorlar 

~c~en~~re, 26 (A.A.) - Lavalın Litvinofu_ P~rise çağırdığı ve 
~ld e:egı tarihi de kendisinin belli etmesini Lıtvınoftan rica etmiş 

t.gu haber verilmektedir. 
ttıu ·~~inof, Bene si kabul ederek" kendisi ile uzun uzadıya görüş -
(fa ttu~. Benes 8 haziranda Moskovaya gidecektir. Titüleskonun 
ıt azıran sonunda Moskovaya gideceği söylenmektedir. 
ç ~skova, 26 (A.A.) - Alman istihbarat bürosundan: 

tcltt~ osJovakya dış bakanı Benesin ziyareti ancak üç gün süre • 
hı.lJ ~~· Benes, Litvinof ile Molotof ve Kalenin taraflarından ka
~ ılecektir • 

llc ~nes Sovyetler birliğinin Paris orta elçisi Aleksandrovski 
~ta.u ovyet ate~emiliteri Jemeljandof refakat edecektir. Benesin 
li~ ~arafmdan kabülü hakkında hiç bir karar verilmemiştir. 

\.~U gcvt·n~fun hangi tarihte Parise gideceği henüz belli değildir. 
~ maY.ıs sonunda olacağı za~cdilmektedir. 

Fransa' da 
Kabinenin istediği 
geniş salahiyet 

Paris, 26 (A.A.) - Tam yet 
ke projesi, ekono~ik işçimenli -
ğin bütün bölümlerine verilecek 
geilşimi gütmektedir. 

Hükumetin sah günü kurul -
taya vereceği bildiriğin, süel 
krediler ve askerlerin silah al • 
tında bulundurulmaları işleri 

hakkında olacağı söylenmekte • 
dir. 

Finans Bakam bundan sonra 
tam yetke projesini verecektir. 

Sıyasal grupların ve bilhassa 
Herriot tarafından toplanmaya 
çağırtlacak olan radikallerin ta 
kınacakları durum henüz bilin • 
memektedir. 

Büyük düğün 

İsveç Prensesi 
~ 

İngridin düğünü 
İsveç kralı V. Güstavın toru

nu prenses İngrid ile Danimar
ka kralının oğlu prens Frede -
rick'in Stokholm'da yapılan ev. 
lenm.: töreni çok parlak olmuş • 
tur. 

Düğüne gelen krallar, krali -
çeler, prensler ve prensesler 
Stokholm sarayında konuk edil 
mişlerdir. İsveç kralı, V Güstav 
kral Christian, kraliçe Aleksan
drin, kral Leopold, kraliçe 
Tstrit konuklar arasmdadır. 

Norveç adına veliaht ve prenses 
Martha hazır bulunmuştur. Da 
nimarkadan on dört prens ve 
prenses ve hep bu capta konuk-
~r'gl:ırnıttir. 

Bunlardan başka bir çok Duk 
la.r~ düşesler ve bunların may,, 

lngrid 
tinde oulunan bir çok mabeyin 
ciler, katipler de vardır. 

Bu asillerle beraber, sosyalist 
liğin başlıca simaları da düğün 
de hazır bulunmuşlardır. Garip 
değil mi? Bu düğün münasebe 
tile en eski adetleri, debdebeleri 
tatbik eden İsveç ve Danimar -
ka devletleri, anlamı tüm ile 
sosyalist birer kabinenin yönet
gesindedir. İsveç ve Danimar -
ka sosyalist kabinelerinde tek 
bir Burjuva üye yoktur. Sorguç 
lar, taçlar, diyademler arasında 
devlet gücünü, her türlü nişan
dan ayrı, kara elbiselerile, sos
yalistler temsil etmişlerdir. 

İşte, böylece bu kraliğ tören, 
sınıflar aynJmaksızın bütün 
ulusların bayramı olmuştur. 

Gelin, prenses İngrid yirmi 
beş yaşındadır. Yaksul severJiği 
ile halkın muhabbetini kazan • 
rnJştır. 

~~-taa:z-

Fransız Kabinesinin istifa 
Edeceği Söyleniyor 

Yeni Kabineyi Lava! Veya 
Meclis Reisi Teşkil Edecek 
Btrlin, 2 (A.A.) -Alman is· 

tihbarat bürosu Paristt~n öf; reni· 
yor: 

Fransada hafta sonu tame -
men c~hili güçlükler tesiri altın
da geçmiştir. Bu frangı;ı hyme
ti ıçin yapılmakta .olan ~üca<l:
lenın f>iddetlenmesı sebeb•yte gıt 
tikçe daha ciddi bir şek\l almak
ta<lır. Bununla beraber durumun 
nas1l inkişaf eçleceğini halen der 
piş etmek güçtür. 

Pazar gazeteleri, kabine aza
st cırasında geniş satahi.)'etler ka 
nunu meselesi hakknıda tam bir 
bir tik mevcud olduğunu kay<ledi 
yor lar. Fakat Eko de P .ır \s ga • 
zetesi Flandenin istifası ihtima
linden bahsetmektedir. Bu tak -
dirde başbakaulığa ya Laval ve
yahud Meclis Başkanı Fernan 
Buisson deruhde edecektir. 

Popüler gazetesi kabinenin 
muhtemel istifasına temas et -
mekte Maten gazetesi ise hü-' . . kfunet içinde görüş birliğını ve 
bunun buhranı olmıyacağım 
gösterdiğini kaydetmektedir. 

Pöti Pariziyen gazetesi kabi
nenin istiyeceği geniş salahiyet 
ler planı hakkında malfımat ve
riyor, bu plan pazartesi günü 
başbakan tarafından bakan ar -
kadaşlarma verilecektir. Plana 
göre hükfunetin: 

1 - Finansın düzeltimesi. 
2 - Ekonominin kaikmması 
3 - Fr~ngın müdafaası iÇin 

kararnameler ile tedbirler alını 
ya saiahiycti olacaktır. 

Gazete bütün bakanların 
Flandenle birleşeceklerinin mu 
hakkak olduğunu bildiriyor. 

Bas ın Kurultayında 

Vedat Nedim Tör söylevini verlrken 

İnkilap ve memleket davaları
nın halka daha iyi ve canlı ola
rak verilmesi, memleketin ve 
halkın yakından bilinerek takip 
edilmesi, çeşitli malzemenin mi 
mari ahenginin ve manevi insi· 
camının özel bir tarzda temin e
dilmesi, doğru ve ciddinin san
sasiyon ve laiibaliye feda edil -
memesi, cihan meseleleri ve 
bahusus komşu memleketler 
hakkında en doğru ve en fayda
lı tarzda halkın aydınlatılması, 
memleket kütüphanesine gerek 
tefrikalar ve gerek hikayelerle 
hizmet edilmesi, halk ve genç
lik üzerinde menfi tesirler ya -
pacak yazılara yer verilmeme
si, iç ve dış siyasada devletin 
ve ulusun menfaatinin daima 
gözönünde tutulmasıdır. 

Yayını işlerine gelince, bunun 
devlet eliyle tanzimi esas olarak 
karar altına alınını~ ve hükumet 
çe en uygun görülecek şekiller 
altında bu işin yürütülüp ileri gö 
türülmesini kurultayın bir diJeği 
olarak hükumete bildirilmesinin 
genel heyetten istenilmesi yerin 
de görüşülmüştür. 

Meslek komisyonu, geç vakte 
kadar süren toplantısında yeni 
kurulacak mesleki teşekkülün a
na hatlarını tesbit için ve bu te
şekkülün kanun projesile nizam 
namesini hazırlayaçak bir komis 
yona kurultay tarafında yedi ü
ye seçilmesi, hükumetin komis
yona tayin edeceği delegelerden 
başka Halk Partisinden de deJe 
ge gönderilmesinin temin edil -
mesi kararlaşmıştır. 

Üçüncü meslek komisyonu sa 
bahki toplantısından maada öğ 
leden sonra da bir toplantı ya -
parak saat 20,30 a kadar çalış -
mış Türk yazıcılarının bir bas•n 
kurumuna bağlanmasını ve bu 
yeni kurumun ödevini yapabile -
cek şartlarla cihazlandırılması -
nı lazım görmüş ve Türk basım 
kuvvetlerinin içinde çah§anla • 
rm zorağ olarak içine alacak ve 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

merkezi Ankarada olmak ve la 
zım yerlerde şubeleri açılmak ü
zere Türk basın kurumunun ku 
rulmasının gerekliğine karar 
vermiştir. 

Bu kurumun ödevleri ertekin 
şeref ve disiplinini korumak, 
devletile ertek mensupları ve 
basın müesseseleri arasında bağ 
lantı rolünü oynamak olacaktır. 
Başyazıcılardan aytarlara ka -
dar yazı ve terceme işlerinde 
çalışanlar gazete ressamları, fo
toğrafcılar, musahhihler, ajans 
genel direktörü, yazıcı, müter -
cim ve aytarları kurumu vücude 
getireceklerdir. Bunların dışın -
da teknisyenler, gazete ve a -
jans idarecileri, mürettipJer, kli 
şeciler, makineciler, mecmuacı -
lar ve mecmua yazıcıları, tabi • 
ler, matbaacılar, bayiler. Başla 
rında birer temsil komitesi bulu 
nan kollar halinde toplanacak -
lar ve kurumun gönetil kurulun 
da münasip bir şekilde temsi] o
lunacaklardır. İstanbul matbu
at cemiyeti yeni kurum içinde 
reorganize edilecek kurumun 
İstanbul şubesi olarak çalışa -
caktır. 

Gazeteciliğin devrim yolun -
daki hizmetlerini kuvvetlendir
mek için bilgilerini artırma öde 
vi ile bütün gazetecilerin iki ni
hayet üç sene içinde bulunduk
Jarı yerlerde yoklanarak kendi -
!erine diploma verilmesi faydalı 
görüJmüştür. 

Gazetecilerin kurulacak bir 
akademide mesJeki kurslara de
vam mecburiyetleri kabul olun -
muştur. 

Marsilya cinayeti 
Cenevre, 26 A.A. - Yugos -

lavya hükumetinin muvafakati
le ve Edenin teklifi üzerine u
luslar konseyi, Marsilya suikas 
ti hakkındaki siyasal mesuliyet 
ter için Yugoslavya tarafından 
yapılan müracaatı bir sonuça 
bağlamağa karar vermiştir. --. 

ideolojisi 
[Baş tarafı 1 inci sayfada]' 

Demek ki ıiyaaal bakımdan Ka
malizm demokrattır. 

Devrimi yapan Büyük Partinin 
özüğüne (5) göre ökonomsal alan
da devletçiyiz. Ve unutmayacağız 
ki Atatürk bu Partinin önderidir. 

Demek ki Türk devrimine önder• 
lik yapan büyük adam, ökonomsal 
alanda devletçidir. 

Türk Cumurluğunun Ana Kanu• 
nuna gelince, bu da devletçiliği ya• 
sak etmemiştir. 

Demek ki ökonomsal bakımdan, 
Kamalizm devletçidir. Devletin 
ökonomsal işlere karı§masını ister. 

Karnalizm, cumuriyetçidir. 
Bu hakikat Erzurum, Sıvaı Kon• 

grelerinde, açığa vurulmadan anla· 
tıldı. 

Devrim bütün yürüyüşünde hep 
buraya doğru yanaştı ve vardı. 

Cumuriyetçilik demokrasinin, 
bellibaşlı şartlarından birisidir. 

Cumurluğu kabul etmemiş de. 
mokraıiler vardır. Fa' :at onlnrın 
bu yanlan eksik kalmıştır. Ege
menlik yanları .• 

Bu tezimizi başka bir yazımızda 
haha çalışacağız. 

Demek ki Kamalizmin cumurcu 
olmaıı, onun tam bir demokratlığı• 
na da kanıttır (6). 

Her yerde dedim; yine diyorum 
ki: 

Yeni Türk rejiminin esin kay. 
naklan (7) Kamali:--ndir. Yeni re· 
jimimizi ancak Kamalizmin ideo
lojisile kavrıyabiliriz. 

Kamalizmin diğer iki büyük 
prenıipi de laiklik ve milletçiliktir, 

Ben Kamalizmi, modern ulusla· 
rın yaıama şartlarına, D"?dern ta
rihin yürüyüıüne en uygunu olarak 

buluyorum .. 
Komünizm; 
O, insanlığın ötesinde yaşıyor!. 
Bunu iki hin yıllıl· sosyalist tarİ• 

hi de gösteriyor. 
Bu tarih, biribiri ardınca düşen 

denemelerin bir verimidir. 
Zamanımızdaki son denemeler 

de; hem ıiyaıal, hem ökonomıal 
bakımlardan hep ve yine o .• 

Yine o düşüıler! 
Façizme gelince: 
Bu da tıpkı ökonomsal liberallik 

gibi, tarihin ve insanlığın ardında 
kalan kaptakhkll\rdır ( 8). 

Mahmut Esat BOZKURl 

(5) Nizamnamesine. 
( 6) Delilin. 
(7) llham kaynaklan. 
(8) lrticalardandrr. 

Göring 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Kral Borisin bacanağı da vaı -
dır. 

Göring bugün arkadaşlar\!e 
beraber saat altıda saraya git -
ti. Saat yedi biıçüğa kadar kral 
ile görüştü. Göring otel Bulgar 
yada misafirdir. 

Hava bakam bugün yapılan 
Almanya - Bulgarya maçında 
bulundu ve alkışlandı. Bu gece 
AJmanya sefarethanesinde şP.re 
fi ne bir ziyafet verilmiştir. 7.iya 
fette bakanJarda bulunmuşlar • 
dır. Yarın Göring meçhuJ aske· 
rin mezarına çelenk koyacak, ba 
kanlan ziyaret edecektir. Öğle
yemeğini sarayda yiyecektir. 

Yarın da Alman kolonisi ta • 
rafından şerefine bir ziyafet ve
rilecektir. Misafirler salı sabahı 
buradan Atinaya gidece'''crdir. 

Bulgar gazeteleri bugün AJ -
manyanın askeri kuvvetinin aza 
meti hakkında makale yazr.ı.ak
tadır1ar. 

B u 1 ga r i s ta n d a ki 
asi Yunan generah 

Sofya, 26 (Husui muhabiri • 
miz bildiriyor) - Bulgaristan -
da yaşamakta olan Yunan asi 
Generali Kahireye gitmek için 
Bulgar hükumetinden izin iste
miştir. Kendisine izin verileceJ.-
tir. 

TUrk . Yunan ticareti 
Atina, 26 (Hususi muhabiri .. 

mizden) - Türk - Yunan tica
ret muahedesinin müddeti Hazi 
randa biteceğinden yeni yapıla • 
cak muahedeyi müzakere etmek 
üzere bugünlerde buraya hir 
Türk heyeti gelecektir. 

Krahn resimleri 
Atina, 26 (Hur .. ısi muhabiri

~izd~n) - Cümhuriyet rejimi
nın hımayesi hakkında neşredi
len kanunnameye göre eski Yu
nan kralı ve ailesi mensupJarı -
nın resimJerinin gazetelere konu 
lamıyacağı ic Bakanlığı tarafın· 
dan bildirilmiştir. 
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HAK YERiNDE 
• 
t n P ra ekenler 

Yolsuzlukla Para Çekenlerin 
Muhakemesine Dün Başlandı 
İcra dairesinde yaprlan yol -

suzluk suçlularının dünden itiba 
ren c:ı.ğır cezada duruşmalarına 
başlanmıştır. 

işliyen beyin 
Bu namaz! 

Felemenk'te sinir hastalıkları 
profesörü Winkler bu yakınlar
da seksen yaşım bitirdiği için 
kendisine büyük ihtifal yapılmış 
ve ünlü profesör yazmakta ot · 
duğu kitabının en çetin kısmmr 
bu münasebetle çıkarmış. 

Suçlular, ikinci icrada katip 
Kadri, vekaletle meşgul olduğu 
nu söyliyen Herant Dikran Ma 
navyan, Orozdibakta tezgahtar 
Viçen, Osman Bey matbaasm -
da çalışan İstavri, avukat Sala
haddin, icra muhasebesinde ka
t :p Refet isimlerinde altı kişi • 
dir . 

Bunlardan Kadri ile Manav
yan mevkuf olarak, diğerleri 
mevkuf olmaksızın muhakeme
leri yapılmaktadır. Okunan da
va evrakına göre suçlulardan 
K adri, Manavyan ile anlaşarak 
adliye yangınında bazı dosya -
ların yanmış olmasından istifa 
de etmek suretile bir takım ka -
yıtlar açmak ve hayali bir ta -
kım alacaklı ve borçlular göste 
rerek icra dosyasından para çek 
mek ve aralarında payla§mak -
tan suçludurlar. 

Çekilen paralar, 2819 lirayı 
bulmaktadır. 

Son parti olarak 2500 lira çe
kilmek üzere bir plan da yapıl -
mış iken bir kayıttan şüphelenil 
diği ic:in iş meydana çıkmış, me 
suller yakalanmıştır. 
- Dünkü celsede, suçlular sor
guya çekildiler. Bunların çoğu 
inkarda bulundular. Duruşma, 
şahit çağırılması için başka gü
lle bırakıldı. 

Sarıyer c·nayeti fa:lleri 
e 1 e geçi r i 1 i y o r m u? 

sarıyerde, 1 7 yerinden biçakla 
vurularak öldürülen Ermeni 
Madam Elma::;yan cinayetine 
a it tahkikat kadının ölümü üze
rinden 3 7 gün geçtikten sonra 
yeni bir safhaya girmiştir. 

Elmasyamn evine girip çı -
k anlar arasında , nazari dikkati 
celbeden Mehmet oğlu Mehmet 
isminde iki şahsın birdenbire 
ortadan kaybolmaları zabıtanın 
şüphesini çekmiş ve bu iki şah -
sın hüviyetleri her tarafa bildi -
rilmişti. 

Evvelki akşam, Zonguldak • 
tan İstanbul müdcleiumumiliği
ne gelen bir telgrafta, tarif edi
len eşkfüde, ayni adlan tasıyan 
iki şahsın Zonguldakta ele geç 
tikleri haber verilmiştir. 

Müddeiumumilik bunun üze
r ine, gece geç vakit Zonguldak 
müddeiumumiliğine telgraf çe
kerek Mehmet oğlu Mehmet ve 
Salih oğlu Mehmedin tevkif e
dilerek İstanbula getirilmeleri -
ni bildirmiştir. 

Suçluların Elmasyamn haki
ki k-:tilleri olup olmadığı henüz 
belli değildir. Burada yapılacak 
tahkikat, bu karanlık işin bütün 
safhalarını aydınlatacaktır. 

Mehmet oğlu ve Salih oğlu 
Mehmetlerin bugün yahut ya -
rın Zonguldaktan şehrimize ge-

" TAN" ın tefrikası : 35. 

Bürhan CAHID 

_ Bugün Mardin'den b~na 

göndermişler. On~ar~ ~mrada 
s izden lflyık olmadıgı ıçm ... 

Her gün muhtelif fır~.atlar!a 
evine buket yağdığını gormege 
alışan N ad ya ne zamandır 
mahrum kaldığı çiçeklerden çok 
memnun oldu. Gözlerinin o ha
zan uyuşturucu, hazan kudurtu
cu bakışlarıyla İspanyolu serse
me çevirdi. 

Bu iltifatlar Provani ile Vat -
son'un gözünden kaçmadıktan 

başka onları adeta kıskandır -
mrştı da. 

Bu akşamdan sonr~~ ~asa?m 
ahengi birdenbire degışıverdı . ... 

Ertesi akşam ma~?~.m .. tab~ı 
davetlilerinde daha gorunur hır 
itina göze çar.pıyordu. .. 

Bütün gün ış başında, ~uneş
altmda çalışıp Y.Orulan muhen • 

tirilmeleri bekleniyor. 
* Beyoğlunda ,bir sahte dip

loma dolandırıcılığı meydana 
çıkarılmıştır. Bedros, Jirayer, 
ve Arşağir oğlu Leva isminde 
üç şahıs, bu dolandırıcılığı yap • 
maktan suçlu olarak Beyo~~u 
sulh hakimliğince tevkif eıiil -
mişlerdir. 

Suçlular, bazı askerlik şubı- -
terinin, belediyenin, üniverı:,ite 
nin başlıklarını da taklit etmiş -
!erdir. Sahte diploma suçluları 
ile altıncı istintak hakimi meş • 
gul olmaktadır. 

* Karaaümrük ve civarında 
7 - 8 eve girerek muhtelif eşya 
calmaktan suçlu boşnak Ali oğ
iu Rasim tevkif edilerek yedin 

1 • • 

ci istintak dairesine verılırış -
tr. 

* Küçükpazarda, kayıkçı 
Dursunu yaralayıp öldüm1ek • 
ten suçlu Cemal ve babast İb
rahim dün müddeiumumilifrie 
tevkif edilerek dördünciı istin -
tak hakimliğine verilmişlerdir. 

POLiS 

6ir randevu evi 
Bir müddettenberi devam e

den randevü evleri hakkındaki 

şiddetli takibat neticesinde yi • 
ne yeni yeni evlerin çalışmakta 
olduğu meydana çıkarılmakta -
dır. Bunlardan bir tanesi daha 
geçen gün iş halinde bastırıla -
rak adliyeye teslim edilmişler -
<lir. Beyoğlu polisi şüphe ede -
rek nezarette bulundurduğu 

Taksimde Abdullah ağa soka -
ğında 9 sayılı Y anko kızı Mari
nin evini geçen gün basmıştır. 
Yapılan araştırmada burada bir 
çok genç kadınların yabancı er 
keklerle ve fuhş maksadile bu -
lunduklarr anlaşılarak hepsi ya 
ka1anmıştır. Bunların içinde 
Cenyo sahte adı ile çalışmakta 
olan bir de genç İngiliz kızı var 
dır. Yakalanan kadın ve erkek 
ler müddeiumumiliğe verilmiş • 
lerdir. 

icranın kapana-
cağı günler 

lstanbul icra muhasibi mesum.iğü 
hesap muamelatının yeni ~en.e~e d~v· 
ri dolayısile haczi ihtiyati gıbı .!11us
tacel mevat müstesna olmak uzere 
bilcümle tahsilat ve tediyat haziranın 
1 ci, 2 ci, 3 cü ve 4 cü günleri yapıl
mıyacaktır. 

. Pamuk fiatları 

Gelen haberlere göre Adana 
borsasında pamuk fiatları bir 
ay önceye nazaran kiloda 5 ku
ruşluk bir yükselme göstermiş
tir. Mart ayı içinde 34 - 35 ku -
ruşta kapanan fiatlar nisanda 
devamlı bir yükselme ile 39 ku -
ruşu bulmuştur. 

disler her akşam masaya artık 
işlemekten kalmış bir makine 
gibi çökerken şimdi taze, neşeli 
görünmeğe çalışıyorlardı. 

Ve bu akşam da Provani te -
miz bir kıyafet ve elinde bir pa
ketle herkesten önce yerini alan 
Nadya'ya doğru yaklaştı. Eğil
di ve mihrap önünde baş küstü -
ren bir rahip saygısı ile: 

- Madam, dedi. Bir arkada
şım Halep'ten gönderdi. Zan -
netlerim ki burada sizden baş .. 
kasını memnun edemiyecektir. 
Kokulu Mısır sigarası. 

Nadya, sihirli dudaklarında 
taptaze bir tebessümle ona te -
şekkür ederken değişen kıyafe
tini de gözden kaçırmadı. 

Turgut işin farkındaydı. , 
Arkadaşı lüstrin iskarpinleri

ne kadar süzdükten sonra .iu 
dak büktü: 

- Bu ne şıklık. Bir opera ar
tisti de bu kadar rol yapabilir. 
Galiba yavaş yavaş hepimiz ba
lo kıy af eti ile görüneceğiz. 

Büyük ihtiyarlara . yap~lan 
şenlikler onların gençlıklerınde 
gördükleri işlere karşılıktır. O
nun için şu havadisin birinci k~s
mı. önemli bir şey sayılmayab: • 
lir. Fakat havadisin ikinci kır; -
mı herkesin bilmesi lazım olan 
bir derstir. Hocanın seksen ya
şında kitabın en çetin kı~~ını 
sıkarması onun beynindekı 1~ -

lekliğin hiç bozulmadığını gos
terir. 

Bazı kimseler bunamayı in -
sanlar için tabii bir hal sanır:far. 
Halbuki bunayanlar ancak ışle
meyen beyinlerdir. Eskiden o -
kuma yazma şimdiki gibi yayıl· 
mış olmadığı zamanlarda, ka -
dmlar erkeklerden, köylüler de 
şehirlilerden daha çabuk b?naı: 
lardı. Çünkü onların beymlerı 
daha az işlerdi. 

Bunun tersine olarak, büy~\k 
ilim adamlarından çok yaşarıı·ş 
olanlar arasında bunamış olan
ları bulamazsınız. Voltaire sek
sen yaşında yatağından kımtl -
dayamazken gene biitün dünya 
ile alay edecek kadar ince fikir
li idi. Pasteur felce tutulduğu 
halde gene büyük işlerine de
vametmiş ve ölünceye kadar ge 
ne derin ilik ve felsefe işlerini dü 
şünmüştür. Hala yaşamakta o -
lan Guenot yüz üç yaşında P<ı
risteki Tıp Akademisinde ba:j -
kanlık etmişti. Richet seksen 
yaşını geçkin, hala taze yazılar 
yazmaktadır. Ünlü profesör 
Pavlov ise, seksenbeş yaşında 
Leningrad'da hala yüksek bı.r 
hocadır. 

Bunayıp hi~ bir şey bilmemek 
belki bir mutlul ktur. Fakat bir 
gün bunayabileceğini, başka in
sanlardan daha aşağı bir dere -
cede kalacağını düşünmek insa
nın gençliğinde en ziyade acı 
veren bir düşüncedir. Beden 
sağlığı bakımından da en fena 
şey şüphesiz bunamaktır. Beyin 
bunadığı vakit vücudun dinç ol
masına artık imkan olamaz. 

Bedeni daima genç tutmak 
icin cimnastik nasıl faydalıysa, 
beyin için cimnastik demek olan 
okumak, yazmak, düşünmek te 
öyle faydalıdır. En kuvvetli . 
pehlivanın beyni sulandığı va -
kit pazıları artık hiç bir işe ya
ramaz. G:!rçekten ve devamlı 
gençlik hem adalelerin, hem 
beynin işlemesile temin olunur. 

İnsan hiç bunamayan o bü -
yük adamların derecesine va -
ramasa bile, beynini mümkün 
olduğu kadar uzun zaman genç 
tut~ak için daha gençliğinde o
kumaya, yazmaya ve düşünme
ye alışmalıdır. 

Lokman Hekim 

patronu takip ettiği için ondan 
evvel bir şey yapmayı düşün • 
müyordu. 

Ötekilerin böyle her akşam 
daha başka bir inceliş ve göste
rişle karşısına çıkmaları Nadya' 
mn hoşuna gidiyordu. 

Turgut arkadaşlarının böyle 
kılık kıyafet değiştirdikten son
ra yavaş yavaş hal ve hareketle
rini de değiştirmelerinden kor
kuyordu. 

Vatson'la konuşurken İspan· 
yolu işaret ederek: 

- Fena değil, dedi, siyah el· 
biseden yakında fraka, smokine 
geçecekler. Karnaval başlıyor 
galiba! 

Muhtar Arif memnundu. 
Karısının burada çok sıkıla . 

cağından şüphe etmiyerek kork· 
tuğu halde onun halinden pek 
şikayet etmiyerek böyle avun • 
ması hoşuna gidiyordu. 

Zaten eski vaziyetlerini boz -
mayan Turgutla Şahin kaln:ıış • 
lardı. Delikanlı her hareketındc 

Nadya, zorlu fakat ümit dolu 
hayatı kazanmak için çrrpman 
bu iş adamlarını kendisile meş
gul ettiği ~çin gurur hissediyor
du. Basibrin'in tenis oynamak -
tan, dikiş dikmekten başka işle-

Erol 
Hik 

Gemisi 
1\. • 

ay es ı 
Yabancı sularda tayfası azı

yan Erol vapuru tahkikatı bu 
günlerde sonuçlandırılacaktır .. 

Pirede vapurdan ayrılarak ıı. 
manımıza gelen Erolun çarkçı
basısı Hüseyin Mehmet Ali ile 
tefsiz memuru Ösman Nuri dün 
kendilerile görüşen bir muhar
ririmize, uzun dedikodulara yol 
açan bu hadiseyi şöyle anltmış
lardır: . 

"- tık önce .şunu söyliyeyim kı, 
vapur wvarisinin hadise hakkln~a 
anlatt:klan tamamen asılsızdır. Bız 
tayfayı isyana teşvik etmedik. Yalnı~ 
yedi ay parasız çalıştırıldığı~ı~. g~~ı 
den ayrıldık. Bu da kavga gurultu. ı: 
le değil, dostça oldu. Vapur . sahıbı 
Pirede Konsolos huzurunda bıze se
net verdi. Gemiden ayrılmamıza ye
gane sebep, yedi ay ~stan~ulda on pa 
rasrz kalan ailelerımıze bır an evvel 
kavuşmaktan başka bir şey değildir. 
Seyahat esnasında ail~leri~ize para 
gönderdiklerini söylemışlerdı. Hal • 
buki lstanbuldan aldığımız telgraf 
bunu tekzip ediyordu. Bu vaziyet k~r 
şısında biz, bir aile reisinin yapma~a 
mecbur olduğu hareketten başka bır 
şey yapmad:k. Şimdi hakkımızı ara
mağa uğraşıyoruz.,, 

Baltacının 
Çadırı 

Askeri müze direktörlüğü 
müze bahcesine tarihi kıymeti 
büyük ola°iı eski başkumandan 
lık cadırım kurdurmaktadır. Bu 
çad;rda eski döşeme ve tezyinat 
yapılacak ve tıpkı tarihi teşrifat 
ve erkan ile canlı tablosu yapıla 
caktır. 

On beş gün zarfında bitecek 
olan bu hazırlıklardan sonra ça
dır gazetecilere ve halka açıla -
caktır. Açılmada ve halkın ge
lişinde bu çadırın altında geçen 
büyük tarihi vakalar canlı bir 
halde yaşatılacaktır. Bu vaka -
lar meyanmda ve bilhassa en 
başta baltacı Mehmet Paşanın 
Katerin ile olan görüşmesi ve 
daha buna benzer bir çok ente -
resan tarih sayfaları görüle -
cektir . 

Bunun yapılmasındaki ülkü 
hem halkı tarih önUnde daha 
ôoğru bilgilerle doldurmak hem 
de müzeye gelenlerin sayısını 
arttırmaktır. 

Şehrimize gefen 
Mısırh prensler 

Nazperver adlr hususi bir yat 
la dün sabah şehrimize altı Mı
sırlı gelrni.ıttir. Bunlardan Prens 
Abdülmünim Ka\.lıh~ .... J..1.; 

köşküne gitmiştir. Prens Yusuf 
ile dört arkadaşı yatla Boğazda 
bir gezme yaptıktan sonra se -
yahatlerine devam etmek üzere 
limanımızdan ayrılmışlardır. 3 

Abdülmünim yazı şehrimizde 
geçirecektir. 

YENi KiTAPLAR 

Edebiyat 
Edebiyat fakültesi talebe cemiyeti 

tarafından çıkarılan bu mecmuanın 
üçüncü sayısı çıkmıştır. lçinde Mus
tafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ulken, 
Akdes Nimet, Rahmeti ve Sabahad
din Rahminin yazılarile profesör Du 
mas ve Bronschwing'in konferansları 
vardır. 

ri olmayan Lehli ve yerli kadın
ları arasında çöllerin kraliçesi 
gibi erkek gönüllerini zaptedi -
şinden koltukları kabarıyordu. 

• Bir tatil gününü Atik çiftli -
ğinde geçiren mühendis Turgut 
kendisini heyecanla bekley~n 
Şahini beraber oturdukları evın 
verandasında buldu. 

Patronun yüzü gülüyordu: 
- Her şey yolunda! dedi. 

Haftaya Atik'te ziyafet var. 
Şahin merakla sordu: 
- Ne ziyafeti? 
- Nişan! 
Ve delikanlıya Demır beyle 

görüştüğünü, yemekten sonra 
müzakereye Erguvan'ın da ka
rıştığını, Demir beyin bu mese
lede kat'i sözünü vermesi için 
bir şart koştuğunu söyledi. 

Şahin merakla sordu : 
- Nedir şartı? 
- Basibrin'deki işinden ay -

rılıp İstanbula dönmen baba kı
zı düşündürüyor. Demir bey: 

- Benim kızımdan başka 
kimsem yok. Erguvanla evlene
cek delikanlı Atik ailesinin ev -

Radyolar Aletinin Dün. 
lecrübeleri Yapıldı 

Tesisat / yi Bulundu Ve Alındı 

DUn Rumelifenere konan radyofar teslsabnın 
tesellUmOnde bulunan heyet 

Tahlisiye idaresi tarafından 
Karadeniz boğazına konan Rad
yofar aleti yapısının bitirildiğini 
yazmıştık. Telsi~ dalgacıkları ~a 
sıtasile kaza halınde bulunan hır 
geminin bulunduğu yeri tayine
den bu aletin dün ilk tecrübesi 
yapılmıştır. Tecrübe muvaffa -
kıyetle sonuçlanmış ve aletin te 
sellüm muamelesi de yapılarak 
kusursuz olarak teslim alınmış -
tır. 

Henüz Balkan sularında bu -
lunmayan bu mühim enstalas -
yon bütün deniz vasıtalarını sis-
li havalarda her türlü kazalar -
dan kurtaracak ve gemilere isti
kametlerini gösterecektir. 

Radyofarın tesisatı elektrikle 
çalışmakta ve alet 200 kilomet. 
reden ses alabilmektedir. Anteni 
33 metredir. iki motörü, akümü
latör, telsiz telefon, işaretler ci
hazı daireleri vardır. Bütün te -
sisat otomatik tertibatlıdır. 

Elektrik dairesinde çift dina· 
mo vardır. Bunlar 11 O ve 6,5 ki
lovatlıktır. 12 kontak saplama
sı ve 12 de sigortası vardır. Tel
sizi olan her vapur aletten isti • 
fade edebilecektir. Telsiz telefo
nu ile 300 mil mesafe dahilinde 

Ekonomi için 
Bir dünya konferansı 

h~klif -r1=----h 
Nevyork, 26 (A.A.) - Bir -

Ieşik Amerika hükumetlerinin 
gümrük engellerinin azaltılma -
sı ve kambiyo fiatlannm istik -
rarına ait arsıulusal bir anlaşma 
esaslarını hazırlamak üzere bir 
dünya konferansı toplamak ni -
yetinde oldukları bildiriliyor ... 

Bu fikri ilk evvel yabancı hu-
kumetlerin mütalealarının sorul 
masını tavsiye eden Coodel Hul 
ortaya atmıştır. Alman sonuç .. 
lar memnuniyet vericidir. Ev -
velce Londrada toplanmış olan 
ekonomi konf eransmda görülen 
mahzurların bir daha teşekkür 

• 
/ 

/ 

Radyolar aleti 
konuşmak kabildir. • 

Müteahhid mühendis İsveçlı 
Sevnuviski'niq yaptığı bu aletin 
tecrübesi altı saat sürmüştür 

Bulgaristanda 
Yok ôı-- •• ıa.rısuı 

Sofya, 26 (Husui muhabiri • 
miz bildiriyor) Başbakan Toşef 
dolu yağmış olan havaliden bu
gün döndü. Dört kasabada ya -
ğan doludan bir milyon hekt3.r 
arazinin yüzde yüz zarar gör -
düğünü, zarar gören ahaliye to 
humluk ve yiyecek olarak ı zo 
vagon buğday dağılması lazııtl 

geldiğini söylemiştir. . 

Sefirimiz Şevki hükumetimıı 
namına hükuınete acılarını bil .. 
dirmiştir. ,_. 

etmemesi için bu konferansa ge
lecek delegelerin adedi az ola -
caktır. 

B v a·· na sormadan, senin hesabına ladı olmalıdır. u ocagı sön ur-
memelidir, diyor. kabul ettim. Ne dersin? E .. 

Turgut duygularına ve fikir - - İsabet etmişsiniz. Bu J 
terine güvendiği delikanlının guvan hesabına iyi bir fikir t: 
vereceği cevabı çok beklemedi: Yalnız Demir beye nasıl teın u 

- Benim için İstanbul, Mar- nat vermek kabil olacak, on 
din ayrı ayrı yerler değildir. Sa- düşünüyorum. 

0 
.. 

adeti bulduğum yerde hayatımı Turgut genç arkadaşının 
kurmak isterim. muzuna elini koydu: hazi-

Turgut başım eğdi: - Ergun ve Atik birer kıt 
- Güzel. Şimdi bir de Ergu- nedirler. Sana el uzata~ kal 

van'ın şartı var. Türk kanının belki en ternız n .. 
Delikanlının gözleri büyüdü. mış bir evladıdır. Onu bu ın~ ve 

ı Patrona baktı: takanın en ileri gel~n be~ıf::ai. 
_Ne gibi? zenginleri almak ıstern~~ldiler· 
Turgut gülüyordu: Birer bahane ile r~~?; ~arnarı 
-İyi bir fikir, doğru bir tek- Ben senden bahsettıgı b·r ce· 

lif: Kışa kadar nişanlı kalmala- ne yalan söyliyeyim, iyi. 1 edi
rım istiyor. vap alabileceğimden endışe örı· 

Patron bunu söyledikte son- yordum. Her halde bundan kJ.Z 
ra ilave etti: ceki temaslarında baba ve 

0
ta· 

- Erguvanı haklı buldum. üzerinde iyi bir iz bırakrnılettlifİ 
Bana: caksm ki Demi: b~~ bu Ergtl • 

- Şahin beyi yeni tamdnn. aykırı görmediğı gıbı ( · bek· 
Nazik, terbiyeli bir genç. Fakat van) adeta böyle bir haberı 
evlenmek için daha iyi anlaş - ler vaziyetinde karşılad~:yordtl: 
mak lazım. Bir kaç ay nişanlı Şahin sevinçten keke.ı pat· 
kalırsak biribirimizi daha iyi ta- - Beni şımartıyorsunuz . 

nırız.,, ronl '.(ArkaSI vaf). 
Genç kızın bu fikrini ben sa-
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Meıhur - 1 • ünlü, angın, 2 • 

(ınahut anlamına) herkesçe bilinen, 
~~p bi!diğ;miz, hani fU, hani fU b;:}di
t.. :iz, 3 • (maruf ar.!a:nına) tarumnıf 

MC11hul - 1 • bi:inmed'k, 2 • bilin
r.-ıe:z, bc!lisiz, 3 - tanmmamı§ 
Şöhret - 1 • ün, 2 • tanınmıılık, 

3 • '<>Vadı 
Meçhul!yc.t - 1 • bellisizlik, ka

ta 't!c, 2 • tamnmazlık 
Mü ı.nckkiren - 1 • larumlız, ta-

111'lnaı:z olarak, tanımsızca 
l~tihar cbnek - Tanınmak, ün al

tnak, ünsalmak. 
Nedim divan devrinin ünlü şıairle

tin•lendir. 
lferkes kendi köylinde angındır. 
Siz bu taraflarda iyi yol yapmakla 

tanınmışsmızdır. 
Bilinmedik ne huyun kaldı? 
Onun ismi bu taraflarda bilinmez. 
Sonu bilinmez bir işe girdi. 
Eski zaman adamları, ün afattır, 

derlerdi. 
Sizin kendi şehrinizde bile tanın

trıışlığınız yok. 
l Bellisizlik içinde yürümekten hoş
anrnam. 

Çok çalıştı, birçok başanlar elde 
tttı, fakat türlü tanınmazlıktan kur
tulamadı. 

.Avrupa'da tanımsız dolaşmağı se
Vcriın. 

F.ski Amerikan Finans Bakanı ta
tııınsız olarak Istanbula geldi. 

lzmir inciri bütün dünyada ün al
l'lıı§tır. 

J• Bütün tarihe ün salan Türk yiğit
ıği ..• 

'roplamak "" 
1'avnunak 
kapsamak 
kavram 
kavrayı~ 
kapsa 
kapla} 

o 

. Cem, cuma, ihtiva, iştimal, ihata 

= 
Denize düşen 
ipekli mendil 

Geçen akşam Ankara.ya giden 
bir tanıdığı uğurlamakt:ın dö -
nüyordum. Bindiğim vapur, Sa
raybumu açıklarında birdenbire 
yavaşladı. Genç çımacının o_k 
gibi fırlayarak e\indek:i ~yr~gı 
direğe çektiğini ancak goırebıl -
dirn. 

Kimi selamladığımızı biraz 
sonra: 

- Geçiyor! Geçiyor! dedik -
leri vakıt anladım. 

Yanıbaşımda oturan çocuk, 
mini mini ipek mendilini çıkar
mış, var hızıyla salJayarak: 

- Atatürk! .. Atatürk! diye 
haykırıyordu. 

Herkes, parmaklıklara koş -
tu. 

Çocuk ta bu ara, mendilin~ e
linden bırakmayarak yanbelıoe 
kadar denize sarkmıştı. 

Mini mini ipek mendil~ boş -
lukta sallanırken, çocuğun elin
den sıyrıldı ve bir martı gibi 
süzüle süzüle denize uçtu. 

Çocuk, öyle dalgındı ki, bu -
nu görmedi bile ... 

Yanmdakiler sordular: 
- Hani, nerede mendilin? 
Küçük başım salladı: 
- Bilmem! .. 
Denize düşen mini mini ipek 

mendil, Atatürkün ardısıra, mo
torun dalgaları arasında bata 
çıka gidiyordu. 

Kendi kendime: 
- Bu mendil bütün Türk ço

cuklarının sevgisini, en büyük 
ataya götürüyor, diye düşün
düm. 

Ve içimi çekerek: 
- Onu bu yavru gibi, anla • 

madan sevenlere, tanımadan -:e
zenlere. ve öğrenmeden bilen -
lere ne mutlu! dedim. 

Salahadd n GÜNGÖR 

TA N==============================-:===:=;;========= 7 
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Aç 
(TAN) iN OYKUSU (HiKAYE) L.ı __ e_u_L_M_ .. _A_c_·A __ ı 

Güvercinler 

... Pembe yüzünü çerçeveli
yen ak, yumuşak bir sakalı. v~r
dı. Boncuk gibi gök gözlen, ın
sana iyilikler düşündürür~ü. 
Yası belli değildi. Belki yetmış, 
belki de seksen .. Dünyada bir 
tek can kalmış, bütün sevgiler.i
ni güvercinlerine bağlamıştı .. O 
koca lstanbulun ortasında bü
yük camilerden birinin temizle
yicisiydi. Hergün erkenden kal
kar, işlerini yapar, sonra güver
cinleri beslemeğe çıkardı. Ge • 
len geçen yolcular kutusuna bir 
kaç kuruş bırakırlar, o, buna 
karşılrk kaldırımlara avuç avuç 
mısır dökerdi. Kurşuni yuvar -
fak damların boyasındaki gü
vercinler, bunu göriir görmez, 
öbek biçiminde inerler, kanat· 
larmı çırparak, itişerek karmla

iyi iş göremiyor diye yerind~ · 
cıkarıverdiler. O yıllardanberı 
ihştığı bucağından ayrılırken, 
gözleri yaşlı, yüreği bur~~n~~
lu hızlandı. Onünde kaç gunluk 
hayat vardı sanki? .. Önu yerin
den, yurdundan etmeseler ne 
olurdu. Elinde birkaç kuruş pa
rası vardı. Bir teneke aldı. Us
tüne ak bir örtü çekti. Başına 
ak bir takke, önüne bir önlük, 
sokaklarda su satmağa başladı. 
Eski bir evin alt kat odaların -
dan birini kiralamış orada yatı
yordu. Su satarak bir insan gün
de kaç para kazanır. İşte ak sa
kallı kocamış ta o kadarcık ka
zanıyor, aldığı parayı doğruca 
eskidenberi yem aldığı dükka-

Bilmecemizin ikinci haftasr • baş
ladı. Şurasını söyleme~ . i~tiyo.r~z 
ki çözgülcrini bildirmedığımız ıçın 
yedi günlük çözmelere okurları~ız 
hangi günden isterlerse başlayabılır
ler. Elverir ki yeC.i gün arka arkaya 
karşılıkları göndermiş olsunlar. 

Karşılıklar her gün akşam ~a~t 4 
de kadar (Tan bulmaca servısıne) 
gönderilmelidir. 

• 
Birinciye: Gümüş sa~t. .. 
İlcinciye: Maroken bır cuzdan. 
üçüncüye: Bir stilo. 
Dördünc.Uye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya kadar: (Tan) 

ın altı aylık abonesi armağan edile
cektir. 

]I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t l 

SOLDAN SA~A: 
Bul .ıcalarımız öz türkçedir. Şek

limizin boş gözlerine karşılıklarını yer 
leştiriniz. Yedi gön arka Prkaya ~~1-
macamızı doğru çözülmüş olarak gon
derenler arasında kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları
mm istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşılı.k!arı "ls
tanbul (Tan) bulmaca servısıne yol
layınız. 

ı - LCıgat (6). Taze değil (4) 
2 - Bir nevi kumaş (4). 
3 - Uyku şarkısı (5), Ot bıçkısı 

(4). 
4 - İstasyon (3). 
S - Dost bir milletin eski elçisi 

(5), Çok değil (2) 

________ __, ______ ~, 
Hergün 5 Söz 
O N B İ R 1 N CI L 1 5 T E 

1- Müzakere - Görüşme, gö 
rüşü. 
Ornekler: 1 - Bükreş 
görüşmelerinden sonra ... 
2 - Bu iş için daha hiç 
bir görüşüde bulunama -
dık. 

2 - Münakaşa - Aytışma 
Örnek: Bu iki adam ara· 
sında her aytışma. kav 
gaya varır. 
Münakaşa etmek - Ay · 
tışmak. 

3 - Teatiyi efkar etmek -
Oylaşmak 

Teatiyi efkar - Oylaş
ma. 
Örnek: Uzun uzadıya oy
laşmadan sonra, istediği
niz gibi karar ıerebildik. 

4 - Efkarı umumiye - Ka
moy, Kamuğ oy'dan 
Örnek: Alman yanın si
lahlanma davasında 1ngil 
tere kamoyu ikiye ayrıl
mıştır. 

S - Basiret - Öngörü 
tı örnek: İnsan hiç bir işte 

öngörüsünü kaybetme -
meli. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı· 

caları kullanılmamasını rica ederiz. 

Kargıdan 
Uçağa 
İlk adamın savaş aracı taş '5al 

ta idi. Neden sonra bu, demiı 
kargı oldu. 

f 1bi osmanlıcaların karşılıklarını böy
e tek olarak yazışımızın sebebi, os
ltıanlıcada bunların pek kanşık kulla
~lmasındandır. Bu kelimeleri misal
ttırr{; ayı uctnıelt ve bu kclımeh:ri os
lt anhc:adan çevirmiyerelC yerinde 
tıllanmak daha d,..r.ru olur. 

=========;:=====::::::::::~=?J rını doy:urıırl::a~dır. Alc c~call•, 
bancuk gözlü kocmnrşrtı dünya-

na brrakıyordu. Akşam üstü 
kucağında koca bir kese kağıt 
n.aıssrıa •eliyor-.ac .ıivr.rcinleri
nin karnını doyuruyordu. Bütün 

6 - Bir nevi torak (3), Beyaz (2). 
7 - Geniş defil (3), Zehir (3). 
s _..... Kapan (8), AZ"gm (5) 

Kargı yerini çelik kılıca bıralt 
tı. Bir baba yiğit kılıncmı bir sal 
layıverdi mi, karşısındakinin 
kellesini uçuruyordu. . 

Top, şarapnel sonralan yüz -
!erce adamın başım yemeğe ba~ 

"D".itün iyilikl..:ri nefsinde toplr
~an .. sözünde toplamak kelimesi ile 
teznetmek, cami kelimelerini karşılı
~oruz. 

( 
.. "Sözünüzü iyi kavrıyamadım !'' 

~lırtılesinde kavramak osmanlıca iha
. "'~--ı. ,,,._,lı~ıdır. 

-.ı..ı CJ halde kavrayı§iı ......... . ·L-•~l, 
"atn demektir. 

l3ir kelimenin kavramı demek os
ltıanhca mefhumu demektir. 

t kıa.psayı ihtiva karş:lrğı kullanıyo
~z. Kapsamak Osmanlıca am ve şa
l: U olmak, iştimal anlamınadır. "Oz
~ enlik, bütün yurddaşları kapsa
~ an bir haktır.'' Hürriyet, bütün 
ı.ı;,ddaşlara şamil bir haktır 

le Bu kanunun içine aldığı hüküm
tt~:·~·: dediğimizde, osmanlıca ihtiva 
ic· ıgı sözünü karşılıyoruz. Nitekim 
·'~dekiler de muhteviyat demektir. 
hı kanunun bu meseleye şümulü 
~ ktur." sözü "kanun bu meseleyi 
11~Psamaz'' yahut "bu mesele kanu
~c 11 .kape:ımında değildir." şeklinde 

"rılebilir. 

• Cereyan etmek - Akmak. geç-

'l' .AN'IN ROMANI: 8. .....___ __________ __ 

mek, geçmekte olmak 
Cereyan - Akım, yürüm, akıntı, 

gidiş, harel:et 
Cari - Akar, yürüyen, ytirür, ge

cer. 
- "Şu sırada cereyan eden hadiseler'' 
sözünün karşılığı "şu sırada geçmek
te olan hadiseler ... " dir. 

.. "Bu hadise dün cereyan etti ... " 
cumTesınu.:..... ... .-- ... tti 1ıonınu 
geçti veya oldu diye çevirebiliriz. 

"Dünya ökonomisinde yeni cere
yanlar ... ,, cümlesindeki cereyanların 
karşılığı akımlardır. 

"İşlerin gidişini beğenemiyorum .. '' 
cümlesindeki gidiş te cereyan demek
tir. 

"İşlere iyi bir yürüm vermek ... " 
sözünde cereyanın türkçesi yürüm • 
dür. 

Cereyanı mouvement karşılığı kul
lanrnca hareket kelimesini alırız. 

Yürüyen işler, umuru cariye de
mektir. 

Yüriir (yahut) geçer kuralda kai
dei cariyenin karşılığı olur. 

Fakat her cari kelimesi türkçeye 
çevrilmek istemez: Mahıc:ari doğru
dan doğruya buay demektir. 

YOSMA! 
teld· . 
~İçb;n.' .daha İyi oldu. Senin yerini 
tıll.tk rıaı tutamaz. Rezzan'ı da bir 
~U~·~aına çıkarırım. Şarbaylrkta 
~Ctı, 1'. Çe bir iımen var, o da iyi. 
tibjRın ~ocuk. Fakat, bu Bafra'lı 
~-bı değıl ! Bafra'lı toy, gözü açıl
>~ 'f, ta:ze kız istiyor.. Anladın 

v~dia k k" ··1d"" ......_ ta ıya ıa ıya gu u: 
t\cı b A.

1 
nladım. Benden daha toyu. 

l:) 1' .aınaz. 
edı • .:: .. .. ··rd- d........ • ....,:zunu au ur u: 

t~e n.:ı.ha, ilk erkek olarak, onu 
~ cegun .• değil mi madam? .. 

~I\ bdaın Yerinden kalkb, Vedia· 
......._ SYnuna kolunu doladı: 

tliı en bulunmaz bir karısın Ve-.. 
Oed' 
......_O Vedi aordu: 

~li lld aha baıka ne parçalar var 
İ\1 e ?nadanı? •. 
adanı b. d"" •. d"" 

• ........ 11.ı • ıra:z U§un u: 
tıcı· ,,e bıl · B bo H 

l tel. eyım... oy y. er çe-
' •Yor. 
t.fa~atörler de var mı?. 
~ ~nı ~~~.ını aalladı: 

l ıutunden baık! n~ İ!ter· 

Etem izzet BENiCE 
ıen ! Hele bir Arnavutköy'lü var, 
görsen bayılırsın. Şimdi sevgilisi 
ile beraber geliyor. Daha tongaya 
düşürüp bir baıkaıına çıkarama
dım. Piliç mi piliç?. Onu kandıra
bilirsem iyi para var! Bir yetmiş
lik antikacı piliçlere bayılıyor. iş
te, bu onun istediği gibi. Daha on 
altı on yedi Yatında bir keklik. 
Şen, tatlı, hoppa, kıvrak; beyaz, 
san, güzel mi güzel! Ama, ihtiyar • 
dan da kızlar daha adını ağzıma 
alırken kaçıyorlar. Para, pul hep
sine vız geliyc;-. ihtiyarın koynuna 
bu kızı bir verebilsem herif deliye 
döner, beni zengin eder r 

Vedia yarı alay, yarı ciddi: 
- Madam Anna şu ihtiyarı ba

na yapsana. Ben on altı yatıma da 
inerim. Bir makiyaja, bir görünü
şe bakar!. 

Dedi. Madam güldü: 
- Yapayım canım. Senden kor· 

karım. Sen istersen on üçüne de 
inersin. 

Vedia da güldü, sordu: 
- Bu_rün yarın ıele~ek mi? .. 

da en tad aldığı bu görüydü. 
Kaldımnın ortasına, bir yığın 
leylak gibi yığılan kuşlar, onun 
ölen çocukları, onun, çocukla
şan yüreğinin anasıydı ... 

Avlunun bir kıyısında, tene
ke maltızına yemeğini vurur
ken kuşlarr gözler, bir yandan 
u.t ouyuk avlu kapısına bakar
dı, bir gelen giden var mı diye. 
Çok vakitler para veren bulun
maz, o kendi boğazından kese
rek kuşları doyururdu. Güver
cinlerinin aç kalmasına dayana
mazdı. Gün geçtikçe dünya öy· 
le kötüleşti, insanlar öyle ken
di boğazlarının derdine düştü~ 
ler ki, güvercinlere para veren, 
yem getiren kalmadı... Arada 
bir (gezen) ler geliyor, kocamı
şın avucuna birkaç kuruş bıra
karak kuşların yiyişini gözlü
yorlardı. Hepsi o kadar .. Günün 
birinde, aı, sakallı, gök gözlü, 
iyi yürekli temizleyiciyi artık 

- O gelmc:z. Ben bir ıey hazır
ll\yabilirsem hııber veririm. 

Vedi i§i ııağlama bağlamak ister 
gibi davrandı: 

- Ben hazınm. Ne zaman ister· 
ııen haber ver. 

Madam: 
- Peki .. 
Derken, Vedia: 
- Bu Bafra'bnın gelmesi yak

laştı mı? Ben biraz kendime çeki 
düzen vereyim .• 

Dedi, kalktı, makiyaj odasına 
yürüdü. 

Gece yarısına doğru -...... _____________________________ _ 

Gece. 
Saat yirmi üçü geçiyor. 
Ferit Tokath'da. 
Tek başına bir masada oturuyor. 

Vitrinin arkıuına düşen, kapının 
yanında bir masa. Saati de masa
nın üzerinde ve votka kadehinin 
yanında duruyor. Çok sinirli. Göz. 
terini kapıdan ve sokaktan ayıra· 
mıyor. 

Beyninin içinde her şey dunnu§, 
bakışlan kafasının içinde hep tek §eyi 
işliyor : 

-Geldi mi?. 
Geliyor mu?. 
Gelecek mi?. 

Vitrinin arkasından, sokaktan 
geçen siyah mantolu, başı siyah 
kürkler üzerine o~unnuf, aiyah 

gün, yorgun bacakl~rının üs
tünde dolaşmanın yorgunluğu
nu, onları gözlerken unutuyor
du .. Böylelikle kış geldi. Soğuk
lar başladı. Her yılı küçük oda
cığında, mangalının başında ge
çiren kocamışa, iş kalmamıştı. 
Heı:ıkes soğuktan dcnarken, so
kakta su içecek değildi ya .. 
Kendi açlığım unutuyor, fakat 
kuşlarım düşündükçe çıldıraca
ğını sanıyordu. Bir gün bir so
kak başında el açtı. Bir kadın, 
bir çift sevgili, daha birkaç kişi 
avucuna para koydt&lar .. Ö so
ğuktan titrer, açlrktan karnı 
içine göçerken, gözlerine boş 
kaldırımlarda aç dolaşan kuşla
rı geliyor: 

- Acıyınız, ak sakallı koca. 
mışa. 

Diyerek dileniyordu. Topla
dığı paralan yine mısrra verir
di. Akşam üstü kuşlarının kar-

şapkalı bir kadın rörür görmez 1 
damarları çatlıyacak gibi kaban
yor, gözleri yuvasından fırlıyor: 

-Bu mu?. 
Geliyor mu?. 

Sonra umutsuzluk birdenbire da
marlarındaki atışı ind:riyor, kalbi 
burgulanıyor, sıkılıyor, kendi ken
dine söyleniyor: 

- Nereden bu kadına tutul. 
dum?. 

Ve .. başına düşen sıcak bir dam. 
la bütün gövdesine yayılıyor; sinir
leri gevşiyor, göğsü daralıyor, ka
fası ağırlatıyor, garıona emredi
yor: 

- Bir votka daha!.. 
Ferit böyle yapayalnız gözlerini 

kapının her açılışına ve vitrjnin ar
kaaından sokağa kaptırmışken içe· 
riye çok yakın bir arkadatı girdi. 
O da genç, onun gibi yakışıklı bir 
Beyoğlu delikanlısı. 

Ferid'i görür görmez geldi: 
- O Ferittt .•. 
- O Refet! .• 
Refet sandalyeyi çekti, oturdu: 
- Ne içiyorsun?. 
- Votka! 
- Ben de içerim! • 
-iç .•. 
Ferit garsona aealendi s 

- Garson votka getir. 
Fakat arkadaıı ondaki dur&"Unlu. 

ğu sezdi. Sordu: 

9 - Tir (2), Genişlik (2), Kur ya-
parsan uçurum olur (2). 

10 - Beygir (2), Nota (2). 
11 - Bütün notadan iki eksik ( 11) 
YUKARDAN AŞAGI 

1 - Nihayet (3), Rabıt edatı (2), 
!sim (2). 

2 - Nota (2), Makine ile çekilen re 
sim (4 ). 

3 - Maden ocağı olan bir memle
ketimiz ( 9). 

4 - Bir meyva (3), Beyaz (2), is-
tifham (2). 

5 - Büyük (3). 
6 - Merdiven. merdiven (4), 
7 - Nota (2), Çok değil (2). 
8 - Bir kuş (9). 
9 - Meyan (3), Büyük (3). 

10 - Bir içki (4), Nota (2). 
11 - Bir rakam (3), Sağ değil (3). 

mm doyurdu. Kendi bir lokma 
yemeden, kırık camlı odasında
ki, soğuk döşeğine girdi.. 

• ... Ertesi sabah ak sakallı ko-
camışı yatağında ölü buldular .. 
Ö gündenberi koca meydanlı-

- Nen var?. Niye böyle dur-
gunsun? 

- Hiçbir şeyim yok! 
Refet: 
- Çın çın! .. 
Dedi, kadehini kaldırdı. Fer:t: 
- Sen iç. 
Diye yalnız kadehini çınlattı. 

Arkadaşının yüzüne hemen hiç 
bakmıyor, yine gözleri durmadan 
kapının dışını ve aokağı işliyordu. 
ikide bir saatine de bakıyor, sinir
den bacağını sallıyordu. 

Refet onu hiç böyle gönnemqti. 
Her saniye şen, şakacı, gülen ve 
güldüren, tasasız, bağsız, düıünce
siz Ferit bu gece birden niçin böy • 

le değişmişti? Dayanamadı, sordu: 
- Ferit ıen bu gece bambaı

kaaın? .• 

Ferit yine bakı,ları kapıya dü· 
ğümlü cevap verdi: 

- Hiçbir ba§kalığım yok! 
- Ammada yaptın ha. 
- inan olsun bir şeyim yok r 
- Haydi canım, timdi bana ma-

aal okuma. 
- A .. inanmıyorsun. 
Refet biraz daha ıenli benlile,ti: 
- Oğlum herkese eıma, bana lo-

lolo olmaz. Beraber doğduk, bera
ber büyüdük, her ıeyde beraberiz. 
Şimdi kendini bana mı anlatacak
sın? .. 

Ferit yine: . 

ladı. ... 
Soysalhktaki ilerleme adam 

kam dökmekteki araçlarla bera 
her atbaşı gidiyordu. 

Topu, tüfeği diretnotlar ko • 
valadı, deniz altı gemileri ko · 
valadr ... 

Şimdi ise uçaklar bütün bu 
çelik adalarım gücü önünde sus 
ta durduruyor. 

Uçak tepeden inerek onların 
kamusunun başına geçti. 

İlerdeki savaşlarda egemen 
uçaklardır. Kanatlardır. 

Çelik kanatlarımızı sevgi ve 
saygı kanatları altına alalrm . 

ğın boş kaldırrmlannda kuşlar 
bakımsız kaldı. Bir araba geç -
tikten sonra, atların bıraktığı 
gübrelerin üstüne leylak sal
kımları gibi üşüşüyor, ltannlan
nı doyunnağa cahşıyorlar ... 

Cahil Uçuk 

- Yanlı, dÜ§ÜnÜyoraun •. 
Diyecek oldu. Refet: 
- E •• keı. Martaval yok! 
Dedi, ilave etti: 
- Gel ıunun en doğnııunu sÖy• 

le de ne yapılacaksa beraber ya• 
palım. 

Ve .• yavaı yavaf Ferid'i söylet· 
meğe çalııtı: 

- Her gece bardan çıkmazdın, 
bu gece b u r a d a ı ı n • Bayık biri· 
sini bekliyorsun. Gözün kapıdan 
ayrılmıyor. Bu aaatte bir erkek, bir 
arkada, beklenmez. Beklediğinin 
kadın olduğu anlaııhyor. Hem de 
o kadına iyiden iyiye tutkunıun. 

Refet son sözünü söyler söyle
mez Ferit bir-.len: 

- Nereden anla dm? .. 
Der gibi onun yüzüı e, gözleri 

içine baktı. Bu bakışta içinin dıt 
olduğundu korkan bir ürkeklik 
vardı • 

Refet fırsatı kaçırmadı: 
- Görüyorsun ya. Her ,ey anla • 

şılıyor. Bana bütün aakladıklarınJ 
s~ylemiş gibisin. Haydi gel, hepsi· 
ru açıkça konu§alım. 

Ve ••. Bir Örneğe yaptı : 

(Arkası var) 

*** Bu Yazıdaki yeni kelimeler : 
Bayık - muhakkak, önerge -

teklif1 
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YAZAN 

M. ŞEVKi 

Sovyet Rusyanın Yeni elektrik 
D ı ş t e c i m i Tarifesi tasdik 

ihracatta noksanlık ve 
EndUstri Orümleri 

. Moskovada çıkan Le Journal 
de Moscou gazetesinin verdio'i 
bilgilere göre 1935 yılı ilk Uç 
ayında, Sovyet Rusyanm dış te
ciı:rıi. 116,33 7 ,000 rubleye çık -
mıştır. 

<:Je~en yılın ayni devrinde dış 
~e~ımı tutan 133,852,000 ruble 
ıdı. Bu devrin ihracat ve ithal~ _ 
tını gösterir rakamlar ş •• 
dır: 

1935 yılı 1934 yıh 
67294 84370 ihracat 
49043 49482 ithalat 

Bu. seneki devrede ihracatta 
1 7 nıılyon rublelik bir açık var
dır. Bu noksanlık, tahlil edilin
e~, ülkenin ekonomik hayatında 
~ıkkate değer değişiklikler oldu 
gunu gösterir. 

Düşükl~klerden biri buğday _ 
dadır. Bugday ve un ihracatı -
mn değeri 9,957,000 rubleden 
2,566,000 rubleye düşmüştür. 

Yakılacak maddeler ihracatı 
tutan 17,486,000 rubleden 
l~,~_73~?00 rubleye inmiştir. Bu 
duşukluk, azalan petrol ihraca -
tından ileri gelmektedir. Bu iki 
maddedeki ihracat açığı, bütün 
noksanın yüzde yetmişini tut -
maktadır. 

. Ülkenin endüstriyalızasyon, 
lhracat maddelerinde belirmek
tedir. İhracatın genel tutarına 
göre tarım, ürümleri yüzde 22,7 
ve endüstri maddeleri de yüzde 
77,3 ü teşkil etmektedir. 

1934 de Sovyet ürümlerini sa 
tın alan ülkelerin başında Al _ 
manya ve İngiltere geliyoı-rlu. 
1935 de Sovyetlerden en ziyade 
mal alan memleket yine İngil -
teredir. İkinci alıcı birlesi~ Ame 
rika devletleri, üçüncü - Fcle -
menk, dördüncü Almanya, ve 
altıncı Fransadır. 

Yumurta Teci
menteri toplandı 
İstanbul yumurta tacirleri 

dün Tür~ofisde toplanmışlar, 
ytunurta ıhraç nizamnamesinin 
>-:apılm~sm~ istedikleri değişik -
lıkle.r u:erınde görüşmüşlerdir. 
Tacı~lerın hazırladıkları proje _ 
ye gore, yumurta ihracatı ile uğ 
~aşacaklann en aşağı iki yıllık 
lhracatçı olması icap edecektir. 
Yumurtacılar aynca taze, kon
serve ve çıkma olmak üzere yu
murtaların üç çeşit üzerine ha
zırlanmasını da karar altına al
mışlardır. Ayrıca sandıkların 
~ontrolu şartlarında da değişik 
lık ~apılması. teklif edilmiştir. 
Bu ıstek pro1edeki diğer mad • 
delerle kabul edildiği takdirde 
yumurta kontrol heyetlerini mü 
rakab~ için bir makam tayin edi 
lecek~r. P.roje sureti, bugünler 
de Turkofıse gönderilecektir. 

No. 35. 

Edildi 
E~ektrik üç aylrk fiatlarmr 

t~sbıt eden komisyon elektrik 
fı~tl~rım 14, 7 5 olarak tesbit et 
mıştı. Sanayide kullanılan elek 
trik fiatına da 7,25 konmuştu. 

Şarbaylık, komisyonun bu 
~~rarınr, elektrik sosyetesin:n 
ıt1razma rağmen, tasdik için 
bayı~dı:Iık bakanlığına gön -
dermıştır. Bakanlık ta, komis • 
yonun kararını tasdik ederek 
şarbaylığa bildirmiştir. 

Fi llsti ne Türk 
Buğdayı it:lracatl 

Adana borsasında nisan ayr 
zarfında 1,693,033 kilo yerli 
buğday satışı olmuştur. Filis
tine olan buğday ihracımız hızı 
nı kaybetmemiştir. Mart ayın -
da bu ülkeye 1,5 milyon kilo 
buğday ihraç etmiştik. Nisan -
da bu mikdar 45 milyon kiloya 
çıkmıştır. Filistin hükumetinin 
son günlerde buğdaylanmızın 
tonuna bir Filistin lirası (6,25 
Türk lirası) gümrük resmi 
zammetmesine rağmen muame 
leler hararetini muhafaza et -
mektedir. 

Filistinin ihtiyacı ve bu ülke
deki döviz serbestliği dolayısile 
yeniden mühim mikdarda buğ -
day gönderileceği umuluyor. ? 

Aiakadarların verdikleri ma -
lfimata göre Almanyaya yeni 
anlaşma dolayısile buğday gön 
derilmesine yakında başlana -
caktır. 

Bugün sular 
Kesilecek 

Bugün terkos fabrikasr m 
yükseltme borularının büyült • 
me ameliyesi yapılacaktır. Şehi 
re ~ok su vermek için yapılan 
bu ışten dolayı bugün su kesile
cek ve an~ak yarın öğleden son 
re su verılccektir. Buna göre 
her yere yedek su biriktirmeleri 
bildirilmiştir. 

Af manyaya ihracat 
Almnyaya yaprlan ihracata 

karşı Alman kontrol dairesince 
bir çok güçlüklerle verilen 1i -
sanslar yeni anlaşma imza edil
diğindenberi normal şekilde a
lmmağa başlanmıştır. Bu hal, 
bir çok piyasalarımızda derhal 
tesirini göstermiş, her çeşit mad 
delerin fiatları biraz yükselmiş -
tir. 

Afyon işreri 
Ekonomi Bakanlığı ile te • 

mas etmek üzere Ankaraya gi • 
den uyuşturucu maddeler inhi -
san direktörü Ali Sami bir kaç 
?üne kadar dönecektir. Afyon 
ınhisarı iç piyasadan yaptığı af
yon alımını. azaltmış bulunuyor. 
Bunun sebebi, bu yıl fazla mah
sul yetişmesi ve gerek tüccarın 
gerek inhisarın elindeki stok!~ 
rm ~e~üz tükenmeyişidir. Nor
mal ıstihsal mikdarı yılda 5 bin 
sandık olduğu halde, bu yıl da
ha artmış, 7 bin sandrğı bul -

KIRMIZI VE SiYAH 
---:-:=-:;-:-:;;::=::--:-=-=::=:~-:-........::S~T~E::_!N~D~H~A~~:_~ı 
Madaıne de Renal de onun elini · · nm ıçındekileri düşünüyordu 
sıktı ise <le J ulien buna öyle se- farkı~ ib~~e varmadan madam~ 
vinmedi. Madame de Renal'in d.e Renal ın elini bırakıvermiş
halinden, hareketlerinden o ak- t~. B.u . hare:ket zavallı kadınm 
Şam pek belli olan hissi görüp zıhnını perı~an etti ;bunu, kötü 
!koltuklan kabarmak, hiç olmaz- bahtının bır gözükmesi diye 
sa içinde ibir şükran duymak karşıladı. 
şöyle dursun, bilakis Julien gü- Julien'in sevdiğinden emin 
zelliğe, zarifliğe, tazeliğe karşı olsaydı, belki kendinde, ona 
yine bir duygusuzluk gösteri- karşı !koyacak kadar fazilet 
yordu. Gönlün saflığı, her tür- ikuvveti bulurdu. Öysaki şimdi 
1ü kin heyecanına yabancı ol- onu bütün bütün elden kaçır -
ması hiç şüphesiz gençlik çağı- maktan korkuyordu; aşk ona, 
nı uzatıyor. Güzel kadınların Julien'in dalgınlıkla iskemle
çoğunda ilk önce yüz ihtiyarlar. nin arkasına dayayıp bıraktığı 

Julien, bütün o akşam so- eli tutacak kadar çılgınca bir 
murttu durdu; o vakte kadar hareket yaptırdı. Bu, yüksekle
ancak tesadüfe ve insanlara öf- re çıkmak sevdası besliyen de
kelenirdi; Fouque, küçük bir likanlıyı uyandırdı: o anda Ju
zengiııliğe ermek için tiksinile- lien, sofrada çocuklarla beraber 
cek bir yol göstereli beri, Juli- en alt başta otururken kendisi
en 'kendine de öfkeleniyordu. ne şöyle gülümsiyerek, korur 
Arıasıra bayanlara ıbir iki söz gibi bakan bütün o kibirli kişi 
söylüyorsa da .xine ıhep kafası- oğullarınuı burada, bu bahçede 

BORSA 
t:m••••••••••••••••••ır• er 

25 MAYIS CUMARTESi 

PARALAR 

Hava Taarruzlarına Karşı 
Nasıl Korunacağız? 

Alıı 

Sterlin 613,-
Dolar 124.-
20 Fransız Franıı 167,-
20 Liret 202,-
20 Belçika Franıı 83.-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre rr. 804.-
20 Leva 22,50 
Florin 81,-
20 Çclr Kuron 96.-
A vusturya ıiliıı 22.-
Mark 42.-
Zloti 22.-
Pengo 23.-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52.-
Y cn 33.-
İsveç Kuron 31.-
Altm 932.-

Mecidiye 47,SO 
Banknot 225,-

ÇEKLER 

Fransız Franiı 
İngiliz lira11• 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Drahmi 
İsviçre Fratı(l 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
lıveç kurona 

ESHAM 

Satıl 

618,-
126.-
169,-
204,-
85.-
24.-

806.-
23,50 
83,-
98.-
24-
43.-
24.-
25,-
15.-
54,-
34.-
33,-

933,-
48.-

227 

Kapan11 

12,0S,75 
624,-

0,79,20 
9,64,58 
4,64,75 

83,71,50 
2,45 • 

63,05,37 
1,17,25 

19,01,32 
4,24,40 
5,81,43 
1,96,56 
4,21,-
4,51,40 

78,54,43 
34,96,33 

2.78.30 
10,98 

3,10,20 

-2-
Tayyarelerin taarruz vasıta· 

/arı: 
Şöylece sıralanabilir: 
a) Tahrip bombaları, 
b) Zehirli gaz bombaları, 
c) Yangın bombalan, s i s 

bombaları, tenvir bombaları, 
d) Tayyareler ü z e r in -

deki makineli tüf ek ve toplar. 
Tahrip bombalarının ağırlık

ları 10 kilodan başlar, 1000 kilo
ya kadar çıkabilir ve gelecekte 
belki de daha ağır bombalar da 
yapılacak ve taşınacaktır. Bu 
bombalar yere düşer düşmez uç
larındaki veya diplerindeki ta
palarm patlaması neticesinde 
içlerindeki çok şiddetli infilak } 
maddesi ateş alır ve bu suretle 
bomba tesirini gösterir. Bir mi- ı 
sal verebilmek için diyelim ki, . 
12,5 kiloluk bir bomba orta mu
kavemette bir evin yukardan 
itibaren ikinci ve üçüncü katla
rına kadar girebilir ve burada 
infilak ederse evi yıkar. 

Fakat evin yapısı sağlam 
(beton veya betonarme) olur ve 
dam üstünde bulunan kafi ka -
hnlıkta sert bir beton tabakası 
dolayısile bomba damın üzerin
de patlarsa yalnız üst katın za
rar gönnesile iş atlatılabilir. 

Bunun gibi 100 kiloluk b i r 
bomba takriben 50 metre kut -

ıs Bankası Mii- PO.- rund~~ .bir sahada tesirini gös-
" ,, N. 9.So ter ıgı için, dört beş katlı iki 

.\'nado1u"3 ~o 2:;:~ üç apartnnanı yrkması müm-
" ıoo % 41.- kündür ve yukarı doğru bu şid-

Şirketihayriye J6.- det böylece devam eder. Yalnız 
Tramvay 29,50 
Bomonti • Nektar 9,- şunu da unutmamak gerektir 
ı:j~koa 16,- ki, infilak eden bombanın tesiri 
Aslan Çimento ı~:g~ muhitine doğru mesafenin mu-
Merkez Bankası 58,50 rabbaile azalır, yoksa tesirler 
Osmanlı Bankası 27 ,50 
Telefon 12,75 srkletlerle tamamen mütenasip 
~;t·b~ı::ı~ifik T. •· S • 1.so değildir. Mesela 10 kiloluk bir 

_...S~a~rk~m_eı-.;..;k~cz;;.,,.;.ccz::=:an:;c;;si~~=-_.::~:~~~::_ı bomba orta sertlikte bir toprak-
' · ta bir "metre kutrunda bir hımi 

S T 1 K R A Z L A R açtığı halde bunun 100 misli bü-
Türk Borcu 1 Kupon Keıik 

.. " il " " 
E;İani" 

111 ' .. • 

Sivas-Erzurum 
istikrazı dahili 

28,65 
26,80 
27,35 
93,50 
95.-
93.-

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve Il 

,. II Kupon Keıik 
Anadolu mümessil 

10,75 
43,40 
42,75 
51,65 

yüğü olan bir tonluk bir bomba 
bu toprakta 100 metre kutrunda 
bir huni açmaz. Belki yere gir
me derecesinde ve mesela 25 -
30 metre kutrunda bir delik 
açabilir. 

Bu misaller ancak takribi bir 
fikir vermek içindir. Yoksa 
bombaların tesııı ... r~ ı, ..... rı;1,.r1 _ 
nin cinslerine, içlerindeki infi--=-----------t ı lak maddesine, düşecekleri ye

muştur. 

Ali Sami Ankarada, afyon alt 
mı için ayrılacak tahsisat işile
de uğraşmaktadır. 
Duyduğumuza göre, gelecek 

yılların afyon alım ve satımını 
bir düzene koymak için Anado
luda afyon alımına müsaade e
dilen bölge (mıntaka) ler yeni -
den ayrılacaktır. Bu ayrılış sıra 
sında ekilen yerlerin azaltılma
sı ve mahsul bolluğunu karşıla -
yıcı tedbir ahrunası muhtemel
dir. 

bulunup bunları görmesini iste
di. "Bu kadın artık beni hor gö
remez, dedi; o halde ben de o
nun güzelliğinden anladığımı 
göstermeliyim; bu kadının aş1-
ıkı olmak benim kendi kendime 
karşI olan borclarımdandır." 
Fouque,nin bön bön anlattığı 
şerleri dinlemeden önce Juli
en ın aklına böyle bir düşünce 
gelemezdi. 

Bu birdenıbire verdiği kararla 
haylı avundu. Kendi kendine 
''Bu_ k:1d!~lardan birini elegeçir
~elıyım dedi; madame Der
vılle'e korte yapmak daha hoşu
na gidecekti; o kadın dah ·· _ 

1 d -·1d· a gu ze egı ı ama Julicn'i dai 
çalışkanlığı ile saygı k!lı., ...... ~a, 
b. .. bb" ~.uulŞ 
ır mure ı olarak tanımıştı. 

madame de Renal gibi onu, kı~ 
vırcık kasto~ ceketini koltuğun
da taşıyan bır kereste işçisi ola
rak görmemişti. 

Madame de Rcnal ise onun 
bir gene işçi kılığında, gözleri: 
nin akına kadar kızararak, ka
pının önünde durmuş, bir türlü 
zili çalamadığı günü hatırladık· 
ça onu şirin bulu~ordu. 

rin mukavemetine ve hatta bu 
yere civar arazinin topografik 
vaziyetine (dere veya tepe) ta
bi olduğu için bunlar hakkında 
kat'i rakamlar zikri mümkün 
değildir. 

Umumi olarak bugünkü bom
bardıman tayyareleri 400 - 500 
kiloluk bombalar taşırlar ve 
atarlar. Bunların kademeleri de 
50, 100, 300, 500 dür. Daha ufak 
bombalar keşif tayyareleri, av 
tayyareleri üzerinde bulunduğu 
gibi daha büyükleri de ancak 
hayati ehemmiyeti haiz hedef-

[Verrieres'lilerin pek ktbirli 
dedikleri bu kadın asilliği pek 
az aklma getirirdi; bir kimsenin 
değerinden emin olunca onu, 
payesine bakılırsa çok işler ya
pacağı umulabilecek kimseler -
den pek üstün tutardı. Yiğitlik 
göstermiş bir arabacıya, onun 
gözünde pos bıyıklı, iri pipolu 
heybetli bir süvari yüzbaşısın -
dan çok daha kahramandı. 1 u
lien'in ruhunu, hepsi de asilza
de, çoğu da marquis, comte, fa
lan olan akrabalarının, hısımla
rının ruhundan daha asil sayı
yordu) (1). 

J ulien şimdi vaziyetinin ne 
olduğunu gözden geçiriyordu; 
madame Dervi11 ~'le muaşakaya 
imkan kalmadığını gördü: o ka
dın, madame de Renal'in J uli
en' den ne kadar hoşiandığını 
clb~tte farketmiştir. Demek ki 
J ulıen, madame de Renal'i ter
cihe mecburdu. "Bu kadının hu
yu, ?ali üzerine ne biliyorum? 
dedı. Bildiğim sadece şu: yol-

( 1) [ ] içindeki parçayı Stend
hal sonradan. kitabın bir nüshasına 
yazmı§tır, 

lere ve nususi maksatlar için 
çok ağır bombardıman tayyare
lerinde kullanılır. 

Bu bombalar yere düştükten 
muayyen zaman sonra patlıya
cak şekilde de tanzim olunanla
rı vardır. 

Tahrip bombalarından sonra 
tayyarelerin en mühim taarruz 
vasıtaları olan zehirli gaz bom
baları gelir. Bunların tahrip 
kudretleri azdır. Buna mukabil 
içlerinde mayi halinde bulunan 
zehirli gazler yere düşüş sıra
sında husule gelen sarsıntı ve 
hararetten tebahhur ederek da
ğılırlar veya daha yere düşme
den evvel yerden 50 - 100 met
re yukarda ve havada infilak 
ederek içindeki gazleri su dam
laları halinde yere serpilirler. 

Bu gazler ilerde yapacağımız 
tasnifte görüleceği üzere ciğer· 
lere, cilde veya gözlere tesir 
surcti!c insanları ve h'yvanları 
öldünir veya sahan hariç kılar-
lar. 

Ekseriya düşman her iki çe· 
şit bombayı da karışık olarak 
kullanabilir. Tahrip bombaları
nın asabı harap edici infilak se
daları arasında halk korkudan 
dışarı fırlarken veya derinlerde· 
ki mahfuz yerlere iltica ederken 
bunlardan cok ;ı:;,, d~~.7 ~.-1·.. --
gaz nornoaıarı aa uşuru ur ve 
gaze karşı gafil olan halkı av -
lar. 

Yangın bombaları gelecek 
harplerde ve memleket dahilin
deki her şeye karşı çok kullanı
lacaktır. Yetişmiş ekinler, ah -
şap binalı mahalleler, vapurlar, 
motörlü vasıtalar bu bombalar
dan çok müteessir olurlar ve ye
re düşerek dağılır ve hava tema
sında şiddetli bir alevle yanan 
bu maddeler yüzünden ehemmi
yetli surette korunmaları lazım 
gelir. 

Bunlardan başka düşman ba
zı hareketlerini gizlemek için 

culuğa çıkmadan önce onun eli
ni tutuyordum, o çekiyordu; 
şimdi ise ben elimi çekiyorum, 
o tutup sıkıyor. Bana karşı gös
terdiği bütün hafifsemelerin 
öcünü almak için iyi bir fırsat. 
Kim bilir şimdiye kadar kaç ta
ne dostu oldu! belki simdi beni 
gözüne kestirmesi, b~luşmamız 
kolay olduğu içindir." 

Ne yazık ki son derecesine 
gelmiş bir medeniyet işte böy
le insanları bahtiyarlıktan uzak 
laştınr ! Yirmi yaşında bir deli
kanlı, biraz olsun terbiye gör
müşse, ruhunu şöyle kendi ha
line bırakıvennez; bu olmayın
ca da aşk, vazifelerin en sıkıcısı 
değil de nedir? 

Kendini beğenmiş delikanlı 
içinden şöyle dedi: "Benim bu 
kadını elde etmem muhakkak 
lazım: bir gün zengin olurum 
da biri çıkıp bir vakitler müreb
bilik ettiğimi başıma kakarsa 
bu işi, aşk yüzünden kabul etti
ğimi söyliyebilirim !', 

Julien elini tekrar madame 
de Rcnal'inkinden çekti, sonra 
onu yine tutup sıktı. Gece yarı-

sis oornbası atar ve hele bu 
bombaları zehirli sisler cinsin· 
den intihap ederse iki katlı te• 
sirler elde eder. Geceleyin şe
hirleri veya taarruz edecekleri 
yerleri aydınlatmak için tenvir 
bombaları da salıverilir. 

Bomba şeklinde olan bu taar• 
ruz silahlarının yanında bugün 
hafif görülen ve fakat tayyare
lere daha ağır silahlar konduk• 
ça ehemmiyeti artan tayyare • 
nin makineli tüfek ve topile ta• 
arruzu da vardır. Biz, ta Filistin 
cephesinde ve hatta Çanakkale• 
de düşmanın makineli tüf ekle 
taarruzunu gördük. Çanakkale• 
de bu ehemmiyetli bir tesir gös.
teremedi ise de Filistinde ve in• 
tizamını kaybetmiş, müdafaa 
tertibatı almayan topluluklara 
karşı pek aia tesir yapabiliyor• 
du. Eak~t d~iji;m.;!J' gihi tavv.:ı.• 

reler yarın ufak çaplı toplar ve 
müteaddit makineli tüf eklerlo 
teçhiz edilirse bunların da tesir• 
lerini ehemmiyetle nazarı dik • 
kate almak gerektir. 

Bu yazımızla biz tayyarelerit1 
havadan ne gibi silahlar ve va• 

1 1 
_"4 ... uuccegını 

sıta ara + ..... -
gostermeğe çalıştık. Bunlara 
karşı nasıl korunulur, onu da 
gelecek yazılarımızda anlataca"' 
ğız. 

M. Şevki 

Hindistanda ihracat 
İstanbul tecim ve endüstri o

dası, memleketimizden Hindis~ 
tana ihracat yapılması imkanl~ 
rını tetkike başlamıştır. Modo~ 
Vivendinin kısmındanberi aksa" 
yan iki memleket alış ve.riş~ııif 
hangi şartlar altında ınkışa 
göreceğini araştıran oda, bu ~tl" 
susta alakadar tecimen ( tacır) 
lerin fikirlerini de almaktadır. -sına doğru içeri girerlerken rrıa" 
<lame de Renal ona yavaşça: ?. 

- Bizi bırakacak mısıııız ' 
Gidecek misiniz? dedi. b 

J ulien içini çekerek ceva 

verdiG: . l' . .. k"' "zı' çıl• - ıtme ıyım, çun u sı 
gınca seviyorum, bu bir su;Ü: 
bir gene rahib için hem ne 
yük suç! 

Madame de Renal kolunud~ 
nunkine dayadı, hem de o k~ a· 
kendini bırakarak dayadı kı Y k• 
nağı, f ulien'in yanağının sıca 
lığını duydu. . . . .. 

Bu geceyi ikisi de, bi~ıb•.~~. 
den çok başka türlü geçırdııeı:ı, 
Madame de Renal içten ~~~ 
ruhunu kavrıyan, p·!k yu deı' 
bir hazla coşuyordu. ~rk~fl l<~' 
gönül verivermiş işvelı bır ri .. 
aşkın sebeb olduğu zihin pey~' 
şan lığına alışır; gerçek aşk diği 
şına geldi mi, yeniliğin ver oe 
lezzeti bulamaz. Madarrıe ol' 
Renal hiç roman okumarrııŞ ıcii• 
duğu için, bahtiyarlığı~ .en eP" 
çük tarafları bile onun ıçııı Yat> 

.( ArkaSI .! &0 
N" p. ır 
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ÇALDARiS'iN SEÇiM TURNESi 

Halk Başbakan Çaldaris': 
Davul Zurna ile Karşıladı 

[ Başbakan Çaldaris'le beraber giden Atina hususT 
muhabirimiz yazıyor] 

Patras, 19 Mayıs 
Bu sabah saat 11,30 da Ati

nadan Peloponez durağından 
hususi trenle kalktık. Başba -
kan Çaldaris ile beraber seçim 
turnasına çıkıyoruz. Patrasa 
gideceğiz. 

Patras ve bütün o mıntaka 
Çaldarisin partisinin, halk par
t~sinin doğduğu yerdir. Bu par
tı bundan yirmi sene kadar ev
Vel Gunaris tarafından kurul -
ınuştu ve kralcı idi. Şimdi cu -
llluriyetçi daha doğrusu cumu -
riyet rejimini bir lüzum olarak 
tanımış olan halk partisinin he 
ınen bütün tiyeleri bugün de 
kralcıdırlar. Bunu gözlerimle, 
bütün geçtiğim yollarda, gör • 
düm ve kulaklarımla da işit -
tim. 

o 
Tren duraktan q.lkışlar ara -

sında kalktı. Demiryolu boyun
ca dizili duran halk, Başbakanı 
severek alkışlıyorlar. Şimdi ar
tık şehirden ayrıldık. Akdeniz 
kıyılarına mahsus bir manzara 
içinde ilerliyoruz, biraz sonra 
Elözise geliyoruz. Burası, Yu -
nan tarihinde, ''esrarları., ile 
tanınmış bir yer. bu esrarın ha
la da çöztilemediğ~ni söylüyor -
lar. Bence, Elözis esrarı, bugün 
sağır sultanın bile duyduğu bir 
sır olduğu için bir çok kimseler 
tarafından elan meçhul sayıl • 
tnaktadır. 

Sonra Megara denilen bir ye
ı-e geliyoruz. Durak çok oriji -
nal biçimde giyinmiş kadın ve 
erkeklerle dolu. Kadınları bi -
2İm köylerdeki gibi başörtüler 
giymişler. Mavi, s!yafi, sarı ve 
beyaz renklerden entarileri, ön
lükleri ve başörtüleri ile Çalda
:tise zeytin dallan veriyorlar. 
Zeytin dalı Gunarisin kralcı 
~alk fırkasının timRalidir. Er • 

ekler geniş hasır 'apkaları, diz 
kapaklarına kadar inen bir ne
Vi "caket - önlük,, leri ile b"s • 
tonlarmr havaya kaldırarak ya
şa diye bağırıyorlar. Çocuklar, 
güneşten yanmış yüzlü, baldır
~~n çıplak çocuklar vagonların 
Uıerlerine çıkıyorlar. 

1'..auuyoı "'"'· ._ • • 1 k -- •• ,.. n ne 
o kadar iyi değil. Tren yavaş 
:Yürüyor ve çok sarsıyor. Hava 
sıcak. Şimdi, uzaktan deniz gö
~n~yor. Biraz sonra körfez gi-
1 ı hır yer. Burası Korent kana. 
ı ~ın körfezi. Uzakta bir vapur 
,g,ozüme ilişiyor. Bacasında, bi
,~~ deniz yollan idaremizin işa-
1tetı var. Kalamaki. denilen bu 
·~erde, bu tanıdık işaret bana 
0Yle iyi bir tesir yapıyor ki .••• 

. . işte Korent kanalından geç • 
tt1k- çok güzel bir görünüşü var
}Ve Korente geldik. Büyük me
baıimle karşılanıyoruz. Asker -
rıer, keşşaflar, heyetler, çiçek -
~r, tren düdükleri... Ve Pana -fl ! .. Panayi r... diye haykırışma 

l ~~· Bu Panayi 1, Çaldarisin kti
lSUk ismidir. Doğduğu vilayet 
~du~u için, buralılar onu ken-
11,lcr_ı:nden sayıyorlar, sevgileri -
~.~ostcnnek için de küçük is . 

1 e alkışlıyorlar. 

~ Trenimiz rforaH:udan adeta 
0rla kalkıyor. Halk Çaldarisi 

0 
kadar sev;yor ld, trenin ötesi 

ile b .. 
t ensıne yapışıyorlar ve be • 
aktnak istemiyor?ar. Çoğu ba-
~tnaklara atlıyor ve zorla içeri 
~l • 
. tıyorlar. Hususi tren, zaten 

ş'llldi bütün mamısile bir mar .. 
''tıd' lta ıze benzedi. O.turacak yer 

1 lı'1adı. 1stasyoıılardan binen • 
l'er, içer=ekilerin yerlerini ah • 
~rlar, ve buna kimse ses çıkar 
t 1l'or. Çünkü, bu adamlar, hep 
~ <lldarisin aşıklarıd!r, ona ade -

11 
tapıycrlar, daha doğrusu o -t:n Şah~ında kendi ideallerine 
Pıyor1ar • 
~ V rahati isimli bir yere geliyo'e ı. Rulağuna çok tamdık bir 
~·~ geliyor: davul, zurna. Evet. 
.~: ?üğününe gider gibi halk 
~ıuıc aldıkları davul zurna 

ile karşı çıkmış. Ayni merasim. 
Ayni zeytin dalları, ayni hay • 
kırışmalar, "yaşalar,, , "pana • 
yi,, ler. 

O kadar güzel manzaralı bağ 
lıklar içinden geçiyoruz ki, bir 
an, kendimi unutuyorum, ve 
Göztepe, Erenköy, Suadiye ta
raflarındayım sanıyorum. De -
miryolunu kesen beyaz toprak· 
1ı yollardan kadınlar ellerini ısal 
lıyorlar, bize doğru geliyorlar. 
Biraz uzakta deniz, denizin öte 
kıyısında Parnasos dağlan, te
pelerde karlar var. Tül perdeler 
arkasında gibi görünüyorlar. 
İşte bir durak daha : Ksilokas -
tro. Büyük bir kalabalık. Kadın 
ve erkek. Kadmlannın hepsi 
sihhatli. Belli ki, üzüm memle 
keti. Erkeklerin hepsi hasır şap 
kah. Fakat trenimiz çiçek dol
du. Adeta sinema havadis gaze
telerinde gösterilen "Kan,, da 
çiçek bayramındaki trenlere ben 
zedik. Pencerelerden içeri de -
met demet çiçekler atıh~or. Yer 
lerde, çiçek halılar üzerinde yü
rüyoruz. 

Buradan sonra varacağnnız 
durak Kamariondur. Kamario -
nun ehemmiyeti var. Çünkü Çal 
daris burada doğmuştur. Küçük 
bir kasaba. Geldik. Çaldarisin 
bütün hemşerileri gelmiş. Elle -
rinde büyük iki bayrak var. Tren 
burada biraz duruyor. Çaldaris 
pencereden hemşer;lerini selam 
lıyor. Haykırışmalar. İhtiyar bir 
köylü, bastonunun ucuna şap -
kasını talanış, Ç~ldarise bir 
şeyler sö lemek hitiyor. Sesi -
ni <luyuramryor - ve zaten tren 
lialkmıştır - ellerini gözlerine 
götürüyor. Kimbilir bu adam 
kimdi? Belki de Çaldaris, kü -
çükken dizlerinde hoplatmıştı, 
kimbilir. 

Bundan sonra uğradığımız 
yerlerde bir f cvkaladelik olma -
dı. Yani, ft.peü.de, her durak • 

ta gösterilen biiyük heyecan, ö
tekilerinden fazla değildi. Hem 
dediğim gibi, bende artık husu
siyetleri görmeğe mecal kalma
mıştı. İki vagonu biribirine bağ 
layan dar bir geçit üzerinde se
k!z kişi oldu~umuzu söylersem, 
bılmem h&~lK.clu .... J .. . '""' ... 1" 

ğumun derecesini anlatmış o- · 
labilir miyim. Yalnız derhal şu 
nu da ilave ede~im ki, bu hal. 
den şikayetçi değildim, deği • 
lim ve olmadun. Zira, sular ka 
rarırken, Patr~sa girişimiz, ora
da gösterilen büyük, ne diyo -
rum, azemetli karşılanış bana 
hepsini unutturdu . 

Bütün şehir ve liman k§mf -
len donatılmıştı. Vapurlar, tren 
ler düdüklerini çalıyorlardı. Şe 
hirde yol, meydan namına bir 
şey göremiyordum. Hepsi in -
san ile dolu idi. On bin kişiye ya 
kın bir kalabalık vardı dersem, 
inanınız işi azıtmış olmam.Tren 
yavaş yavaş ilerliyordu. Şehir 

içinde idik. Başbakan, söylevi • 
ni, burada, partiyi kurmuş olan 
Gunarisin evinin balkonundan 
yapacaktı. Evin önüne gelince 
tren durdu. Bin bir bşlı kalaba
lık, göğsünden hançerle bir o -
luk açar gibi Başbakan ile biz • 
lere trenin kapısından Gunari • 
sin evinin kapısına kadar dara
cık bir yol aç~t. oradan süzül M 

dük. 
Şimdi, ben Gunarisin evinin 

bir odasında bu mektubu yazar 
ken, Başbakan Çaldaris, hopar
lörlerin meydanda bulunanla M 

rın hepsine duyurduğu söyle M 

vini yapıyor. Koca meydanda 
çıt yok. Yalnız Başbakanın uğul 
dayan sesi. Fakat birdenbire bir 
su taşmasını andırır bir uğultu 
onun sözünü kesiyor ve şöyle di 
yor: 

- Biz kralr isteriz. Yaşasın 
kral!. 
~sesidir. 1 1 

Fikret ADIL 

Kars Zelzelesinden Göreyl e r 
~----,._,--------·----------------------------- -~-----------------..,_--------·-------..---==-_,,=---...... ----~===.i 
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Karsın umumi g8rUnUşU ve yer sarsınfl11ndan yıkllan binaıar 

Sadece bir taş yıömı haline giren EOren'in feci görllnUşU 

• • • 

E~rende yıkllan yerler ve Digor şösesi üzerindeki köprU 

deşkıtlse köyUnde ve 
D 1 g o r nahiyesinde çadır 

içinde oturan halk 

Harabe haline geren Digorun umumi görUnUtU ve yıkılan evler 
Karsda bir çok köylerin yı - daki bütün haberleri okurlarımı yuyoruz. Bu resimler "Tan,, m çasıru ve oradaki vatandaş1ann 

kılmasını, bir çok suların kesil - za bildirmiştik. Dün de sarsıntı istihbarat teşkilatı için bir mu ~ hallerini göstermek itibari)~ de 
mesini, tepelerin çatlamasını bölgesine ait hususi fotoğrafçı - vaffakiyct teşkil ettiği kadar enteresandır. 
tevlit eden Y.er sarsıntısı. hakkın mıza aldırdığımız resimleri ko- sönen,, haraP, olan bir Y.Urt par .. 
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Yazan: NizamettinNAZIF 

Baba!!' KostantaFıiye'yi Zaptet
mek Uzere idi. Onu, Sözleri Ve 
Özleri Doğrudur Sandığı, Emni
yet Ettiği En Yakın Adamlar 
Aldatmışlar Ve Kandırmışlardı 

Çandarh Halll Pata ikinci Mehmedln yanına, kucak 
k\lcak hediyeler ta9ıy11rak glrmitU 

• ~driyatik denizinin laydarm- Tekrar ediyorum: 
da şimdi, elimize geçmemiş bu- Eğer bu şehir elimize geçe • 
lunan yerler ancak on bin stad- cek olursa bugünkü kuvvetimiz 
yonluk küçük bir toprak parça- bir misli daha artmış olacak, 
smdan ibarettir. Bunlara uzan- ve bugüne kadar ele geçireme • 
mamış olsak hiç bir zarara uğ - diğimiz bir çok yerleri zaptet -
ramış olmayız. Ama, bizi hare- memiz kolaylaşacaktır. Aksi 
kete geçmek için zorlayan bir takdirde, yani bizim Asya ve 
başka hedef vardır ki buna ula~ · Avrupa topraklamnız arasında 
ıwık üzerimize artık bir borç ol- bir Koetantiniye ve bu Kostan
muştur. tiniyede bir Rum Kayseri bu • 

~iz, Asya'nm ve Av .. -upa'ma;l<tlm4~i& elimizdeki devletin de 
üzerinde kökl • bit ,,131~ birinde &~P &itmesin -tın başında beyoruz. Top. - n korkmalıyız. 
raklarımızın tam ortasınJa hata Şarki Romahlar, bu şehri el-
bir başka gönül, bir başka istek 1erinde bulundurdukça daima 
ve bir başka inanış gütmeğc ça- yeni yeni müttefikler bulabile -
balayan bir Bizansa tahammü - cekler ve bizi her zaman kanlı 
lümüz olamaz. Bu Bizans ki harplara göğüs germeğe mec • 
sırf içindeki kötülüklerin yüzün bur edeceklerdir. Bu gidişle ya
den koskoca bir imparatorluk nrun nasıl bir akıbet hazırlaya
iken bugünkü haline dü,müş - cağını kestirmek bir hayli güç -
tür, yani yıkık dökük blr şeh:t'· tür. Rumlar, Kostantiniyeyi mu 
den ve bir avuç adamdan ibaret hafaza edemiyeceklerini anla • 
bir küçüklüktedir, bize zaman yıp ta şehrin muhafazasını ken
zarran en kuwetli bir düşman dilerinden çok daha kuvvetli, 
kadar büyük zararlar vermek • çok zengin, güzel silih kullan -
ten çekinmemektedir. masını bilir ve iyi silahlar bula-

Bu küçük Bizansa dikkate_ bilir kimselere, büyük harp ge • 
derseniz görürsünüz ki elindeki milerine sahip olan bir batka 
biricik şehrin, Kostantiniyenin hıristiyan devletin eline venne
b..nalan viran olmut, aurlan bo- yi dü,ünürlerse ve bunlar bu 
,alınııtır ve Şarki Roma'ıun bir tehri karpnızda öz mallamu 
za..-nanlar bu surlar içind~ deb- korur gibi korumağa kalkışırlar 
dcbeleri ve zenginlik1~1e g&z ise devletimiz pek yorucu bir 
~ştır~n ~eski paytahtı şım- tehlike ile karşılaşmış olur. Ve 
dı az venmlı bahçeler ve cı1uı g k h 
sürülerin do1 .. ·tmldı~ murdar eçece er gün böyle bir kuv-

M&9 ıa.. Vete yeni yeni kuvvetkr daha 
otlaklardan ibaret kalmıştır. katılabileceğini, hadiselerin bq 

Büyük babam Beyazıdm za - ka başka tekiller almak istida
manmda dış denizden ve iç de- dnu da ·· 
Dizden ( 1) bir rok mı·ııetı-: goeterebileceğini hesa -

~ ..... ha katvaait şimdi çürüklüğüne 
Fransadan ve Pirene dailan e- n~fr~t~e ~tığımız bu şehir bi-
teklerinden eli silih tutanlan ve zım ıçın buyük bir beli bir if et 
Cermanlan, Macarlan, UJalıla - halini alabilir. Bunun' için hiç 
n aleyhimize kışkırtıp biıyük ~ir fedakarlıktan çekinm:den, 
bir ordu halinde Tunaya gelme- ınaanalar ca, paraca, her ziyam göze 
leri ve Tunayı geçtikten sonra ak. Koıtantiniyeye saldır • 
bizi Avrupadan ve Asya dan aii- mak hır. z8!"1~et otmu,tur. Ya 
rüp atmak için üzerimize sald:r- bu eehri elımıze geçlreceğiz ve 
maları, hatta hüA:ümdar Timu- yahu~ kaleleri, burçtan, lllrlan, 
run Bağdat'tan kalkıp An!~. evlen ve saraylan ile beraber 
ya kadar gelmesi, ve daha bir yakıp yıkacağız. Bu bir hedeftir 
iki sene evveline gelinceye ka- ki, gün geçirmeden, şaŞmadan 

UNL~ 
• 

BRiÇ 
Yeni ba9hyanlar için: 35 

Çağırış kontruna karşılık 

Eğer kontr diyenden sonraki 
oyuncu bir şey söylerse, kontr 
diyenin arkadaşı her türlü 
mecburiyetten kurtulur. Bu tak 
dirde, normal müdafaa dekla
rasyonu yapabilecek bir kuvvet
te kiğıdı yoksa hiçbir şey söy
lememelidir. Fakat eğer kontr 
diyenden sonraki oyuncu pas 
derse, kontr diyenin arkadaşı 
eli ne kadar zayıf olursa olsun 
bir şey söylemelidir. Hiçbir şey 
söylememeğe mecbur olduğu 
yegine vaziyetler şwılardır: 

ı - Ya hasmın renginden 
çok kuvvetli ve yanında da ba
zı yardımcı kiğrtları bulunduğu 
için hasmın mutlaka içeri gire
ceğini aklı kesecektir. 

Meseli haamın bir körüne ar-
kadaşı kontr demişse 

Kör: Dam, vale, ıo, 7, S 
Karo: Rua, dam, 8 
Trefl : Vale, 6, 2 
Pik: 5, 4 
Şeklindeki elle hiçbir şey 

söylememelidir. 
2 - Yahut ta hasmın bir san

zatusunu arkadaşı kontr ettiği 
zaman elinde iıki buçuk onör lö
vesi bulunuyorsa, hasımların 
düfeceğini düfÜOerek pas diye
cektir. 

Cevaplarda değişiklik 

Çağmş kontruna verilecek 
cevap, eldeki kağıt en az kuv -
vette veya ortadan yüksek kuv
vette olduğuna göre değipneli
dir. 

ı - Kağıtta en az kuvvet 
nedir? 

dır. 
Meseli kontr edilmiş bir kör 

üzerine: 
Kör: 7, 5 
Karo: As, vale, 3 
Trefl: Vale, 7, 6 
Pik: As, 8, 4, 3, 2 
Şeklindeki bir elle iki pik 

söyl~li<lir. 
Böyle bir kağıtla, hasmın 

rengi iki defa tutuluyorsa, çağı
rış kontruna iki sanzatu ile ce
vap vermelidir. Fakat, böyle bir 
halde de, kıymetli ve kuvvetli 
bir renk daima daha iyidir. 
Eğer elde iki onör lövesitlden 
fazla varsa ve kıymetli uzun bir 
renık bulunuyorsa, lüzumu olma
sa da, bu rengi üç löve olarak 
söylemelidir. 

Kontracıdan sonraki oyuncu 

Çağırış yapandan sonraki 
oyuncuya dört türlü iş düşer: 

1 - PAS demek: Eli zayıfsa 
1 
pas demelidir. 

' 2 - Arkadaşını tutmak: Bu 
hususta, kontr yokken nasıl 
davranması lazımsa öyle yap • 
malıdır. Hatta kontr diyenin 
başka bir şey söyliyememesin
de menfaati varsa ve eli de kuv
vetli ise manşa gitmek üzere, 
lüzumundan fazla löve ile arka
daşını tutmalıdır. 

3 - Yeni bir renk söylemek: 
Eğer kuvvetli bir rengi varsa, 

kontr denilmemiş gibi, bu ren
gini deklire etmelidir. Bu ren
gi söylemek için, sözün dolaşıp 
tekrar kendisine gelmesini bek
lerae o zaman belki löve sayısı 
yüksek deklarasyon yapmağa 
mecl>ur kalır. 

İki onör lövesi bulunnuyan 
bir el en u kuvveti göaterir. Bu 
t:lllrıclirde, en 1lna nasi 4elııı1b~ 
etmendir. :Bunuri!a beı8'~ 

4 - Sürkontr etmek: Çağırış 
kontruna sürkontr demek için, 
arkadaşın renginin kuvvetli 
olup olmaması önemli değildir. 

tr ya1nu el bir 
et -

beş kağıtlı kıymetsiz bir renk, 
öteki en az damdan bqliyan 
dört kağıtlı kıymetli bir rmk 
olmak üzere iki renk V-cil"Sa, kıy
metli renk söylenmelidir. Elde 

ar-:ne deklAre ederlerse etsin er 
dijpeleri muhtemel olduğunu 
göS\erir. Böyle bir sürkontr için 
elde iki buçuk onör lövesi bu
lwunabdır. 

dört kağıtlı yegane renk has- · Bilenler içlr. 
mın söylediği renkse, çağınş 
kontruna bir sanzatu ile cevaıp 
vermelidir. Bununla beraber el
de en az bir onör lövcsi bulun
muyorsa, üç kağıtlı renklerden 
en kıymetsizini söylemek belki 
de daha iyidir. 

2 - Kağıtta ortadan yüksek 
kuvvet nedir? 

Hiç değilse iki onör lövesi 
bulunan bir el, ortadan yüksek 
kuvvette saydır. Bu, arkadaşın 
üç onör lövesine eklenince bü
yük bir kuvvet olur. Böyle bir 
kuvveti arkadaşa göstermek 
için, lizımgeldiğinden bir löve 
fazla bir deklarasyon yapmalı -

rünce dedem onlarla karşılaş -
malt için kendi arzusuyla mu -
ha-.radan vazgeçmişti. 

Ve nutkuna birdenbire bir 
başka cereyan vererek dinleyen
lerden bazılarım ürküten şu 
sözleri söylemişti: 

• 1 ov il -..1 3 
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Kağıdı (S) vemiiştir. 
(S) bir sanzatu, (N / iki san

zatu, (S) üç sanzatu söylemiş -
tir. 

(Ö) oyuna karo se!Qzlisile 
başlamış, (E) bunu rua ile ala
rak karo onlusunu gelmiş, (S) 
karo beşlisini venniştir. 

(Ö), rengini sağlamak için 
ası oynıyarak karoya devam et
mek üzere, arkadaşının onlusu-
nu vale ile ahp almamakta te
reddüt içindedir. Diğer taraftan 
da biliyor ki, böyle yaparsa 
(S) teki karo damını sağlam • 

ulaşmamız limncbr. Babamm 
dar Jan Honyadın durmadan dedemin zamanında yap~ 
babama saldırması hep bu Kos- muhasaralann ve diğer bir çok 
tantiniye Kayserlerinin fitnele- tecrübelerin muvaffak olmamış 
ri ve entrikaları yüzünden değil bulunmasını bu şehrin zaptedi
midir? lemeyeceğine bir delil sanmayı-

laştırmış olacaktır. (S, üç san
zatu söylediğine ve morda da as 
bulunmadığına göre öteki üç as 
(S) tcdir ve bu suretle dört el 
kör, üç el trefl ile pik asım ve 
sağlam kalırsa karo damım ya
pacaktır. Bmıun için (0) karo 
onlusunu almamalıdır. Arkada
şı, kendisinde karo k -ılmadığı 
için en uzun kağıdı olan pik ge
lecek ve bu suretle (S) bir löve 
içeri girecektir. 

evit~ler 
el)_N\e:· r 

Yelek Düğmesindeki Saç Teli 
Bazı muzipler vardır ki yap

tıktan şakanın bir aile f eliketi 
ne sebep olabileceğini ya hesap 
etmezler; yahut hesap ederler 
de aldırış etmezler. 

lç Erenköyünden Leman im
zasile aldığımız mektup bize 
böyle bir şakanın bir felaket ha 
zırlamak üzere olduğu hissini 
verdi. Bu kadıncığın ne kadar 
büyük bir ıztıraıp içinde olduğu 
nu gösteren şatırlan geçiyoruz, 
alt tarafında bakınız ne anlatı
yor: 

... Bu sözlerimden şimdiye 
kadar hiç bir kıskançlık hadise
si çıkarmadığımı, hatta kıskanç 
olmadığımı anlamışsınıZdır. E
hemmiyetsiz delillere her za • 
man göz yumdum ve kocamın 
iki seneden beri tecrübe ettiğim 
dürüstlüğünden §Üpheye dii§me 
dim. Fakat bu saç teli hadisesi 
sinirlerimi bozdu. irademi kay
bettim. Kestane rengindeki sa
çın kocamın yelek düğmesine 
sarılı olması ihanetten başka ne 
ile izah olunabilir?. Ne bir yer
de otururken üstilne dü§mÜ§ o
labilir. ne de bir erkek arkada
şının saçı olabilir ••• 

Kendisine hiç bir ıey söyle • 
medim. Elbisesini temizledim, 
ceketini tuttum ve o İ§İne git -
tikten sonra bu iki uzunca tel 
saçı uzun uzun muayene ettim, 
gözlerim doMu. Hıçkırmaya baı 
/adım. Annem geldi; kendisine 
gösterdim. Sesini çıkaramadı,· 
şaşırdı. iki sa•t tlll§IJndüm ve ka 
rarımı vererek. anmmi aidım, 
kendi evimize geldik. iki gün 
geçti; semtimize bile uğrama • 
dı. Bu da onun ihanetini göste
recek delildir. Kabahatini bili • 
yor. Bu halde ben ne yapmalı
yım? Ayrılmaktan baıka çare 
1,öremiyoram. iim• mlracaat 
et~imi' 

Bazr kadınlar hala aynlmayi 
ne kadar kolay samyorlar? He
le bir koca aleyhinde hüküm 
vermek için ne kadar acele edi
yorlar?. iki saç tel hemen iha • 
net delili olur mu?. Evveli ko
canızla konuşacak; kendisinden 
izahat iatiyecektiniz. Diyecek -
siniz ki o, elbet bunu bilmemez
likten ~--1------ IS"A" -ccıc,ecektir. Peki, ya ai 
ze bUtUn o gllnllik hayatmı da· 
kikası dakikasına anlatır; bulun 
duğu yerleri gösterir ve isbat e
derse ... 

ö halde bu saç teli havadan 
mı geldi; düğmeye sanldı diye
ceksiniz? Bu bir muzibin iıine 
çok benziyor. Blıde arkadaılar 
buna benzer şakalan çok yapar
lar ... lşi gücü olnuyan, bundan 
zevk alan, kan kocanm kavga
sını uzaktan seyrederek gülüp 
eğlenen çok... Şimdiye kadar 
hiç bir ihanetine tahit ohnadı
ğmız kocanızın ancak eski bir 
metresi varsa bu kadar küstah
ca bir saç hikayesi tertip edebi-

ması liznngelen ıeyler şunlar
dır: 

ı - (0) da ya el tutacak ka
ğıt yoktur. Şu halde rengini 
sağlamlaştırması faydasızdır. 
Bu takdirde onluyu almamalı
dır. 

2 - Yahut (Ö )iki defa el tu
tabilir. Bu takdirde rengini 
mutlaka sağlamlaştımıahdır, 
çünkü (S) iki renk durdurulursa 
üç sanzatu yapamaz. 

lir. Böyle bir metresi de kendi
ni çoktan belli etmiş olmak icap 
ederdi. İki seneden.ben dürüst 
olan kocanıza hiç bir şey söyle
meden evinizi bıraktığınız için 
siz fena hareket etmişsiniz. llk 
işiniz hemen evinize dönmek, 
sonra bu hareketinizin sebebini 
anlatarak özür dilemek, daha 
sonra ondan izahat istemek ve 
alacağınız bu izahata göre ha• 
reket etmektir. 

• 
Samsunda Lise caddesinde 

A. Günay imzalı mektuptan: 
''Bir müddettenberi bir kızla 

sevi§iyordum. O da beni sevi· 
yor. Ben mektepten yeni çıka -
rak buraya tayin olunduğum i· 
çin maaşım azdır. Kız da lakir
dir,· fakat ailesinin gözü aç ol· 
duğundan hallerine bakmıyarak 
kızı bir zengine vermek istiyor• 
lar. Halbuki kız buna razı değil 
dir ve kaçıp benimle evlenmek 
istiyor. Ancak henüz yaşı müsa 
it değildir, kaçarsa mesul oluı 
muyum?,, 

Evet... Kızın ailesini awtup 
evlenme yaşını beklemesi li• 
zmıdır. Zaten niadeınki yaşı ev· 
lenmiye müsait değil, öteki zeıı 
gin adama da verilemiyecek de
mektir. Ancak nipnlamalarm • 
dan ve bu adamın sevdiğinis 
kızla konuşmaya başlayarak 
kendisini sevdirmesinden korku 
yorsanız bunu ıevgil~izle halle 
diniz; konu§IDl.Sın; yüz verme
sin ve bir sene mi, iki sene mi, 
ne kadar zaman lizmısa, bu za• 
man içinde sevgilinize karşı aş
kmw daha büyiik bir hararetltt 
agılayınz!. 

• Erkeklerin de ıtadmlarm da 
sevdiklerine karşı eski, klasik 

_.QYUn lan.~ Jl .. ı.-D \arila ıa ... 

lakadar oluyor gib, görünüp o-
nu tahrik etmek ••• 

Yüzde altmıı bu oyun muvaf 
fak olur. Fakat yüzde knık ... 
Dimyata pirincine giderken ev
deki bulgurdan olmaık vardır. 
Osman Beyde Bulgar çarpsın· 
da Selim B. bayle bir oyun tee· 

·rübelinde mııvaH...ı- • ---. 
,_ ....... wü. 

... Bir arkadaşım kendisilı 
hemen hemen hiç bir münase " 
beti olmıyan bir geng kızı, bar 
ka bit kızla görünerek kendisi• 
ne aliladar •ttl. Onların bu ha
linden istifade etmek istiyerei 
lJıi selJl1deııberi seviştiğim, hat• 
ta nipnlamp ayrıldığım bir Jıı
.ıa aynı tarzda hareket ettiDL 
ikide bir benimle kavga edet, 
randevusuna gelmez,· niıan ya. 
~üğünll iade eder. Hulasa ken • 
dini naza gekip duruyor. Ben d• 
bir gün kom§umuz terzi kızılll 
alarak onların evinin önündell 
geçip Bomontiye gittim. On~ 
arkadaşları görmü§ olacaklar ~ 
ertesi gün sordu. Evvela iIJW. 
eder gibi yaparak. anlatt~ 
Kendisia4en hiç bir ümidim . 
madığını söyledim. Eğer betJJ"! 
le ciddi olarak sevişmek iste~ 
yorsa bu terzi. kızını kaçırın 
niyetinde olmadığımı anlattıtfL 
Hiç cevap vermedi, döndO, ",~; 
ti. Evveli. aldırmadım. Ge 1 

sandım, fakat hali. ne geliyotj 
ne haber gönderiyor. Aradall 
gün gegti ... ,., 

. . ıııut 
Dedik ya .•• Bu eski oyun ıııt 

Eğer biz, topraklamnızda ra· ruz! Biliyorsunuz ki dedem Yıl
.hat kalmak, ikide bir bir dü§ - dmmm devrinde bu şehrin eli -
manın hudutlammzda belirdiği- mize geçirilememiş olması, için
ni görmek istemiyorsak bu şeb- dekilerin kahram~bğmdan, pa
ri mutlaka zaptetmeğe ve bu zı kuvvetinden, silahlarının 
Bizans Kayserlerinin saltanatı- mükemmel oluşundan değildi. 
na bir son vermeğe mecburuz. O muvaffakıyetsizlik, bir talih
Ben Kostantiniyeyi devletimi- sizlikten başka bir şey değildi. 
ze katmağa karar verdim. Eğer Avrupa tarafından birden bire 
bunda muvaffak olamazsam e - gelen hıristiyan düşmanları ve 
Jimdeki devleti de b~ iş uğ~ hudutlarnmzda birden bire tü -
da kaybetmeyi tercih cdenm. reyen Timur'un aakerleriııi gö -

"-Babama gelince ..• O, Kos
tantiniyeyi zapte~ek üzerey -
di. Büyük bir ordu ile şehre yük 
lenmiş ve kahramanlarından bir 
çoğu surlara kadar yaklaşmış -
lardı ki attıktan oklar ve man
cmıklardan fırlayan taşlar Bi -
zanslı aakerleri yaralayıp öldü -
rerek, hendeklere düşürüyordu. 
Fakat onu da emniyet ettiği, 
sözleri de özleri de doğrudur 
sandığı adamlan aldatıp kan -
dırdılar. Eğer kendi hususi 
menfaatlamu çok düşünen bu 
emniyetli adamlann yalanlan -
na kulak •amamı, olsaydı lla -
bam Murat Han çoktan bu Bi -
zanaı IOllUDa ulaıtımuş olurdu. 

Haydi bütün bu hakikatla
n unutalım da şu Bizansm o iki 
muhasaradan kendi kuvvetile 
bizim dedelerimizi ve ba:balan '
mın ürküterek kurtulmU§ oldu
ğunu farzedelim. 

(Arkası var) ------(1) Dq deniz Atlas Okyanusu, iç 
deniz ile Akdeniz manaama, 

Prensip: Sanzatuda bu misal
deki durum,· taahhüdü yapanın 
solundaki oyuncu için en güç 
vaziyetlerden biridir. Bu güçlü
ğün içindem çıkmak bir taraftan 
kendisindeki el tutacak kiğıtla
rm sayısına ve kıymetine, diğer 
taraftan da morun kiğrtlannm 
şekline bağlıdır. Taahhüdün üç 
sanzatu olduğunu farzettijimi
ze göre, bu gibi hallerde yapıl-

3 - Yahut ta (Ö) bir defa el 
tutabilir. Eğer bu el tutacak k• 
ğıt bir as ise, (Ö )umumiyetle 
rengini sağlaınlaştmnah
dır. Çünkü (S) in öteki iki 
renkten sekiz löve yapabilmesi 
biraz güçtür. Eğer bu el tuta
cak klğıt mordaki uzun ve kiıv
vetli bir rengin nıası ise, (S) 
belki bu rengi sağlamlaştınna
ğa kalkacağından (Ö) daha ev
vel kendi rengini sağlamlaştır
malıdır. Fakat bu rua, mordaki 
kısa bir rengin ruaaı ise, (S) te
ki bir klğıdm sağlamlaşmaması 
için, (Ö) aıbdaımın onluaunu 
almamalıdır • . . 

laka mu:vaffak olmaz. oyna • 
tarzına, karşınızdakinin bu~e 
na, sizinle alikasmm der~~~ 
göre neticeler verir. Bir ıki la. 
daha bekleyiniz ve cevap ~ isi 
mazsanız, yalnız bekledii!°. • 
bildirerek haberler gönde~ 
yine cevap alamazsanız. Y.e . biç 
leri ıuya itıdirip ken~~·~ Jdl 
kimıeye değitemiyeceginiZlt ~ 
çük bir tecrübe ile on~ af _. 
her şeyden Ustün oldug~~ 
lam11 olduğunu, bu t~ bUS " 
onu ne kadar sevdiğ~ si" 
bütün ortaya çıkardıg~ oıd'1 " 
bir çok ıztıraplar ve~ıll' 
ğu için yaptığınız bu ._,. 
ta mazur olduğunuzu Y 
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f rükselde büyük bir serği açıldı. Resimferi
mizde bu serğiden iki görü görüyorsunuz 

Brüksel serğisinde dünyanın en şişman 
kadım diye teşhir edilen mahluk 

lavaı Moskovayı ziyaretinde Çarların efsanevi 
tacını seyrediyor 

Sevda i~lerinde Kadın mı Ağır Basr1 Erkek mi? 1 
-

Bir Fransız kadın mecmuası 
dikkte değer bir anket açmıştır. 
Bu anket (Aşkta fazla veren 
kimdir: Kadın mı, erkek mi?) 
dir. 

Her haf ta tanınmış bir kadın 
ve bir erkek bu ankete cevap 
vermektedirler. 

Kadın ne diyor? 
il\" olarak Aurore Sand'm ce

vabı var: 
- Aşkta fazla veren kimdir? 
- Şüphesiz kadın. Kadın ve-

rir, erkek alır. 
- Aşk dünyayı sürüklediği

ne ve aşkta da kadınla erkek 
arasında müsavat olmadığına 
göre yaşamağa değer mi? 

- Hayat bir geçittir ve niçin 
yaşadığımızı münakaşa edertıe· 
yiz. Dünya üstünde her an sö
nüp gidecek olduğumuz halde 
kıymetimiz, daima tekemmül 
edişimizdendir. 

- Zanneder misiniz? Dünya 
hiçbir zaman bu kadar fena ol
madı? 

- Olabilir. Fakat insan, için .. 
de yaşadığımız bu fena zaman
da bile terakkiye, tekemmüle 
doğru gider. Yalnız bunu iste • 

meli. Mesela, anketinize gele
lim: Kadın aşka bütün varlığı
nı koyar, erkek ise aşkta ödünç 
verir gibi hareket eder. Kadın 
ve erkek tamamiyle biribirine 
zıttırlar, onlar, ancak kısa bir 
zaman için aşkta birleşirler. 

- Birisinin bütün varlığını 
koyduğu, ötekinin ödünç verir 
gibi hareket ettiği güzel bir bir
leşme doğrusu! 

- Ben erkeğin ciddi surette 
sevebileceğinden şüpheliyim. 
Olsa bile devamsızdır. Erkekler 
bizim gibi değildir. Biz onları 
kendileri için severiz. Onlar bizi 
gene kendiler için severler. işte 
aşktaki ebedi anlaşamamazlığı
mız bundan ilri geliyor. 

- Kadın bu kadar kurban gi
diyorsa, hiç mes'ut olabilir mi 
sanırsınız? 

- Kadın, mukabilinde bir şey 

Pek yakında 160 parçadan 
fazla harp gemisi ve 450 tayya
reden mürekkep Amerika do
nanması Amiral Joseph Majon 
Reeves kumandası altında, barış 
zamanında şimdiye kadar görül
memiş büyük bir manevra yapa
caktır. 

Manevra sahası Amerika Bir
leşik cumurluklarının batı ~a -
hillerinden hattı üstüvaya. Ale· 
outiennes adalarından llavay 
adalarına kadar uzanmaktadır. 
Amerika harp gemilerinin şim -
diye kadar safı harp nizamında 
dolaşmadıklan bu sularda do
nanma ikiye ayrılarak hazira -
nın onuna kadar harp oyunlan 
yapacaktır. 

Manevralann planı Aleouti
ennes adalarının askeri ehemmi
yetini iyice me~dana çıkarıyor. 
Amerika hava fılosunun bu ada
larda karargahlan vardır. 

Bir Fransız mecmu
ası "Sevdada ka
dın mı ağ,r basar yok
sa Erkek mi?,, diye 
çok şayam dikkat bir 
anket açtr. Biz bura
ya bu ankete cevap 
veren meşhur bir ka-
dın muharrirle, tanın
mış bir Fransız yazı-

_ ..__'"''"' cev a p I a r ı n J 
alıyoruz. 

almadan her şeyini verecek ka
dar alicenaptır. 

- İki taraf m hislerinde bir
lik olsaydı ne rahat, ne güzel 
olurdu! 

- Yalnız şunu da söyliyeyim 
ki erkeğin yapabildiği kadar 
sevdiği kısa bir zamanı olur. O 
zaman bir kadından daha bit -
kindir. Kadın ıstırabını içinde 
saklar. Halbuki erkek bağırır, 
açığa vurur. Bence kadın acıya 
karşı daha sert, daha kuvvetli -
dir. 

Fakat bütün bunlar kadının 
kendi kabahatidir, bir ana oğlu
na daha çocukluğunda iken ka
dına ve aşka hürmeti öğretr.•~li
dir. Aşkın, erkeklerin yaptığına 
benzemiyen mukaddes bir şey 
olduğunu ona belletmelidir. 

- Derler ki her yeni aşka 
kalp bakirdir. 

- Kadın için öyle, çünkü 
kalbiyle sever. Halbuki erkek 
çabuk ihtiyarlar. Beğenmemeğe 

alışır, çünkü o aşkı eğlence sa -
yar. işin feci tarafı aşkta kadın, 
erkeğin sürüklediği tarafa gider 

Erkek ne diyor? 
Ankete cevap veren Marcel 

Achard'dır. 
- Aşk sizi alakadar eder mi? 
- Çılgıncasına. 
- Öyleyse aşkta daima fazla 

veren bir taraf vardır, hangisi
dir? 

- Bir fikir edinmek ne güç! 
Jean de la lune isimli eserimde 
daha fazla sever olarak erkeği 
gösterdim. Hatırıma fazla seve
ni kadın yapmak hiç gelmedi. 
Romanımdaki kadın tipine 

gelince bazıları bunu, bir dalda 
durmaz gibi gösterdiğimi ileri 
sürdüler. Halbuki hiç de öyle 
değildir. 

- Evet, hiç de öyle değil .. 
İyi kız, tatlı kız, yalnız hoşlan
dığı erkekler biribirini kovalı
yor! 

- Gündelik hayatta ruh yük
sekliğini ekseriya erkekte bulu-

f~erika Filosunun Manavrası 
Manevralar başlar başlamaz 

Vice - amiral Arthur Hopburn 
un kumandası altındaki keşif 
gemileri Aleoutiennes adalan is
tikametinde yol alacak, aynı za
manda Amiral Harris Laningin 
kumandasındaki filo da San -
Fransiscoyu terkederek Pearl 
Harbour ve Midvay adalarına 
doğru yol alacaktır. Bu son ada
nın şimdiye kadar hicbir ehem
miyeti yoktu, fakat bundan 
sonra Amerikan hava filosuna 
liman vazifesini görecektir. Yal
nız manevraya iştirak edecek 
gemilerin isimleri malfun. Ma
nevraları takip edecek gazete 
muhabirlerine de çektikleri tel
grafların sansöre tabi tutulaca-

ğı tebliğ edilmiştir. 
ilk defadır ki bu kadar harp 

gemisi bir tek adamın emrine 
veriliyor. 

Tayyarelerin adedi 350 den 
450 ye ibl3ğ edilmiştir. V1ce -
amiral H. V. Butler dört tayya
re gemisine kumanda edecektir. 
Bu dört gemi büyük bir kısmı 
yeni olmak üzere 271 tayyare 
ile mücehhezdir. Bundan başka 
bütün kruvazörlerin ayrıca tay
yareleri vardır. 10.000 tonluk 
gemilerde dört tayyare, diğerle
rinde ise iki veya üç tayyare 
bulunuyor. Bundan başka Ami
ral A. V. Johnsonun kumandası 
altında 85 ağır tayyareler de 
de vardır. Bunlann herbirinin 

rum, umumiyetle fazla veren 
odur. Aşkta ise kadın daha cö
merttir; zahmetli bir an, elem 
verici bir hal olunca kadın aşkı
nın ölçüsünü meydana vurur: 
Bu hususta cidden erkeğe üstün 
dür. 

Bununla beraber itiraf ede
yim ki şimdi işin rengi değişmiş 
tir. Çünkü kadrnlann hepsi ça
lışıyorlar ve faal bir yaşayış sü-
rüyorlar. Evvelce sade aşk için 
yaşarlardı ve yegane düşüncele
ri güzel olmak, hoşa gitmekti. 
Ne acınacak şey ki bütün kadın
lar güzel değil ... 

- Sanki bütün erkekler gü
zel mi? 

- Şüphesiz ki değil. Bence 
kc..dın olsun, erkek olsun böyle
lerini görmek için vakit kaybet
meğe değmez. 

- Aşka gelelim. 
- Kadınlar aşkta bize üstün· 

dürter, çünkü buna verecekleri 
·ıakitleri çoktur. 

- Nasıl vakitleri çok? Aşk 

j 

için vaktin lafı mı olur? Aşk Öy· 
le bir şeydir ki birdenbire ... 

- Kabul. Bu bir çeşit hasta• 
bktır. Fakat aylaklar iş gören .. 
terden fazla hastalanırlar. Ka
dınlar aşk mütehassısıdırlar, 
çünkü aşkı düşünmek için erkek 
terden fazla vakitleri vardır. Bu 
oyunun kaidelerini daha iyi bi
lirler. 

- Zanneder misiniz? Ben sa .. 
myorum ki ekseriya aldanan 
kadınlardır. Onlar açık oyun 
oynadıkları için daima kaybe .. 
derler. Esasen onlardan ıstırap
tan yılmazlar. 

- Istırap çekmesini severler 
de ondan! Bu hususta bizden 
daha idmanlıdırlar. Sonra biz 
ekseriya aşkın yanından geçer
sek bu vaktimiz olmadığı için
dir. Zira aşk merhametsizdir. 
Hem sevmek, hem de gündelik 
yaşayış içinde iş yapabilmek ya
landır. İnsan sevince, iş göre· 
mez. 

mürettebatı 6 kişiden ibarettir. 
10.000 tonluk kruvazörlerin 

vereceği randımanda daha sır· 
· hatle an 1 a ş ı l a c a k t ır.Bun

lann her birinde 8 pusluk 
top vardır. isimleri: Astoria, 
Minneapoli, Nev-Orleans, Tus
calja ve San ... Francisco. 

Bu manevralarda 12 zırhh, 
13 kruvazör, 4 tayyare gem'si S 
hafif kruvazör, 25 tah telbahir, 
39 yardımcı gemi, 11 mayn ge
misi bulunacaktır. 

Amerikalılar Havay adaların
da Pearl Harbour limanını inşa 
etmek ve bir tayyare karargahı 
vücuda getirmek icin 14.700.009 
dolar sarfedeceklerdir. 4500000 
dolar Puget Sound doklarına 
sarfedilecek ve 2.600.000 dolar
la da Kalifomiyada San - Diego 
üssübahrisi inşa edilecektir. 
Manevralara sarfedilecek para 
bundan hariçtir. / 
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11 MEIN KAMPF,. 

KAVGAM 
Havadan gelecek tehlike-
1 ere karşı koyalım 

H it 1 e r' i n ya z d ı O ı k i ta b 
doldunnağa baılamışlardır. 

[BU 'ESERDE iLERi nuyorsa, o zaman, kanun korku Duyduğumuza göre, İstanbul es 
SURULEN DUŞUNCE su veya resmi makamlara hür- nafı bir esnaf tayyaresi alacak
VE DUYGULARLA HiÇ metsizlik vehmi ile müşterek tır. Ay bqmda genel bir toplan 
BiR BAGIMIZ YOK • selameti temin için ne yapmak tr daha olacak, bu toplantıda da 
TUR. BU TEFRiKAYI liznngelirse yapmamak ta çıl - hava kurumuna gerek daimi, ge 
BUT UN DUNY ADA DE· gınhk olur. rek yardımcı üye yaznnı için ça
DIKODU UY ANDIR • . Hitler buna bir misal göıte • IJ§malarm genişletilmesine ka • 
llIŞ SiYASI BiR VESi• nyor. rar verilecektir. 
KA OLARAK NEŞRE- Bir fırka kumandam atef aç- Devlet matbaasında 
DlYORUZ.l mamak için emir alım. Meseli Diğer taraftan, yurdun müda 

Hitler, şahıiyete büyük ehem grevcilere veyahut nümayişçi· faaaı yolunda alınacak uçaklar 
miyet atfeder. Kitabında kısa lere... için Devlet matbaası memur ve 
da olsa, şahsiyet hakkında bir Burjuvaların fikirlerine göre, itçileri maq ve . ücretlerinden 
fasıl ayımll§tır. Ona göre bu bu general aldığı emre itaat et- muntazaman yüzde bir kuruş 
dünyada hakikaten en büyük o- melidir. Kat'i itaat vuifesi, bir vennefi taahhüt etmişlerdir. 
lan şey, bir topluluğun giriıtiği milletin hatti hayatından evvel Şehrimizde bulunan Diyarıbe 
mücadele ıonunda elde edilen gelir. Halbuki Milliyetçi Sos - kir aaylavı Tevfik Bilge de hava 
netice değildir, büyüklük ancak yalist partisinin akidesi böyle tehliketini bilenler kurumuna 
bir tek galibin elde ettiği meı'· bir zamanda, enerjisi olmayan daimi üye yazılmak üzere dün 
ut muvaffakıyettedir. mafevkin verdiği emre itaat et· kuruma müracaatta bulunmuş -

Dünyaya başka ıima veren mek değil, vaziyetin icabına gö- tur. 
büyük fikir ihtiWleri, ancak re kendi iradesinin vereceği e • Tayyare cemiyeti kurumu ts-
münferit adamların mücadele - mirlere itaat etmektir. tanbul başkanmm Ankaradan 
terinden dogm-i •• 1 .... dır. Milli bir hükfunet için en mil- dönmesinden sonra hemen şeh-

""'fACU him bir vazife olan gençlig-in · · de "t t hl'k · · bı' Hitler, partt'sinin müdafaa et- rımız ayyare e ı esını • 
. terbiyesi de bu prensiplerden ı nJ t ki, ~t b Ianacag-ı tıği fikirlerin kendi fı'kirlen,· °'" e er,, eş us ma aş 

•· mWhem olacaktır. Hitler her t tanb 1 b lda b'" u"k riştiği mücadelelerin kendi mü- ve ı u un u yo uy 
cadelesi oldugun-u sövler. Kur - ıeyden evvel Alman vatanına bir hassasiyet ve canlılık göste-

., sadık hizmetriler ve emniyetini - · ani ı1ıy duğu grupta ı.. .... ı. .. 1 .. _,_ otori- -s recegı q or. 
~Mu.&• kazanmış müdafiler yetiştir - O 

tesini tanımaz. Parti demek, mek istiyor. Böyle bir gençlik 420 Y• 
kendisi demektir. elbette ki sağlam bünyeli. ivi Ankara, 26 (A.A.) - "Hava 

Fikirlerini yürütmek i&in mü- antrene edilmiş ve mqakkatle~ tehlikeıinl bilen,, üyelerin sayı
cadele arkadatJan seçer, onlara re mütehammil bir gençlik ola- aı 420 i bulmuıtur. U yelerden 
vazifeler verir, bu suretle orta- caktır. 
Ya çıkan eser, nı:aninı·n deg· ı·ı, • .t..A ceneral bmet lnönü ve ailesi 

Y-- - Milli hiuwmet genrlig"in ye- T.ıı-1_ h , ____ , rd kendisinin ·-..idir. -s \lllll. ava Aun111uuna ya 1111 
-· ti•rn-.ini sadece analarmm ve 1--.1- 1000 ""-~·tay bıuz.1--· Maamafih buna ragm"' en Hı"•. r---~ 0 ~ ' AaIHU _.yAc:ı..u 

~ babalannm ellerine bırakamaz. Abd'·,.ı..-1:1. R nda 500 l' A ler yazdı~ kitabmı 8 ·- •-..;n U111MU11ıA. e ıra, n-~1. -· -r• · "-"an milleti daha küçilk kara ...::- larmdan Vehb" K 1923 te yapılan ve _,_._•-tan ~ """'car 1 oç 
IUUIU.. uw.+a uğlam yetiştirmek için 5000 ı· T.'rk ha ı-,- kuru 

tettebbüıte Münib 801.-1.1--da r-r- ıra, u vacı llA • 
7 IWUU&luı tedbirlerini alacaktır. ba k F B 1 ölmUt olan hlicum kıtalaıma mu ş anı uat uca ve ço -

mensup on yedi arkadaıma it • Sonra anne olacak genç kızla- cuklan 500 lira, Erzincan say-

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Türk Hava kurumu tahrir şuğ
be direktörü 20 lira, Hasbi Sar
gın, T. H. Kurumu tahrir şu
besi direktörü 20 lira, Raif ön
gur, T. hava kurumu muhasebe 
şuğbesi direktörü 20 lira, Hüs
nü Karan T. hava kurumu mu
hasebe şuğbesi işyarlarından 
20 lira Hikmet Yenen T. hava 
kurum~ işyarlarmdan 20 lira, 
Halckı Koçar, T. hava kurumu 
muhasebe işyan 20 lira, Fuat 
Ganman, T. hava kurumu mu· 
hasd>e işyarı 20 lira, Orhan Ac 
yar, T. hava kurulu neşriyat şe
fi 20 lira, İsmail Hakkı Başak, 
T. hava kurumu İstanbul şuğbe 
si direktörü 20 lira, Şevki Emir, 
T. hava kurumu Giresun şuğ -
besi muhasi:bi 20 lira, Mustafa 
Yaylar, Uzunköpıii çifçilerin· 
den 20 lira, Ekrem Demiray, T. 
hava kurumu Edime şuğbesi 
başkam 20 lira, Rıza Akalp, T. 
hava kurumu Manisa şuğbe mu 
hasibi 20 lira, Hayri, T. hava 
kurumu neşriyat şuğbesi işyar
lanndan 20 lira, Şefik Orbay, 
T. hava kurumu neşriyat şuğıbe 
si iıyarlanndan 20 lira, Saime 
yetkin, T. hava kurumu nqri -
yat şuğbesi işyarlarmdan 20 lİ· 
ra, Süleyman Sırrı, T. hava ku
rumu nefriyat şuğbesi işyarla -
rmdan 20 lira, Zekai Akar, T. 
hava kurumu muhasebe işyar
lanndaın 20 lira, İbrahim Başa
ran vemedar 20 lira, Alaeddin 
Tuncok, T. hava kurumu hava 
şuğbeai işyarlanndan 20 lira, 
Hilmi Alsan, Piyango umumi 
muhasibi, 20 lira, Halide, İstan 
bul - Şişli 20 lira, V edit, Başba
kanlık özel kalem direktörü, 20 
lira, Rüttü Argun, Kamutay da 
ire direktörü 20 lira. 

ERKEK KiLiKLi KIZ 

Şimdi de Bir Dayak 
Hadisesi Ortaya Atıldı 
Genç bir kadınla nipn1anan 

ve en aonunda mahkemeye dü • 
şen erkek kılıklı kızın macerası 
nı bütün okuyuculanmıa bilir -
ler. Bugünkü poliı raporlanna 
bakılırsa yine buna ait bır "dö -
vülme ve tikiyet,, haberi cörll • 
lür. 

Bu rpora nazaran: Melekzad 
dün baı wrdufu Pancaltı mer 
kezine •ikiyette bulunmuş, 
Türk beği aokağlnda Şık apar
tımarunda 1 uyıh dairede otu
ran Remziye tarafından dövül
düğünü iddia etmittir. Polil de 
ıikayetçinin ifadesini tutarak 
emniyet direktörlüğüne bildir
miştir. 

İşin iç yüzünü anlamak Uzere 
geç vakit görüten bir yazıcmu
za Remziye fUn1an IÖylemİftİr: 

- Hakkımda böyle bir •iki· 
yet olduğunu timdi duydum. 
Çünkü merkezden beni ne . ça -
ğırdılar, ne de aorpya çekt·ler. 
Zaten bunun bir yalan, oldufu 
meydanda. Ben hak yerine bq 
wrduğwndan beri Meleksadı 
ne gördüm, ne de konuıtum. Ha 
evet bir ıazetede çıkan haberle 
ri söyliyecekainiz. GOya bir yan 
dan mahkememiz cörülildcen 
bir yanda da biz beraberce gezi 
yor, efleniyorqıuıuz. Değil mi? 
Bütün bunlarm hepai düzme teY 
ler ..• Sizi temin ederim ki, hep
si yalan. 
Onmı '"lkadmm ne oldafu 

nu anlamıyor musunuz?.. oa. 
ya beni zerlayor, zorla bu dava 
dan vaz geçirmefe çahfıyor. Ba 
km bana hlli cönderditi mek-

tuplar var. Hep aldıklarmu mali 
kemeye veriyorum. Ellinde tim 
di bir kaç tane daha oldu. On ' 
lan da vereceğim. 

Ben böyle yaptıkça o kızıyor. 
Böyle feyler icat ediyor.. Hani 
ceçenlerde yine yapmadmu idi? 
Bir gazete yazıcwna baklayı ağ 
zmdan çıkarıp ta "Ben evli bir 
kadmla nuı1 nifaDlanabili • 
rlm? •• ,, demit- Acaba bunu da• 
ha önceden bilmeyor mu imiı?. 
Ben karşılık vennesini bilmez 
delilim.. Değilim ama ••• Bu ya 
zı1an teknp etmek istemiyo • 
rum, bu bile fena geliyor. Var
llD yaztınlar. Böyle düzme teY· 
lere de kızacak değilim ya •• Oku 
yup gülmekten bqka ne yapı • 
br bunlara? 

İtte bakın bugün de bu dayak 
yalamnı çıkardı •• Ne demeli, ne 
yapmalı bilmem ki! .. Fakat tize 
tekrar söylüyorum; ben Melek • 
zadı gördüğüm yerlerden kaçı· 
yorum. Nerede kaldı ki, konu • 
tacak, beraber gezeceğim. Ya • 
but ta onunla kavga edeceğim. 

Hem ben kiilhan beymiyim, ki 
turada burada adam döveyim?. 
Son sözüm ıudur: Allah kuru if 
tiralardan taklum; bqka na 
diyeyim? ••• " 

Rapor 
Polisten verilen rapora göre 

diln Pangaltlda Balıkhane cad 
desinde oturan MelekZat poliee 
bq vurarak Türk Beyi aokafm 
da Şık apartımanda 1 numarada 
oturan Remziye tarafından dö
vUldüjiinil töyliyerek tiklyette 
bulunmuıtur. 

KAMUTAYDAKI GÖRÜŞMELERDE 

haf etmiştir. Son aayfumda ar- ra da huıusi bir terbiye verile - lavı Saffet Ar'llkan 100, iş Ban
kadaşlarmdan Dietrich Eckart cektir. Mekteplerde beden ter· kası genel direktöıii Muammer 
için methiyeli bir yazı yazım'_ biyesine eskiden olduğundan Eriş 5000 lira, Erzurum saylavı 
tır. Nankörlük etmiyor ve ken- daha fazla zaman bırakılacak - Nakiye Elgün 100 lira ve Ka
disile çalıtmıf olan arkadqla • tır. Hitler hiç olmazsa günde :lci mutaym C. H. Partisine men -
rmm kıymetlerini diltürmek iı· ... tm buna tahsis edilmesini is- sup bütün üyeleri 12 liruı Türit 

=:~:::.:: =:.::::~:~ =
0

~;f::a:~ Eko omi Ve Bayındırhk 
larak kalmak istiyor. Alman hU- ---------.-111!119 B8'bakan general lamet tn8- s 
::::~:~ı;r~~t.şitt:;ct~J.: sıcak dalgası ~~~~r =~~1~~~ Bakanlarının öyledikleri 
dir. Onun için asıl olan şey fili Denizli, 26 (A.A.) - Kurak- her tarafında Türk hava kuru -
iktidann tamamile kendi elin _ bk ve sıcak bir aydanberi sürüp muna yardım etmek üzere "ba- Ankara, 26 (A.A.) - Kamu- maya çalifıyorw:. Bu ıuretle ko- kontroldan daha mühim olan blı 
de bulunmasıdır. gidiyor. Her gün gözler havada va tehlikesini bijerıler,, üyeliği tayın dünkü toplantısında, Eko- operatifleri Ekonomi ba1mnm • kontrol vardır. Teknik kontroL 

Marzizm'e karp olan en bü. yağmur bulutu arayor. Kırk i- ne kayıt için büyük bir hareket nomi Bakanlığı bütçesinin görü dan ele a1ımf bulunuyoruz. Bazı memleketlerde inkitaf 
~ serzeniflerinden biri, phıi- kindi adı verilen ve her yıl bu vardır. tiilmeai eanasında bazı saylavlar CeW Bayar, memleketimizde kabiliyetini lmacak derecede 11-
yetin aerbettçe inkifafma mini mevsimde çok düeeıı yağmurlar Anadolu ajansı yeni üyelerin tarafından ileri sürülen mütalea fabrikalar, müeueaeler kunılur-1 la bir milli kontrol vardır. Biz • 
OlU§udur. Burjuva partilerinde henüz başlamamıştır. Bu yüz - adlannı ve yaptıktan yardım lara karfdık olarak Celal Bayar ken memleketin iptidai maddele ~ de böyledir. Fakat bir muıt 
de beğenmediği feY, Alman den ıusuz tarlalardaki ekimler miıktarmı mmıtazaman neıre - Ekonomi Bakanbğmm Finans rinin korunmul buauunun ıa. kontrol yanmda teknik kontrola 
g~liğindeki vuife kaygı1DU çok zarar göm{üştür · Bugün decektir. Bakanlığı ile tam bir anlaşma önünde bulunduruldupu ve da ehemmiyet vermekteyiz. 
ve ıtaat duyguaunu inhiliJ.e uf- gölgede sıcaklık sıfmn üstünde Feridun Dirimitekisı ve aile- dairesinde çalışmakta olduğu - fabraikalarm buna göre yapıldı- Ekonomi Bakanı deri fabrika-
ratpıalandır. 33 tür. si, Tür-k hava kurumu yari>q. nu ve daJma iktisadi icapuarla ğmı 16ytmm. ve demiftir ki; lan hakkmdaki temenniye kart' 

Kanunun emrettiğini yapma- kam, 50 lira, Fikri Oran ve ai- malt zaruretlerin telif edilmek - Ota11i fikirlerden çok uzak bu da bunun Elhi.ıde olup olamı • 
h<hı:· Ve sadece bu sebepten, layanı beGenenler lesi Piyango direktörü 100 lira, te bulunduğunu söyliyerek en. lunmaktayız. Cofrafl vaziyeti- )'le&ğl ve ne vakit açılacatı hu-
yanı emrettiği için yapmabdır. Atina, 26 (Hususi muhabiri - Cavit ve ailesi, Türit hava ku - düstrl progr&lJlDlm hazırlanma- miz beynelmilel ekonomik duru- 1UaU1unun henU.z belli olniadıp 
Remni makamata itaat etmeli - mizden) - tsyan hareketini tak rumu teftiı ımeei direktörü 50 ımda fınamal imkan ve kudre - ınunda bütün dünya ile beraber m aöyltmİftİr'. 
dir. Hem de sadece resmi ma - dir eden (200) zabit vekilinin as lira, Sami ve ailesi, T. H. kuru- ti temin eden ve bunun için her bulunmayı ve alacatmım abr. AH ÇeUnkepnın luheb 
~~. t oldukları için itaat etme- kerlikten çıkanlması hakkında • mu teftiş 111ğbesi ifYVlarmdan yıl Uç milyon lira veren Finans ken, satacağnnuı utarken ta - Baymcbrbk Bakanhfı bütçe " 

UU'. ld emir otdıı kumandanlıklarına 50 lira, Ferit ve ailesi, T. H. Bakanına bu vesileden istifade e mamen müvuene elUI üzerin - linin cörUtülıneai münuebetiy • 
Vazife ~ itıaat, maddeten gönderibniftir. şuğbesi iıyarlarmdan 50 lira, derek teşekkürde bulunmayı bir <le yürüyerek ma1mun a1aıun 1e ileri ıiirülmilt olan bazı mllta-

~e manen biribirlerine benzeyen Geçenlerde iıyancılara para Kutsi ve aile&i, T. H. K. teftiı vazife saydığını i\ive etmit ve malım almak düaturunu tatbik lealara kartı da Bakan Ali Çe • 
1~dan mürekkep bir ce - Yardınunda bullJJUNk suçu ile şuğbesi işyal'lanndan 50 lira, demiştir ki: etmeyi icab ettirmektedir. tinkay~ . şose meselesinin meın· 
~tuı VJrlıtnu emniyetle te - t~ edilen büyük fabrikatör Hadi Koçak, T. H. K. tefti§ şuğ Kooperatiflere, zirai teşekkül Hesabi harekete gelince, bu leket b:·knnmdan olan büyük e-
mın edecek vuıtalanbr. Fib'in isyana ilglaine dair bir besi i.f yarlanndan 200 lira, Ce- tere gelince, kooperatif kanunla- hususta teminat vermek laterim. hemi}·rttni anlatarak bu işin ba· 

Fakat eter bu cemaat hir in- "' bıılunamadıtından ıerbeıt mal ve ailesi, Ankara Piyango n ziraat encümeninde müzakere Fikirlerimiz dalına kontrol tize. farllması zamanı celdiğini ve 
fisah tehdidi kartıamda bulu - bıralabıuştır. 100 lira, Server Ziya Gürevik, edilmektedir. Bu devrede çıkar- rinde işlemektedir. Fakat milli b\Ulun bütçe zanıreti karşısın• 
~~~~~~~~~!!!llll!!•ll!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;~;;~~;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!- da hususi idarelerce alman yol 

.. TAN • • tefrlba : u. para1ari1e yapılması ilmtnı ol • 

Edgar Wallace 

Dün hangi otelin hangi odum • 
da kaldığmizı biliyoruz. Thom • 
son diye uydurma bir isim de 
vennişsiniz. Yarın sabah yeni 
Zelindaya ıidecek bir vapura 
binecektiniz değil mi? 

Brabazon pşırdl: 
- Bütün bunları nereden bi

liyonunuz? 
Parr bütün bunlan nereden 

öğrendiğini söylemedi. Zaten 
banker de polilİ iğfal etmek is
temiyordu. Neredeyle tevkife
dileceğini bildiren telefon habe • 
rinden, Parr ile karplqtığı da -
kikaya kadu geçen bütün bi -
diseler( anlattı : 

Parr diifünccli bir tavırla 10r 

du: , 

- Demek ki, Biz hep o harap Emniyet müfettifi hemen tup yazıyordu. Kapıya wruldu. - Ben de zaten Fluah için si- m..tılmm tetkik edilm•i 1i.IJlll 
evdeydiniz? Nalll oldu da bize- Froyant'a telefon.etti. İhtiyar O akşam hizmetçi izinli olduğu zi görmete cehnittim, dedi, ca- geldiiini taylemiı ve demittlr 
vl aradıfmuz zaman Yale ıizi milyoner, paralarının bulundu- için, bizzat kalkıp kapıyı açtı. liba Marl'm ölümünden onu ıuç- ki: 
&örmedi? ğunu .zannederek öyle sevindi Gel M"ll "di Th r b · lu tutmak istiyorlar. Siz de pek Bu ... ~.~ batnan-ded~ .• 

- Çatı arasına ..... 1. .. - y en ı y ı . a ıa u zıya- iyı" bilininiz ld katil o dea.ıtA:... ~-u f 
miydU Ben · ~ .ıe ki... rcti hiç beklememekle beraber, • .._. F•t böyle bir kanunun teklı 
Dipte ...... ,_~biAlllledilecek b)'Ol'dir k~· di.- Aman, hemen cetirint de- havretini belli etmedi ve g.-nr -Ben nerden bileyim? O ge- edilmeli amanı gelip ceım-'ol• 
~ ote J • --s ce Fluah'un nele oldutUnu da • linin keetirilmesi llnndır· Y vardı. Ben kendimi oraya at - Parr dedi ki: kızı içeriye aldı. hi b"lmi G telerden --Aa 

"" .. •tun. Ka.. .... gelı"p ~"--adı, M'll 1 yonun. aze 9- itlerinin idarei husuaiyelPuv ·--.. -•aaç IMMll- E t b ldu"'umuz pa ı Y etrafına takdirkirane d anıa~- B .:_._ ... , ısım de ferahladı. - ve ama, u g - ku um da UlllL u pzete- kalmuma taraftar olan~ 
- Demek ki, Yale do5-yu ralar ıizin paralannız değil, baş gözlerle bakarak: ler bütün bunları nereden 8fro- lar da var. Bu karfıhklı fikirler' 

sb."yledi. Siz bu me,Aı...:~·8~lm ka paralar... - Malallah, sarayda oturu - niyorlar? teddk edilmeden bir kl'MJll 9" 
d B bazO r.;. •• a. .. ~--= Bir kaç aaat sonra Froyant yorsun, dedi. Her halde zavallı F M'll 1e karmak iltemem ı ra n.,...,... -vr.u~ ne da ... __ olduğu hald B ba Fi h'tan k . . akat ı Y oraya ıuete - Ba·-A-t:L:l)llk.. ..... Ali ç~ ... !eriniz vana, hepsini .a..1a..: •uuoll" e ra - us ço ıyı talihin var. n"n i-' ... bar kuvvetlerini m"-- - ~-ı.. - ~ 
nı·z. -r-r• • zon'un üzerinde bulunan para - ıswı Ullll ka.,. ..,..eterin me1ele1ini dik• 

lamı muayeneaine g_;ldi. Mil- Thalia toiuk bir tavırla ıor- kaşa etmeğe celmit delildi. ı- s- ._ ___ , ..... 
Brabazon biraz kendini topla h --s· du: _ Tahlı"a, ben bura.,. -ı... katle tetkik edilerek uuu-~ 

YOIMJr' OfDUtmızJufuna salda • .r- -· t--- • ı- bir alri1buJUO 11 

dı ve anlattı : madı. ÇUnkii tekrar paracıklan- - Flush ne Alemde? le ne mllnakqaya, ne de kavıa yapı~ı ıçau ı--.~ ettik 
- Bendeki paralan aldı, ona na kavuştutmıu zannediyordu. _ Rica ederim, ondan bahse- etmefe geldim. muma çahpcatnu kayd -

mukabil batka para verdi. Bana Parr'dan aynlmak llzereyken derken, böyle soğuk davranma- - Memnun oldum. Fakat a- ::.: =:=-bak • 
verdiği paraların serisi yoktur. IOl"du: ymız. Flush şimdi sizin de bera- ramızda da kavga edecek bir ... kında bıhar edilen temennll_. 
Halbuki benim paralanm 19 E, - ~rabuon'mı meçh(U ziya- ber olmanız llzungelen yerde _ bep görmüyorum. lrartılık venni( ve vekllete pl-
seri9ini takip ediyordu. retçiane verdiği paralarm ııu - dir. Biliraini zki, kua mesele • _ Ben lilden Fllllh için bir dili ilk cündenberl bu meWeY• 
. ParrF dedi ~: 

1 
k maralan üzerinizde mi? ıinde tiz de onun kadar methal- iyilik iltemefe pldim. Emniyet venlifi def eri anlatarak ba,ot-

- royant m parası o aca . - Evet, buyurunuz. daramız. ırıüdiirllltlbıün yilbek lmirle - dırlık bakaalılı tetki1tt kal':"~ 
Devam ediniz. Froyant bu para1arm dikkatle -- KızmayınJZ ~.çıkan- rile sizin aranız iyidir. Yale o nu ile bir binalar direktörlil5'"' 

- Bu adam, bu paralan ıüre.- kopyamı çtkardı. mz şapkaıuzı. Ş6yle oturunuz, cece Marl'm nasıl öldüğünü et- kunılduğunu ve bu direktörlü • 
mezdi. Halbuki benden aldığı _ 26 _ tadı tatlı konuşalım. rafile Parr'a anlatmq. Siz de tün bir seneden beri devlete 9#0 
paralardan kortu yoktu. Size kloroform •it .. r Milly anlaşılmaz bir iki tey timdi onun yanmda çalıpyorm- resmi müeueeelere ait b~ .. ~" 
nmnaralamu da vereyim. İtini mmldandı ve Thaija'nm ıöater- ııuz. rm İQfa tan1anm kontrol e~ 
ıe yarar. Thalia Drummond bir mek - diği koltufa oturdu. <Arkur var) w olıd .. aörJ.mit*r 
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f JAPONYADA .. -
Japonya sinemayı otuz yedi 

sene evvel ilk defa gören bir 
memlekettir. O zamandanberi 
Japonlar film sanayiinde çalış
mışlar, bilhassa son on sene için 
de gayretlerini büsbütün arttır
mışlardır. 

. Bugün Japonyada iki bin ka
dar sinema salonu vardır. Bu
nun üçte biri seslidir. 

Yalnız Nikkatsu şirketinin 
takriben beş yüz salonu vardır. 
Shocikon şirketinin de bir o ka
dar .. Bu kuvvetli tröstler teşek
kül ettikten sonradır ki, Japon
Yada münferit işletilen sinema 
Yok gibidir. Bu salonlarda da 
()nda dokuz yerli filmler göste
rilmektedir. 

Japonyada rejisörlerden ma -
kinistlere kadar stüdyolarda 
çalışan herkesin, çalıştığı•şir .. 
ketle bir senelik mukavele yap
rnası adet olmuştur. 

SiNEMACTLi~ 
Aynca artist, rejisör ve tek

nisiyen yetiştirmek için sinema 
mektepleri de açılmıştır. 

Yirmi kadar stüdyo, ve bu 
stüdyolarda yüz elli kadar reji
sör veya rejisör muavininin ida
resinde çalışan iki bin kadar ar
tist vardır. 

Artistler her sabah saat sekiz 
buçukta stüdyoda bulunmak 
mecburiyetindedirler. 

Mahallelerde sinemalar sı;tat 
18,30 da başlarlar, 22,30 da bi
tirirler. Bazı sinemalarda film· 
den evvel müzikhol numaraları 
da gösterilir. 

Salonlar üç kısma ayrılmıştır. 
Bir tarafında yalnız kadınlar, 
bir tarafında yalnız erkekler,. 
orta kısnnda da karı koca evli
ler otururlar. Birçok salonlara 
on beş .yaşından aşağı çocuklar 
kabul edilmez. Çocuklar için 
ayn sinemalar vardır. 

Si NEMA ALEMiN .. DE BUHRAN! 
VAR M 1, YOK-~-~-? __ _ 

1 Bir antişambr, ikinci anti
'$ambr, nihayet geniş bir yazı
hane .. Kocaman mürekkep hok
kasının arkasına kurulmuş, film 
tnüstahsili konuşuoyr: 

- Benden film buhranı hak
kında malfunat mı istiyorsunuz? 
azizim buhran müthiş .. 

Sinema salonlarının geliri 
azaldı, vergiler çoğaldı, başka 
memleketlerde filmlerimizi sü -
remez olduk,. Yıl<hzlar, artist -
ler, ondan sonra da senaryo mu
harrirleri 111ütemadiyen fazla 
Para istiyorlar. Film müstahsili 
bu vaziyet karşısında ne yap
sın? 

BEN ba!}ka .. Siz bana bakma
:Vınız. Daha adını ilan etmeden 
üç filmi Avrupada sattım. Ame
rika ile de şimdiye kadar başka
lannın muvaffak olamadığı 
Şartlar içinde filmlerimi satmak 
için mukavele yapmak üzere
yim. 

Şu memlekette işten anlar be
nim gibi bir avuç filmci çıksa, 
buhran kalmaz. 

Bir Sinema Müdürünün Fikri 

Sinema salonlarından birinin 
Sahibi, iki perde arasında anla
tıyor: 

-Azizim,buna buhran değil,fe 
laket derler. Felaket değil, afet .. 
'.Mevkilerin fiatlarmı indiririz, 
filmlerin kalitesini yükseltiriz, 
Yani bol para vererek iyi film 
getirtiriz. Bu masraflar azmış 
gibi yıkıcı vergiler öderiz. 

BEN, tabii kendimden bah-

setmiyorum. Son filmimi prog
ramdan çıkardığım son güne 
kadar, gişelerin önünden geçil
miyordu. Hatta salonda yer kal
madığı için ekseriya kapılan ve 
gişelerin pencerelerini kapatma
ğa mecbur kalıyordum. Fakat 
BEN başka.. Çünkü ben iyi 
film seçmesini biliyorum. Öteki 
sinema sahipleri de halkın ne 
istediğini anlıyabilseler, ortada 
buhran kalmazdı. 

Senaryo Muharriri Ne 
Dütünüyor? 

Bir barın arka tarafında kö
şeye çekilmiş, önünde kadeh, 
senaryo muharriri anlatıyor: 

- Azizim, buhran yalnız 
maddi değildir. Kafalarda da 
buhran var. Ben sinemalarda 
gösterilen ne mevzular biliyo
rum ki, herbiri birer gabavet 
şaheseri.. Fikirlerin bu kadar kı
sır laşabileceğine insan hayret 
eder. 

Film yapanlar, hep yıldızla
rın, artistlerin gözlerini ve cep
lerini doldurmağa bakıyorlar. 
Biraz da senaryo muharrirlerini 
düşünen yok. 

Fakat BEN başka ... Hollivud
da üç senaryo sattım. iki filmin 
senaryosunu daha hazırlamak 
üzereyim.Hatta Berlinden de si
pariş aldım. Y etiştirmeğe vak
tim olmadığı için reddetmek 
mecburiyetinde kaldnn. 

Halkta, senaryo muharrirleri
ne karşı da alaka uyandırıldığı 
gündür kiı biz kafamızla1 beyni-

MAY-VONG 
Bu yll May· 
Vong'un 
çok heye· 
canh, güzel 
bir fi 1 mini 
seyre dece· 

öiz. 

mizle, kalbimizde işliyenler için 
de buhran kalmıyacaktır. 

Bir Yıldızın Dü9ünceal 

Maruf yıldız Rokingşere ku
rulmuş bacak bacak üstüne koy
muş, ağzında sigara anlatıyor: 

- Ortalığın çok hazin bir 
manzarası var. Buhran ahtapot 
gibi sinemacılığı öyle sarmış 
ki.. Düşününüz, profesyonelleri 
yüzde altmışı dilenciler kadar 
kazanamıyorl~r, yüzde yirmisi 
komedi oynuyor. 

Biraz da iyi yıldız yetiştirme
ğe çalışılsa, halk sinema salon
farını ağzına kadar doldurur. 
Fakat bunu yapmak için yıldız
ları halka daha iyi tanıtmak, 
daha kuvvetli reklam ve propa
ganda yapmak, birkac yüz bin 
banknot için bu en mühim şartı 
ihmal etmemek laznndır. 

Fakat BEN tabii kendimden 
bahsetmiyorum. Daha yeni Lon 

ClraClan geliyorum. braCla çevir
diğim filmi bitirdim. Yarın Ber
line gfdet:eğbn. Orada da yeni 
bir film çevirmeğe başlıyorum. 
Ayın yirmisinde Pariste bulun
rr..aklığım lazım .. Çünkü burada 
da bir başka film beni bekliyor. 

İnanınız bana, eğer iyi yıldız
lar yetiştirilse ve bunları yetiş
tirmek için beş on paradan sa
kınılmasa, sinema aleminde buh 
ran kalmaz. Herkes iyi film 
seyretmeğe koşa koşa gelir. 

Rejisör Ne Diyor? 

Pürosunu püfür püfür öttü
ren rejisör anlatıyor: 

- Öyle Amerikalıları taklit 
etmekle· buhrandan kurtulmak 
olmaz. Öyle muazzam dekorlara 
ne lüzum var? Bütçenin yarısını 
yutan meşhur yıldızlara da ihti
yaç yok. 

BEN bittabi bunları kendim 
için söylemiyorum. Beni bilen-

Bunlar bir yıl:d:ız~o:l:abi:·:li~r. ___ ...::.---------===--------==~~-

t İ1'ilın sanayiinac, bilhassa ope 
h~t ve şarkılı komedilerde en mü 

1,:rn rolü oynayan göstermelik 
.;.zlar, baleriyetlerdir. Bunların 1ı yavrucaklar gençliklerinin sol 
a~ı~dan hazan büyük yıldızlar masile beraber açlık ve sefalet 

~ctışır. Fakat ekseriY.a bu zaval· içinde can verirler. 

ler biliyor. ·Son yaptığım film 
dokuz milyon4 mal oldu, fakat 
üç ay içinde masrafı çıkardı. 
Bundan sonra yapacağım film 
on dört milyona mal olacak. 
Bunun be~ milyonunu Grcta 
Garboya vereceğiz. Bu filmi de, 
daha çevirmeden evvel satmış 
bulunuyoruz. 

.:. 1 
* Albert Prejan ile Simone 

Simon "Musa ve Süleyman,. 
adında bir film isin hazırlanı
yorlar. 

* EVTC:lcc lla1"0ld LJ.:-_, • .,ı ~!; .. 
hazırlarunş olan "Hulya memle
keti,, nin baş rolü Eddie Canto
ra verilmiştir. 

• 
Vaktiyle Moris Şövalyenin en güzel eşi olan Janet Macdonalt 

son yıl içinde ortalıktan silindi gibi. Ancak bu sene tekrar parla· 
yaca~ı söyleniyor. 
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Okuduklarımız, 
YENi-ESK 

YAZAN: NIZAMEDDIN NAZiF Duyduklarım~! 
Avrupada Nasll Yaşarlar? 

Bağlarken Yeni - Eskiyi 

Fransız Elli Yaşına Girince Çalışmak istemez 

Parisin en eski ve en tarihT lokantası 

Bir insan bir memletfetin şe
h~rlerini, kasabalanru, köyleri -
nı, nehirlerini, dağlarım, orman· 
larmı bilmekle o memleketi ta· 

nımış olmaz. Bir memleketi ta

nımak için o memJekette yaşı-

yan insanların adetlerini, çalış
ma tarzlarını nasıl yeyip içtik
lerini bilmek lazımdır. Şimalde 
yaşıyan uluslarla cenupta yaşı
yan ulusların yaşayışlan arasın

da derin farklar vardır. Acaba 

bu uluslar daha iyi mi? Veyahut 
daha fena mı? Veyahut ucuz 
mu veya daha pahalı mı yaşı
yorlar? Bu noktadan sırası gel
dikçe Avrupadaki uluslardan 
bahsedeceğiz. Bugün Fransayı 
alıyoruz: 

FRANSA 
Fransız, tam manasiyle bir 

induvidealisttir. Belki de dünya 
üzerinde induvidealizmin son 
bir bakıyesidir. Fransrzın yaşa
yrşr, familyanın çerçevesi, dört 
duvarlı evin içinde olup biter. O, 
za~anın tekamülüne uymıyan 
eskıden kalma kaidelere göre 

juva sınıfı, usulden olan günün 
yemek saatlerine el sürmez. Es
ki teamülleri değiştirmez. 
Kahvaltı sabahlarr, öğfo ye

meği saat 12 - 2 arasında, ak
şam yemeği de 7 - 9 arasında ye
nir. Bu kaide Fransada ebedi 
bir kanun gibi caridir. Günün 

Fransada sucuklar çok yenilir 

yapmak adet olmuştur. Esasen 
Fransada küçük kimselerin de 
otomobili olduğundan gezinti 
kolaydır. işçi ve köylüden tutu
nuz memur ve burjuva sınıfına 
kadar herkes hayatını hesapla
maktadır. Bunu ifade edecek bir 
kelime vardrr: Tasarruf. 

Halkın ruhunda iratçılık-ren
tier zihniyeti hakimdir. Santim 
santim para biriktirilir. Çünkü 
Fransız elli yaşına girdikten 
sonra çalışmak istemez. Rahat 
etmek, biriktirdiği paraların fa
izleriyle ölmiyecek kadar orta 
halli bir yaşayışla yaşamak is
ter. Bu zihniyet su katılmamış 
bir Fransızın en tatlı rüyasıdır. 
Fransada, bahusus Pariste ha -
yat pahalılığı noktasından ·geniş 
halk tabakasının iratlarının pek 
iyi olmadığı görülür. Pariste bir 
işçi yaptığı işle ve çalıştığı fab
rikanın vaziyetine göre saatte 
3,5 - 10 frank ücret almaktadır. 
Fakat unutmıyalım ki kriz dola
yısiyle birçok fabrikalar "kısa 
gün,, tarifesini tatbik etmekte 
ve bazdan da haftanın birkaç 
gününde çalışırlar. Küçük me -
murlarm maaşları 700 - 1000 
frank, orta memurların maaşla
rı 1000 - 2000 franktır. Hüku
met memurları, subaylar aşağı 
yukarı bu maaşı alırlar. Bir aile 
reisi aldığı maaşla hem geçinir 
ve hem para biriktirmeği düşü
nür. 

Fransız kazancının büyük bir 
kısmını boğazına sarfeder az 
Y_er, ~akat iyi yer .. Yemeklerin 
lıstesı aşa~ı yukarı her sınıf ta 

Yanılmışnn ...... 
Evet ... Ben, Nizamettin Na • 

zif yanılmışım. Bunu on dört 
gün tab.u' teptıkten ve bir haylı 
kafa yol"duktan :ıonra, nihayet 
anlayabil:.niş bulunuyorum: 

Türk;yede, mesele halinde bir 
yenilik ve eskilık farkı yoktur ... 
Kalmamıştır. 

Bugünün bütün ilerleyişieri -
ne, gençlerle yanş eder gibi bir 
hızla ayak uyduran bir eski 
nesil buldum ki, düşünenleri, 
bilenleri inkılapta gençhkleri -
nin nihayet tahakkuk edebilmiş 
bir idealini görmektedirler. Dü
şünemiyenleri, cahil kalmış o -
lanları ise eski devirlerde azabı
m duydukları bir takını ihtiyaç· 
lara inkılabın istedikleri gibi bir 
cevap verdiğinı gördükle .. i için 
bugünün adamları olmuşta.r hr. 
Bulduğum yeni yet~şeı.tler 

nesline gelince... Bunların ka -
falarında inkılap bir sentezılir 
ki münakaşa etmeğe lüzum gör
memelerinden daha tabii ne o • 
labilir? Bugünkü hava iç:nc!e 
doğmuşlardır, bugünkü hava 
içinde büyüyorlar ve elbette ki 
memnun olacaklardır vazıyet -
!erinden. 

Eğer, konuştukları zanan 
kendi nesillerine pek büyük söz
ler söyletmek arzusunda bulun
masalardı bu arkadaşların "be -
yanat" lannı neşrettikten sonra 
çıkan neticeye bir tek kelime 
katmağa lüzum görmiyecektim. 
Fakat iki taraf konuştukça~ gö
zümün önünde hazan öyle sah-

l neler belirdi ki bunların bu iki 
Türk neslinden ne yaşlı olanı -
na, ne de gencine maledilemi -
yeceklerini düşünür gibi oldum. 
Faraı:a, bir yaşlı vatandaş Ab -
dülhamit devrinde Fizan'a sü -
rüldüğünü söylerken önümde 
bir mağdur edası takınarak kah
ramanlaşmak istemişti. 

Fizan ... 

Acaba neden eski nesil bu Fi
zan'dan bahsederken her za 
man coğrafi ve topoğrafik haki
katları tekmelemek arzusuna 
kapılıyor? 

Fizan çöllerden geçilerek gi
dil en bir yerdir. Ama bir çöl 
?e~il?ir .... Bilakis harikulade şi -
ırlı hır vahadır ki sayısız şelale
leri vardır ve bunlardan yalnız 
berrak ak sular akmaz. Bazı hur 
malıklarının arasında da peri 
masallarının o yeşil ve pembe 
renkli, inamlmaz güzelliklerde
ki sularının yarlardan çalkana -
rak, köpüklenerek aktıkları gö
rülür. 

Bununla beraber Fizan bir 
menfadrr. Bir kötüleşmeyi sem
bolize eder. Ve inanırım ki "do
ğum diyarından uzaklaştırılmış 
olmanın azabını refah dahi tat
hlaştıramaz.,, 

Ama ... Abdülhamidin bunları 
o.ral~ra sürerken, kimini hala 
rıcalı . ara.sına soktuğunu, kimi _ 
ne mırmıranhk verdiğini ve fa. 
r~~a sürgüne giden bir tapu ka
tıb~ne b~r ' mutasarrıflık maaşı 
b.agladıgını da nasıl unutabili -
rız? Bol mehtaplı bir vaha gece-

birdir. Bir işçi kahvaltıda sütlü 
kahve.!. francala, tereyağı, öğle 
yemegınde ordür, et ve balık 
sebze, sal~ta ve bir tatlı, peyni; 
veya yemış yemek ve bir kahve 

gününü geçirir. Tekamül etmiş 
milletlerde paydossuz çalışma 
usulü, bugün taammüm etmiş
tir. Bu usulü Fransada tatbik 
etmek imkansızdır. Çünkü Fran 
sız işçisi, memuru öğle paydo
stmdaki "Dejeune,, sini feda 
edemez. Pariste ve bazı büyük 
şehirlerde olduğu gibi, o kadar 
ideal bir şerait içinde işlemiyen 
münakalat araçlarında her gün 
bin türlü rahatsızlık ve eziyet
lere katlanır. Bu konservatif 
ulusun i çisi, memuru hatta bur-

programı bu saatlerle çizilmiş
tir. Vakti olanlar, ilave olarak, 
iştiha için yemeklerden evvel 
bir iki kadeh çakmak için mey
haneye giderler. Haftada bir si
nemaya veya tiyatroya giderler. 
Bazı defa akşam üzeri çolukço
cukla birlikte bir saat için bir 
pastahaneye veya bir kahveha
neye gidilir. Bununla günün 
programı bitmiştir. Vasati bir 
Fransız tavuk gibi erken yatar. 
Fransacla son senelerde pazar 
günleri civar yerlere gezintiler Fransada kahvelerin önUne iskemle 

Cephe Nesli 
sinde üniformalarının yaldızlı 
parıltıları ile Afrikalı genç kız
lara caka satarak tatlı uykusuz
luklar geçirmiş olan bu vatan -
daşlar ne de olsa acı serencam -
ların tadım pek tatmamışlardır. 

Hele bu Afrikalı genç kızla -
rm Seba Melikesi o meşhur Bel
kis'in kıvraklığı. ile Peygamber
leri bile baştan çıkarmış olan o 
mukaddes kitaplar güzelinin bu
günkü torunları oldukları gözö
nüne getirilecek olursa... Hayır 
baylar pek acıklı olmamıştır en 
bedbaht sandığr.nızın sergüzesti 
bile. 

• 
Bunlar meşrutiyete tekaddüm 

eden neslin evlatlarıdır. Pek iyi 
insanlardan mürekkep olabilir 
bu nesil ama bu memleket icin 
kıymetli ve kendileri için büy~ük 
şerefli sergüzeştler geçirmiş ol
manın zevki bunlardan öğreni -
lem ez. 

Yeni nesilden bazdan da harp 
sonunun elemlerinden, yoksul -
luklarmdan bahsetmek istemiş
lerdi. Onları da haksız buldum. 
Bu gençler, belki sıkıntı ile bu
lurunuş bir sütü içmişlerdir. Bel
ki çok yorularak kazanılmış bir 
paranın aldığı kundurayı top 
oynayarak yıpratmrşlardır. A
ma ne sıkıntıyı, ne de o sıkıntı 
günlerinde para kazarunanm 
yorgunluğunu çeken onlar ol • 
mamışlardır. Anlayamazlar o 
günleri. .. Ve hiç şüphesiz o gün
lerin şerefi bu vatandaşlar için 
ancak bir tarihtir. Zaten inkılap 
bile aktarılıp kotarıldrktan, sa -
hanlara konulup "buyurunuz 
baylar sofralara!,, dendikten 
sonra onların olmuş değil midir? 

Evet, bence bu böyledir. Ve 

bütün büyük harbm, Balkan1a ,. 
r_m, kurtuluş çabalayı:şlarnnızın 
destan ve kahramanlıklarına ait 
olan tapular bir başka neslin ad· 
larını taşırlar ..• 

Dünyada şuurun y ü z b a ş I 
Mustafa Kemal merhalesinden 
Atatürk merhalesine ulaştığı gü 
ne kadar kalemle, dille, fırça ile, 
elle, kafayla, fakat arada sırada 
mutlaka silah ta kullanarak bu 
memlekette yaşamış ve bu mem 
lekette çalışmış olanların adla • 
rmı. 

• 
Bu nesil, cephe neslidir. 
Eskiden ve yeniden sonra, es· 

kilerin küçük kardeşleri ve ye • 
nilerin ağabeyleri olan bu nesli, 
bu ortanca nesli konuşturmak 
iıısafımızm bir zorlu,frudur sanı
rım. 

Ortanca nesil... 
Açlığın, çok çalışıp az kazan

manın, memleket için siper ol • 
manm, siperlerde yaşamanın 
nesli ..• 

Cephenin, Galiçyadan Kar -
patlardan Kafkaslara, Gazzele
re, Cerabluslara, Mekkelere, 
Medinelere, Trabuluslara uza • 
nan cephelerde çarpışan, her a
dnnmda, ya bir kol, bir bacak, 
bir göz veya on dost, yüz arka
daş, bin yaştaş bırakan ve im • 
paratorluğun büyük bozgunun
dan sonra yan yana gelip, yus • 
yumak olup muazzam bir yum
ruk haline girip kendini başku
mandanın bileğine takan ve o
nun sallayışıyla bütün eskilikle· 
rin, bütün düşmanlıkların bey • 
nine inen, ezen balyozun nesli. 

Ve madem ki bu böyle ... Bir 
az da bunları konuşturalım. 

Nizamettin NAZiF 

. ................... 1111_._,.. mnı.-.ı-.ı..ı --· 

T rablus Otomobil Yarışında 
Birinciliği Almanlar Kazandı 

, •tt• 7't"ıtın. nnu-rr 

Trablus otomobil yarışmda birinciliği kazanan otomobil 

Trablus arsıulusal otomobil 
yarışında mükafatı Alman oto
mobillerinden Benz • Mersedes 
kazanmıştır. Bu otomobil Mon
te Carlo~da da mükafat kazan-

içmek ister. Büyük bir bardak 
şarabın bulunması tabii şarttır. 
Küçük tabakanın karıları işe 
gittiklerinden öğle yemeğini öğ
le paydoslarında çabucak hazır 
edebilirler. Pariste kısmen ha -
zır edilmiş yemekler satılmak
tadır. Akşam yemeği listesi öğ
le yemeğinin aynidir. Burada 
yemeğ"e ordür yerine çorba gi -
rer. Bir Fransız, aylık kazancı
nın yüzde 34 ünü yemeğine, 

yüzde 18 ini ev kirasına verir." 
Ev kiraları çok yüksektir. Ve 
evlerde o kadar konfor yoktur. 
Giyinme için yüzde 12 ayrılır. 
Bu az para ile her sınıfın kadın
ları gayet zarif ve hoş giyinme
ğ~ bilirler. Elbiselerini büyük 
bır meharetle kendileri yaparlar 
ve "Büyük Paris modası,, na 
uydururlar. Erkek elbiseleri 
şapkaları ve ayakkabıları da pek 
pah~_hdır. Erkekler esasen oka-

mıştır. Koşu 220 kilometre üze• 
rinde yapılmıştır. Mükafat (32) 

milyon İtalyan liretlik piyan• 

goyu teşkil ediyordu. 

-
mezler. Eğlence için yüzde yir
mi ayırırlar. Sinema, tiyatro ve 
spor, kahve pazar masrafı bu 
yüzde yirmiden sarfedilir. Her 
tabakanın gideceği yerler var
dır. Pazar gezintisine çıkarken 
şarap beraber alınır ve bu suret
le masarif de aı:almış olur. Ay
lığın yüzde onu biriktirilir ve 
bankaya verilir. Yüzde altı da 
taahhütler, taksitler için ayrı
lır. 

Fransızlar ucuz yaşamağ'ı bi
lirler ve az maaşla kanaat ed~r
ler ve kendilerini mes'ut görur
ler. Son senelerde işsizliğin ~o: 
ğalınası, gençliğin istikbalın1 

tehlikeye sokmuştur. Mutava~
sıt tabakanın gençliği istikba~ı
ni teessürle dolu görmektedır. 
Eğer buna karşı çareler aran: 
mazsa, memlekette yavaş yavaş 
hoşnutsuzluk büyüyecek ve h.eı
ki bu Fransız kanaatkarlık zıh· 
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"Şişman Berta,, lar Parisi Nasıl Dövmüşlerdi? Cemiyet Meraklısı Bir 

Memleket: Amerika! 

. ·1918 yılı 21 martında seksen 
kılometrelik bir cephe üzerinde 
taarruz başlamıştı. Çok geçme
den İngiliz hatlarının düşman 
t~~yikma dayanamayarak düş -
tugü haber alındı. Paris merak 
\re endişe içindeydi. Parlamen .. 
to koridorlarında heyecan var -
dr. 22 mart sabahı Clemenceau 
barıamentoya şöyle bir uğradı. 

edi ki: 
. - Her şey iyi gidiyor. İngi
~ıler kendilerinden beklenen .. 

en hatta fazlasını verdiler. 
l.iüdafaası güç bazı siperleri, 
~~~~i ihtiyarlarıyla terkettiler. 
l.iogus göğse muharebeler oldu. 

aamafih arka siperlerde mü ... 
~~faa halindedirler. Foch şu da
d 1ka İngiliz umumi karargahın
a bulunuyor. 
. 23 mart cumartesi günü, Pa

tıslilerin işlerine, kadınların çar
~1Y~, çocukların mektebe gittik
erı bir sırada, Paris bvmbardt-
~an edildi. Evvela şehrin hava-

an bir düşman taarruzuna uğ
radığı zannedildi. Cünkü 21 
llıartta da Alman tayyarelerinin 
Cepheyi geçerek gerilere doğru 
'ltıadıklarını bütün Paris haber 
almıştı. 
t Fakat duyulan infilaklar hiç 
de tayyare bombalarının o ka -
bar alışılmış olan patlamalarına 
enzemiyordu. 
Sabah saat 7,20 den 14.45 e 

~adar her çeyrek saatta bir infi
~k oluyordu. Sokakta olanlar, 
~~:Ultüyü duyunca gözlerini 
~oge kaldırıyorlar, arıyorlar, ta

Yorlar, fakat ne tayyare görü
fOrlar, ne de motor sesi işitiyor
ardı. Tramvaylar yolcu alma -

karak garajlarına çekiliyordu. 
Ulaktan kulağa bir haber: 

~~rk istasyonuna bir bomba 

0 
uş~üş,. sekiz kişiyi öldürmüş, 
n uç kışiyi yaralamış. 

ıt· Artık herkes mahzenlere çe -
~imiş, münakale vasıtaları dur
d' uş,. dükkanlar kepenklerini in-
ırrnış, umumi hayat çekilmişti. 

b' Saat 11 de neşredilen resmı 
d~~ tebliğde çok yüksek irtifada 
b~§tnan tayyarelerinin Parise 
t ır .kaç bomba attıkları, fakat 
ltakıplerine çıkıldığı için derhal 
açtıkları bildiriliyordu. 

b lialbuki tebliğe rağmen bom
bardıman devam ediyordu. Altı 
uelediye dairesi ile mülhakattan 
ç Yere "bombalar,, düşmüştü. 

\ı Saat on üçe doğru Poincare 
,ij ... ~lemenceau bombaların düş
O gu Yerleri gözden geçirdiler. 
l> zaman Clemenceau bir bomba 
la~asını tahlil eden belediye 
a... ratuvarı müdürü Kling'in 
})~z~ndan, bunların bomba değil, 
ttt rıs üzerine ateş eden bir top 
'-'e~tnisi olduğunu öğrendi. Baş
ltat 11 evvela inanmamıştı. Fa -
ter 6~.at onbeşte Harbiye Neza-

2:0Yle bir tebliğ neşretmişti: 
\I~ tnart, saat 15 - Dütman 
~e~n tnenzilJi bir topla Pariı ü-

•ne ate, açtı. 

~-~-'>ahın saat sekizinden iti
ti":n 240 lık obüsler Paris ve 
~i.i t~?•n muhtelif yerlerine düf 
d-tttur. On kadar ölü, onbef ka
~\ltt Yaralı var. Bu dütman to -
l>it} u tahrip için icap eden ted-

er alınınaktachr. 

ler!u tebliğ karşısında Parisl: -
ltaıa ne kadar hayret içinıie 
l<irntkları tasavvur edilebilir. 
t"tıes s; bir topun yüz kilom,.tre 
ilan~ eden ateş edebileceğirıc i -
<IUşllı 1Yordu. (Parise en yakın 
~altlı~n hattı yüz kilometre u -

l'ab~~ ~ulunan Noyon'daydr. 
lltn 11 ın~nmayanlar, düşma -
~tuzc~heyı yardığını ''e Parisin, 
<liği~· ırk kilometre yakınma gel 
bit h 1 zannediyorlardı. Büyük 
hy0r~Yecan bütün Parisi çalka
~i bö Hatta topçu zabitleri 

Ylc bir top olama}'_'.aca .. 

Büyük Harpte Parisi Döven 
" "Şişman Berta,, lardan Biri 

Amerikada her yerden çok 
cemiyet vardır. Bu senenin 
programına bakacak olursak bir 
yıl içinde 14845 içtima olacağı
m anlıyoruz. 14845 içtima dile 
kolay! Bu içtimalara ( 4) mil
yondan fazla insanın iştirak ede
ce<rini düsünecek olursak büsbü-

ğını söylüyorlar ve ihtiya!:srzca 
şampanya hahıslarına giriş\ yor
lardr. Belki o inat ve kancıat1a 
on senelik maaşlarım, hatta ser
vetlerini bahsa terkedenler hile 
olmuştu. 

Leon Daudet harpt::ın sonra 
neşrettiği bir kitabında diyor 
ki: 

"Mütarekeden sonra, düşman 
hattının gerilerinde değil böyle 
uzun menzilli bir topa, izine oile 
kimse rastlamadı. Bulunan Şt' ı
ler hep mah1m ağır toplara ait 
parçalardı. Olsa olsa bu t:>p Pa
ris civarında bir yere saldan .tlcş, 
sessiz infilaklı bir toptur.,, 

Halbuki Leon Daudet'nin dü
şündüğü gibi olmadığı da .;on -
radan anlaşıldı. 

Parisin topla bombardıman 
edildiği, cephede de hayret u -
yandırmıştı, bittabi Pariste ~o
luğu çocuğu olanları da endif?e
ye düşürmüştü. 

23 mart sabahı Fransız tay -
yare filoları gökyüzünü taradı -
lar. Bu filolardan birinin ku -
mandam dönüşte Parisin tayya
re ile değil, topla dövüldüğüne 
kanaat hasıl ettiğini söyledi. 
Zaten Alman esirlerinden de, 
düşmanın Parisi dövecek çok 
uzun menzilli ağır topları nak
letmek üzere bir demiryolu ya
pıldığmr da söylemişlerdi. 

Otuz saat sonra Fransız tay -
ya releri bu topun yerini keşfet
tiler ve sıkı bir bombardımanla 
büsbütün susturmağa muvaffak 
oldular. 

Fransızlar bu topa "Şi~man 
Berta,, adını verirler. Berta o 
zaman Almanyanm en zengin 
varisi ve Alfred Frederic Krupp· 
un kızı idi. 

• Krupp müessesesinin mühen-
disleri, başmühendis Rausen -
berg'in idaresinde Bertaları 
meydana getirmek için iki sene 
uğraştılar. Bu topların Cuxha -
ven ile Bremerhaven arasında 
tecrübeleri yapıldı. 

Berta'nın dikkate değer şu 
hususiyetleri vardı: 

Otuz dört metre uzunluğun -
da olan top iki kısımdan mü -
rekkepti. Namlı kalınlığı otuz 
sekiz santimetre, topun umumi 
heyetinin ağırlığı 260 ton. Yir
mi bir santimetrelik menni yüz
yirmi dört kilo. Merminin uzun
luğu kırk dokuz santimetre. İ -

çindeki barut iki yüz kilo. Sürati 
saniyede 1500 metre. 

O zamana göre her atış 3750 

"Beria,, larm yakm mesafe-
sini gösteren harita 

rini keşfetmeğe muvaffak ol -
duklarına şaşıyorlardı. Halbuki 
sırrı saklamak için ne tedbir al
mak lazımsa hepsini almışlardı. 
Fransızlarm top mevziini bom -
bardıman etmek üzere açtıkları 
ağır topçu ateşi on beş gün sür
dü. Bu müddet zarf mda yalnız 
bir topun etraf ma beş binden 
fazla mermi atmışlardı. Bu mer
milerden hiç biri Bertaya dokun 
rnadı. Fakat yedi Alman neferi 
öldü. Üç nefer de yaralandı. 
Yalnız şu var ki, Paris üzerine 
ateş açışın da tadı kaçmıştı. 

Müttefiklerin ileri hareketi ü
zerine, Almanlar topu mevziin
den kaldırıncaya kadar ateş de
vam etmişti. 

Bertaların nasıl ve niçin tek
rar Almanya'ya gönderildiğini 
hala kimse bilmiyor. 

Bertalar 23 marttan 1 mayı -
sa, 27 mayıstan 11 hazirana, 14 

~ temmuzdan 16 temmuza, 5 a -
ğustostan 9 ağustosa kadar kırk 
dört gün Paris üzerine ateş aç -
tılar. Bu müddet zarfında 320 
mermi attılar. Bunlardan 179 u 
Parise, 141 i civarına düştü. 
Bütün bu mermilerin umumi sık j 
leti 41,000 kilodur. Fransızlara 

1 göre, bu obüsler 112 si erkek, 
134 Ü kadm, 10 u cocuk olmak 
üzere, 256 kişinin öİümüne, 254 
ü erkek, 337 si kadın, 37 si ço -
cuk olmak üzere 628 kişinin ya
ralanmasına sebep olmuştur. 

Bu yüzden 600,000 kişi Parisi 
terketmistir. 

b • • • 

tün şaşırmamak kabil değıldır. 
Her milletin bir merakı olduğu
na göre, Amerikalıların da bu 
n.,erakma şaşmamalı, hoş gör
meli. 

Yukardaki rakamları sakın 
mi.ibaHi~a sanmayın. Bunları 
dünva almanağınclan aldık. Doğ 
ru Ôlduğuna şüphe yok. Maa
mafih yalnız bu içtimalardan 
her halde birkac düzünesinin 
olamıyacağı kanci"atindeyiz. Çün 
kü bilhassa Tıp cemiyetlerinin 
isimlerini teHiff uz etmek o ka
dar güç ki, şimendiferden çıkan 
murahhasların şoför adresi ve
remeyip geri dönmeleri çok 
kuvvetli bir ihtimaldir. Gene bu 
almanağa nazaran Amerikayı 

sihirbazlar, üfüriikçüler memle
keti zannetmemek kabil değil, 
(Amerika sihirbazlar cemiyeti) 
nin bu seneki N evyork içtimaı
na (700) den fazla azanın işti
rak edeceğini, bundan sonra 
Vashington'da toplanacak diğer 
bir sihirbazlar cemiyetinin de 
(300) azası bulunduğunu gene 
resmi kaynaklardan öğreniyo
ruz. Hakikaten anlaşılmaz bir 
memleket! Cemiyetlerden bazı
larının isimleri de başlıbaşına 
bir alem: Mesela Altın kartal, 
Altın kertenkele; Altın yılan, 
Altın kedi cemiyetleri var. Hele 
bu sene eylfılde toplanacak 
"Şahane su kaplumbağaları ce
miyeti,, ne ne dersiniz? İsim bir 
az saçma olur ama _bu kadar 
manasızı da acaba sırf Amerika
lılara mı vergidir? 
Boş vaktinizde isimlerini oku

yarak bir mana çıkarmak isti
yorsanız şu cemiyetlerin mak
sadı teşekkülünü düşünmekle 
Mazhar Oamanlık ohnak da 

franga ınaloluyordu. 'T~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Almanlar Paris'i dövmek için 

üç Bertayı mevzie sokmuştular. 
Bunlardan biri Paristen 120 ki
lometre, ikincisi 119 kilometre 
900 metre, üçüncüsü de 119 ki
lometre uzaklıkta bulunuyorlar
dı. Bir topun mevzii betonlan -
mıştı. Diğerleri madeni sahan -
hklarda işliyorlardı. Her üç top 
ta 23 martta ateşe başladı. Bir 
dördüncüsünü de mevzie koy -
dular. Bu top 27 mayıs 1918 de 
ateş etti. Bu top ta Paristen 110 
kilometre mesafede bulunuyor -
du. 

Almanlar Bertaları düşman 
tayarelerine karşı çok dikkatle 
gizlemişlerdi. Topların üzerine, 
üstüne yeşillik doldurulmuş bü
yük kafesler gerilmişti. Düz 
hattan toplara gelen demiryol -
larına da vagon gidip gelmediği 
zaman, ağaçlı büyük tahta sak -
sılar koymuşlar ve bu demiryo
lunun, civarın umumi manzara -
sından ayrılmaması için ne müm 
künse yapmışlardı. 

Bertalar ateş ettikleri zaman, 
sesinden yerlerinin belli olma -
ması için on kilometre civarda -
ki diğer bataryalar da ateş edi -
yorlardı. Bertalar namludan çı -
kacak alevden de yerlerinin bel
li olmaması için, geceleri ateş 
etmiyorlardı. 

• 
Derler ki Kayser Vilhelm 1 

Bertaların ilk atışında hazır bu
lunmak için cepheye gelmiştir. 
Demiş ki: 

- "Parisin bombardnnam 
halkı tethiş etmek suretile har
bı kısaltmak için askeri ve siya
si bir tecrübedir.,, 

Berta topçuları attıkları mer
milerin Parise vardığını haber 
aldıkları zaman son derece se -
vinmişlerdi. Alman tekniğinin 
bu yeni zaferini kutlulamak için 
şampanyalar aktı. Berlinde ma
halleler donandı, mektepler bir 
gün tatil edildi. Topçulukta 
böyle bir dünya rekorunun da 
bu kadarına değeri vardı. 

Yalnız Berta topçuları, obüsü 
gönderdikten otuz saat sonra 
Fransızların nasıl olup ta yerle-

ROBERT KOCH 
•• 
Olümünün 25 inci 

Yı 1 ,Dönümü 

güç bir şey deği!dir: . 
(Yüksek on iki enternasyo

nal), (Yüksek zeka fen kilise· 
si), (Amerika ve Kanadayı 

yükseltmek için şark mahcubi
yeti cemiyeti), (Amerikaya sa
dık Amerikalıların cemiyeti), 
(İç göz cemiyeti), (Hakiki ak
rabalar cemiyeti), (Ulusal ta .. 
banvaylar), (Amerikanın eren
ler ve günahkarlar cemiyeti). 

Bu cemiyetlerin vücudu, insa
nı yalnız bir bakımdan teselliye 
kafidir ki, o da eğer Amerikada 
insan kendinde herhangi içti
maa murahhas olarak gönderil
mek ikt1darım hissediyorsa hiç-

Sinema yıldızlarmdan başka 
Amerikada her mes eğin 

bir cemiyeti vardır. 

bir vakit işsiz kalmıyacaktır.A}r
ni zaman.da hayatta alakanız ne 
olursa olsun muhakkak surette 
bu alakayı teşkilatlandırmak bir 
cemiyet kurulu olduğuna da se• 
vinebiliriz. 

Faraza; at cambazına gitmeli 
az çok büyük küçük hepimizin 
hoşuna giden bir şeydir. Fakat 
hiçbirimizin aklına (At camba .. 
zını sevenler cemiyeti) diye bir 
tetekkül kurmak gelmez. işte 
Amer.ilca dün,ra;rr l>u gi1" hua_no 

larda kat kat geçer. Çünkü ora
da böyle bir cemiyet senelerce 
evvel kurulmuş ve 14 üncü se
nelik içtimaım da bu sene tem
muzda Cincinatti'de yapacak• 
tır. 

Amerika bilmececileri ulusal 
cemiyeti; Amerika Pingpon ce
miyeti, kemancılar, harmonik. 
banço, saksafon, gramofon, rad
yo her ne olursa olsun çalanla
rnı cemiyeti; güvercin uçuran
lar, balon uçuranlar, yalan uy • 
duranlar; daha neler neler! 

Bununla beraber bu işlerle o 
kadar alay etmeğe gelmn. Me
sela kutu yapanlar cemiyeti se
nede birkaç defa toplanarak ge
çen seferki toplantıda teşhir 
olunan kutudan daha iyisini 
yapmağa muvaffak olunduğunu 
tesbit etmek bir hayli meseledir. 
Sonra; hıyar turşusu yapan1ar 
cemiyeti ; sandığa yumurta dol· 
duranlar birliği; ulusal arı besle
yenler cemiyetile bunlann hepsi 
halkın işine yanyan teşe.kkül .. 
lerdir. 

Bunlardan başka türlü türlü 
şubelere ayrılan büyük cemi
yetler de vardır. Mesela (At 
yanşma meraklılar cemiyeti) 
kol budak salmış bir teşekkül
dür. Her sene Şikagoda topla • 
nan bu cemiyet, İngiliz, kırma 

arap, tay, dişi. aygır, iyi at; fe
na at; hergele beygiri ve daha 
türkçeye gelmiyen birçok şube
leri ihtiva etmektedir. 

At hırsızlarına karşı cemi
yet; keçi sütü!1ü. . içmiyenlere 
karşı cemiyet; sıvrısınek ısırma
sına karşı cemiyet; fırtına, tay
fun ve ölüme karşı cemiyetler; 
bunların hepsini gene Am'!rika
da buluruz. Cemiyet kurmağa 
merak bu kadar olur! 

da kuruln arsıulusal kongrede 
kendisini ilk defa olarak Pas -
t~ur "C'est un grand progres,, 
dıyerek tebrik etmiştir. 

Koch 1905 te Nobel mükafa
tını kazanmıştır. 

1907 de uyku hastalıklarının 
sebeplerini araştırmak için şar
ki Afrikaya bir sefer yapmqtır .. 
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ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 

• 

Çocuklar, aranızda bir yarışa 
başladık. Yedi gün önceki savr
mızda, siz:n " Yarının Bü
yükleri" ad ı sahifcnizde,fsalm
cakta sallanan bir cocuk resmi 
vardı. i s t c r s e n r z o sayımı
zı aldırıp ba:un. Işte o salıncak
ta sallanan çocuk için öz türkce 
ile on beş satırı geçmemek üze;e 
bir yazı yazacaksınız. İyi din
leyin, öz türkçe ile. Bu salın
cakta sallanan çocuğu anlatan 
en güzel yazılardan: 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı; 

İkinciye: Bir mekano; 
l1 çüncüye: Büyük bir lastik 

top: 
Dördüncı.iden onuncuya ka

dar: Birer eğlenceli ve faydalı 
çocuk kitabı vereceğiz. 

Yarış önümüzdeki pazar gü -
nü bitiyor. O güne kadar yazı -
lar T A N Cocuk Sahifesi Ser
visine gönde;ilmelidir. Adresini 
zi yazmağı unutmayın. 

Sözün : Nereye Varacağını Bilmeli f 
Ayten'le kardeşi Akgün, bu -

lunduklan kasabanın kenann -
daki çayı: 

- Bakalım, ilkönce kim ge -
çecek? 

Diye birkaç keredir iddiaya 
girişm!şlerdi, fakat her defasın
da da Akgün daha küçük ve çe
vik oldu•. ı için hep birinci ge
liyordu. 

Ayten hem abla olsun, büyük 
olsun da kardeşinden daha ça -
buk çayı geçemesin. Olur mu? 
Bu, doğrusu kibirine dokunu
yordu. 

- Haydi bakalım, dedi, son 
bir defa daha deneyelim. Ama 
oyunbozanlık yok. Ben ne ister
sem yapacağım. 

Akgün'ün pek öyle ince işle
re aklı ermediği için: 

- Pekala, dedi, ne istersen 
yap! 

Ayten önden koştu. Her za -
manki gibi ancak yirmi sayı sa-

yıncaya kadar geçti. Halbuki 
sayı onbeşi bulmadan Akgün ö
bür tarafı buluyordu. 

Fakat bu sefer boylayamadı. 
Çünkü Ayten çayı geçmeğe ya
rayan büyük taşlardan birini 
kaldırmış, Akgün o yere gelin
ce, duraklamıştı. 

Sayı otuzu, kırkı geçtiği hal
de Akgün bir türlü ilerleyemi -
yordu. Tabii kendisini suya a -
tıp yarıbeline kadar ıslanamaz
dı ya .•. 

Ablasına. 

- Mızıkçılık ediyorsun, dedi. 
Falan dedi, filan dedi, gene 

olmadı. Ablası boyuna şu ceva
bı veriyordu: 

- Her ne istersem, yapacak 
değil miydim? 

Akgüne bu, bir ibret dersi ol
du. Bir daha hiç bir işe öyle eni
ni, sonunu düşünmeden girme
meğe karar verdi. 

OYUNLAR 
Mendil altında 
Yirmi beşlik 

Bardaktaki 
Şurup 

Anneniz, babanız, arkadaşla- Gece misafirler eve geldiği 
rınız ile toplu b u 1 u n d u g u - zaman onlara belki şerbet ik -
nuz sırada masanın üstüne bir ram edersiniz. Böyle bir zaman 
yirmibcş kuruşluk koyunuz, il - olursa, misafirlere de onların şa
zerini mendille örtünüz. Herke- şıracağı bir oyun göstermek is-
se deyiniz ki: terseniz, diyiniz ki: 

- Şu gördüğünüz yirmibeş - Şu gördüğünüz bardağa 
kuruşu masayı delip alt tarafa hem su, hem şurup koyacağım. 
düşüreceğim. Sizin gözünüzün önünde şuru -

Bir, iki, üç ... Hakikaten bir bu ayn, suyu ayrı içeceğim. 
Ö~k~ka sonra, yirmibeşlik sol Tabii misafirler inanmazlar. 
elını~de tutacağınız tabağa şın- S 
gır dıye düşüyor. Saa elinizle de izi görmek isterler. O zaman 
mendili kaldınyorsu~uz. Orta _ bardağın yarısına kadar su ko
da bir şey yok. yunuz. Sonra bir bıçağın üze -

Bu nasıl oluyor? Gayet basit! rinden akıtmak suretile şurubu 
Bunun i~in odadan içeriye gir damla damla dökünüz. Şurup 

mezden evvel, sol kolunuzda ağır olduğu için suyun dibinde 
başka bir yirmibeslik bulundu -

kalır ve su ile karışmaz. O za -rursunuz. Masanın altmdan ö _ . . . 
teki yirmibesliği çeki orm ._ man ya gazınolarda limonata ı-
b. k y uş gı k k 11 · 1 .. ı y.-.,ara , onu düşiirürsünuz çer en u anı an saman çop -
Mendil ise iki katlıdır. Yukar;- 1 lerden birini alırsınız. Yahut bir 
daki yirmibeşliği elcabukluğuy- kamış kalem tedarik edersiniz. 
la araya sokar, mendili öyle kal- Bunu bardağa batırarak evvela 
dırırsmız. alt kısmındaki şurubu 1çersiniz. 

• Sonra da suyu ... 
Eğer bahsa girerseniz, halısı 

kazanırsınız. 
Telgraf oyunu 
Her çocuğa bir kelime verilir. 

Muayyen bir:~ hakkında ve bu 
<kelimenin baş harflerile başla
yan kelimeleri kullanmak şarti
le manalı bir telgraf çekmesi 
lazımdır. Mesela 6 harfli bir 
!kelimenin baş harflerini alarak 
altı kelimelik bir telgraf çekme
si ve bu telgraf tan da verilen 
rncvzua göre bir mana çıkması 
Iaz ·ndır. Verilen kelimenin 
h tl. r

1erinde sıra takip etmeğe 
Jır ~t yoktur. Başından, orta • 
sı"" 

1an, yani istenilen harften 
bz: . ·anabilir. 

ilk saat • 
Cok esl;i devirlerden beri 

miÜetler zamanı ölçecek aletler 
kullanmışlardır. Fakat ilk rak
kaslı saati Gerbert isminde bir 
papas 1000 yılında yapmıştır. 

• Top atma oyunu 
Bu oyun için epeyce geniş 

bir bahçe tfızımdır. 
Oyuncular yan yana bir hiza

) n dizilliler ve kuvvetleri yetti
ği kadar hızla Iastik VC'ya meşin 
topu atabildiklerine atarlar. 

Fakat oyuna başlamazdan 
evvel, oyun oynaya1.:ak yeri her 
on metrede bir mun~;ızam ara -
Irklarla çizip ayırmalı. birinci 
çizgiye 1 O, ikinci çizgi_. e 20, ü
çüncüye 30 rakaml~rcm yazma
lıdır. 

Her oyuncu top hnn;;i çizgivi 
geçmişse o kadar c;;ıyı kazcınır. 
Mesela top birinci çiz5 iyi geç -
mişse 10, ikinciyi geçmi.şse 20, 
üçüncüyü geçmişse 3~ kazanır. 

Bir hakem herkesuı tupunun 
düştüğü hizaya bakar ve onlan 

BULMACA 

Bu yabani atlar başıboş do -
taşıyorlar. Sahipleri nerede? 
Bulun bakalım. 

[ ~~:_A_Y RESiM ' 

o 

• 
ŞUNDAN BUNDAN 

Gözlük 
- Niçin üç gözlük kullam -

yorsun? 
- Birini uzağı, ötekini yakım 

görmek üçüncüsünü de öteki iki 
gözlüğü aramak için ... 

• 
Açıkgöz 

Dilenci (önünden geçen ada
mın arkasından koşarak) -

·Bayi... Bay! ... Affedersiniz, pa-
• • ;> ra cüzdanınızı kaybettınız mı. 

(Cebini yoklayarak) - Ha -
yır dostum, cüzdanım yannn -
da .•. 

Dilenci - O halde, lütfen ba-... ' na bir sadaka verir mısınız. • Beklerim! 
Vaktile Kardif mahkemesi 

üç kişiyi asılmağa mahkum et
miş. Bu cezaya çarpdanlard.a?
biri İngiliz, biri İskoçyah, hırı 
de İrl tndalı imiş. Mahkeme re-
isi sormuş: . 

- Hangi ağaca asılmasını ıs-
tersin? 

- Me~e ağacına . 
İskoçyalıya sormuş: 
- Sen hangisine? 
- Çam ağacına. 
İrlandalıya dönmüş: 
- Ya sen? 
- Böğürtlen ağacına. 
- Alay mı ediyorsun? Bö -

ğürtlen ufacık bir fidandır. 
- Zarar yok, büyümesini 

beklerim. 

kaydeder. 
Karşı tarafta da topu her a -

tışta geri gönderecek b!r arkı -
daş durursa daha iyi olur. 
Yarım saat veya bir saat gibi 

muayyen bir müddet oynadıktan 
sonra herkesin sayıları toplanır, 
en çok sayı kazananlar sırasıy
la birinci, ikinci, üçüncü oluı -
lar. 

FAYDALI BILCILER. 
BugUnk O 8 
program 

Y clou, mUracaat 
yerleri 

ISTANBUL 
18 Fransızca ders, 18.30: Senfonik mu: 

siki plikları. 18.30: Haberler. ı9.40: Ikı 
piyano (Bayan Selçuk Evrenos. ve Bayan 
Anjel) 20: Ege caz. 20.30: Gavın ~ardeş· 
ler ve mandolin orkestrası. 21: Kıtar so· 
lo (Maryo) 21.30: Son haberler ve bor· 
salar. 21.30: Radyo, caz, tango orkestrası 
ve Bayan Bedriye Tüzün ıan. 

BUDA PEŞTE 
545 Khz. 550 m . 

l0.40: Piyano konseri-Sözler. 2050:. Pi· 
yano refakatile taragota. 21.15: Studyo 
tiyatrosu. 22.10: Duvumlar. 22.30: Fran· 
sız Lisztin eserlerinden kons~r: ~3.10: Ha. 
va raporu. 24: Çingene musıkısı. 

BUKREŞ 

823 Klu:. 364 ın . 

13-lS: Güncıüz plak yayonı. 18: ~ran· 
sıı operetlerinden parçalar. 19: Sozler. 
19.15: Balet mızıkası. 20: Sözler. 20 20 : 
Plak. 21: Sözler. 21.45: Kuartet oda mu· 
sikisi. 21.45: Şarkılar. 22.10: Romen mu· 
sikisi. 23: Duyumlar. 23.15: Konser"n de· 
vamı. 23.45: İngilizce ve almanca duyum· 
lar. 

VARŞOVA 

:t24 Kh:r. 1339 m. 

19.4S: Pl5k. 20.07: Sözler. 20.35: Eryano 
koroııu. 20.50: Filmler. 21: v·rn1 şarkı· 
ları, 21.45: Duyumlar. 2155: Konferanı. 
22: Senfonik orkestra kon~eri. 23: Rek· 
laınlar. 23 lS: Hafif musiki ve danı. 

STUTTGART 
547 Khz. 523 m: 

20: Karışık yayım. 21: Duyumlar. 21.n : 
Sözler. 21.4S: Sarkılı radyo orkestrası. 22 
15: "Der Saebel im Jasmin., adlı musikili 
skeç. 23: Duvumlar. 23 20: Berlinden re
portai. 234S: Akşam konseri 1 - 3: Gecl' 
konseri. 

PRAG 
638 Klu:. 470 m 

20 ~O: Srammel musikisi. 21: Sö~er. 21. 
15: Yul{osfav romansı. 21.45: Tıyatro. 
22.20: Kuıırtct konseri. 23.lS: Plak. 23.30: 
Almanca duyumlar. 

Deniz Y ofları acenteıi T e· 
lef on 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca· 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra· 
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• Liman 
hareketler i 

Dün limanımıza gelen vapurlar 
şunlardır: . 

lmrozdan: (Tayyar), lzmıtten: 
(Güzel Bandırma), Karadenizden: 
(Daçya). 

Dün limanımızdan :ıu vııpurlar git
miştir: 

• 
Karadenize: (Cümhuriyet), lzmi

te: (Ayten), Mudanyaya: (Asya) 
Mersine: (Konya). 

Bugün limanımıza gelecek vapur -
)ar şunlardır: 

-
: 
-

Bandırmadan: (Gülnihal), Mersin 
den: (Dumlupınar), Mudanyadan 
(Asya), lzmitten (Ayten), Karade 
nizden: (Vatan), lzmirden: (Sakar -
ya). 

. Bugün limanımızdan gidecek va 
purJar şunlardır: 

-Bandırmaya: (Saadet), Mudanya 
ya: (Tayyar), 

• e ltfaiy 
Tele fon la r 1 

1 stanbul it(11iyeıi 2422 2 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadrköy itfaiyesi 6002 
Üsküdar itfaiyesi 6062 

o 
5 

Yetilköy, Bakırköy, BüyÜkdere 
Patahahçe, Kandilli, Erenköy, Kar 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı 
nalı mıntakalan için telefon santr 
lrndaki memura (yanıın) kelimesi 

' . 
-

a-
ni 

söylemek kafidir. 

Sinemalar e Hastane adresle 
Tiyatrolar ve Telefonla • ri 

* Elh mra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni - Yalova türküsü) 

* ipek: (Kurıuna dı~ilen krali
çe) ve (Eakimo) 

* Sara,,: (Savaı farkuı) ve ( Ku
karaça) 

* Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

:t. Şık: (Tarzan) ve (Beş Ko
calı Kadrn) 

* Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prensea Nadya) 

~ Alkazar: (Bosna :sevdalan) ve 
(büyük ıchirler uyurken) 

• Tan: (Libebay) 
~ Sümer: (Bitmemiş •enfoni) ve 

(Amok) 

Cerrahpaıa hastanesi. Cer· 
rahpafa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Cülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa
diye krşlasr 

rı 

216 93 

79 601 

245 

4334 
205 
221 

53 

1 
10 
42 

.60 16. 
424 26 Etfal hastanesi. Şişli 

Haydarpaıa Nümune has
tanesi 07 • hT 

601 

Çabuk sıh 
yardım teşkil Afi 

Bu nln\'ıaradan 
~ Hilal: (Leblebici Horhor ağa) mobili İstenilir. 

ve (Şeyta:ı karderler) 1 a 

J1. Milli: (Sarışrn Kukla) ve 
(Esrarengiz Çiftlik) imdat oto-

44 

Daveti 
998 

"'Yıldız: (Harp arifesinde) ve 
(Con lstravun aşkı) 

'f. Alemdar: (Patron olsaydım) 
ve (Casus kalbi) 

• Süreyya: (ltto) 

"' Uaküdar Hale: (Ekmekçi ka. 
dın). 

• 
Halide 

ve 
Arkadaşları 
Tiyatrosu 

28 Mayıs sah akşamı 
Şehzadebaşında Turan Tiyatrosunda 

Velinin Çocuğu 
Komedi, 3 perde 

28 Mayıs çarşamba akşamı 
Beşiktaş Suad Park Tiyatrosunda 

Çam Sakızı 

• 
Komedi, 3 perd6 
Yazan: l. Galip 

N öbetç 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar • 
dır: 

Errinönünde (Hüsnü Haydar), 
Cer "'rlitaşta (Sırrı), Gedikpaşada 
{As:- oryan), Cibalide (Necati), Şeh 
zadı' 1ında (İbrahim Halil), Aysa • 
rayda (Şeref Celal), Samatyada (Te
ofilos), Şehreminin (A. Hamdi), Ka
ragümriikte (Kemal) Büyükadada 

•(Mehmet), Heybelide (Tanaş), Bakır 
köyünde (Hilal), Defterdarda (Arif), 
Kadıköyünd .. Muvakkithane caddesin 
de (Saadet), SöğütJüçeşmede (Hulu
si Osman), Bcş :ktaşta (Nail), Beyoğ 
lunda {Kanzuk), Pangalt.;da (Güneş) 
Taksimde (Karakin Kürkçüyan), Ga 
!atada (Hidayet), Kurtu\uşta (Nec
det Ekrem) Eyüpte (Hikmet) ecza -
neleri. 

er 

Beyoğlu As. Ş. den: 
lan 
nu-

1 - Beyoğlu emvalinden maaş a 
ve şubemizde kayıtlan bulunan b 
mum derece üzerinden sakat suba 
la erlerin ve bunlardan vazife sa 

ylar 
katı 

olanların. 

ş a-2 - Beyoğlu emvalinden maa 
lan ve şubemizde kayıtlı bulunan bi-
llımum şehit ailelerinin. 

ha. 
şe-

nan 
ak-

3 - On senelik maaşını alarak 
zine ile alakasını kesmiş bilumum 
hit yetimlerinin; ellerinde bulu 
vesikalarile birlikte 29 Mart 935 
şamına kadar şubeye müracaatlar I i • 
lan olunur. 

• 
VEFALILAR ÇAGRILIYOR 
Vefalılar yurdu genel yazganh 

dan: 
ğın-

zun Vefamızın eski, çok değerli me 
larından, yıllarca Vefaya ve maa 
hizmet etmiş olan Cumhuriyet kız 
ta mektebi müdi:rü Hidayet ölm 
tür. Bütün Vefalılar bugün saa 
da cenaze merasiminde bulunma 
zere Sirkecide Araba vapuru isk 
sine gelmeleri Vefa borcudur. 

rife 
or-
üş-

t 10 
k ü-
ele-

KÖY KÖPRÜ - HAYDARPAŞA • KADI 

ıs Mayıs 93S tarih"nden itibaren 

Kürırüdcn 
Kalkış 

6 30 x 
7 00 x 
7 30 o 
7 35 x 
7 35 X E 
8 00 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
905 Toro~ 

(Heı •Ün) 

kövü H Paşa- Kadı 
dan K. ne V arı$ 

6 48 
7 18 

7 53 
7 53 

8 40 

g 00 
9 23 

6 
7 
7 

53 
23 
50 
-

7 58 
8 20 
-

8 50 
855 
-

9 28 

S X Adana 
o 

94 
102 
11 o ox 
11 s ox 
12 3 o 

10 03 

1118 
12 08 

13 1 
ı4 o 

5 x 13 33 
o X Ankara muhtelitl4 ı8 

14 3 o 14 48 
ısı o x ıs 28 
15 5 o x 16 08 
16 2 
16 4 
17 o 

s 
s x 
o 

17 2 S Adapazarı 
o x 17 5 

18 00 
18 30 Ankara sür'at 
18 5 5 x 
19 10 
ı9 
20 

17 os 

17 43 
ı810 

18 48 
ı9 ıs 

10 08 
10 40 
1123 
1213 
12 50 
13 38 
14 23 
14 S3 
ı5 33 
1613 
16 40 

11 ıs 
ı7 48 

18 ıs 
18 S3 

2ı 

4S x 
30 x 
10 x 

20 o:. 
20 48 
21 30 
22 so 
24 os 

1925 
20 08 
20 S3 
21 3S 
22 55 
2410 

22 
23 

30 x c. 
45 x A. 

A. t ,aretli seferi.ıı treni cuma, pazartesi 
ünleri işler. 

B. ı ıaretli ıeferin trcni perıembe ve P•· 
x 

z 
ı 
ar günleri işler: . . 
şaretli ıeferlerm Banlıyo trenlerılo 
tisakı vardır. il 

• 
KA DIKÖY. HAYDARPAŞA - KÖPRÜ 

ıs Mayıs 93S tarihinden itibaren 
(Her 1Wı) 

Ka dıkö- H. Pap
den K. dan K. 

Köprüyı 

Yanı yün 

625 
7 30 
100 
SOOD 

80SE 
8 30 

900D 

905E 
9 40 

1 o 20 
ı 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 

o 50 
ı 40 
2 30 
3 os 
3 45 
4 35 
s 00 
s 40 
6 20 
... 50 

ı 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

7 25 
7 ss 
8 30 
9 00 

1 9 45 
20 20 
21 10 
21 ss 
23 05 

635 x 
738 x 

805 XD 
8 ıo x 
845 x 

6 so 
7 S3 
7 20 
820 
8 25 
825 
8SO 
9 05 
g 20 g iS Ankara sür'at 9 35 

9 ıs 9 35 
948 x 10 03 
ıo28 x 1043 
10 58 Adapazan 1113 
11 48 x 12 03 
12 40 Ankara muhtelit 12 SS 
13 15 x 13 30 
13 S5 x 14 10 

ıs 08 x 
1628 x 
11 ıs x 

1815 x 
18 40 Adaııa 
1908 x 
1935 x 
19S3 Toroı 
2028 x 
2120 x 

220S x c. 
23 lS X B. 

14 55 
15 23 
16 00 
16 43 
17 ıo 
17 35 
17 45 
18 15 
1835 
18 55 
19 23 
19 ss 
20 08 
20 43 
21 35 
22 20 
2330 

c. 1ıııırctll aeferlerin trenı 1 Hazirandad 
31 Birinci Teıırine kadar işler. 

D. 
E. 

İşaretli ıeferler cuma cünlcri yapılmas. 
haretli seferler cuma cünlerl yapılır. 

va 
et 

Sisli tipili ve şiddetli frrtmalı havalard~ 
purlar bulundukları mahalte!dcn_ barek~~ 
miyecekler barınmak mumkun olm 

y 
ve 

an iskeleleri tutmıyacalr:, yahut daha e'I• 
l terkedebileceklerdir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

f 
çi 

"Tayyarelere mahsus makineli tü~ 
ek kundakları" hakkındaki ihtira i • 
n berat talebi zımnında lstanbul 

Vilayeti Yüksek makamına verilen S 
Mayıs 1932 tarih ve 2567 evrak nu· 
maralı müracaatın ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veva icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bil 
hususta fazla malUmat edinmek iste5 
yenlerin, Galatada Aslan hanında 
i nci katta 1-4 numaralarla mürakkarn 
darehaneye müracaat eylemeleri ilat'l i 

olunur. 3844 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

"Oluklu saç gibi dalgalı şekilde te'f 
haların veya emsalinin imaline ait u• 
sul ve tertibat" baklandaki ihtira içiıı 
istihsal edilmi~ olan 7 EylUl 1933 ta· 
rih ve 1745 numaralı ihtira beratınııı 
ihtiva ettiği hukuk bu kere başkası• 
na devir veya icara verilmesi teklif e• 
dilmekte olmakla bu hususta fazla ına 
IUmat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan hanında 5 nci katta 1-4 nurrıa• 
ralarla mürakkam idarehaneye ınii -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

3843 

Devredilecek ihtira beratı 
"Nitadır tuzu iatihaaline uıah• 

ıu cihaz,, hakkındaki ihtira içio 
iltihaal edilmlf olan 9 Hazir•0 

•• 1928 tarih ve 1480 numaralı ibtır 

beratının ihtiva ettiği hukuk bıJ 
. r• kere batkuına devir veya ıca 

verilmeıi teklif edilmekte olnıak• 
dio• la bu hususta fazla malumat e 

mek iateyenlerio Galata'da A•:0 

Han 5 oci kat 1-4 numaralı 1 ~-
1 ,(aP 

rehaneyc müracaat ey eme er 
olunur. 3927 

. Z üh" .. .. kaybet . Zayı - at m urumu .. ıitl 
tim. Yenisini kazdırdım. Eskısıı 
hükmü yoktur. il• 

P. T. T. Başmüdürlüğünden rn 
tekait M. İhsan. __.,; 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi ~3~; 
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Düçenin Söylevi 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

betler arasında etkin bir çalışma olabilecek şeylerle ve her Avru
beraberliği yapmaya muvaffak pa devletinin bize karşı üstün -
0lınuşlardır.. körü ve gevezece değil müsbet 
d Şimdi bu anlaşmaların neden bir dostluk göstermek suretiyle 
olayı sava~n bitmesinden 17 alacakları tutum ile ilgili sayma 

sene sonra yapılabilmiş olduğu nız lazımdır. Fakat her şeyden 
sorulabilir. önce kendimi~e güvenmemiz ge 
. Ben bu şu suretle cevap veri - rekir. (sürekli alkışlar) Şarki Af 

tını: Bu hale sebep, bahse konu rikadaki sınırlarımız hayali de -
~an asığlardaki çapraşıklık ve ğildir, gerçektir ve İtalyan - Ha 
.. ransamn Fa.şist rejimin durlu- beş meselesi en açık ve en cezri 
o-unu beklemiş olmasıdır. deyimlerle bahse konu edilmek 

Almanya ve Versay lazımdır. (Alkışlar). 
M Bu mesele, bugün çıkmış bir 

ussolini bundan sonra Al • mesele olmadığı gibi 1935 ikinci 
ianya meselesini anlatmış ve kanununda ortaya çıkmış bir me 
enıiştir ki: sele de değildir. Bu mesele, za -
. Sağduyulu (nikbin) olan bazı mam geldiğinde ortaya çıkarıla

kırnseler, Avrupa durumunun cak olan belgelerden de anlaşı -
110rmaı bir surette gelişini ümit lacağma göre 1925 yılında orta
etrnekte oldukları bir sırada Al- ya çıkmıştır. O zamandan beri 
manya 16 Mart tarihinde Ver - bu meseleyi incelemeğe başla -
say andlaşmasının silahları bı - dım. üç yıl sonra siyasal bir and 
takmaya dair olan beşinci kısmı laşmanm ilkel cihazı içinde ya -
111 

bir taraflı olarak bozdu. Dün- şayan ve fakat büyük ilerleme 
Ya, bir ulut (emrivaki) karşısın- genişlememizi kolaylaştıracak 
da kaldı ve bun.u ür diplomatik 
P ~ gibi göründü. Yapılan andlaş -

rotesto kovaladr. h' b' k · B manın ıç ır ıymetı kalmadı, 
b Ütün dünya, bu ulutun ka - yalnız Habeşistanm 1934 ilkka-
uı edi!emiyeceği kanaatini gös- nunundaki saldırırnmdan sonra 

terdi. Bu noktada, geriye döne - sıkı sıkıya yapışmış olduğu be -
tek Almanyanm 1934 ikincika - şinci madde ayra (müstesna) 
~~~unda kendisinin türe eşitli - Habeşistan, 1~29 dan beri ordu
gtnt en az bir derecede kabul et-nı sunu yem baştan tevilemeye 
eğe yani 300 bin asker ile yal- tensik etmeğe) başladı, A vru • f1
z savgal (tedafüi'.) silahlar bu- pah öğretmenler ve subaylar ge-
Undunnayı oydaımş olduğunu tirtti. 1930 tarihinden beri Av -

'-'e bunların İtalyan andıcındaki rupa fabrikaları Habeşistana ge 
esaslara ~öre kontrol edilmesini lC niş ölçüde savaş kereçleri ver -0nüısemeğe eglim bulunduğu - meğe başladılar. 
Ş~ anıtmak faydasız değildir. Ualual'daki çarpışma yeni bir 
d ırndi bahsettiğim uhıt karşısın- durumun başladığını bildirdi. 
a silahlan bırakma meselesini Ren bir işaret idi. Bu durum, 

;ekrar ortaya atmanın hiç bir Faşist İtalyaya birtakım ödev -
. ayaası olmıyacağmı söylemek ler yapmak yükümünü yükleti . 
ısterim. (Alkışlar) 

Bizim için silahların azaltıl - yor. Eritre ve Somali gibi iki 
ll'ıası veyahut bazı savaş kuralla toprak parçasını savgamak için 
tı son derecde karışık istirateji zor 
d nın yasak edilmesi imkanın - luklarına karşı koymak Iazımge 
an bahsetmek çok güçti.ir. Bu- lecek. Bütfü1 İtalyan ulusu, ha -

llunıa beraber eğer müsbet bir disatm gelişimini büyük bir sü -
Şey Yapılacak olursa buna karşı kun içinde bekliyor. Bizim aldı
Zoriuk çıkaracak olanlar bizler ğımız süel tedbirleri protesto e
Olnııyacağız. denler, iyi niyetli olmıyan kimse 

Mussolini bundan sonra Stre- Ierle İtalyanın gizli ve kapalı 
~a ve Venedik konferansların • düşmanlarıdır. 
an bahsetmiş ve demiştir ki: Bütün bu hallere rağmen yal-
A.lmanyaya gelince bu kaı:ıf e- mz U alual hadisesine münhasır 

~ansın toplanmasına ait hazırhk- olmak üzere yargıc kuralına baş 
ardan Berlin hükfımetine de - vurmayı kabul ettik. Ve yargıç 
'-'arnıı surette bilge verdik. komisyonunda Habeşlilerin Ha
"· Avrupa kuvvetlerinin denkli· beş üye tarafından temsil edilme 
~ıni değiştirmiş olan Fransız - mesi suretiyle görülen anormal -
s~;1et~ ve Sovyet - Çekoslovak liğe de seş çıkarmadık. 
d aglarından (mukavelelerin Fakat bundan dolayı kimse -
1/n) sonra Alman Başvekilinin nin bilhassa İtalyada hiç kimse
d 0Ylevi sabırsızlıkla bekleniyor - nin fazla hayalata kapılmaması 
<l~k~lman Başvekilinin söylevin lazımdır. Hiç kimse Habeşista -
ea· l 1.3. nokta ne toptan kabul nı devamlı surette 1:-~ze çevrilmiş 
t: ıl~b~Iır, ne de reddolunab 1lir. bir rüvelver haline getirmek u -
'ttı n ıyı kural, bunları aydınlat - mudunu beslememelidir. Bütün 
ta~k, ?erinleştirmektir. Bu haf - dünya bilmelidir ki topraklan -
bu ~r .ıçinde diplomasi yoluyla mızın güveni ve askerlerimizin 
<lı ı~ın yapılması ihtimali var - hayatı bahse konu olduğu za -
le r: ltalyan - Alman münasebet· man bütün soravlan hatta en bü 
ltıtıne gelince: şu nokta belli ol- yük soravları üzerimize almağa 
~:\~Şbt~r ki bu münasebetleri bo- h.azırız.,. 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
Kilo Q. 

3539 
2000 

105 
34 

22 
22,5 

113,5 
92,5 
10,400 

101 
111t700 

6,700 
5,400 

41,200 
94,500 

9,700 
230 

15 
49,800 
10,700 
51,700 

748 

144 
713 

474 

110 
291 
96 

415 
227 
118 
212 
388 
220 
121 

Marka 
PE 

LMNMrt 
l'fHRp 
18300 

sç++Çak 

l'fo. 
Muhtelif 

1140 
89 

2 
,, 

pS 
SA,AF 

" " 
" " 
" " ., " 
,, " 
" " 
" " 
" " ,, 

" 
" " FBS 

" " 
" " iRS 
AZB 

AP 
SMS 

Jl'f 

HZF 
Hadır 

JPP 
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KH 

" 
" 
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150 
149 
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148 
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" 
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Bili 

82145 
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224125 

4622 

4622 24 
502 
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19041 
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1648 50 
21 
23 
22 

K 
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7202 
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25313 4 
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Kap 
38 
40 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
3 
2 

4 

2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

Kıymet 
285 
450 
80 

8 
15 
25 
45,5 
37 
4,20 

50,5 
55,85 
18,76 
16,20 
24,77 
47,25 
24,25 
00,55 
33,22 

109,56 
5,35 
4,22 

1870 
288 

872 

545 
22 
80 
20 

1245 
300 
200 
280 
505 
286 

36 

ihale tarihi 
3-6.935 

" 
" 

5·6·935 

" 
" 
" 8·6-935 

" 
" 
" 
" 10-6-935 

" 
" 
" 
" 12-6.935 

" ,, 
,, 

15-8-935 
15-6-935 

., 

17.8-935 

" 
17-6.935 

19-6-935 
19·6·935 

" 22.6-935 
22-6.935 
22.6.935 
24·6·935 

" 
" 

Cinsi eşya 
Kendir halat 
Bakır CjUbuk 
Kasarsız tül perde 

Demir zınba 
Elektrik motörü 
Lastikli pamuk şerit 
Adt demir toka 

" " " " ,, " Adi demir firket 

" " " Cillh pirinCj jaka 
l'fikele yıldızh rinc ııaka 
Adt demir dövme 
,, ,, firket 

iğnesi 

Pamuk şerit 
Pirin~ firket 
Cilah pirinCj eleKtrik ak~amı 

" " " " Porselen elektrik aksamı 
Demir CjUbuk 

İpekli mensucat pamuk 
Vidala deri ıakell 

Pamuk mensucat 

Pamuklu yUn mensucat 
Renkli mücellit klğıt 

Kangal demir tel 
Demir makina bicağı 
yün fanila 
Pamuk mensucat 

,. '' 
Boyah yahn kat pamuk ipliği 
Boyah yahn kat pamuk ipliği 
Kasarsız iki telli pamuk ipliği 
Porselen yaldızh fincan 

l'fişasta 

2342 SRŞFF 

3202 aded AZCO 
370 CMC 

143 
3746 
1144 
muh. 

4623 

1 
1 

44 
12 

3 
43 

488 
320 " ,, 

Madent to madeni boya 
Madeni boya 
Hasır şapka 

386 
105 
140 
144 
200 

4627 
JT sua 
EP ,, 
DAi ,, 
AC 1.2 . 

OZF 2531516 

2 
6 
4 
1 
2 
2 

407 
183 
105 
35 
25 

120 

" 28-8·935 

" 26.6-935 

" 
" 

Pamuk mensucat 
DövUlmUıp kırmızı bUber 
Müstamel oto diş ıastı~U 
Porselen sü hazine 
talk 
Kasarsız pamuk ipliği 

Yukarda yazıh eşya ihale tarihleri gUnlerinde açık arthrma usulile satllacakdır, lsleklilerh• o tarih· 
lerde saat 15 de lstanbul ithalat Gümrüğünün 6 numarah anbarında hazır bulunmalari ,2593) 

1 r--
Yeni Çıktı 

ı 

' 
OSMAttLI BArtKASI lıtanbul Har•ci Askeri 

Osmanlı Bankası hisse sahipleri, dahili nizamnamenin 29 uncu madde- Kıtaatı ilanlan 

1 
Ticaret Kanunu 

1 ~ e r ~ i 
Cild: 1 

1 

sine göre, 18 Haziran 935 Salı ıünü saat on iki buçukta Londra'da, E. C. 
2, Old Broad Street, Winchester House'da toplanacak yıllık genel kurul- Kırklarelinde 480 ton U -
taya çağmlır. nun kapalı zarfla ihalesi 11 • 

MUZAKERE RUZNAMESi: 6-935 Salı günü Telgrafha-
1 - Genel idare heyetinin 1934 senesi işlerine ilişikli raportr, ne ayarı saat on beşte yapı -
2 - 31 Birincikanun 1934 tarihinde kesilen hesapların tasdilu 
3 - Temettü hissesinin tayini; lacaktır. Tahmin edilen be -
4 - Genel idare heyetine aza seçimi. deli 62400 lira, ilk teminatı 
Banka dahili nizamnamesinin 27 inci maddesine göre, genci kurultay, en 4680 liradır. Şartnamesi 

iiı;:r:?cik mesele Avusturya er- = '============ 
'ttı ıgı meselesidir. Yalnız bu 

1 VASFI RAŞiD SEVIG az otuz hisse senedi olan bütün hisse sahiplerinden terekküp eder. Bunun- Kırklar;li Satmalma Komis 
Ç İn Ve U 1US1 ar 

1 
1 Ba .. ıldığı yer: la beraber, 18 Haziran tarihindeki kurultaya, hisselrini bu toplantı için gös- yon unda her gün görülebi-

esele, çok önemlidir. 
frn biinyanın her hangi bir tara -
01 da harekete geçmemize engel 
ıı:1ak için bizi Berennere sınırı· 
<ttı saplanıp kalmağa kasamak 
~a ahkfım etmek) isteyenlere 
~i rşı bir iki söz söylemekliğim 
~~ de .. sırasız olmaz. (Alkışlar). 
~es·rnunasebetle bir kere daha 
ltıekn ... ve açık bir lisanla söyle -
~inı· ~zım gelir ki Avusturya er
vc ~gı meselesi bir Avusturya 
tq Vrupa meselesidir. Ve Av -
hi~t ıneselesi olmak itibariyle 
taıt t~ly.a meselesidir. Ancak 
<lir bır Italyan meselesi değil -
'ttıe~ ~A.~kışlar). Yani şunu de -
~enct·18.ti~onım ki Faşist İtalya, 
tatih1...81nın tarihi ödevini tek bir 
eı 1 meseleye, tek bir sü
lıe~:~na ve mesela ne kadar ö
ltıes 1 olursa tek bir sınırın ve 
~asıela Brenner'e sınırının sav -
ı:-~lt na hasredemez. Çünkü ge -
~elea~a Vatanın ve gerek sömür
saıd rın sınırları farksızdır, kut • 
ı~1ır, ve bunların her türlü höt
tılttıaere (tehditlere) hatta açık 
la.rınıYan hötlemlere karşı sa vga 

K k . trilen tarihten en az on gün evvel Bankanın aşağıda yazılı Merkez ve Şu-

ası gerektir. 

Sarki Afrikada 
~lt~~kadaşlar, beklemekte oldu
QltğU:- Çok inal (emin) bulun -

s· noktaya geldim. 
•cı,;zc. bahsetmiş olduğum me -

crın hepsini şarki Afrikada 

uru mu onseyı 1 s ta n b u 1 T A N beterine veren hisse sahipleri girebilir: lir. Eksiltmeye girmek iste-
Cenevre, 26 A.A. - Çin hü- Matbaası - Paris'dc, Meyerbeer sokağında (IX) 7 nümerolu Banka Merkezine; yenlerin teklif mektupları i-

kfımeti uluslar kurumu meclisi- - Londra'da, Throgmorton Street (E. C. 2) de 26 nümerolu Banka hale günü saat 14 e kadar 
nin eylül toplantısında, konseye 

1

'11111L.•_•"""""!!_ !!-_~~~- -!!!!.~--~·-~~-~~-!!!i._~.-•--' Merkezine; Kırklareli Satmalma Komis 
yeniden seçilecek üç azalıktan 3934 - lstanbul'da, Banka idare Merkezine; • 
birini almak arzusunu izhar et- yonu Reisli~ine Vf r nelen. 

- Bankanın muhtelif şubelerine. 
miştir. Ve· saat 15 de Komisyonda 

Çin hükumeti, bu isteğini hak lstanbul İkinci icra memurJu. ~1 llllllllll llllllOllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllJll11.!: _b_ul_u_nm_al_ar_ı. ___ <_2_90_6_) 
lı göstermek üzere, Japonyarun ğundan: :J 't '-= 
çekildiği gündenberi, Asya kıta Bir borçtan dolayı paraya çev- §_ B Ü y Ü k Zayi - Mühürümü kaybettim. 
sındaki hükumetlerden konsey- rilmesi mukarrer mahcuz ev eş- _ _ Yenisini kazıtacağımdan hükmü 
de hi.ç bir mümessil bulunmadı- yası 29/6 935 Çarşamba günü ıaat = T p • - olmadığı ilan olunur. Fatma 

ğmı ileri sürmektedir. ondan itibaren açık arttırma ile =--= ay ya re 1 yan g Q SU :: ıstanbut Be•iuci icra memur· 
Konsey, dag-ılmazdan evvel K d k.. - d O ,. M d " a ı oyun e smao a6 a • e =: luğundan: 

bu müracaatı incelemiştir. Ferit Bey sokağında 13 No. lu ha- §§ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. =: Kira bedelinin temini içinüzer-
Uhtslar kurumu meclisi, Çi- nede satılacağından iıteklilerin = =: )erinde hapiı hakkı iıtimal olunan 

nin bu isteğine müsait bulun- mezkür mahaJJede hazır bulanacak = 2 ci ketide 11 • Haziran • 935 dedir. : n bu kerre paraya çevrilmesine 

maktadır. Memuruna muracaatJarı ilin olu- §__ B Ü y Ü k i k r a m i y e = karar verilen marangozluğa ait bir 
Bazedov hastalı!lmda nur. (10844) _ E: adet Pılanya, bir adet kalınlık bir 

)t8nİ bir tedavi usulu ------------- = 30 000 L' d = adet delik makineleri 30/Mayıs I = 1 ra 1 r E: 935 Perşenbe günü saat 13 du on 
Leniı:ı.grad (Tan) - Rönt - DEVREDİLECEK İHTİRA = 1 ı E: dörde kadar Akaarayda Kemal t-a-

gen ve Radiom enstitüsü labo - BERATI § Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikrami := ,a caddesınde Azımk.ir ı-okapında 
ratuvadarmda yapılan tecrübe k - 37 37 N ıu Safr ı d " 

d "Sun'i öscle imali" hakkındaki ih --- yelerle ( 20.000) llrahk bir mü ki tat vardır.. = -. 0 • am 1 olSr:ıma 
ler sonuçun a, hayvanlarda Ba - fabrıka,,ında açık arttırma ıle a-
zedov hastalr~ı rıkarılabilmiş - tira içtin bir ihtira beratı talebi zım- 511111111 HllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllll lllrr,; satılacaktır. Almak s even ,., 

0 ~ :r nında stanbul Vilayeti Yüksek maka k 
tir. 3819 yevm ve va t meıkürde '1 ııh . ı-

mına tevdi ed len 10 Temmuz 192Q 
Hayvanlarda çrkan Bazcdov ıincle h"ıır buıuna<"ak memuruna 

hastahg-ı X şuaı ile muvaffaki - tarih ve 
11657 

evrak numaralı mü · 1 ·~-~-~- ~!!!!!!!!-~~~~~i!!!!!!!!!!'!!~a müracaatıarı ıan o unur. 118-1 
racaatın ihtiva ettiği hukuk bu kere j G •• h k• · 

yetle tedavi edilmiştir. Bu teda başkasına devir veyahut icara veril - ' DOK 1 O R .. ı- OZ e lffil ---• 1 - 1 

~~i~~iu~~ :~r;ü~n~:~~~r:Y~~t~~: ~~;~s~:k~~z~:i~~~~:a:ı::i~:ıedka~s~~ ' GRaUıaZtaÇaaUrakyd(Ua KHanlzukırk~zUahZanBels· ı ıı ı , Dr.;~:c~ı?,~:u:h~s~stan 1 3 :~~~u~alct:~.~=y~a~i~her 
todla tedavi olundu, Enstitü ka yenlerin Galata'da Aslan hanında ..... 
rl'ndekı' u··ıs ... rlerı' X şuaını nu 

1 

k d Sah k • d 3 (B§bıali) Ankara ca~aesı No 60 ne yapmak isterseniz herkesin yapa-
... ı - 5 inci katta 1-4 numaralarla mürak· arşıaın a ne ıo agın a nu· • _ - --- • bileceği şekilde formütünU yazar 

haı şevekiye yönelterek tedavi kam idarehaneye müract eaylemeleri maralı apartnnanda 1 numara. j . 1 gönderirim. Sonfcn laboratuvan. Ka· 
ediyor. ilan olunur, 3845 • - - - - --- --. 3~2..!.1~9....!...\dwıkM·u· ~'11.ll.D......L..ı.ı...... ___ ~-~...._ __ _ 

--
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VERESiYE SERiNLiK 
Her hangi bir cereyan prizine takllabilir 

Elektrik Vantilatörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

SATiE'de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Satış yerleri: 
Sahpazar mağazası: 

Sahpazarı, rtecati Bey caddesi rfo. 
428 - 436 Tel. 44963 

Metro Han: 
Tünel Meydanı, Beyoölu Telefon: 44800 

Elektrik Evi: 
Beyazıt MUrekkep4iiler caddesi, Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

Büyükada: 
23 rtisan caddesi. Telefon; 56 • 128 3917 

Usküdar: 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon 60312 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları l iıJıllllllllllllllllllllllfllllf lllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll~ = . Gramofon fıatına := 
Devlet Demiryollannın yazllk ten
zilatlı yolcu tarifeleri 1-6-935 tari
hinden itibaren tatbik edilecektir: 
DEVLET DEMlRYOLLARI VE LiMANLARI 

UMUMIMODORLOCONDEN: 

Muallim ve Talebelere 
Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi 

veya Maarif İdarelerince musaddak Hususi bilumum 
mektep ve üniversiteJerin muallim, prc-.Iesör, asistan. 
mürebbi, muavin ve müdürlerine Mayıs başından Birin
ci teşrin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebeleriyle 
ecnebi memleketlerdeki aynı mekteplerin talebelerine 
her zaman umumi tarife ile uzak mesafelere mahsus 
tenzilli D.D./ 71 numaralı tarife üzerinden her seyya
hatte yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilattan isti
fade etmek isteyenlerin, mensup oldukları mektep veya 
Üniversitelerden veya Maarif Vekaletinden ve müdür
lüklerinden muallim kısmında olanların seyyahat edilen 
takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet varaka
sını ve talebelerinde keza en çok altı ay evvel tanzim 
edilmiş fotoğraflı bir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet 
alırken ve yolda biletler kontrol edilirken Demiryol me
murlarına göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren 
talebeler de, talebe iken aldıkları vesikaların muteber 
olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • Dönüş tarifesi 
Tenzilatlı Gidiş - Dönüş tarifesinin yeni tatbik şart

ları şöyledir. Gidiş - Dönüş biletlerinin mer'iyet müd
detleri, seyahate başlanacağı günden itibaren müteakip 
aym aynı tarihli gününün sonu olan gece yarısına kadar
dır. Yolcular Seyahate başhyacaklan günü kendileri 
tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracak
lardır. Y okular seyahate başlamadan evvel tarifenin me
r'iyet müddeti dahilinde olmak şartiyle, istetdikleri 
günde biletlerini alabilirler. Biletin, bir aylık mer'iyet 
müddeti bitmeden evvel gidiş - dönüş ücretinin yüzde 
yirmisi verilmek şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği 
günden itibaren müteakip ayın aynı tarihli günün sonu 
olan gece yansına kadar temdit edilebilir Bu tarife Ey-
lül 935 sonuna kadar uzatılmıştır. . 

Aile Biletleri 
E.n çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidiş-dönüş 

şar~ı~·le her hangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 
tarıhınden Eylül 935 sonuna kadar seyahat edecek aile
lere,. Samsun - Sivas mıntakasmda yüzde 60 ve Alaşehir
İzmır - Bandırma mıntakalarında yüzde 50 tenzilatlı 
o~~n biletler~e ~iğer mıntakalarda katedilecek mesafeye 
gore muhtelıf nısbetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücret
lerinden ayrıca ve grubu teşkil eden yolcuların birisinden 
t~ı;ı ve diğerlerinden % _20 ücret alınmak suretiyle ten
zılat yapılacaktır. Bu tarıfeye göre Haydarpaşa -Ankara 
arasında seyahat edecek ailelerden gidiş-dönüş ücreti 
olarak: 

I Mevki II Mevki III Mevki 

Beş kişilik bir aile gru
bundan 

9306 

Sekiz kişilik bir aile gru- 12420 
bundan 

Kuruş alınır. 

6735 4282 

8989 5716 

Samsun • Ankara mesafesinde: 
Dört kişilik bir aile gru- 10125 7345 4648 

bundan 
Yedi kişilik bir aile gru

bundan 
13921 10099 6391' 

Adana • Konya mesafesinde: 
:üç kişilik bir aile gru- 4618 3342 2124 

bundan 
Altı kişilik bir aile gru- 6596 4773 3033 

bundan • 
kuruş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece 
ucuzdur. İstanbulda köprü gişemizden ve diğer mahal
lerde istasyonlarımızdan daha ziyade tafsilat alınabilir. 

Bu tenzilltın şartları 
Aile Grubuna girebilecek akrabalar şunlardır: "Karı, 

Koca ve bunların çocukları, ana ve babaları, büyük ana 
ve büyük babalan, torunları, kardeşleri, "Üçten - beşe 
kadar her grup için bir ve daha fazla kişilik her grup için 
de iki kadın veyahut on beş yaşını doldurmuş olan er
kek,, evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, akrabalık 
şartı olmaksızın gruba girebilir. 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile 
biletleri verilecektir. Bunun için gruba girecek aile efra
dının birer vesika fotograflannın gişelere verilmesi la
zımdır. Vazih olmak şartiyle grup halinde çıkarılmış kü
çük kıt'adaki fotograflar da kabul olunabilir. Verilecek 
aile biietlerinin dönüş kısımlarının mer'iyet müddetleri, 
biletler üzerinde yazdırılacak seyahat gününden başla
mak ve bunu takip eden ikinci ayın aynı tarihli giinünün 
sonu olan gece yansında bitmek üzere iki aydır. Bu bilet
ler, bu iki aylık müddet içinde müracaat edilmek ve 
gidiş-dönüş için verilmiş olan ücret yekununun yüz'ie 
yirmisi tediye edilmek şartlariyle evvelki müddetin bıtti
ği andan başlamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. 
Vey~hut b~ şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit 
ettirilmiş olarak ta alınabilir. Bu iddetler içinde scya· 

~ TAKSiTLE ~ 
§ bir S 

IPHİLIPS RADYOSUI - -- -- -=: Bütün Avrupa istasyonlarını mükemmel alır. 5 - -
~ Fiatı 75 Türk Lirası ~ = -:::: =: lstanbul İCjİn satu; yeri : := = -~ HELiOS MÜESSESATI ~ - -= -:: Galata, Hezaran caddesi "o. 14 ~ 
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SÜMER BANK 
hat için kullanılmayan dönüş biletieri üzerinde hi~ bir 
hak ve mutalebe kabul edilmez. Dönüş seyahatine baş-

1

' 

!andıktan sonra mer'iyet müddetleri biten dönüş bilet- ı~ 
leriyle yolda mecburi aktarma sebeplerinden başba bir 
sebeple tevakuf edilmemek şartiyle biletin muteber olrlu-

Umumi . Müdürlüğünden: 
1 - Nazilli Bez Fabrikası birinci kısım müteferrik inşaatı 

vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen bedeli 27 5061.28 Liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 

ğu istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edilebi-
lir. 

Aile biletleriyle seyahat edenler hem gidişte ve hem de 
dönüşte katedilen mesafenin her 5 00 kilometre ve kes
rıne mukabil bir istasyon olmak ü~ere müteaddit jsta- 1 

siyonlarda biletlerinin mer'iyet müddetleri içinde olmak ~ j 
şaıtiyle istedikleri kadar tevakkuf edebilir. Yokuıar, ı 1 

fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden J:. 

ücret farkı vermek şartiyle yol değiştirilebilir. 
Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sım ii:a. 

aynı katarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kompar
tımanda seyahat etmeleri ve aynı istasyonlardan hareket 
ve aynı istasyonlara muvasalat eylemeleri şarttır. Bu 
şartlar dahilinde seyahat etrniyen aile efradı bu biletlt":-ıe 
seyahat haklarım kaybederler. 

Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir ~işi, 
grubun azimet seyahatinden sonra ve yalnız aile biletin-

b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cetveli 
e) Projeler 

isteyenler 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 bitinniş 
olması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdür
lüğüne getirilerek makpuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline bdar gelmiş ve zarfın kanu
ni şekilde kapatılmış olması lazıindır. 3923 

de yazılı gidiş - dönüş istasyonları arasında olmak şar
tiyle, mer'i tarifelere göre, yarım ücretle müteadc.lit se
yahatler yapabilirler. ( 2813) 3884 ~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiii!!i~~~~~-~- · •-= 

Haydarpaşa - Pendik banliyösü Gebze'ye kadar uza
tılmıştır. Yeni kısımla münasebeti olan yolculuklardan 
2 5 Mayıs 19 3 5 tarihinden itibaren şu ücretler alınacak
tır. "kuruş"; 

I Mevki II Mevki III Mevki 
Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş 

Dönüş Dönüş D:)nüş 

Haydarpaşa - Pen- Ücret 28 47 19 34 14 24 dik "Pendik hariç" N. V. 2 3 1 1 1 1 kısmile Pendik -
T~zla kısmı aras1n- Yekun 30 50 20 35 15 25 da. . 
Haydarpaşa - Pen -

Ücret 47 71 34 48 24 34 dik "Pendik hariç•· 
kısmile Tuzla "Tuz N. V. 3 4 1 2 1 1 
la hariç" Gebze kıs· 

Yekun 50 75 35 50 mı arasında. 25 35 

' Gebze - Pendik ara- ı Ücret 19 28 14 24 9 14 
sında. N . V. 1 2 1 1 1 1 

Yekun 20 30 15 25 ıo 15 
Çocuklardan bu ücretlerin yansı alınır. Tatbik şart

lar_ı D.D._148.No. lı banliyö tarifesindedir. Banliyö tren
lerınde bıletsız olmak veya mevki değiştirmek dolayısiy
le katarlarda alınan biletlerin banliyö tarif esindeki üc • 
retleri Haydarpaşa - Pendik ve Pendik - Gebze kısımları 
için ayrı ayrı alınır. (2778) 3827 

Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri ko
ku 9-6-935 pazar günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden: 

9 3 5 senesi Haziranının birinci gününden başlayarak 
9 3 6 senesi Mayıs nihayetine kadar Gaziantep Ceza evi· 
nin bir senelik ve üçyüz kırk beş bin kilo Ekmeği ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her mahkiu:tl 
ve mevkufa dokuzyiiz altmış gram hesabiyle pide ola: 
rak verilecek ve halis bui~day unundan olup çarşıdakı 
emsalinden geri kalmıyacaktır. Tahmin olunan bedel 
yirmi iki bin dokuzyüz eni liradır. İsteklilerin GazianteP 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müracaatla bedelsiz 
olarak şartnameyi oradan almaları lazımdır. Eksiltn1e 
935 senesi Haziranının ikinci pazar gününde ve saat orı 
beşde Müddeiumumilik dairesinde açılacaktır. Muvak-. 
kat teminat mıktan bin yedi yüz elli bir liradır. Tek~~f 
mektuplarının eksiltmenin açılacağı iki Haziran gün~
nün saat on dördüne kadar getirilmiş veya gönderilrrı1~ 
olması şarttır. ( 2698) 377 

liyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteytenlerin 630 liralık muvakkat te· 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanıl .. 
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ~a: 
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflert01 

aynı gün saat 14, 3 O a kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada M~~., 
zeme dairesinden vıe Haydarpaşada tesellüm ve sevk rtlıı
dürliiğünden alınabilir .. (2883)., 3945 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet. 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedirf. 

• 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevk edilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder. Bu kuv~ yalnız sahibipe değil, fakat sayı!JIZ 

insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d :>far 

Siz de iş ~ankasında_n Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 

da .Cumhuriyetin eseridir! 
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Satınalma Komisyonu 
lıanıarı FRiGELUX istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 

ile 

sAaLıK-KONFOR-OKONOMI 

D. No Semti' ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K İstanbul komutanlığı bir

liklerinin ihtiyacı olan 68. 
bin kilo koyun etine verilen 
fiat komisyonumuzca pahah 
görüldüğünden tekrar kapa 
lı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Bir kilosunun talı -
min bedeli 42 kuruş olup 
ihalesi 2 8 mayıs 9 3 5 salı gü 
nü saat 15 de Fındıklıda İs
tanbul Komutanlığı satınal
ma komisyonunda yapıla -

Ayda 5,50 lira 
2764 

4215 

Langa katip Kasım Bostan 

Bostancı Çatal çeşme 
E. 194 
E. 15 Mü. 

harita 126 

41 metre ar1a 

178 metre ana 

122 açık arttırma 

286 
" 

HAVAGAZI ile işler 4685 ,, Çatal ,, 15 Mü. ha· 136,SO metre ana 220 
" İZAHAT - 101 İstiklal caddesi rita 125 

Veresiye satış 
4743 Üsküdar Pazarbaşı Toprak E. 22-24-26-28 3 kıta ana ile ki

Y. 28-30-32-34 ıir hanenin 1;2 his-

783 tı 

sesi metresi 516 

4778 Bostancı Çatalçeşme E. 15 harita 70 198 metre arsa 320 açık arttırma 

4834 Büyük çarşı Fcscıler 69 Kagir dükkanın 1, 6 289 
" hissesi 

caktır. İlk teminatı 2142 li
radır. Şartnamesi 108 ku -

5163 Kurtuluş Çark işi E. 10 Y. 12 88 metre arsa 264 • 
5323 Beyoğlu Yenişehir Eczacı E. 13-15 Y.17 hane ve bağçenin 720 tt 

ruş mukabilinde satınalma 
komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektupla
rını belli saatten en az bir 
saat evveline kadar Fındık -
lıda Satınalma komisyonu -
na vermeleri. ( 2 5 4 4) 

96, 120 his. 

5335 Beyoğlu Kamerhatun E. Boyacı Y. 23 Kagir hanenin 1092 kapalı zarf 
Tayyareci Rıza 6 16 his 

5638 Fatih Dülgarzade Büyük karaman E. 41 Y. 8 Üstünde odası olan 260 açık arttırma 
kagir dükkanın 15, 120 his. 

6023 Bostancı Çatalçeşme E. 15 Mü. 198 metre arsa 200 açık arttırma 
harita lQS 

3594 
*** 

İstanbul Komutanlığı bir 
Iikleri için 15, 7 O O kilo Çalı 
fasulyesi ile 15, 700 kilo sa
kız kabağı 2 Haziran 9 3 5 
Pazar günü saat 1 S de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Sa
kız kabağının beher kilosu
nun tahmin fiatı 5 Çalı fa
sulyesinin 11 kuruştur. Şart 
namesi her gün öğleden ev
-yel komisyonda görülebilir. 
Isteklilerin 18 7 liralık ilk 
teminat makbuzlariyle vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
İstanbul Komutanlığı sa
tınalma komisyonuna gel
meleri. ( 2702) 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır İhaleler 10/6/935 

tarihine tesadüf f'den Pazartesi günü saat on dörttedir Satış münhasıran gayrı mübadil bonosiledir 
• '~~~~~~~~iiiiiiiii!~~i!!iiill!!!~~±i~~~~~~~~~~~~~~!!iiil~~~~iiiiii!ii.i~~~~· 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LUZÜM 
GÖRME Dl. BÜTÜN GECE v 

DAN5ETMİŞ, OlMASINA RA<:ı
MEN BURNU Hly PARLAt'llYORDU. 

Bir saat satın almadan evvel 
bütün dünyada meşhur i 

Yüzün parlakhğını izale 

ve cildin gü:ıellığini idame 
için tekrar tekrar pudralan-

REVUE Saatlerinin 
yeni koleksiyonunu göstermesini 

saatcinizdsn isteyiniz. 
mıya li zum yoktur. Son bir keşif 
size yanlız bir defa pudralanmağı 

ve bununla teniniz n tazeliğini ve 

yumuşaklığını 7 saat koruyacağı· 

na emin olabilirs;niz. "Krem kö
püğü,, tabir edilen bu şayanı hay

ret cevher, şimdi imtiyazlı bir usul 

dairesinde Tokalon pudrasile ka

rıştırılmıştır. Bu suretle Tokalon 

pudrası, diğer adi pudralardan bef 

defa daha uzun müddet sabit ka

lır. En sıcak havalarda en yorucu 

tenis maçlarından, uzun dans su
varelerinden sonra bile kat'iyyen 
bir parlaklık izi bırakmaz, Toka-

Umumi deposu: lstanbul, Babçekapı 
Taş Han 19 3615 

3735 
* :{. * 

Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli 11 kuruş olan 
66 ton bulgur kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 2 Haziran 9 3 5 pazar 
günü saat 15,30 dadır. İs
tekliler şartnamesini her 
gün Fındıklıdaki satınalma 
komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gir~ceklerin 
545 liralık teminat mektu
bu veya makbuzu ile 2490 
sayılı kanunun 312 inci 
maddelerindeki vesikafarla 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir Süat ev
veline kadar komisyona ver 
meleri. (2703) 

3736 
* ... * 

lon pudrası, bin genç kızın nennin 

ve taze tenini temin, biçb•r erke
ğin mukavemet edf'miyeceği sch
baa bir güzellik bahşeder. Hemen 

bugünden bir kutu alıp tecrübe 

ediniz Sair birçok pudralardan ne 

kadar farkı olduğunu göreceksiniz 
Çünkü terkibinde "Krem köpüğü,, 

bulunan yegane pudra, Tokalon 
pudrasıdır. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik Muvakkat 
Muhammen Teminatı 

Kirası 

Rumeli hisarında iskele caddesinde vapur iskele-
si kar~ısmda 9 M. murabbaı arsa yeri. 
Rumeli kavağında Rumeli kavağı C. 2,2/1 No. 
dükkan. 
Büvükderede Büyükdere C. 90 No. kahve önün
de 67 M. murabbaı arsa yeri. 

5 0,38 

72 5,40 

13 0,98 
~Ji!!!iiiOii!!!!!~iiiiiiiiii~~~~!!!!!!!!~~~~~~~i!!!i!!!~~~~~~, Rumelikavağmda Rumelikavağı C. 4 yeni nu-

• • maralı dükkan. 48 

K A R A K O Y Büyükderede Büyükdere C. Tuğla fabrikası ö-
3,60 

,. nünde 400 M. murabbaı arsa yeri. 70 5,25 
ı! Büyükderede Büyükdere C. 205 No. kahve önün 

E C Z A N E S • ,, de 85 M. murabbaı arsa yeri. 15 
1 ~ Büyükderede Büyükdere C. 209 No. kahve önün 

1 de 104 M. murabbaı arsa yeri. 10 
l ı 

Büyükderede Büyükdere C. 199 No. kahve önün HÜSEYirt HUSNÜ 

1,13 

0,75 

de 72 M. murabbaı arsa yeri. 15 1,13 
~~~~~u~a~ıa~~~·~K~a~r~a~k~o~y~C~a~d~d~e~s~·~n~o~.~~~~3~8~l~R~ Yukarda semti, m~akkat teminatı vesenelikmu-

hammen kirası yazılı olan mahaller 9 3 6 senesi Mayısı , ?ii' 
SÜMERBANK 1 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım 
Müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek için 
de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubiyle beraber ihale günü olan 6-6-935 Perşem
be günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. "B." 

Kıt'at ihtiyacı için beher 
kilosunun tabiin edilen be- 1 - İzmit'de Kağıt ve karton fabrikası için umum muham-

1 (2822) 

deli 1 O kuruş olan 30 ton men keşif bedeli 24.244 lira 52 kuruş olan, Senelik Muvakkat 
nohut açık eksiltmeye ko- a) Fabrikayı şosaya bağlamak üzre iltisak yolu inşası, Muhammen Teminatı 
nulmuştur. İhalesi 2 Hazi- b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, Kirası 
ran 9 3 S pazar günü saat 16 c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun Kadıköy kumluk mah. Hal binasında 49 numa-

h ralı dükkan dadır. İsteklilerin şartname endek hafriyatı işleri vahit fiat esasile eksiltmeye çı-
Mercanda Yavaşçışahin mah. Uzunçarşıda 259/ 

ve nümunesini Fındıklıdaki karılmıştır. 168 No. dükkan 
satınalma komisyonunda 2 - Bu işe aid eksiltme evrakı sunlardır: M d y h. ah U a) Eksiltme şartnamesi <>rcan a avaşçışa ın m . zunçarşıda 6/ 
go .. rebı·ıı·rl Ek ·1t · 218 No. iki katlı dükkan. er. sı meye gı- b) Mukavele projesi 
receklerin 225 liralık ilkte- c) Fenni şartnameler Mercanda Yavaşçışahin mah. Uzunçarşıda 2/ 
minatlariyle birlikte vak- d) Vahit fiat ve keşif cetvelleri ' 21 O No. kagir dükkan. 
tinden evvel Komisyonda e) Projeler Mercanda Yavaşçışahin malı. Uzunçarşıda 242 

i ahşap dükkan 
hazır bulunmaları. (2704) .. steyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat Servisinde göre- l\ı 

3737 bılırl.er ve 1.20 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden veya lercanda Yavaşçışahin mah. Uzunçarşıda 7 / 
ı F 222ikikatdükkan * * * zmıt a~rıkası Müdürlüğünden alabilirler. M 3 Ek ı 8 ercanda Yavaşçişahin mah. Uzunçarşıda 165/ 

, ·İstanbul Komutanlıg~ı bir - sı t~e -6-935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de 238 ahşap dükkan. 
Ankara da Banka Umumi Müdürlüğündeki komisyon-

likleri hayvanatı için 180 da yapılacaktır. Mercanda Yavaşçişahin mah. Uzunçarşıda 5/ 
4 Ek ·ı • 216 iki kat dükkan ton arpa 12-6-935 Çarşam - -- s~ tme 'Kö:pah. zarf,, usulile yapılacaktır. 
5 Eksıltmeye b 1 k · · ı Mercanda Yavaşçişahin mah. Uzunrarşıda 1/ ba gu .. nu" saat 15 de kapah gıre 1 me ırin isteklilerin 1.818.34 lira öf muvakk t · ~ ' 208 iki kat dükkan. 84 

zarfla eksiltmeye konulınuş . . . a temınat vermesi ve bu işlerle iştigal ettiği- "ı M d 
nı bıldıren vesaı·kı' ha k ·· · 'hl" . f . ercan a Y avaşçişahin mah. U zunçarşıda 4/ 

1 I. d . n aya gosterıp e ıyeti ennıye · tur. Ik teminatı 675 ıra ır. vesıkası alması lazımdır 21 4 ıki kat dükkan. 
Nümune ve şartnamesi her- 1 6 - Tekli~ mektuplarmm yukarda yazılı saatten bir saat 1 Mercanda Yavaşçişahin mah. Uzunçarşıda 3/ 
g ün o··g~leden evvel komisyon evvelıne kadar Banka Umumi Mu"'du··r1··-·· ·1 11 212 k~gir dükkan. 84 . .1 .. . ugune ven me- M d' k .. ·· d 
da görülebilir. İsteklilerin 1 sı, posta ı e gonderıleı_ı mektupların da nihayet muay- ... e~. ıven ?Yun e Merdivenköy caddesinde 9 

Yen saate kadar gel ı !.i aonurr. derıhane arazisi. 20 vakti muayyeninden bir sa - k'ld k 1 m1,.,1ş 0 ması ve dış zarfın kanuni .. Şe ı e apatı ması azımdır •·• bakırköyde taş iskelesi arsa sokag-mda eski gaz 
at evvel teklif mektuplariy- •~~~~~~!!!!i~~iiiiiiiii~~!!i!!ii~!ill!!!i·l!iii;iii~~iiiiii~~~~3~9~2~1 ... -• deposu kulübesi. 24 

120 9,00 

84 6,30 

84 6,30 

84 6,30 

84 6,30 

84 6,30 

96 7,20 

84 6,30 

6,30 

84 6,30 

6,30 

1,50 

1,80 
le teminatları İstanbul Ko - • Çapad:ı Saraç doğan mah. yeni çeşme so. eski 8/ 
mutanlığı satmalma komis- l2 yem 2211 No. 2 oda, mutbah ve bahçeyi havi ev 60 4,50 

935 Cumartesi günü saat ma komisyonunda görülebi k d 
yonuna vermeleri. (2894) on beşte kapalı zarfla eksı'lt- l' Ek 'lt . Y. u ar a semti, senelik kirası yazılı mahaller 936 se-* * * ır · sı meye gıreceklerin M . nesı ayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art-

İstan bul Komutanlığına meye konulmuştur. Tahmin vakti muayyeninden bir sa- ~.ırmaya konulmu~tur. İstekli olanlar şeraiti anlamak 
bağlı Anadolu ve Rumeli ci- bedeli yirmi bin dokuz yüz at evveline kadar teklif mek uzer~ Leva~ı?1 Mudürlüğüne müracaat etmeli. Arttırma
hetindeki birliklerin senelik altmış üç lira yetmiş kuruş- tuplari İstanbul, Fındıklıda ya gırmek ıçın de hizalarında gösterilen muvakkat temi
Ekmek, Erzak ve yem nak- tur. İlk teminat 1S7 3 lira - Komutanlık satınalma ko - nat makbuz veya ı;ıektubu ile beraber ihale günü olan 
liyatı olan 85 78 tondan !ha- dır. Şartnamesi bugün öğle- misyonuna vermeleri. 1-6-935 Cumartesı günü saat 15 de Daimi Encümende 
ret nakliyatı 15 Hazıran den evvel Fındıklıda satına! .(2838) bulunmalıdır. "B.'' ,(2.721 ) 

't'll- ' cJJ1" ·. " 
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GIBBS 
traş sabunu vardır. 

J3u sabun/.a 
' TRAS. OlllAlf 
BİR ZEVKDIA/ 

•~nr. ı H s AN s A Mı - • 

OKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur • 3583 

:!,111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları ~ 
§ iŞLETMESi ~ 
: Acenteleri: Karaköy Köprübaşı i 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· -- -: 111111 zade Han. Tel. 22740. 11111115 

- -- -- -§ Trabzon yolu ; 
: KARADENİZ vapuru 28 ! 
: Mayıs SALI saat 20 de Rize'ye ! 
: kadar. "2912" S - -E lskenderiye yolu ~ 
: İZMiP vapuru 28 Mayıs SALI 1 
: günü saat 11 de İskenderiye'- 1 
: ye kadar. "2895" 3956 1 
~111111111111111111111111111111111111111'1 

1 LAN 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ~~ 
işleyen "PARSONS,. markalı, 8 ~lditl 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetın ° 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir saıoıı. 

bir bala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDIL a 

Galatada, Kevork Bey Hanınt 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numar~ c 
SİDNEY NOW1LL ve şerikJcr1;9 müracaat. (3091) 32 , 
Umumi Neşriyat ve Yazı işle/; 
Müdürü: Etem izzet BENlC 
Gazetecilik ve Matbaacılık ~ 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara ca 

desi, 100. - Basıldığı yer: 
TAN Matbaası 


