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Peyami Safa'nm fıkfası -
Orhan Selim'in fıkrası - Şe 
bir haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele· 
fonları - Nurullah Ataç'm 
ya:usL 
Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal - Sallık öiüdleri. 
Öz dil sayfası. 
Ekonomi - Casus Lavrens. 
Eğe sayfası. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı?
Briç dersleri - Seviıımeler, 
evlenmeler. 
Spor. 

Sava~ı yer yüzünden kaldı· 
racak adam -Fi:n aleminde. 
Güzel san'atlar. 
Faydalı bilgiler - Yarmm 
çocukları. 
Kadın ve Moda. 

Kamalizm 'in 
• 
I deolojisi 

Yazan: 
Mahmut Esat BOZKURT 

-2-
Yeni Türk rejimi 18 inci, hele 

l9 uncu asır devlet aiateanlerile 
anlatılamaz. 

Çünkü: 
Bu aiatemler kendilerini aerbeat

çilik modaaı içinde kaybetmit gi
bidirlerı 

Okonomaal, aoyaal, &iyaaal ilah .. 
alanlarda •• 

Yirminci aarr bun~ demokrasi 
değil, deliler hürriyeti, özgenliği 
diyor. 

Böyle bağsız bir özıenliğin, he
le ökonomaal alanda; tam anlamı 
!Udur: 

"insanlar! boğu§Unuz!. Kuvvet· 
ı·ı w d' . ,,, ı er! zayıfl_an aıkbogaz e ınız •. 

Kamalizm buna meydan vennı
)'or: 

o .. 
Her feyi, ulus egemenHği~~n, 

aoyaa) f aydalann. uyumuna gore 
olacaktll". div.- _ 

Yeni T ü r k rejir.ıt komüniat 
Prensiplerle de izah edilemez. 

Çiinkü: 
a) Komünizm, entemaayonal

dir, araıuluaaldır. 
b) Komüni:mı ökonomaal alan

da inaana faaliyet hakkı tanımaz. 
Onu inkara kadar varır. 

lnaan bu aiateme göre ökonom
'al bir alettir. 
l c) Komünizm yalnı7 aoyaal hak· 
ar tanır, 

'" d) Komünizm aınıf kaTgaaı ka· 
uuı eder. 

b' e) Komünizm diktatörlüğü be
ltnaer. 

d' 0 JKamalizm, araıuluaal değil-
ır. Milliyetçidir. lJluaaldır. 

dab) Kamalizm ökonomaal alan
C fertde faaliyet haklan tanır. 

" 
erekince bu haklan devlete de e . 

ac ll'ır, yahut fertle devleti ortak 
1 ar. 

d Sunun ölçüaü yaıama fartlan· 
ır-. 

l<a.nıalizmin kamuğa ( 1) çok 
:eyler tanımakla beraber, öko· 
h..

0
?naal alanda ferdi inkar etme· 

·•ıe • b ler-~1 ence onun bellibaılı kuvvet· 
•nden birisidir. 
Çünkü: 

•ı.t F'
1
ert, bir realitedir. Ona; "Yok· 

~ n. Yalnız ka.muğ vardır!'' de· 
~· ~akikatleri tanJMamak olur. 

)a) ealıteleri tanımayan aiatemler, 
ı-.. ~ız kendi kendilerini aldatır· 

d-!u bakımdan da Ka"mi.Iizm al-
lnantı§tır 

hene .. •.. ı · · }:' e, uatun ge mıttar. 
~fçe er~ inkar olunabilir mi? Ona 
bilj nlık alanı bütün bütün kapana-

r illi?! 

ı-;: J<•malizrn yalnız aoyaal hak
)eaj ayanmaz. Onun hak nazari
~\id ~. leoriıi daha ziyade teaanüt-

llr. 
hun t un anlamı §udur: 

tlir-. erı, karn ~ Kamuğ fert için-

h· .:ı. ır he . . h . . . "•r-., ' Pınıız.. epımız bir ıçin-

li)~~ ... ~0rnôli%nt proletarya dikta-
Ru kabul etmez. 

f Arkası 3 üncüde l 
Mahrnut Esat BOZKURT 

~ Ceınıyete, camiaya. 

~['YAR e 
~dl.in iN. - Mahmut Eaat Boz -
l~ lld} Yenı Türk rejimi ve diktatör· 

1 .Yazuunı k~yacağız.] 

BUGÜ 20 SAYFA 

YURDUrl KORUrtMA 
Q (j CÜ HAVADADIR 

SAYI: 36- 3339 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

1 S TAN .BUL Telefon { Müdür: 24318 Vazı isleri · 24319 
tdaıc ve matbaa : 24310 

TATiL GÜNLERi YASASI 

Haftanın Tatil Günü 
PAZAR Oldu 

Tatil Günleri Yasası Kamutayda 
Alkışlarla Onaylandı 

[ Hususi Muhabirimiz b i 1 d i r i yor ] 

Ankara, 27 

Kamutay bugün saat 15 te 
toplandı. Kanun projeleri gö
rüşüldü. Onaylandı. Bunlar ara 
sında hafta tatili kanunu da gö
rüşüldü ve onaylandı. Onayla -
nan kanun önümüzdeki hafta 
resmi gazete ile neşredilirse haf 
ta tatili hemen pazara çevrile -
cektir. Kanun görüşülürken 
Kılıçoğlu Hakkı söz alarak: 

"Tatillerde devlet daireleri • 
nin açık mı kapalı mı buluna
cak ben kanunda buna dair bir 
kayıt göremiyorum. Bu cihetin 
tashihi lazımdır.,, dedi. 

Bundan sonra Keresteciyan 
Türker söz alarak: 

"Eski kitaplar diyorlar ki: 
altı gün çalış bir gün tatil et. 
Fakat bu meseleyi bir din mese 
lesi olarak değil, sıhhi bir me
sele olarak kabul etmelidir. Bü
tün milletler, kendilerine göre, 
ilk zamanlarda bir istirahat gü
nü kabul etmi~lerdir. Medeni -

· • • ,. • (Arkası 3 Üncüde] 

( Dlünkü kurultay görüımelerinde ıö 
a1an ~ylavJaı:da!'._!_/~.hm..!:L il?!!' 

hiddm.) 

ACIKLI BiR ÖLÜM 

Gazeteci Ahmet Emektar 
Cevdet 

•• 
Dün Oldü 

Ostadm lstanbu'daki kUtUpanesi 

am 

z 
YURDUN HER YANIN DA HEYECAN VAR 

Türk Havalannı Koruyacak 
Büyük H·areket Başladı 
''Tayyare Tehlikesini Bilenler,, Kurumuna 
Üye Olmanın Şartları Teshil Edildi 

Yurdumuzu hava tehlikesinden 
korumak icin Ba~bakan lsmet Inönü 
nün söylev"i vatandaşla arasında bek 
,.nen heyecanı ve har~1 ti doğurmuş 
ur. Tayyare cemiyetine (hava teh· 

ı:a .... :-: ı.a ... "'ı""r) ~;..,1. iive va,.zılank· 
ıann sayısı ner gun artıyor. .Hırço 
yurdda§lar, bu mukaddes yurd dava
sı için ellerinden gelen yardımı yap· 
mağa söz veriyorlar. Bütün resmi, 
hususi müesseselerde defterler açıl -
mıştır. Her vatandaş kendi bütçesinin 
genişliği kadar bir paı yı Tayyare 
Cemiyetine ayırmaktan kıvan~ duyu· 
yor. 

Hava tehlikesini bilen
ler için şartlar 

Ankara, 27 (A.A.) - Türk hava 
kurumu ba~kanlığından: (Hava teh· 
likesini bilen) üye yazılmanın §Grtla
rı şunlardır: 

a - Her yıl en aşağı 20 lira ver
meyi taahl.üt etmek (toplrma işlerini 

[Arkası 12 incide] 

Yurdda1 ! 

Deniz.den, lraradan gelecelr teh
lilteden ltorltma. Her aalclırıı adına 
Türlt denilen Kamal'in önüncle e· 
z.ilmeye, erimeye, paramparça ol • 
maya mahltiimdur. Telt ltay,un: 
havalardan anau;ın gelebilecelt 
aaldırııl•ra ltarfı olmalıdır. 

Ba1baltan : 
- Havalanmıula tehlilte var. 

Beıyüz. tayyare istiyoruz .. diyor. 
Bu açılt ve acı söyleyiş her çeşit 

iz.ahların, çözümlerin üstünde bir 
anlatı1tır. 

T ehlilteyi bil, anla, J. u tehlikeye 
kar~ı koymayı yiyueğin ekmek, 
içeceğin sudan önce düşün! 

Bil iti: Seni, çocuğunu, paranı, 
ltarını, bu,.ününü, yannrnı koru -
yacalt ol•n herşe} /zlda bu yolda 
verecejin yirmi liraya ve yirmişer 
yirmiı•r toplan.ıcak paralcırın gök 
lerine salacağı uçakların sayısına 
bağlıdır. 

Gene bil ki : 
Tayyareyı knr§ı tay. 

yare durur ve. uçağı 
gene uçak vurur!. 

BASIN KURUL TAYI DÜN KAPAN Dl 

Geceki ziyafette ismet inönü 
halka bir müjde verdi 

TUZ ÜÇ KURUŞA İNDİRİLİYOR 
Kurultayda söylev
ler söylendi, önemli 

kararlar verildi 

Ziyafette Atatürk'e 
Basın ailesinin 
saygıları sunuldu 

Ankara, 27 (Telefonla) 
Eski emektar gazeteci Ahmea 
Cevdet bugün öldü. On gün ev
vel şehrimize gelen ve burada 
yeğeni Ziraat Bankası mü
şaviri Fikreti Y enişehirdeki 
evinde misafir olan İkdan 
sahibi ve Başmuharriri Cumar
tesi günü basın kurultayına ge
lerek açılma merasiminde bu -
lunmuş ve aşıkı bulunduğu mes 
leğine merbutiyetini, bu suret
le bir defa daha ihsas etmişti. 

Ankara, 27. A.A. - Türkiye 
birinci Basın Kurultayı bugün 
öğleden önce iç işleri bakanlığı 
salonunda Şükrü Kayanın baş
kanlığında toplanarak komis
yonlardan gelen raporlar üzerin
de görüşmüş ve heyeti umumi-

• yesini tasvib ederek dağılmıştır. 
Toplantıya başlanırken mem-

lç Bakanı Şükrü Kayanın bu 
gece Şehir lokantasında Basın 
kurultayı üyeleri şerefıne verdi 
ği söylev basın tarihim.zde baş
lı başına bir yer alacak kadar he
yecanlı ve manalı sa~neler ar • 
zetmiştir. Başbakan Ismet İnö
nü ile bakanların ve lç Bakan
lığın bütün direktörlerile şehri 
mize gelen ecnebi gazetecileri 
şolene iştirak etmişlerdir. Geç 
vakte kadar devam edt:n şolen
de hükumet ve basın mensup • 
ları muhtelif vesilelerle söz söy 
lemişler ve havaya kalkan ka -
dehler büyük gecenin c:enlia ini 

Ahmed Cevdet o gün oradan 
yürüyerek Hikmetin evine dön
müş ve öğleden sonra gene yü 
rüyerek şehre kadar uzanmış • 
tır. Ertesi gün kalb hastalığın
dan muztarip bulunan üstada 
ciddi bir kriz gelmiş ve doktor
ların tavsiyesi üzerinı: tT;ıt;ı ltta 
istirahate çekilmiştir. 

Bugün Ahmed Cevdetin has
[ Arkası 12 incide] Ahmet Cevdet ----------- ...---------.. .. 

leketimizin muhtelif yerlerin
den gelen tebrik ve Kurultaya 
iyi işler başarmasını dileyen 
telgrafların, Neşet Atay tara
~·.ı .. dan gönderilen ve İstanbulda 
konuk bulunan cenub Amerika
sı ve İspanyalı gazeteci arka
daşların Atatürk Türkiyesinin 
ilk basın kong-resini sevgi ile se
lamlamakda olduklarım bildiren 
telgrafı okunmuştur. 

Bundaı.ı sonra komisyon.ar
[Arkası 14 üncüde] 

Falih Rıfl<ı Atay, Necip Ali, Ziya 
Gevher, Tarık Us, Haydar Rüıtü. 

• ~ b 
arttırmıştır. 

Şolen devam ederken Şükrü 
Kaya ayağa kalkarak Atatürk
ten Kurultaya gelen telgrafı o
kumuş ve ulusal şefin i'tifatı sü 

[Arkası 14 üncüde] 
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GAZETELERiN KALiTESi 

BUDA 
13ENDEN 

HÜSEYiN RAHMi 
Çocukluğumu, delikanlılığı • 

mı ve kırkına merdiven daya • 
yan yaşımı kitaplarında toplı • 
yan bir yazıcı ol.luğu için onu. 
şu veya bu düşüncenin dışında, 
tabiatın bir görünüşünü sever 
gibi severim. 

Çocukken anam yüksek sesle 
okur onu, ben masal gibi dinler· 
dim. Çok yerlerini anlamadan, 
arap bacılarına, kanburlarının, 
köftecilerinin, Şıpsevdilerinin 
konuşmalarına katıla katıla gü· 
/erdim. 

Bit kısım mecmuaların dele
gesi olduğum halde, bazı hususi 
~ngellerden dolayı, gazetecile -
tin Ankaradaki toplantılarında 
bulunamadım. Sizin de öğren -
diğiniz kadar biliyorum ki ora:. 
da arkadaşları düşündüren ve 
konuşturan meselelerden biz 
de gazetelerin kalitesi olmuş. 
Jyi istekli (hayırhah) bir işaret 
hududunu fazla aşmaması kay
diyle; hükumetin bu nokta üs
tündeki titizliğini anlıyanlar • 
dan ve çok yerinde bulanlarda
nım. Yalnız gazetelerden değil, 
herhangi bir şeyden kalite iste 
mek, o şeyin etrafından cevheri 
ne ve kabuğundan özüne doğru 
yaklaşma iradesi demektir ki ol 
gunlaşmanın ilk şartıdır: S ~ 
götürmez. 

L Unlversitede Nebatat EnstltUsU ln9aab ilerlliyor - Üniversitede imtihanlar başladı. Talebe koridorlarda çah91-
yor - DUn lstanbul susuz kahnca bundan haberleri olmıyan .sakalar da çefme baflarında taşırıp kaldılar] 

ilk delikanlılığımda, bana, irı 
san yaşayışı üstünde düşünce • 
Jer yürütmek kolaylığını göste• 
ren/erden biri oldu. Şimdi ona, 
bütün radikal, küçük-burjuva i· 
deolojisini bir yana bırakarak, 
bütün bir yaşayış tarihinin bir 
bölümünü gösteren boyaları 
parlak bir tablo gibi doya doya 
bakıyorum. 

Fakat, acaba, iyi bir yazının 
kalitesi denince ne anlaşılır?. 

, Bir kalite vardır ki yazının 
'kendi nev'i içinde iyiliği ve öz • 
lüğü demektir: Kültürsüz oku
yucular için yazılan bütün ami
yane yazılanların da iyisi ve kö
tüsü vardır; meraklı sergüzeşt 
romanlarının iyisi ve kötüsü ol
duğu gibi. Sinema, çocuk, mi • 
zah sayfalarının da üzenilmişle
ıi ve baştan savmaları vardır,· 
gündelik hikayelerin seçmeleri 
ve çırpıştırma/arı olduğu gibi. 
Kalite istemekten maksad, bu 
yazıların kendi nevileri içinde 
iyilerini temin etmek midir?. 
ıY oksa bu nevi/erden çoğunu fe
da ederek yerlerine fikir, san'at 
ve bilgi haysiyeti olan yazılar 
koymak mıdır?. 

Bu ikinci halinde mesele bir 
'gazetecilik işi olmaktan hemen 
çıkarak bütün bir memleketin 
kültür davası halini alır. Çünkü 
gazetelerin bu anlamda kalite • 
.sini yapan şey okuyucu seviyesi 
nin orta ayarıdır. v 1trlıklarının 
ilk §artı kendilerini okutmak 
olan gazeteler, yazılarile okuyu 
culaunın ortalama (vuatl) kil· 
türleri arasındaki dengi bulma
ya mecbur değil midirler? Bu 
çok basit kanunu bilen her a -
dam gözlerini gazetelerden ön
ce mekteplere çevirmelidir. 

Rahmetli komik H asana mal 
edilen güzel bir söz vardır. Ona 
Darülbedayi açılacağı için artık 
tulOatçıların iflas edeceğini söy 
lemişler: "Ben, demiş, Darülbe
dayiden değil, ilkmektep açıl • 
masından korkarım/" 

. Sahnenin memleketin seviye
sıle münasebetini birçoklarımız 
dan fazla anlayan komik Basa
nın bu sözünden alınacak ders, 
gazetecilerimiz kadar kültür iş
Jerile uğrapnlanmıza da aittir. 
Bununla beraber, gazetelerin or 
talama seviyeden apğı dli§mi • 
yerek okuyucularile kendileri 
arasında bir kfirsü mesafesi ya
ratmalarını istemiyecek var mı
dır?. Bazan, bu mesafenin ga
zeteciyi okuyucunun seviyesin -
den çok aşağıda bulunduracak 
derecede tersine olaralc arttığı-

.. TAN • tefrikuı ı 36. 

Romanyadan 50bin 
Gö~men geliyor 

Haziran başından itibaren Ro 
manyadan memleketimize ( 50) 
bin göçmen gelecektir. Bu göç
menleri getirmek üzere (7) va
pur hazırlanmaktadır. Bu gemi 
Jet arasında Nazım, Adnan, Bur 
sa, Adana vapurları vardır. Ad
nan ve Adana vapurları uzun za 
man için bu işe ayrılmışlardır. 
Bu iki vapur lstinye havuzla • 
rında tamir edilmektedir. Hazi
ranın birinci cumartesi günü 
vapurlar yola çıkarak Köstence 
ye gideceklerdir. Bu vapurların 
hepsi birden, her seferlerinde 
( 3000 • 3500) kadar göçmen ge· 
tireceklerdir. Seferler birkaç ay 
sürecektir. Bu defa Romanya • 
dan memleketimize gelecek 
göçmenlerin mecmuu ( S0,000) 
dir. . 

Ôğrendiğimize göre, bu göç
menlerin mühim bir kısmı Şark 
vilayetlerimize yerleştirilecek • 
tir. 

BUtUnleme lmt:hanları 
Kliltilr BakaaJıp. ti• "Ye ... 

mekteplerde eylülde yaprlmak-
ta olan ikmal imtihanlarr hak -
kındaki talimatnameyi alakadar 
mekteplere göndermiştir. Yeni 
talimatnameye göre, ikmal im
tihanlanrun adı "bütünleme,, 
olmuştur. Bütünleme yoklama
lannm günleri mektep müdür • 
leri tarafından tayin edilecektir. 
Haziranda yapılan sözlü sınıf 
geçme yoklamaları gibi, bütün· 
leme yoklamalarında da ders 
mualliminden başka iki mümey 
yiz bulunacaktır. İki mümeyyiz 
bulunmıyan bütünleme yokla· 
malan hiçe sayılacaktır. Bütün
leme yoklamasına kalan her ta· 
lehe muayyen günde imtihan 
olmağa mecburdur. Gelmediği 
takdirde hiç bir mazeret kabul 
edilmiyecektir. 

nı da gizlemiyelim. işte o za • 
man, her ne m•nada olursa ol
sun kalite isteyenlerin hepsi 
birden hak kazanırlar. 

Peyami SAFA 

Erik Çiçekleri 
du. Ben, dükkandan çıktıktan 
IOllra, kan kocanın müthiş bir 
kavgaya tutuşacakları muhak • 
kaktı. 

MAHMUD YESARi Ah, kabil olsaydı da, bu kav
gayı da göneydim .•• 

. Ben, kınla döküle, hiçbir te
yın farkında değilmişim ·bi 
gülüyor, töylilyordum. "Pa:'on: 
um, eridi, sineli, mahvoldu. 

Ayhk Cumartesi 
Günü 

Yeni bütçe ve kadroların bu· 
günlerde gelmesi beklenmekte
dir. Haziran aylığı da vaktinde 
verilecektir. Aylığın cumartesi 
günü verilmesi için hazırlıklar 
yapılmıştır. Uçer aylıklar da 
haziranın başında verilmeğe 
başlanacaktır. 

Numerotaj iti vak
tinde yet ttirilecek 

Genel nüfus yazmu işlerini 
gözden geçirmek üzere pazar 
günü ilbaybkta bir toplantı ya
pılacaktır. Numerotaj işlerinin 
vaktinde yetiştirilmesi için ge
nel istatistik direktörlüğünden 
yeni emir gelmiştir. 

Polis olmııık istiyen'er 
Polis olmak üzere müracaat 

eden 40 kişinin imtihanlan dün 
emniyet müdürlüğünde hususi 
bir komisyon tarafından yapıl

mıştır. İmtihanlar sözlü olmuş
tur. Kaananlar polis llMlııll'tebi
ne almacaldVchr. 

Mason 
Teşkilatı 

Halk Partiıi Kurultayının 
toplantısında kökleri yabancı 
topraklarda olan tetekküllerin 
memleketimizden kaldmlma11 
yolunda bir karar verilmitti. 
Türkiyedeki Muonluk teıtkili· 
tmm bu karar dolayııile kaldı
nlacaiı ihtimali öne ıürülüyor. 

Halbuki, tanmmıf bir çok 
Maıonlar bu iddiayı doğru bul
mamıtlardır. Verdikleri kartı • 
lıkta diyorlar ki: 
"- Türk Maaoaluğu uluıal 

bir mahiyettedir. Adı da ulusal 
Türk maıonlujuclur. Diler ma· 
ıon tefkilitile olan alikaıı Hi
liliahmerin ilifiği gibidir. Bu İ· 
tibarla kökü hariçte bir tetek· 
kül aaydmaz.,, 

kızdı mı, gözlerini kan bürüyü
verir. Kadın, kız, çocuk, yani el 
kalkmıyacak mahlfildan da göz
leri görmez, bağırır, tahkir eder, 
hatta döğerler bile ..• 

"Patron" umun yüzü, balat· 
Jan kadar soluktu ve nefes alıp 
almadığından bile !üphe~ydim. 
Eğer o anda, tezgihtakı !e.n~ 
kız yahut delikanlı, onun sını· 
ri ' olan "gayri intizamlık,, 

,, bi ha "gayri muntazamlık,, r re -

Onun zerre zerre eridiiinl, 
bittiğini, mahvolduğunu seyret. 
mek, ele güç geçer bir fınattı. 

Kansı, onun omuz verebildi
ği, daha doğrusu onu ayakta 
durduran tek kuvvetti. O, her 
feyi kırarak, tahkir ederek, hat· 
ta inklr ederek bu kuvvetten 
başka kuvvet tanmuyacak, baş
ka puta tapmıyacaktı. 

. içinden kimbilir, nasıl köpü· 
rliyor, nasıl kıvranıyordu? Onu, 
daha ezmek, daha hırpalamak 
istedim. Karşmna oturmuştum, 
kırıta kırıta gülilyordum: 

ket yapmış olsaydı, "patron,, -
um, böğürmek değil, ıslık bile 
çalamazdı. 

Sığır Eti 
Azalacak 

Mezbahada etleri tartacak o
tomatik kcıntann ayan bulun
mak üzere tecrübelere devam 
edilmektedir. Et resminin kilo 
üzerinden alınmağa başlanması 
işinin sonbahara kalacağı anla
şılıyor. Kilo üzerinden 9 kuruş 
resim alınacaktır. Yeni şekilde, 
İstanbulda sığır eti bulunmıya 
cağını celepler söylemektedir -
ler. Dün kendisile görüştüğü -
müz bir celep diyor ki: 

- Mezbahada günde 3 bin 
kadar koyun kesilir. Bu miktar 
hazan 2 bine iner. Bazan da S 
bine çıkar. Fakat orta hesapla 
günde 3 bindir. Her koyun üst
üste 1 p kilo hesap edilirse, bir 
koyun için 90 veya 100 kuruş 
resim verilecektir. Bu koyun 
tüccarlanrun lehinedir. Fakat 
bir sığır için kilo başına 9 ku
ruştan 4-5 lira verilecektir. Bu 
sığırların mezbahaya gelmeme· 
sine sebep olacaktır. Zaten mez 
bahada ~de 2eo kadar- sığır 
kesilir. Istanbullular sığır etini 
cı~ J :J "' "' ıa.~ "'-' •• n ...... --- --·--1 
hiç yemiyeceklerdir.,. 

Hukuk ve Tıp 
Fakültelerinde 
imtihanlar 

Dünden itibaren Üniversite 
hukuk ve tıp fakültelerinde im
tihanlara başlanmıştır. Hukuk
tan 400 ve tıptan da 100 kişi 
muhtelif sebeplerden imtihanla 
ra girememişlerdir. 

1 haziranda başlayacak olan 
diğer fakülte imtihanlarına da 
fenden 63, dişçiden 11, eczacı
dan 2, edebiyat fakültesinden 
19 ki•i giremiyeceklerclir. 

Hukuk fakültesinin yazılı im 
tihanlan 1 haziranda bitecek, 
20 gün istirahatten sonra 23 ha 
ziranda sözlü imtihanlara başla
nacaktır. Bunlar da 1 temmuz
da bitmiş olacaktır. Tıp imtihan 
lan da 27 mayıstan 27 hazirana 
kadar devam edecektir. 

hale geldiğimi görüyorsun! 
Diyen bir yalvarış, BlZlaruŞ 

vardı. 
Elimdeki çantayı dizime wr

dum: 
- Yazık! Benimse, bugün, 

çok neşeli bir günüm ... Bir yer
de durmak, oturmak cannru sı
kıyor; hep gezmek, koşmak, gül 
mek istiyorum ... 

Boynumu büktüm, yanık ya
nık baktmı: 

- Gel gör ki, bugün taliim 
yok ... Tek hatuna gezemem ki ..• 
Y anmıda muhakkak candan bir 
arkadaş olmalı •• 

l KOÇUK HABERLER 1 
• lzinle Parise giden latanbul Il -

bayı Muhidin Usttindaf, oradan Bcr
line gitmiştir. 

• Perşembe günü limanrmua gele 
cek olan 'Fransuı jandarma mekteb 
gemisindeki tayyareler şehir üzerinde 
bir uçuı yapacaklardır. 

• Çatalcada yapılacak mektep mal 
zemesini götürmek üzere dün Çatal
cadan 80 araba gelmit ve malzemeyi 
götilrmüttür. 

• llbay vekili, dün Ctımuriyet 
Halk Partisi lstanbul Baıkam Sey • 
han saylavı Hilmiyi ziyaret etmiftir. 

• Bir buçuk aydanberi Anadolu • 
nun türlü ıehirlerinde temtiller ver • 
mekte olan tehir tiyatrosu artistleri
nin yarın turneden dönmeleri bek • 
lenmektedir. Artistler bir müddet din 
lendikten 80nra yeni sezon için ha • 
zırhklara bathyacaklardır. Operet 
kramı bu yu da Tepebap bahçesinde 
oynay.caktır. 

• HükQmetinıU Japonyaya tahsile 
bir Türk zabiti gönderecektir. Yüz • 
başı rütbesinde olan bu zabitimiz Pi
re yolile Japonyaya gitmek üzere bu
gün hareket edecektir. 

• Yunaniıtanın Ankara elçisi Sa -
kallarapulos dün ıehrimize getmiıtir. 

• Avusturyanm Ankara sefiri 
Buchberger dUn ıehrimize gelmittir. 
Elçi bir müddet istirahatten IODl'a 
Ankara,a ptecektlr. 

• EvveUd gece Bolazlçinde ÇUP.!• 
;,aıı ... ,va.•• ,. - .& 

katı devam ediyor. Yap.lan arattırma 
1ar her iki vapurun da ehemmiyetli 
surette yaralanchldanru g&termittir. 
Hidise inında vapurlarda bulunan 
kdavuzlann malt\matma müracaat e
dilmit ve yaralı gemiler Usküdar ö • 
nüne çekilerek demirlenmittir• 

• Bundan bir iki gün evvel K&ten 
ceye giderken Silivri •çıklannda im
dat adlı motörle çarpıprak halara 
'uğrayan Romanya bandıralı Borbu • 
titiripe vapuru Umannmda tamir edil 
mit ve dUn yoluna devam etmittir. 

• Yabancı sularda uıyan Erol ft• 
puru tayfalan hükmda Deniz Tica
ret müdürlllğilnce yapılmakta olan 
tahkikat dün bitrilmİftir .. Evvelce eor 
guya çekilen tayfalara ait evrak Eko 
nomi BL:·nlıtma g6nderi!ecektir. 

• Kızıay haftuı milnuebetile 
dün akpm radyoda Kuılay plyeal 
temsil edilmittir. Gece: Dolmabahçe. 
Yenicami ve Beyuıd camUerinde 
(Kızılaya Uye olunua) mahyalan ku
rulmuıtur. Birçok semtlerde yeniden 
müsamereler verilmiftir. Yum ak• 
pm Eminanu kua11 tarafmdan Pe • 
rah tiyatrosunda Kmlay piyesi oyna
nacaktır. 

• Memleketterlnaen celmit olan 

Hüseyin Rahmi, yalnız kendi 
alnının teriyle tanınmışlığını 
yapan bir büyük yazıcıdır. Bu 
bakımdan da onu sayarım. 

• 
Bugün kaç yaşındadır, bilml· 

yorum. Ancak bir büyük yazıcı· 
nın arasıra kutlulanması yaşına 
bağlıysa, bu yaşa nasıl olsa çok· 
tan gelmiş olduğunu sanıyo
rum. Ve yine sanıyorum ki, hal
kın en çok okuduğu bir büyük 
2rtisti kutlulamakta geç bile 
kalınmıştır. 

Orhan SELiM 

Kuduran köpek-
1 er ço~aldı 

Son günlerde şehirde kuduz
dan ısmlanlar ÇQğalnuştır. Ya· 
pılan araştırmalara göre ısml
malarm evlerde beslenen ve fa· 
kat sokaklara hafi bot bırakılan 
köpeklerin çoğalmasından ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu gibi başı boş köpeklerin 
de aebirlenerek öldürülmeleri 
• ,. • t • , • • ' • '-., ~. • ı 
miştir. - --- - · ·-

ispanya ile ticaretimiz 
Madritten Ti.irkofise bildiri!· 

diğine göre müddeti 24 mayısta 
biten Türk • İspanyol ticaret 
anlatman 15 gün için daha u
zatılmıştır. Müzakerelere de • 
vam edilmektedir. 

Romanya sefiri Filotti ve Yunan se
firi Sakellaropulo. Ankaraya citmit
lerdir. 

• Kmlay hastaba1acı heqireleriıl 
mektebinden bu sene 28 hemfire me
sun olmuıtur. Hemtireler yeni va .. 
zifelere tayin edilmiflerdir. 

• Eanaf cemiyetlerinin Tecim oda 
ema ballanmaamdan aonrr kapatılan 
Esnaf mecmuası yeniden çıbnlacak• 
tır. Bunun için buırlıklara bqlanmıt 
tır. 

• Tecim ve endU.tri odası Ankara 
Tecim odası ile birlikte Manilyaya 
yapılacak seyahatin tarihini kararlat
tıracaklarch. Duyduğumuza ıöre, bll 
seyahat bazı sebepler yiisünden ıeri 
kallDlf ve fimdilik vuıeçilmittir • 

dum. Ukin gözlerinin zehirli kemiren, sinirlerini bozan derdi 
iğnelerini, solukluk ve manasız dökmek için sabırsızlanıyordu. 
içinde öyle ustahkla gizliyordu Fakat benim; yorgun yor• 
ki şaşardın. gun: 

O gün için bu kadan kafiydi. - Hutayun ! _ 
Hep kırıla dökiile elini sıktım, Deyişim, onu, genıetınege 
gülümsedim ve dükkindan çık· mecbur etmişti. 
tnn. Derin bir alika ile sordu: ? 

iki gün sonra, tekrar dükkin· - Geçmiş olsun, neniz vat 
da idim. Kapıdan girdiğim za. Omuzlamnı oynattmı: 
man gözlerimle dükkinm içini - Bilmem ... Her tarafını 10 
taradun; kansı yoktu. nk ••• Uşütmüşüm galiba .•• 

Vaziyetin nezaketini derhal - Havalar sakat .•• 
anlamıştım. "Patron,, um, bu- Hemen delikanlıya seslendl"l. 
gün bana serzeniş edecekti. Ga- - iki çay söyle... -iı'.· 
yet idareli konUfQWll lizunge- Delikanlı çıkmca, bana Y-:-
liyordu. laştı, ancak benim işitcbilecet: Ona, daha yaklaştnn, ahbap 

ahbap omuzuna vurdum: 
- Ha! ne dersin? 
Omuzuna vuruşumdan ür -

perdi, fakat gene ses çıkarama· 
dı, sadece dilenen, yalvaran bir 
bakışla baktı. 

Bana karşı hakikaten zaafı 
olduğunu işte o gün anladım. 
Eğer bana hakikaten tutkun ol· 
mamlf olsaydı, beni, derhal sus
turur ve belki de kolumdan tu
tar kapı dışan ederdi. Çünldl 
bütUn bögürmelerine, öğünme
lerine rağmen kansından, kor
kuyor. çekiniyordu. Kendi ken
dine kuruntu ettiği "Cevher,, 
kansmm parasından, kadın e~ 
ile gelen bir kuvvetten başka hır 
şey değildi. 

- Fena fikir değil, samnm. 
AmavutldSy, nuı1? Rıhtmı tıatÜ 
camlı gazinolarda da oturulmaz 
mı? 

O, beraber yaşadıklan za
mandanberi kansiyle kavga et· 
miş, kanıma kızmış olabilirdi. 
Fakat o günkü kadar kızmış, 
içerlemiş olduğunu hiç zannet
miyonnn. 

Beni görür görmez, ayağa bir sesle dudaktan ara&Ill 
kalktı; ve koştu: mmldandı: 1 

- Bonjur hanımefendi. - Geçen gün, ne yaptuU' 
Uzattığı eli titriyordu. Ben, Hiç anlamamışım gibi bd" 

Delikanlı ile genç kız,. için 
için gülüyorlardı. Bu oyunu so
nuna kadar oynıyabildiğime, 
içimden taşan kahkahaları nasıl 
boğa bildiğime hala şaşamn L 

İ .. ilk' yuz·· lu·· kadının ba-nce, suz . 
kışlan yavaş yavaş sertleşıyor· 

Bu kıratta insanların hiç şa
kaları yoktur. Bütün cahil ve 
görgüsüz insanlar gibi kaba, 
nobranı nadan olurlar. Kafalan 

O, yutkunuyor, cevap veremi
yordu. Ben, devam ettim: 

- Bugün, hiç neşen yok •.• 
Yoksa tansiyonun mu yokladı? 
Perhizi bozdun galiba! 

Ölü bir sesle mmldandı· 
- Çok. hastaynn ! 
Bu ölü ölü nunldamşta: 
- Allah aşkıiıa yetişir. Ne 

Bu adamın hilekirlıktaki 
kuvvetinin dehşetini de bilemez
ıin çocuğum. Soluk manasız ha· 
kışlı gözlerini, vakit vakit kan
ıma ~kerek öyle hain bakıyor
du ki kadmcağm boğmak par
çalamak, didiklemek ~ı ile 
yandığml açık açık görüyor-

gayet durgun bir tavırla başnm retle gözlerimi açmıştnn: 
salladun: - Aman, ne yaptmı? 

- Bonjur! Onun alnı burulJ!llUŞtu: ediııİ' 
Sesim yorgun ve omuzlarnn - Gezme teklif etm 

düşüktü. Daha o uzatmadan bir mi? 1 
iskemle çekip oturdum: - Evet. Bundan ne Ç~ 

- Hastayım! · Yoksa benimle gezmek, ar 1 
O, söylemek, konuşma, ild ı daşbk yüzünüzü mü kıza~) 

gündür kalbini üzen. beynini (Arkaal v-· 
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DEVLET DEMiRYOLLARI 

Teşkilat 
Bakanlar 

Kanunu 
Heyetine 

'Ankara, 27 (Hususi muhabi- 1 Birinci dereceden bir genel 
rimiz bildiriyor) - Devlet De- direktör, ikinci dereceden iki di
rniryolları genel direktörlüğü rektör muavini, bir maliye ve 
teşkilat ve vazifelerine dair olan muhasebe mütehassısı, 3 üncü 
kanun layıhası bugünlerde Ba- dereceden beş birinci işletme di 
kanlar heyetine verilecekti!'. rektörü, 4 üncü dereceden altı 
Layıhaya göre genel direktör • ikinci sınıf işletme direktörü, 
lük bir genel direktör, iki mua- altıncı dereceden iki işletme a.. 
vinlik, bir muhasebe ve maliye miri, 9 uncudan 11 kalem amiri, 
mütehassıslığı, 4 daire müdürlü 12 inciden 12 birinci sınıf me -
ğü, 5 müdürlük, bir umumi k~· mur, 14 üncü dereceden 18 ikin
tiplik, 11 işletme müdürlüğün - ci sınıf memur. 
den mürekkep olacaktır. Yollar dairesi reisliği: Üçün-

Layıhada yeni teşkilatın va - cü dereceden bir reis, 5 inci de
zife taksimi mecburiyetleri ayrı receden bir reis muavini, dör • 
ayrı gösterilmiş, Devlet Demir- düncü dereceden bir yol fen he
yollarında meccanen seyahat yeti direktörü, 6 ıncı dereceden, 
edeceklerle yarı ücretle seya - 5 birinci sınıf mühendis, 8 inci 
hat edecekler de gösterilmiştir. dereceden 5 ikinci sınıf mühen-

Layıhaya bağlı kadro cetve- dis, 7 inci dereceden 5 diploma
linde Devlet Demiryolları ve li- h mimar, onuncu dereceden, i
manları genel direktörlüğü me- kinci sınıf fen memuru. Bir baş 
mur ve müstahdimleri derece- ressam, on birinci dereceden 3 
lendirilmişlerdir. Yeni kadro - birinci sınıf. 12 inciden, 4 ikinci 
dan bir kısmını bildiriyorum: sınıf ressam, 7 inci dereceden 

••o 
Emlak Bankası Apartmanlar 
İçin ikrazda Bulunmıyacak 
Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Emlak ve Ey

tam Bankası mesken inşasını fazlalaştırmak, mülk ve akar inşa
sının önünü almak için apartman inşasına ikrazda bulunmamağa 
karar verdi ve bu kararını tatbike başladı. Bankanın aldığı bu 
karara göre inşaatı ikmal edilmiş ve halen meskun olan ev ve 
apartmanlara ipotek mukabili kredi açılacaktır. Yalnız para alan 
lar bu para ile yeni bir mülk ve gelir yapısı yaptırmamayı taah
hüt edeceklerdir. Banka, inşa edilecek evler üzerine kredi 
~çmasma devam edecek, yalnız bu evleri ve binaları bir daireden 
ıbaret mesken olmasını şart koşacaktır: 

o/ısı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

~ diktatörlükler yerine ulua 
•ıemenliğini benimaer. 

kaanilizmde eski deyimle (mil
let h.lcimiyeti vardır) Bütün mi). 
ldet hakimdir, Herh&ft&'i bir aınıf 
eğil!. 
Çünkü: 

' Ka~lizm, ••nıfı kabul etmez. O 
)'alnız Jf bölümünü benimaer. 

.. ona göre, hayat bir İf bölümü
clur. lfçenliktir. 

Orada herkeain rolü vardır •. Şu 
tartla ki: 

lnaanm inaan tarafmdan iatimıa-
11nı, İf)etilmeaini kabul etmez. 

.. Kamalizmin devl..ıtçil:~i bunu, 
höyJe bir hali her vakit önliyebilir. 
h. Okonomaal alanda tüzemince 

b
!". ö!ettin ıe ( 2) onun aaıllarmdan 
ırıdır. 

lı Kamali~~ . tarihi ~addiyetçiliği, 
a~atrn bıncık temelı görmez. Her 

feyı ~u~unla İzaha kalkıfmaz. 1: anhı maddiyetçiliğin ehemmi· 
~etıni gözden kaçırmamakla be· 
~aber,. ~aratın be!libaılı aadlann
iJ akn bınrun de tinel ( 3), ahlakaal 

eler!e ( 4) ifade edilmesi lüzu. 
launa ınanır. 

"M tc·· arkaizm" in bir de "temer· 
uz kanunu - Loi de trab' 

Oft'' COft9ell • 

• 1 
u vardır. Biliyonız ki bunun 

n aı:ru: 

~Büyük aennayenin, küçükleri Yo:• Y\lta. Y~k. etmea:.:fir. Ve bu 
el dan gızlı bır kuvvet halinde 
ı.evleti de, fertleri de k-::ndine bağ· 
ilr7'-a~ı, emri altına koymaaı, her 
knı ~~ tutaak kılmaaıdır. 

.._ .. daınahzm bunun önüne devlet 
\il' ahaleaile geçebilir. 
IPkı ı·n • f f ı . aanın ınaan tara mdan 

~ etıl111eainin, kullanılmumm önü
e Keçebileceği gibi. 

• 1 Bazdan kamilizmi façiat)ikle 
2
i:'a çalııtılar. 

ı. azdan da bunu Hitler'ciJiire 
uerızetın • ' • 8 ege yeltendiler. 

\l da iınk&naızdır. 

• ~c:e façiatlik: 

0 )"un bellibatlı görümü: 
6) 0S~lı!~cılık, iatilacdrktır.· ıncıhk. 

• ~ Dj~atörlüktür. 
ded:-'lızm bunlann hepaini red· r. 

Dilli d' . 
f911ıe,.i 1Y.anetı bir devlet iti değil, 
~di n vıcdanlarile alakadar bir v:e olarak tlUU1'. 

ginliği, iştiklali bütün uluılara hak 
olarak kabul eder. 

Façizm demokrasiyi, millet haki
miyetini açıkça reddeder. 

kamalizm iae uluı egemenliğini 
bq prenaip olarak ileri aürer. 

• Kamalizmin, Alman uluaal şoaya-
liatliğinden ayrıldıirı mühim önem-
i
. D , 

ı nokta, bunun büyiik aanayii mut
laka devletleıtirmek iateaneainde
dir. 

Kamalizm, iatiaman önJiyerek 
büyük aanayi İ§çenlijini fertlere bı
rakabilir • 

• . Şu halde: Biz neyiz? kimiz? ve 
kime benzeriz? 

Biz modem hayatın anlamıyız. 
Biz modern hayatın ilimlerile 

anlatılabiliriz. 
Ve ~tatürkün Birinci Kamutay-

da, ~izi anlamıyanlara dediği gibi: 
Bız, bize benzeriz. 
Y ann kamilizmindir. 
Mutlaka!. 
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(2) Adilane bir tevzi. 
(3) Manevi. 
( 4) Unsurlarla. 

[Not - Kamatizmin büyük atıkrn
larından birisi de bu sene 4 üncü ku
ru.~tayın aldığı kararlar içinde görün
du. Buna jtÖre Kamilizm evrim ( ı) 
k~bul etınıyor. O, hayatın icaplarına 
gore yalnız devrimcidir. Bu suretle 
Kamilizm, siyasal, ökonomsal, soy
sal bakım_lardan bir zincir, bir kay • 
taklık bag_ı olan evrimciliği yere çal· 
dı dcmektır. 

1:Ju KamaJizmin belli başlı bir kuv
vctı ~Jacaktır. Tarihte evrimcilik mil· 
letlerı aldatmak isteyen kaytaklarm 
elinde bir ilet oldu. 

. ~~lizmin büyük prensiplerinden 
~ırmnın salgıncılıjtı kabul etmeme· 
51 old~~u~u söylerken buraya bir nok 
tacık ilıttirmek pek faydalı olur 
Kamilizm salgıncı değildir. ' 

Fakat! 
. Türk yurdundan bir parça ; onun 

bır kayasmda!l küç.ük bir -;akmak ta
şı koparmak 1.11teyen yabancının kar· 
tısına kadın, erkek bütün bir türklü· 
ğü çıkaracak. 

Ortalığı kan ve ateşe verecek ka • 
dar da gözü pektir. 

M. E. B 

Projesi 
Veriliyor 

bir istimtak amiri, 9 uncu dere
ceden iki istimlak şefi. 

Yol kalemi: 9 uncu derece -
den bir kalem amir.i, 11 inciden 
iki muhasip, 12 den 3 birinci sı
nıf memur, 14 ten 4 ikinci sınıf 
memur, iki tane birinci sınıf dak 
tilo. 

İşletme müdürlükleri yol kad 
rosu: 6 mcı dereceden beş yol 
baş müfettişi, 15 birinci sıruf 
yol müfettişi, 7 inci dereceden 
5 ikinci sınıf yol müfettişi, onun 
cu dereceden 11 kalem şefi, 11 
inci dereceden 33 muhasip, 12 
inci dereceden 33 birinci sınıf 
memur, 14 üncü dereceden 44 
ikinci sınıf mem1.tr, 10 uncu de
receden 1 1 ikinci sınıf fen me
muru, 11 inci dereceden 100 bi
rinci sınıf kalem şefi. 

Cer ve atelye dairesi reisliği: 
Üçüncü dereceden bir reis, 5 in 
ci dereceden bir cer muavini, 
bir atelyeler muavini. 

Tatil Günleri 
Yasası 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

gününü pazar gününe toplamış
lardır. Mademki biz de bunların 
yanında yer aldık, pazar günün 
kabul etmekte hiç bir mani yok 
tur.,, dedi. 

Ahmet İhsan Toksöz - 1908 
senesine gelinceye kadar bütün 
gümrükler, bankalar, ve Düyu
nu umumiye pazar günü kapalı 
idi. Bu kanun en güzel bir yol-

Bundan sonra, İç Bakanı söz 
alarak: 

. -. ~a~un doğrudan doğruya 
ıçtımaı bır kanundur. Milletimi 
zin menfaatlerine taalluk eden 
ve devrimize. bugünkü hayat 
şartlarımıza lazım bir kanun • 
dur .•. Bi~ .bu kanunu yaparken 
k~n!!:~ızı uhudu atika ile bağlı 
gormuyoruz,, dedi, ve alkışlan
dı . 

Bundan sonra kürsüye gelen 
Hacim Muhiddin-

"Kanunda yazılı üç gün şe
ker, dört gün kurban bayramı 
müddetleri çoktur. 

Bunların en fazla ikişer gün 
olması kafidir.,, dedi. Bir takrir 
verdi. Fakat takriri reddedildi. 
Hakkı Tarık Us ta: 
"Kanunda "bir mayıs,, bahar 

bay:amı .olarak gösterilmiş, se
bebı nedır?,, dedi. 

Şükrü Kaya tekrar söz ala -
rak: 

- "Çalışan milletin istirahat 
hakkıdır. Layıhanın herkesin 
alışkan olduğu tatil günlerini 
kaldırma~ası lazımdır. ı mayıs 
bayramı ıs~, .o gün bahar geli
yor, onun ıçın bu ad verildi 
dedi. .,, 

Bundan sonra kanun alkışlar 
la aynen onaylandı. Kamutay 
persembe günü toplanmak üze
re dağıldı. 

Isparta şimendiferi 
İsparta, 27. A.A. _ Afyon_ 

Antalya hattının isparta sube 
~olunun muhtelif noktala;dan 
mşasma başlanılmıştır. 

Bu yolun yapılması çevre hal
kını çok sevindirmektedir. 

Türk • Bulgar tecim 
anlaşması 

·ıc .. ~!'.!'alde kaldıkça onu korur. 
:-~l .. lrancılıjı deiil; ..... ~ • ;,(1), Teümül 

Ank~ra, 27. A.A. - Türkiye· 
B!;llgarıstan tecil anlaşması bu
~un dış bakalığında dış bakanlı
gı genel sekreteri Numan Rifat 
Mencmencioğ'lu ile Bulgar sefiri 
Pavlof arasında imzalanmıştır. 
.. ~nlaşm~ 11 haziranda yürür

; luge (merıyetc) girecektir. _ 

FiKiRLER VE iNSANLAR 

· Bir Estetik Yazısı 
Baudelaire'in dediği doğru da 

deha bir "poncif", yani bir za. 
man herkesin kolayca örnek 
edineceği bir hassasiyet, bir üs
lub yaratmaksa, bay Yakub 
Kadri'nin dahiliği hiç su götür
mez: Erenlerin Bağmdan ile or
taya attığı üslub, bu memleke
tin birçok yazarlarım sardı. 

Erenlerin Bağından tatlı bir 
kitab değil midir? Yıllar olu
yor, onu ben de seve seve, her 
cümlesinde güzel, derin bir sır 
olduğunu sana sana okurdum; 
bugün kalkıp da o vakitki zev
kimi taşlıyacak değilim. Tatlı· 
dır, fakat işte o kadar; bay Ya
kub Kadri de onunla bir zaman 
gönül avuttuktan sonra Anka
ra'nın belki az büyülü, fakat da
ha kemikli üslubuna geçmekle 
elbette çok iyi etti. 

O mensur şiirlerin bu kadar 
beğenilmesi, örnek edilmesi ne
reden geliyor? Melankolik bir 
hulya havasına llürünen, fakat 
o melankoli arkasından bizi 
hazlara çağıran eda, hasılı "epi
curisme melancolique" adını ve
rebileceğimiz dünya telakkisi 
her çağda genelerin hoşuna gi
der. Bay Yakub Kadri bir gün 
söz arasında, kendisine bir "de
vise" edinmek lazımgelirse Va
sıf'ın "Mihneti kendine zevk et
medir alemde hüner,, mısraı
m seçeceğini söylemişti. Güzel 
bir seçiş! Ancak Erenlerin Ba
ğından zevki tadmakla beraber 
onu mihnet gibi göstermek hü
nerini gösterir. Buna bir damla
cık fikri dalgalanan, rüya ha· 
linde söylenmiş gibi dağılan bir 
dille uzatmak hünerini, bu ko
lay lığı katarsanız o üslubun bir 
"poncif" olmasına şaşılmaz. 

Bay Yakub Kadri'yi taklid 
edenler, Erenlerin Bağından • 
oaki kadar tatlı şeyler yazabil
diler mi? bunu araştıracak deği
lim. Hem o üslub, mensur şiir 
alanında kaldıkça, - elbette c1.z 

olmak şartile - pek aıa kab11l 
edilebilir. Ancak ilim dili olmak 
iddiasına kalkınca, insanı şaşır-
1.•vaa-n. 

Çarşamba günü bu gazetenin 
"Kültür Sayfası" nda Bay Suud 
Kemal Y etkin'in "Sanat ve son
rasızlık': adlı yazısını okumuş
sunuzdur. Bay Suud Kemal 
Yetkin, hem gene, hem değerli 
bir ilim adamı, İstanbul Uni • 
versitesinin estetik doçentidir. 
O yazısında bize, sanatın bir ba
kıma göre gayesinin ne olduğu
nu anlatıyor: sanat, oir anm bı
r~ktrğı ~eçici t.eessürü ebedileş
tınnek ıs ter dıyor. Doğrudur· 
bir .bakıma göre olduğunu söy~ 
Iedım, çünkü ortaya bir sanat 
eseri koymak isteğinin başka 
kaynaklan da vardır. Fakat on
ların hepsi bir makalede hatta 
bir kitabdeı, belki bütlln bir 
ömürde sayılıp anlatılamaz. Sa
nat bir olut (emri vaL:) tur v: 
her olut gibi, bilinen, bi!inmi -
y en binlerce sebebi vardır. Bay 
Yetkin'e yalnız bir kaynaO-ı 
söylediği için sitem edecek d~
gilim; ancak onu bakın nasıl an· 
latıyor: 

"B~rer da1!1/a ateş gibi yanan 
nar cıçeklerınden daha güzel ne 
vardır? Fa.kat bir zaman sonra 
çiçekler dökülür ve yerlerinde 
yanın yumru narlar sallanır.', 

İnsan bunu okurken kendi 
kendine "Bir yerde bir aziz 
dost atladım ama acaba nere
de?" diyor. Bütün yazı, iki sü
tun boyunca, bu edada sürüp 
gidiyor. Bay Yetkin, Budda'yı 
H~~aklites'i, H~go'yu Whist : 
ler ı de Erenlerm Bağmdan eda-
5iJe konuşturmağa muvaffak ol
muş ... 

"S t . . ana. ve ~onrasızhk" ı, niçin 
gızlıyeyım? ıki, üç defa, hem de 
zev~le. okudum. ö halde daha 
ne ıs~1Y?x;ım? Bay Yetkin'e, 
k~nd.ı ~ıbı .benim de sevdiğim 
bır fıkrı, hır mensur şiirde har
camış olduğu için sitem ediyo
rum. Yazısını okurken asıl mev
~u~, ~.a-~~ sanatin, geçiciliğine 
uzulduguı:nüz teessürleri, heye
cania:ı, ;?sasları ebedileştir • 
mek ıstegınden çıktığı fikrini 
ancak bir gölge halinde kav
rıyoruz; o kadar ki bunu anla
pnca bile Y.azarm istediği asıl 

şeyin bunu anlatmak değil, an
cak her şeyin geçiciliği üzerine 
mensur bir şiir yazmak olduğu
nu sanıyoruz. Mevzu dağılmı
yor, daha fena bir hale &eliyor, 
kayboluyor. 

Bir taraftan Bay Y etkin'in o 
fikri isbat için yürüttügü muha
keme de beni kandırmadı; iyi 
anladımsa şunu söylüyor: Her 
şey geçicidir, bunu düşündükçe 
içimizde bir bahtsızlık duyarız; 
ancak "tabiat duygularınızı ih · 
tiyaçlara bağlamış olduğu" için 
karamsarlıktan (bedbinlik) kur 
tuluruz, o bahtsızlığı unuturuz. 
Oysaki "tabiat Bergson'un de -
diği gibi, artistte idraki ihtiya
ca bağlamasını unutmuştur." 
Demek ki artist o bahtsızlığı 
duymaktan kurtulamaz; fakat 
o da karamsar olmıyacaktır, bu
na da o geçiciliğine üzüldüğü
müz anları ebedileştirmekle va
rır. 

Bay Yetkin günün birinde, t ş 
mecmuasında çıkan bir yazısm· 
da: "Türk, bedbin olamaz" de
mişti; şimdi daha ileri gidiyor, 
artist karamsar olamaz, hatta 
insan~ğlu karamsar olamaz di
yor. Bari, asırlardan beri birçok 
tecellilerini gördüğümüz, yahut 
gördüğümüzü sandığnnız için 
ad taktığımız o haleti hiç yok· 
tur diye adını da lugat kitabla
rmdan çıkarıverelim. Böyle şey 
olur mu? Karamsar artistleri 
inkar mı edeceğiz? 

Hem benim anladığım doğ • 
ru ise, bay Yetkin bu yazısı ile 
sanatin kaynağı olarak, heye • 
canlamnızı ebedileştirmek ar
zusundan ziyade karamsarlık
tan kaçmak ihtiyacını göster
miş oluyor. Demek ki her insan, 
hele her artist, iyileşmez bir su
rette karamsardır, bu halinden 
ancak araaıra, bir anı ebedileş
tinnekle kurtulur (öbür insan
ları da tabiat ihtiyaçlar peşine 
<lü§Ürerek kurtarır). Bay Yet· 
kin cihanı böyle görüyorsa doğ
rusu pek, hem de pek karamsar-

ci.!tlatün bunları, yamım asd 
mevzuunun birtaknn lirik cüm
leler altında kaybolduğunu, o 
lirik cümlelere kapılan yazarın 
bile onu unutuverdiğini göster
mek için söylüyorum. Mensur 
şiir üslubu fikri dağıtıncıya ka
dar mübhemleştiriyor. Mübhe
min estetiği olur ; fakat müb
hem bir estetik ... Niçin olma • 
sın? 

Nurullah AT AÇ 

Ba k anlar 
H e yeti toplandı 

Ankara, 27 <Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bakanlar 
he.>-eti bugün saat 12 de toplan
dı. Toplantı geç vakte kadar 
sürdü. 

Kızılay Haftası 
Ankara, 27 (A.A.) - Türki· 

ye Kızılay kurumu genel mer -
kezi bütün kurumlarına Kızıla. 
ya üye yazma haftası için direk
tifini vermiştir. Bu hafta için 
yaptırılan afişler, her tarafa 
~önderildi. İstanbulda Kızılay 
uye yazma haftası başlamıştır. 
Bu münasebetle bu gece saat 
20,30 da İstanbul radyosunda 
~ızılay piyesi temsil edilecek • 
tır. 

Yorcuların paraları 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Finans Ba
kanlığı Türkiyeye gelen yolcu-
1~.n beraberinde götürüp güm
ruk merhalesinde pasaportla • 
nna kaydettirdikleri paralardan 
memleketimizde sarfedemedik -
lerini . harice çıkarabilmek için 
kambıyo mevkilerinde vize al • 
malarına dair olan mevcut ka
yıtların kaldırılmasını muvafık 
görmüş, bu hususta bir karar -
name projesi hazırlayarak Ba • 
kanlar hevetinf vermistir. 

Mide, a.ru k ve kara
cl§er r•hataızhklarmna 

AFYONKARAHISAR 
MADN SUYU 

3306 

MARUL 
Ben marulu severim. llkba • 

harda açık fıstıki renkte köbek
li bir maruldan takvim kopanr 
gibi ayırdığım yaprakları tuza 
batıra batıra yedikçe hoşlam • 
rım. Utanmasam §ahlanıp oy· 
nayacağım gelir ... Çünkü· niçin 
bilmem • ot yemek bana biraz 
hayvammsı çeşni verir ... lnsan· 
llğm bir sürü uydurma huylan
nı unutuverir, aslıma dönmüş 
bulunurum. Ama marul deyin • 
ce akciğeiim görünmez. Şöyle 
içine lağım akmıyan hır bahçe
den kopmuş, temiz Jİr şey bu • 
lursam seve seve yerim. Bula • 
mazsam ahü vah etmem. Lakin 
bizde biri vardır. Mevsiminde 
mutlak günde en az dört marul 
yer ... Nedense marula karşı bir 
güveni vardır. Günde, haydi iki 
tane marul yemeyi bir zevk işi 
sayalım. E, bunun dört tanesi 
• hem de göbekli göbekli • zevk 
için yenmez ya! .• 

Onun marul hakkında kendi • 
ne g5re düşünceleri • -'rdır. 

Birisinin 

- Barsak/arımdan rahatsı •. 
zım ... 

Deqiğini duysa .'ıemen: 
- Aç karlHIM marul ye! Bir 

şeyin kalmaz ... der. 
Birkaç gün evvel topluca bir 

yerde idik. içimizden biri ro -
matizmadan şikayet etti. Ona : 

-Aman r.ıarul ye! lçinde vi
tamin vardır. Romadzmaya bi· 
rebirdir ... dedi. 

Bir diğeri çarpıntıdan bahset 
ti. Ona da: 

- Aman marul ye! lçinde 
klorofil vardır. Kalbi kuvvetlen 
dirir ... dedi. 

Bir üçüncüsü de diş ağrısın • 
dan muztarip. Elini avurduna 
koymuş, gazel okur gibi acıklı 
bir çehre ile onları dinliyordu. 
Ona da: 

- Sen de be bir"'de},· d{şin 
ağrıyor da niye marul yemiyor
sun! Marul suyu anesteziktir. 
Acıları duyurmaz, dedi. Tabii 
gülüştük ... Dişi ağrıyan da içer
ledi ... Marul sever arkadaş kalk 
tı gitti ... Bir dakika sonra tek • 
rar koşarak, soluk soluğa yuka
rı çıktı ... 

- Para cüzdanımı bulama • 
dım. Acaba evde mi unuttum. 
Hele bir telefon c:deyim ... 

Telefon etti... Cüzdan evde 
yok... Ceplerini aradı... Yok ..• 
Anlaşıldı ki, sıkışık bir tram • 
vayda çarptırmış. Telaşlandı: 

- Kaç kuruş vardı?. diye sor 
duk. 

- Bir ellilik kaadla birkaç 
onluk, beşlik vardı.. Yetmiş, 

seksen lira kadar. Ne yapayım 
ben şimdi? .• Ban .. bir 2kıl öğre
tin yahu!. 

Dişi ağrıyan ceva" verdi: 
- Marul ye! Marul suyu a • 

nesteziktir. Acıyı duyurmaz. 
Fırladı gitti. 

B. FELEK 

Tuz ü~ kuruşa 
Satı l a c a k 

Ankara, 2 7 (A.A.) - kra 
vekilleri qeyeti bugün Başba -
kan İsmet İnönünün başkanlı -
ğmda toplanarak muhtelif işler 
üzerinde görüşmelerde bulun • 
muş ve bu işlere ait kararları 

vermiştir. 

İcra vekilleri heyeti bugünkü 
toplantısında aşağıda yazılı bu
lunan kararı ittihaz etmiştir: 

Mevcut kanuna göre tuzlalar 
da tuzun inhisar tarafından sa
tış fiyatı altı kuruştur. 

İcra vekilleri heyeti, satış fi
Y~tımn 3 ku. Lişa indirilmesi i
çın Kamutaya bir kanun layıha 
sı sevketmeğe karar vermiştir. 

Hükumet kanunun yaz tati -
linden evvel çıkarılmasına çalı
lacaktır. 



4 

" TAN ,. tefrikası : 36. Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

lord Kiçner İngilizler İçin 
Harika Gibi Görünüyordu 

I:ord Kiçner'in, büyük savaş
tan önceki yaşayış ve işlerini u
zunboylu anlatmak nemize ge -
rek! Biz şöyle bir sinema şeridi 
gibi geçelim: 

Bir 
• • • 

Mısırda yaptığr muhaberefor
le Hartum'u almış, Sudanı İngi
lizlere maletmiş olduğu için ken 
disine Hart~ım Lordu Kiçner sa
m verilmiş, Transvaal muhare -
besini kazanmış, 1902 de Hint 
ordulan kumandam olmuş, Hin
distan ihtilallerine ve Hindista -
nm o kurundaki halden ileri git
mesine engel olacak temelleri at 
mış, sonra Mrsır yüksek murah
hası tayin edilmiş, en sonra bü
yük savaşta harbiye ba~anlığı -
na geçirilimş, yokluktan bir or • 
du yaratmrş. Almanların "Cılız 
ordu" dedikleri dört ftrkayı mil
yonluk bir ordu haline getirmiş, 
1914 den 1916 ya kadar ingiliz 
ordusunun kurumu ve cevrimi i
le- uğraşmış, yalnız İngiliz ordu
siyle değil, müttefiklerinin ordu 
lan için de çalışmıştır. İşte za -
ten onun boğulup gitmesine se -
hep te müttefikleri Rus ordusu • 
na kurum ve düzen vermek kay 
gusuyla yola çıkması olmamış 
mıdır?. 

Hayvan:arı öldUrmek için esirlerin yemlere karıştırdıkları 

Lord Kicner İngilizler icin bir 
'(harika) gibi görülüyor, o~un e
linde "bu yapılamaz" denilecek 
bir şey olmadığına inanıyorlar -
dı. Hatta Amerika sefiri bile 
''Yalnız Lord Kiçner adı toprak
lardan bir ordu çıkardı" demiş. 

Bilindiği üzere Kiçner "Ham
pshire" gemisiyle_ Rusyay~ ~ -
derken gemi torpıllenerek _ ıçıI?- -
dekiler de birlikte batıp gıtmış
lerdi. Kiçner niçin Rusyaya gidi 
yordu? 

Rusyada büyük kumandanlar, 
büyük hükumet adamları doğru 
luktan ayrılmış, yurtsevgisi kal
mamıştı. Alman ve Avusturya 
orduları gibi iyi yetişmiş ve iyi 
tıilahlı ordulara karşı duracak 
değerde kumandan ve zabit kal -
mamıştı; bir taraftan da Çrhğı 
devirmek için içten adeta silah -
sız.ve c~phanesiz kalmıştı. Müt
tefıklenn Çan~kkaleyi zorJamak 
taki maksatlarının başında da 
gene bu Rusyanm bitmez tüken
mez insan kaynağını kurmak, 
beslemek ve silahlandırmak kay 
gusu bulunmuyor muydu? Pro -
paganda~ın değerini ve gönül!e
r~ nasıl ışledi?.'ini iyi bilen ingi
lızler Çanakkalcdcn erzak ve si
lah geçiremeyinceRusları başka 
türlü beslemek ve savaş duygu
larını, kazanacaklarına inanları
nı uyandırmak gereği belirdi. 
Lord Kiçnerin atlı ve sanı onla _ 
ra yeni bir güç, yeni bir umut 
verecekti. İngiltereyi nice ölüm
lerden kurtarmış ve Almanların 
karşısına "topraktan ordular ~ı
kanmş" bir adamın Rusyaya git 
mesi, oraya dirim ve düzenlik gö 
türmesi demekti. 

Fakat Canakkalede Türkler, 
Rusya ile~ İngiltere arasında da 
Almanlar vardı. ingilterenin 
belkemiği demek ola~ Ki_çnerin 
hayatı b~r Rusya d~gerdı. Onu 
bir Alman tehlikesınden koru
mak gerekti. Yola çıkacağı gün 

~ ile gideceği yer son kerteye ka
dar gizli tutuldu, ve doğrusu da 
kimse sezmedi. Orkneys adala
rındaki büyük filo kumandanı 
ile, hareket günü "Hampshir~,, 
kaptanından başka kimseye hır 
şey söylenmemişti. 

gramofon iğne!eri . 
[ Bunlan yiyen hayvanlar pek acıklı 
bir ıurette can veriyorlardı) 

miş. Sonra Orkneys adaları öy
le bir yerde ki Almanların orada 
casus bulundurması gerekmiyor 
ve adalarda OJ:uranlar bile her
hangi bir geminin filodan ayrı
lıp herhangi bir istikamete git
tiğini görüp anlıyamaz. Esasen 
o tarihe kadar İngilterenin en 
şimal noktalarında bulunan li
man ve adalarda hiçbir Alman 
casusunun izi görülmüş ve sezil
miş değildi. Hele Kiçner'in ge
miye geçtiği Thurso kasabası 
küçük, herkes biribirini tanır ve 
biribirinin akrabası olduğu ve 
her yabancıyı tanıyıp şüphelen
dikJe;i bir yer olduğu için orada 
bir Alınan casususnun barınmış 
olmasına İntellicens Servis ihti
mal vermiyor. Hava açık ve Kiç
ner'in bulunacağı ve geçeceği 
deniz tarafları en açıkgöz kap
tanların idaresindeki karakol 
gemileriyle öyle sıkı koll.anıyor 
ki, tek bir periskop ucu bıle çık
sa görülebilecek. Bundan başka 
7 5 numaralı Alman denizaltısı -
mn o civarlara döktüğü 22 ma
yın tüm toplanmıştır. 

Kicner, yanında bir general, 
bir miralay, ve daha birkaç sivil 
memurlar olduğu halde limana 
geliyor ve gemiye geçiyor. 
Hampshire'in iki tarafında yü • 
rümek üzere birtakım da kuv
vetler duruyor ve hazırlanıyor. 
Fakat o gün deniz çok dalg'ah 
olduğundan bunlar yola çıkamı
yorlar. "Hampshire., in sağ ve 
solunda yalnız iki kontro torpi
yör yürüyor. Alman denizaltıla
rının torpillerinden kaçabilmek 
için "Hampshire,, in son hızla 
gitmesi gerekti. Deniz gittikçe 
azıyor, esen saatte 50 mil hızla 
esiyor. Koruyucu gemiler dönü
yorlar. Saat 17 ,30 da denize açı
lan Hamshire 19,30 da torpilleni 
yor ve on beş dakikada batıyor. 
İntell_icens Servisciler bunu Al
man casuslarının ~a'1oru ile bir 
denizaltı tarafından· değil, 7 5 
numaralı denizaltısının dökmüş 
olduğu torpillerden toplanamı • 
yanlardan birine tesadüfen car
pılmış olmasına yoruyorlar. ~Al
manlar ise bunu zamanında al
dıktan iyi haberler üzerine deni
zaltılariyle batırdıklarını iddia 
etmektedirler. Fakat ayni za
manda şunu söylemektedirler 
ki bu kadar gizli tutulan bir ' ,. 
yolculuk Kiçner ın yola çık-

Hatta bu kadın, Hampshire'i 
batıran denizaltı ile vak'a yerine 
kadar gelmiş imiş. 

Almanlara göre. Kiçner'in öl
dürülmesi insanlık ve ahlaka uy
mıyan bir şey değildir. Böyle 
bir adamın ölümü İngilizlerin 
umut güçlerini kırmıştır ki, bu 
da savaşçıların aradığı bir son
dur. İngilizler ise bunun hiçbir 
tesiri olmadığını ve netekim da
ha inat ve umutla savaştıklarını 
söylüyorlar. 

Kiçner'in ölmemiş olduğunu, 
gizli bir yerde yaşadığını, 
"Hampshire,, den kurtanlanlar
Ianlan bfr takımının Rımanya -
da bir yere kapatılmış olduğunu, 
hatta Kiçnerin Berlinde gizl~n~
rek Alman istihbaratım çevırdı
ğini, Rusyada saklandığ~m, Çin 
veya Japonyada ordu kurmakta 
olduğunu, savaştan bir yıl sonra 
bir adamın N orveçten İngiltere
ye bir tabut getirdiğini ve bu da 
Kiçner'in ölüsü olduğunu söyli
yen masallar da varmış! 

Kitabından çok parçalar al
dığım General Aston'a sormuş
lar: 

- Bir falcı çok önceden Kiç
ner' e denizde öleceğini söyle
miş. Kiçner de ölümünün pek 
yakın olduğuna inanırmış. Bu 
doğru mudur? 

General diyor ki: 

"Bu sorguya karşılık vermek 
güçtür. Fala ve kadere ina:ımak 
herkesin düşüncesine bagl~dır. 
Benim bu işlerde söylemek ıste
diğim şey Alman istihbar~tmın 
oynadığı veya oynarnadıgı rol
dür.,, 

Ben de bu vak'ayı yalnız giz
liliğin saklanamamış, yahut bu
güne kadar bu düğümün çözül
memiş olması yönünden anlat· 
tım. 

(Arkası var) 

HAZIN BiR ÖLÜM 
Cumuriyet Kız Orta Mektebi mü

dürü Hidayet evvelki gün az süren 
bir hastalıktan sonı'8 ölmüştür. Hida 
yet eski bir maarifçi ve memlekete 
çok hizmet etmiş, değerli talebe yetiş 
tirmiş bir öğretmen idi. Olümü ken
disini sevenleri çok müteessir etmiştir 
Cenazesi dün Usküdardaki evinden 
kaldırılm~§ ve meslek arkadaşları, ta
lebesi hazır olduğu halde Edirnekapı 
mez:ırlığına gömülmüştür. Merhu -
mun ailesine ve kendisini sevenlere 
taziyetlerimizi sunarız. 

• a 
ÇiÇEK MERAKLILARlnA 
Avrupa çımlırı, her nevi mey
ve fidınları, zinet çiçekleri, en 
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z ı KENDi KE 
~.::..;.:...-____________ ~--------~ 

Kır 
Gazinoları 

Geçen gün, bir kır gazinosun
da, küçük bir sardalya kutusu 
için benden 70 kuruş aldılar. Sı
cak ve köpürmeyecek kadar ba
yat olan bir şişe biraya 100 ku-

ruş istediler. ' 
İtiraz edecek oldum. Ağacın 

birine çakılmış levhayı göster -
diler: . 1 

_ B'iz fazla almıyoruz kı •.. 
Tarife böyle yazıyor!_ . 1 

Ve bu tarife, sankı beledıye
nin emrile ve kontrolu altında 
oraya asılmış gibi, ses çıkarma
dan istedikleri parayı ödedim. 

İstanbulda, her hangi bir ga
zinocu mallarına alabildiğine ve 
tutturabildiğine fiyat koya.bili~ 
ve bu fiyatları gösteren tarıf er 
hiç kimseye göstermeden, hıç 
bir makamdan müsaade alma -
dan, gazinosunun istedigi yeri -
ne serbestçe asabilir. 

Bu tarife, adeta bir kanun 
hükmündedir. 

Otuz iki buçuk kuruşa san -
lan bir şişe birayı 100 kuruşa iç
mek için üstelik bir sürü masraf 
ederek oraya gidenler, kır gazi -
nocularmın insaf sızlıklarım şi -
kayet etmek için kime ve nere
ye başvurmalıdırlar? 

Belediye memurları, yalnız 
Sirkeci ile Şişli ve Nişantaşı a -
rasmda mı dolaşırlar? 

Bir kaç mesire yerinin beledi
ye sınırları dışında kalm3sı, ga
zinoculara bu çapulculuğu yap
maları için hak verir mi? diye 
soruyoruz. 

Sal3hadd·n GÜNGÖR 

Gene bilet ücret-
1 eri savlağı 
Şirketi Hayriyenİn yeni ücret tari

fesi leh ve aleyhte açtığı cereyanlan 
muhafaza ediyor. Anadoluhisannda 
ve Boğazm diğer Anadolu mmtaka. 
lannda oturan okurlarmuzdan aldı • 
ğnnız mektuplan neırctmiıtik. Bu -
,gün de gene ıirket müsterilerinrf,.n 
bır yoıcünun gonderdıgı bır meırtu • 
bu koyuyoruz. Bu okU1'umuzun mek
tubunda haklı veya haksız taraflar o
labilir. Biz, hiç bir fik~r ve mütalea 
ilave etmeden aynen koyuyoruz: 

cMemleketimizde seksen seneden 
fazla varlığı olan, teşkilat tarzı idari 
ve fenni kısımlarile sahipleri bü
tün manasile milli ve memleketli 
bulunan bu müesseseye Şirketi Hay
riyeye karşı yapılan itirazların hemen 

N® [Q) ır~ölfilD~? 
BiNA VERGiLERi 

Bu satırları : 

Sayın parti şef'eri ! 
Değerli saylavlar 1 
Finanscllar ! 
Vergi mütehassısları! 

okurlarsa yurda çok faydalı olur. 
Bu haziran başında bina vergi

leri yıllardan beri yazılmakta o· 
lan yeni kıymet üzerinden al:na • 
cak deniyor. Başta Finans Bakan· 
lığı olduğu halde herkes biliyor ki 
bu tahrir istenilen yemişi verecek 
tarzda olamadı. Yer yer çalışan 
komisyonların kıymet biçme dü • 
ıünceleri biribirine uymadığından 
ve her semt ayni zamanda yazı· 
lamadığından kıymetler aslına uy 

gun olmaktan, kah hazine zara
rına, çoğu mükellef zaranna, u • 
zaklaştı. Şimdi bu kıymetler ü.ze· 
rinden vergi almaya kalkılınca 
bir takım durumlar belirecek ki; 
kanunun güttüğü hak prensipleri 
ne uymayacaktır. Kimsenin hoı 
görmiyecejji bu istenmiyen durum 
ların hepsini burada yazamayız. 
Bunlardan en göze çarpan bir iki
ıini TAN okurlanndan biri bi.ze 
gönderdiği bir mektupta uzun u
zadıya anlatıyor. Mektubun özü 
şudur~ 

"Bina vergisi yen: kıymet Üze • 
rınden alınmaya başlanırsa akla 
gelmiyccek sonuçlar (neticeler) 
verecektir. Şöyle ki: 

A) Odevsever (vazifeşinas) 

mükellef sıkıya ve sıkıntıya ma -
ruz kalacak, kaçamaklı iş görebi
len mükeJlef daha az vergi vere
cek. 

B) Ayni mükellefin ayn ayrı 
yerlerde ayni kıymetteki emlakin 
den başka ba§ka mikdarda vergi
ler alınacak; 

C) Ayni bina için ayrı ayn esaa 
lar üzerinden ayrı ayn kıymet -
ler konduğu meyda.ıa çıkacak. 

Diyelim ki; Bay Ahmed'in biri 
Galatada, biri Şi§lide, biri <le Bo
eazicinde Üç mülkü var. 1931 ... 
nesındc bu l>ınaıarın uçunaen ae 
senede ( 1000) er lira gelir alı • 
yor. O sene Galatadaki binaya 
kıymet biçiliyor ve 1000 lira irad 
konuyor. O mükellef, yanındaki 
kom§usunun 8000 lira getiren ira 
dına 5000 lira konmuş olmasına 
rağmen kendi mülküne konan kıy 

meti hakikate uygun bulduğun 
dan itiraz etmiyor. 

1933 senesinde binaların her 
üçü de sekizer yüz lira getiriyoı 
Bu .sefer Şişlideki binaya kıymet 

biçiliyor. (Çünkü kıymet biçme 
iıi her semtte birden yapılmad 
ve her tarafta ayni müddet sür 
medi). Komisyon Şişlideki bina 
ya 800 lira gelir koyuyor. Mü 
kelle/ bunu da hakikate uygun ol 
duğundan kabul ediyor. 

Bu sene iae iratlar 650 §er lira 
ya düşüyor ve Boğaz.içindeki ira 
da da bu sene 650 lira irat biçili· 
yor. 
Şimdi: Ayni adam, ayni kıy • 

mette ve ayni iradı getiren üç m ü 
kü~e ayrı ayrı zamanlarda kıy 
md biçilmiı olması yüzünden, 

Galatada yılda 96 lira 
Şi§lide yılda ?6 lira 
Boğa.ziçinde yılda 62 lira 

vergi verecektir. Bu, doğru mu 
dur?. Şu halde erken kıymet b 
çilen yerler geç kıymd biçileı 
yerlerden daha çok vergi verece] 
lerdir. Buna kıl kadar şüphe yok 
tur. Mülkünü değerinden aşağ 

göatererek komisyonu fOfırtmı • 

olan mükellefin ettiği karı ağzc 
almasak bile fU Üç mülkün ayr 
ayrı zamanda yazılmış oluşundar. 
doğan aykırılığa diyecek yok ya! 

Şimdi bir de §Una bakınz: 
Sö.z gelişi, Galatada Kuledibin· 

de Büyük Hendekte bir binaya 
komisyon yılda 500 lira irat biç· 
miş. 48 lira vergisi var demek 
Halbuki kiracı kaz.anç vergisine 
itiraz ediyor ve (tetkiki itiraz ko· 
misyonu) : 

[ •••• kanunun 27 inci madde 
si mucibince teşekkül eden takdiı 

heyeti tarafından tayin olunan 11c 

nevi bedeli icar ahvali ticariye ve 
iktiaadiyenin kiralar Üzerindek 
teairatı neticesinde fazla konul 
duğu tebeyyün etmi~ olmakla .... 1 
§eklinde karar veriyor. .. 

-. .. .. "' ., . .. . . --
ayni mülke sahibine göre başka 
kiracıya göre başka gelir tahmir. 
ediyor. Bunun her ikisi de doğrı 
olamaz ya!" Okuyucumuzun mel. 
tubundan aldığımız. bu noktalarc;; 
bir şey eklememeyi dü§iindük. 

Siz ne dersiniz? 

cümlesini hak ve mantıktan çok uzak 
bulmaktayım. Şirketi Hayriye idare- -~ 
sinde bugün memurin ve müstahde
min ve amelenin mikdarı bine baliğ
dir. Bunların hemen cümlesi de Türk 
tür, mütekaitlerle dul ve yetim ola • 
rak maaş alan da hemen bu kadar -
dır, bunlar da bu memleketin Türk 
evlatlarıdır. Sinesinde bu kadar ha· 
yatı muhafaz&. eden bu müessesenin 
kabahati, boğaz sekenesinden fazla 

"Feyziye Mektepleri Cemiyeti,, menfaatine =--ı 
28 Mayıs SALI akşamı saat 20 1ı2 ta 

bilet ücreti ald•ğı mıdır? Bu fazlalık 
hangi ölçüye göre yapılıyor da böyle ı 
pahalılık hükmü verilyor. Şirketi Hay 
riyenin bu Haziran iptidasından iti • 
haren tatbikmı ilan ettiğini gazeteler 
de gördüğümüz ve Iktısat Bakanlığı
nın da takdirini mucip olduğunu en 
salahiyettar ağızdan işittiğimiz yeni 
tarifeyi bizzat tetkik ve dğer mües-

M LEK SiNEMASlrtD~ . 
1 Halk f arkası vilayet idare heyeti reis v~kili B. Ali Rızanın hımayesınd 

Fev alade MÜSAMERE 
Sinema - Konser - Tiyatro - Balet 

n·met Vehit - Münir ttureddin 
Şehir Tiyatrosu Balet heyeti • Halide ve arkadaşlan temsil heyeti 

Radyo orkestrası ve sair bİrf'ıiOk n':'maralar 

Hem hoş bir gece geçirmek, hem ma~rıf~ hızmet etmek., 
Bıtetler 50 ve 100 kuruştur. Sinema gışeııınden numaralı IJ 

biletlerinizi alanız. 3958 ~~;...,;;;~~~~~ 

sesatı nakliye ile mükayese ettim, an- ~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~--~-....~~~~!!!!!!!!!~• 
ladım ki Şirketi Hayriye bu tarifeyi •~ 

tatbik kararını verdiği zaman, ilk se- • t t • h d I M ·• 11 Al 
ne için mühimce bir zarara uğrayaca- 1 1 a 
ğını gözüne almıştır, bu tarifeye iti-

raz etmekte ben hak bulmadım. Çün- r·· k s·ıgorta şı·rketi kü benim mükaye,emde mesafeler iti-
barile bu kadar ucuzluk diğer kara 1 J • • J • 
ve deniz nakliye şirketlerinde yoktur, Harik ve hayat üzerine sigorta muame e e_rı. ıcra ~y _erız. 
Anadoluhisarından lstanbula gidip. Sigortaları halk için müsait şeraıtı havıdir. 
gelme nakliye vergisi ve Köprü mü- H d 
ruriyesi dahil olmak üzere bilet ücre- Merkezi idaresi : Galatada Onyon anın a 
ti birinci mevki için otuz kuruş ve Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
ikinci mevki için de yirmi beş kuruş- Telefon : 

4
.
4887

• · 3221 

tur. Kadıköy ve Haydarpaşayıa ve Us o.:;:;;;;,;;;;;;;;;;o ... -..,;.,.;;;-..;;__, ... ~~~~~~~~~~~~~~~~--o;;;;;;;~-• küdar ve Kuzguncuğa gdip gelme bi- •;,; 
rincimevhliçin~rmii~kur~hllet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ücreti veren bir yolcunun Anadoluhi daha ucuz olmasının, böyle bir mem- :ı:in emrine ve tetkikine ve hükm~ğ~d~ 
sarı irin sekiz kuruş fazlasile otı•., 1<11 • • d ğ Hinesine arz ve tevdii umur ettı ın :ı: • nuniyetsizliği tevlıt etmesı o. ru m~ ~ ruş tediye etmcsı çok mudur? Herhal dur? Bu da şirketin idari ve ıktısadı söylemekten çekinmediğine göre m· 
de aradaki mesafe farkına göre bu - zarureti neticesi olarak kabul edile • me hukukunu muhafazaya kafil teda· 
nun kırk beş kuruş olması lazımgeli· mez mi? Anadoluhisarından istifa et- bir ve icraat alabilen resmi makamat 
vordu. Şirketi Hayriyenin diğer is • karşısında hususi teşebbüslerle um.u• 
kelelere olan bilet ücretleri de her • tiği bilet ücreti haddi zatında fozla mun hayatı için tehlike teşkil e?.ebıle 
halde çok mutedildir, ve mesafeye gö ise o vakit bu mükayeseyi yapmak ve cek harekttleri hiç JSyik görmuyo • 
re yukarıda söylediğim diğer nakil şirketi muahaze etmek doğru olur. tum ... 
vasıtalarından çok ucuzdur, bunu is . Halbuki Anadoluhisarı bilet ücreti 
bat için çok külfete hacet. yoktu~, m~- sirketin esasen ve emsaline nazaran 
kayeae için esaslar cldedır. Benı~ gı: istifa etmeğe haklı olduğu ücretin 
bi biraz .neraklı c ·ar.far bu netıccyı cok dununda olunca Rumelihisarında 
kolayca elde edebilirler, Bebek hattı- daha az bir ücret istifa etmesi şirket 
nın ucuzluğundan bahsediyorlar, b~ ıçin kabahat olmaz. Ve nihayet şir · 
iskele bilet ücreti, senelerdenbcrı ket daha muztar kalırsa Rumelihisarı 

BEBEK 'de 

Alman casusları toplanmış, 
yeni gelenler yakayı ele venniş, 
İngiliz adaları tertemiz bir hal
de! Yutland deniz savaşından 
yeni dönerek büyük filo ile Sca
pa Flwda bulunan "Hampshi
re m Yutland'a gideceğini 
ki~se bilmediği gibi ne vakit, 
nereye ve hangi yolda~ gidece
ği de henüz kimseye soylcrune-

mazdan birkaç gün önce Rusya
da duyulmuş ve bazı yerlerde 
münakaşalar olmuştur. Suç ki -
mindir? intellicens Servis bunu 
üzerine almak istemiyor. Hatta 
İngiliz denizcilerine de yüklet
mek istemiyorlar. Suç hep Al • 
man amirah Scher'in yolladığı ' 
75 numaralı denizaltısında imiş. 
Bazı Almanlar Kiçnerin yola 
çıkacağım bir casus kadının ha
ber verdiğini söylüyorlarmış. 

nadide gül çefitlerimiz vardır. 
Bahçemizi ziyaret etmeden baş
ka yere gitmeyiniz. 

Şişli - Çifte Cevizler 
•~ Etem Ali kardeşler -• 

3928 

tramvay rekabeti karşısında tenzil için yaptığı tenzili, geri alır ki bu da 
edilmişti, Rumelihisarının Bebeğe o • onun hakkıdır. Şirket bütün hesabat 
lan kurbiycti nazara alınarak bunun ve muameliitmı ve biletlerden aldığı 
Anadoluhisarı biletine karşı biraz ücretlerin derecesi için hül.umetimi ~ 

7 odalı, mobilyah tuvalet o· 
dası ve modrrn konforu, büyük 

ı ta racası ve meyve a~açh. bah
I çeyi havı güze] köşk kırahl< 

ve aatılıkhr. lstnnbul 210 No.l hı posta kutusuna yazılması 

~ 
l 

• • • • 
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SON HABER 
Sofyada komünistler 
Gör.in g e Karşı 
Nümayişler Yaptılar 

folis Ateş Etti, Birçok 
Kom ün isf !eri Yaka! ad.r 

OBring va karısı 

Fransada seçim 

Sen Şarbayh§ında 
komünistler 
kazandı 

Paris, 27. A.A. - Dün ayan 
seçicilerinin belitilmesi (tayin) 
için Sen Şarbaylığı genel kuru
lunda seçim yapılmıştır. 

Bu seçimin sonuçları, komü
nistler için açık bir muvaf faki
yettir. 

Komünistler birinci turda 12 
üyelik almışlardır. Bunların se
kizi yeni kazançtır. 

Diğer partilerin aldıkları so
nuçlar aşağıdadır : 

Sosyalist 2.- İki üyelik kay
betmişlerdir. Yeni sosyalistler 
2.- bir üyelik kazanmışlardır. 
Bağmsız sosyalistler 1 - Bir 
üyelik kaybetmişlerdir. Radikal
lar 5.- bir üyelik kaybetmişler
dir. Sol Cumuriyetçiler 3.- bir 
üyelik kaybetmişlerdir. Bağın
sız radikaller 2.- Bir üyelik ka
zanmışlardır. Hiristiyan halkçı 
demokratlar 2.- bir üyelik ka
zanmışlardır. 

Bu suretle birinci turda 27 ü
yelik kesin olarak seçilmiş, 23 
üyelik te askıda kalmıştır. • 

( Solia, '21. X:~.-- General kral Boris ile yediler. Yemekte 
,Göring yarın başbakan Toşef ve Göring ile uzun boylu görüştü. Mu·· n ,· h f e Yahu d ,· 
dış bakan,sü ve şümendöferler Kralın bacanağı olan Alman 
bakanlanla görüşecektir. Kral prensi ile bakanlar ziyafette bu D ı 
Sofya civannda bir öğle yeme- lundular. ÜŞ m a n a r 1 
ii verecektir. Göring salı günü Gece Ahnan kolonisi tarafm-
:,,\tinaya gidecektir. dan Göringin şerefine bir ziya- Bir çok yeni hadi-
.. Sofia, 27. A.A. - Havas a- fet verilmiştir. k 1 
Jansı muhabiri bildiriyor: G°örincr son dakikada Atina Seler ÇI arı dl 

Komünistler, karısı ile bera- ,.. A M · ·ı 
her seyahat eden ve şimdi Sof- seyahatinden vazgeçmiştir. Ya- Münih, 27 ( .A.) - i.ını 1 

rm urakla Belgrada gidecektir. polis direktörlüğü bildiriyor. l'ada bulunan General Göring'e ~ 
~arşı nümayişte bulunmuşlar- Ziyafetlerde nutuklar söylenme "Yahudi düşmanlığı hareketi 
,ı_ di. ni şiddetlendirmek için bazı ca-""r . 
. P~Iis ateş etmiş ve nümayiş- Göring- ,ziyafetten sonra ga- ni elamanların kumandası altm-

çılen dairtmıştır. Bir çok ko- zetecilerle görüşecektir. • da Münihte ihtilalci gruplar 
lllünist Yakalanmıştır. • Bulgarlar tekzip ediyor toplanmışlardı. 

İhti1alciler Münihteki Yahq~Bring Atina !~a.: ,.,..Ş&Yi!ı!~2~MA~lti0nft:ni~~~:7'.""'~..,._---...... ~.oı~ı~u·r t>«••rım 
dolandırmıya muvaffak olmuş -_Sofya, 27 (Hususi muhabiri- raya gelmesi üzerine komünist- lardır. 

llıızden telefonla) - Göring bu Ier tarafından gösterişler yapıl-
Babf. ah bakanlarla görüştü. Misa <lığını bildiren haberler doğru Diğer taraftan, bu gcuplar 
ırler öğle yemeğini sarayda değildir. Yahudi dükkanların sergi, vit-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rin ve kepenklerini kirletm4.~-

dir. · YUNANiSTANDA SEÇiM 

Kondilis Selanikte 
Bir Söylev Verdi 
Halkı Kendi Partisine Re.11 

Vermeğe Davet Etti 
~ ~tina, 27 (Hususi muhabiri
'<> ~den) - Seçim mücadelesi 

. Ylevini vermek için Selaniğe 
~lden general Kondilis İstas • 
ı,.~llda parlak bir surette karşı
""lttlış tır. 

liıu ~klanla doğru Majestik ote
llli n. balkonundan söylevini ver 

İhtilalcilerin, katolik kiUse -
sinde "Karitas,, birliğin::ı para 
toplamasında çıkan karışıı.lık
larda suçlu oldukları anlaşıl · 
mıştır. Bu karışrkhklan yatış -
tırmak istiyen polisler de ihti • 
1 ;kiler tarafından tahkir e-.:&il -
mişlerdir. 

Suçlular, yakalanmış, ve 
N asyonal - sosyalist partisine 
yazıh olup olmadıklarına bakıl
madan adliyeye verilmişlerdir. 

Çıplek dansöz 
Paris, 27. A.A. - Parisde bir 

kaberede çıplak danseden Ame
rikalı dansöz Joan Varnerin u
tanmamazlık suçundan muha-
kemesine bugün başlanmıştır. 
Kabarenin direktörü da suc orftir. 

llı~im için verdiği söylevde, 
•ı eketin sükftnete kavuşma
lll Yolunda hükumetin programı 
~ an!atarak bütün Yunanhlart 
t~bakan Çaldarise güvene ça-

' tağı olarak muhakeme edi~ek
tedir. Artistin savgasmı Henry 
Torres üzerine almıştır. 

•• ış ve demiştir ki : 

~--- Rejim meselesinde ulus, 
~~~ gelirse, iradesini bildir
~'ka ıınkanma malik olmalıdır. 
l>~: r.ejim meselesinin siyasal 
l'oJc~rın seçim savaşında yeri 
)' • HükUmet, sadık kalma
b,ğ~d ettiği bugünkü rejime 
ltl\la 1 katmalıdır ve bu mesele 
e>ıılt tarafından ileri sürülürse 
~ınlatmak i~in siyasa a
~ll'lt dü~üncelerini samimi o 
llıe!id·vc bıtaraflıkla söyliyebil
llıeıe{·. Onun İÇ.indir ki, rejim 
'llıda esı .. seçim savaşları sıra -
~ Şa ınunakaşa edilemez. Son-
1ı1c •. 'Ilacak bir şey varsa, o da 
ltrdonce cumuriyeti kabul eden-

en b' · cSi ltr ın olan Metaksasm şim 
~ ... alcı olarak ortaya çıkması-

••t> 
q"k" ~ uınet, cumuriyetçi ye -

ladık kalmaktadır. Gc-

• 

KONDILIS 
lecek rejim hakkında ulUf. J ... 
fikrini sormak ihtiyacını, fakat 
acele bir karar almanın doğru 
olmadığını hissediyoruz.,, 

General Kondilis, bundan 
sonra hükWrıetin yaptığı işleri 
anlatmıştır. 

General, ayrış partilerinin 
yaptıkları karışıklıkların Plas -
trasın ı 933 teki hükumeti yık
ma teşebbüsü ile başladığım ve 
geçen mart azınlığı ( ihtilali) ile 
bittiğini söylemiş, bu azınlığın, 
bir takun iyi sonuçları olmuş -

tur. 
Venizelosun gidişi, Helen u

lusunun birleşmesini, hükumet 
yönetiminde merkez usulünün 
kaldırılmasını, inhisarlarm ku -
rulmasmı, vergide adaletin sağ 
lanmasını, çiftçilik, endüstri ve 
deniz tecimi ile küçük zanaat -
cıhğm ve sermayenin gelişimi 
için tedbirler alınmasını, ordu
nun kuvvetlendirilmesini, işsiz
lere iş verecek büyük bayındır
lık teşebbüslerine girmeğe mec
bur edilmesi için ulusal sosya
list iş programının tatbikini te
min etmiştir. 

Perşembe günü başbakan Çal 
daris buraya gelerek söylev ve
recektir. 

Oirid valisi 
Atina, 27 (Hususi)- Giridin 

idaresi usullerinde hükumetle 
ihtilafa düşen umum vali istifa 
etmiştir. 

Yunanistan -
Yeniden Katolik 
Papas istemiyor 

Atina, 26 (Hususi muhabiri
mizden)- Papazların elbiseleri 
için çrkarılan kanunun tatbiki
na geçileceği haberi üzerine bir 
çok papaslar ve bu arada kato
likler, kanuna uymaktansa 
memleketten çıkıp gitmeğe ka -
rar vermişlerdi. Bu papasların 
çoğu Yunanistana gelmek arzu 
su göstermişlerdir. Fakat geçen 
lerde toplanan Atinş, büyük ru
hani meclisinde verilen karar, 
katolik papaslarm tamamen a
leyhinedir. Yunan papasları i -
çinde ortodoks olanlar ekseri -
yet olduğu gibi, katolik olanlar 
da vardır. Bu itibarla, hariçten 
bu mezhepten ayrıca papasa, ih 
tiyaç yoktur. Bütün Yunan ga
zeteleri, Türkiyeden kalkıp bu
raya gelerek yerleşmek isteyen 
bu papaslar aleyhine yazılarla 
doludur. Bu arada, mesela dün
kü Proia gazetesi diyor ki 

"Bu memlekette katolik din 
cemiyetlerinin birleşmeleri ka -
tiyen arzu edilmemektedir ve 
esasen bu cemiyetlerin hizmet
lerine ihtiyaç gösterecek bir ga 
ye de yoktur. Yunanistanda o
tuz, kırk bin kadar katolik Yu
nanlı vardır. Bunlar kısmen sik 
lat, lyonyen adalarında, kısmen 
de Atina, Selanik ve Patrasta
dır. Halis Yunanlı olan bu kato
liklerin kendi milletlerinden de 
papasları mevcuddur. Binaena
leyh bu katolik vatandaşların 

.da Türkiyeden gelerek burada 
yerleşmek isteyen papaslara ilı
tiyaçları yoktur.,, 

Öteki gazeteler, katolik din 
cemiyetlerine mensup papasla
ra, daha ağır hücumlarda bu -
lunmaktadırlar. Türkiyeden bu 
raya hicret etmek isteyen pa -
paslar, bu münasebetle, burada 
yerleşmiş olan arkac!aşlarımn 
da vaziyetlerini güçleştirmişler
dir. Birçok kimseler, bu vesile 
ile bütün memlekette mevcud 
yabancı papasların da çıkarıl -
masını istemektedirler. 

Uluslar Kurumunun 
kotardığı işleri 
sevinCjle anlat.yor 

Londra, 27. A.A. - Cenevre
den dönen Eden, evvelki akşam 
Londraya gelmiş ve kendisine 
sorgular yapan gazetecilere şun 
lan söylemiştir : 

"Uluslar kurumu konseyinin 
son iki haftada başardığı işler
den memnun olmalıyız. Kota
rılacak üç önemli sorum vardı : 

Dançig sorumu, Yugoslav
Macar ve İtalyan-Habeş anlaş
mazlıkları ... 

Dançig sorumu hakkındaki 
güçlükler dağıtılmıştır. Yugos
lav - Macar anlaşmazlığı bu
gün kotarılmış bulunmaktadır. 
İtalya ile Habeşistan arasındaki 
anlaşmazlıklar işi iyi bir sonuca 
doğru gitmektedir. Bu üç so 
rumda uluslar kurumu oto
ritesini ve arsıulusal sorumların 
barışa uygun bir şekilde kota
rılması için kapasitesini bir kere 
daha ispat etmiştir. İlgili taraf
ların tedbirli hükumet adamları
na, ve bu iyi sonuçlan elde eden 
bütün hükumetlere teşekkür et 
mek borcumuzdur. 

lngiliz pamuk endUstrisi 
Londra, 27 (A.A.) - Endüs 

tri odaları kongresi, pamuk en
düstrisinin yeniden tanzimine 
ait bir plan neşretmiştir. Bu 
planda, pamuk endüstrisindeki 
buhrana sebep olarak evvelce 
Lancashire tezgahlanmn müş
terisi bulunan Çin, Japon ve 
Hindistan pamuk tezgahların -
daki fevkalade gelişme (inki
şaf) ve Japonyadan işlenmiş pa 
muk ihracatının çoğalması gös
terilmektedir. 

FRANSADA BÜTÇE AÇIGI 

Hükumet Bugün Meclisten 
Geniş Salahiyet istiyecek 
Kabine Hazırlanan Projenin 
Metni Üzerinde Uyuştu 

Fransız Başbakam Flander 
ve Finans Bakam 
Germain Martin 

Fransada devlet ve şimendi -
ferler bütçesi 1932 denberi her 
sene 1 O milyar açık vermekte -
dir. 1935 yılında da aynı dert 
vardır. Bu hesaba göre, "devle -
tin, ve büyük şimendifer hatla
rının ihtiyaçlarını temin etmek 
için dört senede 40 milyarlık 
borç almak zarureti hasıl ol
muştur. Halbuki aynca, milli 
müdafaa ve büyük nafıa işleri 
için de bir takım büyük masraf
lar yapılmıştır. 

İşte bütün bu sebeplerden do 
layı Fransız maliyesi günden 
güne zorluklarla karşılaşmış ve 
ek~ JwL••• w••• ~~ 
Ierin nısbi bir şekilde azalması 
da bu zorlukları daha fazlalaş
tınnıştır. 

Şimdi kabine bunu düzeltmek 
için kamutaydan geniş salahi -
yet istemektedir. Kabinenin bu 
salahiyetleri nasıl kullanacağı 
henüz bilinmiyor. Fakat bunun 
frank üzerinde bir tesiri olma -
sın dan çok korkulmaktadır. 

Kabine azalan kamutaya ve
rilecek proje üstünde uyuşmuş
lardır. Mesele bugün mecliste 
incelenecek ve bu esnada her 
halde çok büyük münakaşalar 
olacaktır. 

Dün bu hususta şu telgrafları 
aldık : 

Ajansın haberleri 
Paris, 27.A.A. - Bu sabah 

toplanan kabine kurulu hasta 
yatan Flandinin yerine Germain 
Martin'in öğleden sonra parla
mentodaki söylevini gözden ge
çirmiştir. Bakanlar, tükel selahi
yet meselesi hakkındaki karar
larım bildirecelderdir. Prensip 
itibariyle bu hususta uyuşul
muştur. Ve tüze bakam ile Ma
rin de bunu kabul etmişlerdir. 
Ancak parlamento finans başka
nı Molvy başkanla yaptığı ko-
nuşma sırasında dün bazı itiraz
larda bulunmuştu. Anlaşılıyor 
ki finans komisyonunda bir ta
kım mukavemetlerle karşılaşıla
caktır. Kabine bu selahiyetlerin 
genişliği vesairesi hakkında da 
bir karar verecektir. 

Başbakanın istediği hükume
tin, bu salahiyetleri sene so
nuna kadar almasıdır, ta ki lüzu
mu olan ekonomi tedbirleri alın
sın ve ayni zamanda Frang'ın 
müdafaası da elde edilebilsin. 
Kabine, ·selahiyet işini hükUıne
tin güven meselesi yapıp yap
mıyacağını da kararlaştıracak
trr. 

GörUşmeler 

Paris, 27. A.A. - Parlamen-

to açılmadan hükumetin istiye
ceği tükel selahiyet hakkında si
yasal görüşmeler devam etmek
tedir. 

Flanden, parlamento finans 
komisyonu başkanı Malvi, La
va! ve Pernot ile uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

Cumuriyetçi demokratlar bir
liği başkam ve devlet bakam 
Marin gazetecilere, "bugünkü 
durumu korumak için tek bir ça
re varsa o da tükel seJfilliyet 
şeklidir,, demiştir. 

Kabine uyuştu 
Paris, 27. A.A. - Reuter a

jansı muhabirinden : Kabine, fi
nansal ve ekonomik krize karşı 
gelmek için hükumete tükel yet
ke verilmesini isteyen kanun 
projesinin metni üzerinde uyuş
muştur. Bu metnin kesin şeldi 
bu sabahki bakanlar toplantısın
da kararlaştırılacak ve öğled~n 
sonra kamutaya verilecektir. 

Frank'1n korunması lazım 
Paris, 27. A.A. - Birkaç gün 

denberi birçok ekonomik grub
lar, başbakanlığa müracaat ede
rek para istikr,annın yürütülme
sini istemekte ve Frangın kıy .. 
metten düşürülmesi hakkında 

herhangi bir projeyi protesto et
mektedirler. 

Diğer taraftan, karışık tecim 
odaları ile, tecim odaları baş
kanları birliği paranın kıymet· 
ten düşürülmesine karşı durum 
almışlardır. 

Temps diyor ki 
" Hazineniı:ı kurtuluşunu ve 

Frangın korunmasını teknik ted 
birleri toplu bir şekilde tatbik 
etmek suretile elde etmek müm· 
kündür. Bu teknik tedbjrler ise, 
devlet n..-allmTnnt azaltılma
sından ibarettir.,, 

Gazete, hükumetin istediği fi
nans bakımından tükel yetkeyi 
doğru bulmaktadır. 

Joumal des Debats diyor .ld : 
" Asıl lazım olan şey, hüku

metin kuvvetli, istediğini bilir 
olması, Frangın asıl kıymetini 
korumak için elinden geleni ya
pacağını ve kl.lrtuluş savaşında 
Fransızların her Çjlışmayı, her 
fedakarlığı göze aldıklarını kuv
vetle söylemesi lazımdır.,, 

HAMBURG'TA 

Deniz günü için 
Buyük merasim 

Berlin. 27 (A.A.) - Hess. 
dün deniz günü uğu için 
Hamburgta Naz= bütün Al -
man limanları micilerinden 
100.000 kişinin önünde bir söy
lev vermiş ve demiştir ki: 

,.Ordu ve nasyonal sosyalist 
partisi Almanyanın temel dire
ğidir. Küçük Reichswehr'in bu
gün kuvvetli bir ordu olduysa 
bunu Hitlere borçluyuz. Gemi
cilerimizin özverisi barış İ\;in 
bir takım siyasacılarm ene sür
dükleri paktlardan belki de ca
ha önemlidir. Ara sıra düşman
lıktan da Heri gelen tedrırlerin 
ağırlığı altında Almanya k .. ndi 
ekonomisini yine kendi ;ıraçları 
ile düzeltmek mecburiyetinde 
bulunuyor. 

Biz, otarşı içinde yaşamak ıs~ 
temiyoruz. Fakat otarşive hak
kımız olmahdıı. Bütün insanlık 
gibi Almanyanrnda savaş vara-
Jarrru sarmak için barışa ıhtıya
cı vardır.,, 

Buna çare olarak, ne şekilde 
olursa olsun, pamuk işliyen bü
tün endüstrilerin birleştirilmesi 
tedbiri ileri sürülmekte ve aynı 
zamanda özel girişitlerin (hu
susi teşebbüslerin) endüstri 
merkez yönetimi (idaresi) baş
kam tarafından seçilecek 10-15 
üyeden mürekkep bir korporas-

yona devri teklif edilmektedir. 

Bütün Almanyada kutlan • 
makta olan deniz g ününden 
maksat deniz işlerinin biivük 
önemini Alman ulusuna anl~t -
maktır. Hamburgta yapılan 
törenlerde ordu ve donanmanın 
delegeleri de bulunmuşlardır~ 

Anlaşma olmadığı takdirde 
hakeme müracaatla özel sosye
telere tazminat verilecektir. 
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HAKYER~ERINDE 

t rlar Arasında 
Orhan Ahidıiıin Pr. Akıl Şakir 

Aleyhine Açtığı Dava 
Bir antrenman esnasında ko

lu kırılan Himmet pehlivan bun 
dan iki sene evvel Alınan has -
tahanesinde, iyi tedavi edilmi • 
yerek kolunun sakat bırakıldığı 
iddiasile Alman hastahanesi 
müdürile ameliyatı yapan ope
ratör Orhan Abdi aleyhine bi
rinci ticarette bir milyon lira
lrk bir tazminat davası açmıştı. 

~u dava, devam ederken, ope 
rator Orhan Abdi de, hukuk 
mahkemesinde ehli vukuf ola
r~k dinle~en profesör Akil Şa
kı~. al.eyhıne ehli vukufluk işini 
suııstımal ettiği iddiasile müd
~ei u~umi!iğe müracaat etmiş
tır. Muddeı t.ımumilikçe tahki
kat yapılarak profesör Nissen, 
operatör M. Kemal, doçent Ka
zım İsmail şahit olarak dinlen
rn;şıerdir. 

Şahitler, ayrıca müşterek bir 
rapor da hazırlamışlardır. Ev
velce, dinlenen Akil Şakirle, bu 
heyetin hazırladıkları raporlar 
arasında ayn gayrılık ve birbi
rini tutmamazlık görüldüğün -
den bu meselenin halli icin müd 
dei umumilik raporların tıbbı 
adliye gönderilmesine karar 
vermiştir. 

* Sirkecide ufak tef ek bazı 
heykeller satan Aleksandrdan 
haraç istiyen Mehmet isminde 
biri, zabıta tarafından numarası 
zaptedilen bir beş liralığı cebine 
koyarken, memurlar tarafından 
üzeri aranmış ve beş liralık bu
lunmuştur. Mehmet , tevkif edil 
miştir. 

* Kağıthanede bir içki alemin 
de arkadaşlarından Ömeri hafif 
ve Seyf eddini ağır yaralamak
tan suçlu Ahmet, müddei umu
milikçe tevkif edilmiştir. 

* Tahtakalede, yüz paralrk 
bir alacak yüzünden arkadaşı 
Kazımı öldüren hamurkar Re
cebin dün ağır cezada duruşma
sı bitirilmiştir. Hamurkar Re
cep 7 ,5 yıl ağır hapis cezasına 
mahkum olmuştur. 

* Galatada Dabkovic adında 
birinin Merkez Bankas;nın mü
hür ve makbuzlarını taklit ede
rek yaptığı sahtekarlıktan bah
setmiştik. Dabkoviç, lsviçrede 
dolandırmak teşebbüsünde bu -
lunduğu ileri sürülen bankanın 
verdiği adres üzerine müddei 
uınumilikçe tevkif edilmiştir. 

*. ?onguldakta Elmasyanın 
katılı olduklarından şüphe edi
lerek yakalanan Muharrem oğ
lu Mehmetle Salih oğlu Meh -
met, d~n akşam geç vakte ka
dar adlıyeye verilrnemişlerdir. 
Suçluların bugün Zonguldaktan 
getirilmeleri muhtemeldir. 

* E . rmenıce Askarar gazete-
sind~ çıkan bir razıdan dolayı 
Y edıkule Ermem hastahanesi 
hekimi doktor Scrkisyan tara _ 
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fmdan bu gazetenin sahibi ve 
neşriyat müdürü Manok Ars
lanyan aleyhine açılan davaya 
dün birinci cezada devam edil
di. 

Davacı vekili neşriyatın bazı 
noktalarının tetkikini istedi. 
Hakyeri, bunlarm tetkiki için 
duruşmayı başka güne bıraktı. 

* İslam isminde 12 yaşında 
bir çocuğa sarkıntılık yapan 
Mehmet, yakalanmıştır. 

* Adliye koridorunda arala
rında çıkan bir kavga neticesin
de, avukat Vedat tarafından to
katlandığı iddia eden avukat 
Şefik, Vedat aleyhine birinci 
sulh cezada bir dava açmıştı. 
Baro inzibat meclisinin tavas -
sutu üzerine Şefik davasından 
vazgeçmiştir. İnzibat meclisi, 
iki avukatı barıştırmağa çalışa
caktır. 

* Evinde tütün kıymak için 
bir havan ve bir bıcak bulunan 
Şuayip ve Hasarım duruşmaları 
dün 9 uncu ihtisas hakyerinde 
bitirildi. Bu aletlerin kaçakçı -
lık maksadile bulundurulmadı· 
ğı anlaşıldığından beraetlerine 
karar verildi. 

* Eroin satmaktan suçlu 
Tevfik ve Hasanın duruşmala
rına dün 9 uncu ihtisas hakye-
rinde devam edilmiş, sekiz şahit 
dinlenmiştir. Diğer iki şahit i
çin duruşma başka güne bırakıl
mıştır. 

İst: 1 ci iflb memurluğundan: 
Galatada Merkez Rıhtım hanında 21 
numarada maden kömürü ile meşgul 
iken halen Feriköyde Bulgar çar~ı
smda Arpa su sokağında Nusret a
pnrtımanının 4 UncU katmda oturan 
Bodos oğlu Vasil Prodromidisin ve 
Beyoğlunda Sakız ağacı caddesinde 
Papazyan apartnnanırun 4 Uncu ka
tında oturan İstefan oğlu Panayot 
Vasiliyonun İstanbul asliye ikinci ti
caret mahkemesince 28-11-934 günle
mecinde iflblanna ve ıflbın mezkfir 
tarihten itibaren açılmasına ve tasfi
yenin adi şekilde yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan : 1 - Müflis
lerde alacağı olanların ve istihkak 
iddiasında bulunanların alacaklarım 
ve istihkaklarını illindan bir ay için
de ı inci iflas dairesine gelerek kay
dettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları ve saire) asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi eylemele
ri. 2 - Hilafına hareket cezai me
suliyeti müstelzim olmak üzere müf
lisinlerin borçlarının aynı müddet i
çinde kendilerini ve borçlarım bildir
meleri. 3 - Müflislerin mallarını her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak şartile bunları 
aynı müddet =;inde daire emrine tev
di etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
suliyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 
4 - 6-6-935 tarihine müııad;f per
şembe gilnli saat 10 da alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
milşterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa 
haklan olduğu il!n olunur. (11868) 

- Yalnız yelken açmakla 
her limana girilmiyeceğini bil • 
miyor galiba. 

Pirovani patronun yüzüne 
baktı. 

Ne demek istiyordu? 

- Yok gördüğümü ve işitti
ğimi söylüyorum. İki. gencin :_~
lihi üzerinde saka edılmez degıl 
mi? Şimdi ba~a kalırsa yarın 
akşam (Atik) çiftliği~e h:!~~er 
gideriz. Yüz yüze gelıp goruş -
mek daha doğru olur. Esasta 
anlaştıktan sonra ... 

Az konuşan, fakat fikirlerini 
tartarak, yerinde kullanarak 
söylere? Turgut hemen değişi
vermıştı. 

Ciddi bir tavırla: 
- Arkadaşların bu ham top

raklar üzerinde kafa yoracak 
daha çok mühim işleri vardır. 
Çocukluğu bırakalım, dedi. 

Ve ağır ağır yürüdü. 

Yaz midesi 
Midenin şekli bütün yıl, şüphe
siz aynidir. Fakat işlemesi yaza 
ve kışa göre haylice değişir. 

Bir kere, yaz gelince insanın 
iştahı kendi kendine azalır. Bu 
da yazın daha az yemek gerek 
olduğuna tabiatin bir ihtarıdır. 
Bu ihtarı aldırmıyarak, insan 
yazın da kışın yediği kadar ye
mekte devam ederse, tabiat öf
kelenir, cezayı mideye ~ektirir. 
Yazın iştahım azalması, tabii

dir ki, sıcak mevsimde bedenin 
daha az işlek olmasından ileri 
gelir. Bir insan orta sıcaklıkta 
mesela 3000 kalori yakarsa, sı
caklık artınca bu sayı iki bine 
düşer. İnsanın iştahı da bedenin 
ihtiyacını bildiren bir istekten 
başka bir şey değildir. 

Havalar ısınınca, insan az ye
mek yese bile, mide gene nazik
leşir. f3unun için, bizim alaturka 
yeme~lerin az yağlı olmasına 
yazın daha ziyade önem vermek 
lazım olur. Hele yemişlerin iş
tah açtığına, buzda so~utulmuş 
suyun sıcakta keyif verdiğine 
aldanarak onlara karşı rağbeti 
hiç arttırmamalıdır. 

Yaz gelince, yemeklerden 
sonra dinlenmek, hatta biraz 
uyumak meselesi de tekrar mey
dana çıkar. Bazıları insan yal
nız midesiyle değil, bacaklariyle 
de hazmeder, diye yemekten 
sonra yürürler. Bazıları da ye
mekten sonra gelen tatlı gev
şekliğe dayanamıyarak uzanır
lar, uyurlar. 

Yemekten sonra yani haz
mın başlangıcında, genişçe bir 
koltukta yahut bir kanapede 
yirmi dakika kadar dinlenmek, 
hatta bir şekerleme yapmak, he
le midesi ziyade nazik olanlar 
için, hazmı ~olay~aştıracak bir 
şeydir. 

Daha sonra, pek sıcak olmı
yan günlerde, açık havada yürü
mek hazmın tamamlanmasına 
pclc f :ıydalı vlur. Anoels ln.• h ... 

zım yüri!yüşünde terlememek 
şarttır. Terleme yürümenin de 
müddetini gösterir. Ter başla
yınca gezmeyi bırakmak lazım 
oldu(!u anlaşılır. 

Bu suretle hem, yemekten 
sonra yürümelidir, diyenlerle 
oturmalıdır, diyenler biribirlcri
le uzlaştırılmış, hem de en doğ
ru yol tutulmuş olur. 

Lokman Hek'm 

Tramvay amelesi 
12 saat şahşbrıhyor 

Tramvay şirketi, vatmanlık 
yapan amelenin günlük çalışma 
müddetini 13 saate çıkarmıştır. 
Ancak 13 saatten fazla çalıştı -
rılan ameleye fazla çalışma üc
reti verilmektedir. Tramvay a -
melesi, sirketin normal mesai 
saatini fazlalaştırdığını ileri sü 
rerek müteessir olmaktadır. 

Tramvay şirketi amelesi te -
sanüt ve taavün cemiyeti per
şembe akşamı saat 21 de Beşik 
taş deposu salonunda yıllık top 
lantısmı yapacaktır. 

kaim siyah gölgeleri yerdeki çi
çekli halıları kafes gibi işlemiş
ti. 

Bu akşam alev rengi bir ipek
li elbise giyen Erguvan misafir
lerini ağırlıyor. 

Mardin'in İlbayı ve ileri ge · 
lcnleri, Basibrin petrol ve arazi 
işletme şirketi müdürü ve bazı 
mühendisleri davetliler arasın -
daydılar. 

Bu mesele üzerine daha fazla 
konuşamadılar. Moreno ve Pro
vani yanlarına gelmişlerdi. 

Onun böyle ayda, iki ayda 

Erkek Kız FiN KADINLARI SiLAH BAŞINDA 

Finlandiya ile Ekonomsal 
Bağlarımız Arttırılacak 

Dayak yiyen Ba
yan karakolda 
Erkek kılıkta gezen genç krz 

Melekzat ile nişanlısı günün 
mevzuu oldular. Şimdi de Me-
lekzat Remziye tarafından dö
vüldüğünü ileriye sürmektedir. 

Dün görüştüğümüz bu bayan 
lardan Remziye: 

Finlandiya Elçisinin Eşi Türkiye 
Hakkındaki Görüşlerini Anlattı 

- Ben hiç bir zaman böyle 
bir şey yapmadım, yapmazdım 
da ... 

diyor. Erkek kılığında gezen 
Melekzat ta: 

- Genç bir erkek, hiç bir ka
dından dayak yer mi, böyle şey 
olur mu? 

Diyor. 
Fakat her iki yanın bu red 

cevaplarına rağmen hakikatte 
böyle bir dayak faslr olmuştur: 

Evvelki gün yine Remziyeye 
rastlayan Melekzat ona bazı 

şeyler söylemiştir. Buna sinirle
nen Remziye: "Sen benden ne 
istiyorsun ayol?,, diye Melekza
tın yakasından tutarak üç, dört 
tokat atmıştır. 

Melekzat şaşkınlığından hiç 
bir mukabelede bulunamamış, 

fakat etraftan yapılan müdaha
le sayesinde iş büyümemiştir. 

,Bu hadise üzerine Melekzat ka
rakola baş vurarak şikayette bu 
lunmuştur. 

Şimdi iki taraf m bu işi ört
bas etmekle beraber Melekzatm 
anası dün karakola şikayetçi ve 
davacı olduklarına dair bir isti
da vermiştir. Bu suretle ilk ifa
de resmi muameleye girmiş bu 
lunmaktadır. Yakın bir zaman
da bu işi de hakyeri salonların
da göreceğiz demektir. 

Sular Bugün 
il C K 

Terkos fabrikasında su yük
seltme borularında dün büyült
me ameliyesine başlanmıştır. 
Bugün saat on ikide su açıla
caktır. 

Yangın çıkınca itfaiyenin su
suz kalmaması için Beyazıtta 
yangın su cleposile diğer depo
lar su ile doldurulmuştur. 

TUrk Üniversitesini davet 
İstokholm üniversitesi, ecnebi 
üniversite talebelerini ve bu a
rada Türk Üniversitesini de ta
til kurlarına davet etmiştir. Kur 
müddeti 8 - 28 ağustosutr. Bu 
müddet zarfında arsıulusal pro
fesörler tarafından tabii hayat, 
lisan, sosyal hayat, güzel sanat
lar, ve ekonomi hakkında kon -
feranslar verilecek, kurdan son
ra da 8 günlük bir tetkik seya
hati yapılacaktır. Bu münasebet 
le trenlerde yüzde 50 tenzilat 
yapılmıştır. 

Davetliler için iki taraf ara • 
sında bir anlaşma yapıldığı için 
Basıbrin'de kalanlar bu geceden 
mahrum kalmrşlardı. Yalnız 
Provani çağırıldığı halde gel • 
memişti. 

Bu nisan ziyafeti Atik' ten, 
Mardinden ziyade Basibrin'de 
alaka uyandırmıştı. 

Davet tezkereleri dağılırken 
Provani sordu : 

- Madam Muhtar gelmiye -
cek mi? 

Turgut her zamanki ağırlığı 
ile cevap verdi: 

- A tik'ten gelen tezkereler· 
bu kadar. 

Finlandiya elçisi Talas bun
dan dört hafta evvel Ankaraya 
gitmiş ve dün sabah şehrimize 
dönerek dün akşamki trenle 
Sof yaya hareket etmiştir. 

Talas Finlandiyanm aynı za
manda Balkan memleketleri ve 
Macaristan hükumeti nezdinde 
sefiridir. 

Türkiye ile Finlandiya arasın 
da mevcut tecim bağlantısı bu 
temmuzda bitecektir. Sefir An· 
karada yeni bir anlaşma için mü 
zakereye girişmiştir. Sefirin 
dün bize söylediğine göre mü -
zakere henüz bitmemiştir. Mü
zakereye sefaret katibi Yalan ti 
devam edecek ve ümit edildiği
ne göre yeni anlaşma bir hafta, 
on güne kadar imza edilecektir. 

Türkiye - Finlandiya tecim 
müvazenesi Türkiyenin lehine
dir. Son bir sene zarfında Tür
kiyeden Finlandiyaya 500 bin 
liralık mal ithal edildiği halde 
Finlandiya bize 300 bin liralık 
mal satmıştır. Sefir müvazene
nin temini için Finlandiyanın 
Türkiyeye ithalatının arttırıl -
masmı istemiştir. Yeni ticaret 
muahedesinin takas esasına da
yanacağı tahmin ediliyor. 

Talasın karısı Bayan Talas 
ilk defa olarak memleketimize 
gelmiş Finlandiyalı genç bir mu 
harrirdir. Bayan Talas hukuk 
doktorudur. 

Finlandiya hukuk fakültesin
de bir zaman profesör bulunan 
sefir Talasın eski talebesinden
dir. Bu çift yeni evlenmişler ve 
balayım yapmak için İstanbul 
ve {\nkarayı ziyaret etmişlerdir. 

Dün Perapalas otelinde Ba -
yan Talas ile görüştük. O bir 
muharrir sıfatile ilk defa olarak 
!)C1Uı0 a a: ,.,.. •••J - •--· ·-··-- ·--

kikler yapmıştır. Bayan Talas 
diyor ki: 

- Finlandiyaya döni.işümde 
gazetelere Türkiye lehinde ya -
zılar yazacağım. Ankarada bir 
çok zevat ile görüştüm. Başve
kil İsmet İnönü çok kuvvetli 
bir şahsiyettir. Türkiyenin sos
yal ve siyasal durumu hakkın
da mühim fikirler elde ettim. 
Bunları birer birer Finlandiya 
halkına bildireceğim.,, 

Bayan Talas ile biraz Finlan
diyadaki feminizm durumundan 
bahsettik: 

- Finlandiya A vrupada ka
dınlara ilk defa seçim hakkını 
veren bir memlekettir. Parla -
mentoda bir kaç kadın saylavı
mız vardır. r!·thtelif mesleklere 
mensup kadınlar günden güne 
artıyor. O kadar ki erkekler 
bundan şikayete başlamışlardır. 

Finlandiya kadınlığının bu -
gün nazarı dikkatini celbeden 
vasfı vatanperverliktir. Finlan
diya ordusunda gönüllü kadın 
teşekkülleri vardır ki bunların 

dostların listesi beraberce ha -
zırlanırken Şahin Basibrin'e ye
ni gelen Muhtar ve karısından 
da bahsetmişti. Erguvan kapalı 
kelimelerle sordu: 

- Siz davet etmek istiyor 
musunuz? C 

Bu sorus delikanlıyı ku~k.ı ~ 
landırdı. Genç kızın Basibrin'de 
geçen hadiseleri duyması ihti -
mali vardı. 

Bu küçük ihtimal ona hemen 
şu cevabı verdirdi: 

Hayır. Madem ki sizinle he -
nüz tamsmış değildir. 

Ve yalnız bu kadar bir konuş
ma ile Muhtar ve karısr bu zi -
yafote cağırılmamrslardı. 

Fakat Atik'teki bu sade ve 

Talas 

' ~if esi savaşta orduya yardun 
etmektir. Çoluk ~ocuk sahibi an 
neler orduya gönüllü olarak ya· 
zılıyor ve üniforma giyiyorlar. 
Kadın alaylan·.ın mevcudu bir 
kaç yüz bindir. Bu alaylar geçit 
resimlerine de iştirak ediyorlar. 

- Kadın askerler silah taşı· 
yorlar mı? 

- Hayır, silah taşnnıyorlar, 
fakat kullanmasını öğrenir.or
lar, tayyareye biniyorlar. Uni· 
forma gri renkte önü kapalı ve 
yüksek yakalı bir roptan ibaret• 
tir.,, 

Talaslar sonbaharda tekrar 
memleketimize gelecekler, o za
man İzmir gibi bazı büyük şehir 
terimizi de ziyaret edeceklerdir. 

Çorumdaki hadise 
Çorum muhabirimiz, Çorum -- ·- . - ... - .. - . 

Ruşen Zekinin iki talebesi ile 
beraber komünistlik suçundan 
tevkif edildiklerini bildirmişti. 
Orhan ve Necmettin ismindeki 
bu iki talebe hakkında başlayan 
tahkikat bitirilmiş, ve her ikisi 
de serbest bırakılmışlardır. İki 
genç bize gönderdikleri bir mek 
tupta, kendilerine komünistlik 
gibi bir suç atfedilmediğini ve 
küçük bir şüphe üzerine evlerin 
de yalnız arama yapıldığını bil· 
direrek diyorlar ki: 

"-Türkçe mualliminin evirı 
de bir taknn kağıtlar bulundu
ğunu biliyoruz. Fakat işin içyü• 
zü hakkında bizim de fazla ma-
lumatımız yok. Evlerimizde a• 
rama yapıldı, hiç bir şey bulun
madı, karışık hiç bir işle alaka· 
mız yoktur.,, 

Bizim aldığımız yeni bir du • 
yuma göre, öğretmen hakkında• 
ki tahkikat sürmektedir. SonuÇ 
bugünlerde belli olacaktır. 

Demir beyin bu akşam için ti 
Mersin'den getirttiği garsontat 
çalışıyorlardı. Meşhur mermer 
masaya eklenen küçük masalar' 
la salonda bir at nalı şeklinde 
toplanmışlardı. 

Y emeg-in ortalarında Turgut . "( 
ayağa kalktı. Ve kısa, sade oı 
söylevle talihlerini biribirı~e 
bağlayacak iki gencin bu ılk "~; 
leşmelerini kutluladı. !Iba:~. ,, 
ateşli ateşli uğur ve hayır d· .e 
di. 

Misafirlerin bir kısmı g~~: 
kalmayarak otomobille fönr!~ .
ler. Bir kısmı başta Vauon ° at 
mak üzere çiftliğin o pek rah 
misafir odalarına çekildiler Nadya'nın Basibrin'e geli -

şindenberi adeta birer salon a • 
damr olmağa başlayan iki hem
şehri şimdi biribirlerile de reka
bete düşmüşlerdi. Pirovani ya
ka cebine koyduğu beyaz men
dilin ucunu bir bayrak gibi sar
kıtını~tr. Arkadaşı onunla e:ğleni 

bir öyle iğneli, zehirli hareket
leri vardı ki acısını günlerce u
nutmazlardı. 

Provani homurdandı. Patro -
nun arkasından baktı, baktı. Ar 
karlaşma da bir şey söylemeden 
ters yüzüne döndü ve uzaklaştı. 

On iki silahlı muhafız cif tli -
ğin dış kapısında nöbet bekli -
yorlardı. Demir bey iki yıl ön
ce ~r.guva~ı isteyen bir aşiret 
b~yının munasebetsizlik etme _ 
sınden çekiniyordu. Kendi mu
J:ıafızlanndan baska İlbay ve 
J~ndaı:na kumandam, Diyarbe
kırdekı ordu kumandam da a -. 

1 
. . gır 

maıyet erıle geldıkleri için bu 

İspanyol burnunu kaldırdı: 
- A vıp. Bövle bir ziyafete 

ancak Ma<lam Muhtar gibi za -
rif bir kadın davet edilebilir. 

kücük muhaverenin neticesi Ba
sibrin'de büvük bir hadise oldu. 

• 11· 
B · · · sa.bS u nışan gecesının . ri· 

yordu: 
_ Bu bir mendil değil yel • 

ken! 
Turgut gülümsedi: • 

• O akşam Atik çiftliğinin mü-
zeye benzeyen büyük salonunda 
bütün mumlar yanmıştı. 

Vahşi hayvan kafalarının a
sılı durduğu mermer kolanların 

akşam bir tehlike olamazdı. 
Atik çiftliği 'tarihi bir akşam 

geçiriyordu. 
Basıbrin'de yalnız Muhtar A

rif, Provani ve Nadya ile Lehli 
bir kaç mühendis kalınıştı. Vat
son, Moreno Turgutla beraber 
Şahinin nişan gecesinde bulun
mağa canatmışlardı. 

Turgut cevap vermiyerek 
mühennis Kontrak'a seslendi: 

- Gel dostum, kartını al. 
Yarın akşam Atik'te sen de bu
lunacaksın. 

İspanyol cevapsız bırakılışın
dan büsbütün krzdı. Fakat hir 
şey söyliyemedi. 

Nişan ziyafetine çağırılacak 

O akşam davetliler otobüsle 
çiftliğe giderlerken gazinodaki 
masalarında yalnız kalan Pro -
vani, Nadya ve Muhtar Arif baş 
basa eğlenmek için her aksam
kinden çok içki ısmarlıyorlardı 

Basibrin'de bu üç ayaklı dost
luk sofrası kurulurken Atik sa
lonlarında ziyafet başlamıştı. 

Turgut ve arkadaşları Ba~1~8,. 
ne erkence döndüler. Tezgah 
da işler başlamıştı. ·;ıı\i· 

Şahin ömrünün en tatlı gu 
nü yasıyordu. ~s· 

Sabahleyin onları avlu~'3 11e• 
dar geçiren Erguvan Şahıne 
da ederken• vıı!} 

(Arkası 
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Açık sözler 
Dinledik 

lier şeyi açık söylemek, ya -
tıın ağızla, söyler gibi görün -
~ekten iyidir. Açıkça söylenen 
Soz, ilkin belki korkutur, belki 
ficendirir, işiten kimseleri bel
;1 tasalandırır. Ancak, sonra -
G~~, bunun neden apaçık söylen 
~~ı anlaşılınca dinleyenler için 

l 
r KLAVUZ 

iÇiN DERSLER 
~-U~Ç~~--~d---A~~~U-V~V~E-T~!~l 1 1 ~!~1::~ 

.miz:in boş gözlerine karı;ıhklarmı yer 

Uşünınek, toparlanmak, atik 
davranmak sırası gelir. Bir ger
Çeği, yalan örtüsü altında gizle
reğe kalkışmakla, korku uzak-
aştzrılmrs olmaz. 

c1 İsmet İ~önü uçak toplantısın-
a, hiç bir yanını eksik bırak -

ll1adan bütün korkunçluğu ile, 
h~vadan gelecek tehlikeyi bil -
dırdi: 

- Ucaklarnnızı en az (500) e 
~1karnıa-1ıyız. Karalarımızı, her 

angi bir saldınşa karşı koru -
Yabiliriz. Denizlerimizde de 
güçlüyüz. Yalnız, havadan ko
Pdacak bir fırtınayı önleyemeyiz, 

edi. 

h. Bi:, geçmisi söyleyen tarihin 
el ıçv hır yaprağında, Türke bir 
0~runun bu kadar açık ve ol -
~~gu gibi anlatıldığını görme -
~ık. 

1 Balkan savaşından önceki ay-
1 araa, ileri gelen politika adam-
arırnız, her kovuğunda bir ba
~t fıçısı saklı, te~elerinde sün
guler çakılı olan Rumeli dağla
tı:ıı, uzaktan bir marul tarlası 
gıbi dümdüz ve yemyeşil görü -
~~.r ~e bize öyle gösteriyorlardı. 
1~Yuk savaşta, tam dört yıl, bir 

b.uni~e ~amanlı ekmeği verip 
ır elımıze Alınan dürbününü 
~t~~~urarak işlerin te>z penbesi f 1ttigıne bizi kandırmağa çaba-

--~~-- muwww. 

-17-
Taalıhüt etmek - 1 - Yükemnek, 

2- üstenmek, üstüne almak 
Taahhütlü - Baii'Jtb 
Müteahhit - Üstenci 
Müteahhitlik - Os~encilik 
Taahhüt- 1 - Yüken 2 - Üsten 
Büyük Britanya Dış. İşl_er Ba~a~.ı, 

İngilterenin Avruad.a ~ıçbır yenı yvu
ken altına girmek fıkrınde olmadıgı· 
nı açıkça söylemiştir. 

Siz bu sözünüzle, bütün ulusa kar
şı, ağır bir yükcn altına girdiğinizi 
düşünüyor musunuz? 

Harp sonrasmdanberi yükendiği -
miz bütün dostluklara bağlı ve bayn 
kaldık. 

Dün gazeteye bağıtlı bir mektup 
yolladık. 

Arkadaşım harb gereçleri üstenci
liği eder. 

Sil Bakanlığı üstencilerinden biri, 
dün gözet altına alınmıştır. 

Üstendiğiniz (üstünüze aldığınız) 
bu işi tam zamanmda yapmalısınız. 

Bu misallerde geçel} yem kelimeler 
Gözet - Nezaret 
Gereç - Malzeme 
Bayn- Sadık 
Bayrılık - Sadakat 

• 
Gökte ylldızlar, denizde balıklar ve ormanda ağaçlar 

kadar çok uçağımız olmalıdır 

İade - Cerit, geri venne, geri çe
virme 

(TAN) iN OYKUSU (HIKAYC., 

İade etmek - Gerilmek, geri ver· 
mek, geri çevirmek 

iadeli - Geritli 
Delinin 

ladei afiyet etmek - Onalmak •.. Dört kisi birer kıyıya otur
ladeten takdim etmek - Geri sun· muşlar, kon~şmuyorlardı. Her 

mak biri bir yana dalmış ... Uçtaki Bu mağazada hiçbir satılmış mal 
için gerit kabul edilmez. kadife koltuğa gömülen iri a -

Dün aldığım çantayı bugün geri dam, ayak ayak üstüne atmış, 
verdim. gözleri kısık, aralığından dört 

Hakkımda söylepen bu ağır sözü, yanmdalfüeri süzüyor. Küçük 
herkesin karşısında, gerilmek isterim. bir iskemleye zorlukla oturan 

Hastalığınızı haber alarak üzül- d 
dürn. Pek yakında onalmamzı dile- şişman, sık soluk alıyor, ara .a 
· boub-uk bobauk öksürüyordu ... Ö-rım. 

İstanbul tüze sarayının son bitiği- hür yanda sıska, sinirli olduğu 
nizle yollamış olduğunuz planları ellerinin, ayaklarının durma -

Düdüğü 
lendirdiler. Biraz sonra kapı ge
ne açıldı. Bu kez bir genç kız 
girerek dört yanına bakındı.Ka
napenin bir kenarına ilişti ... Baş 
lar ona çevrilmişti. Denizci yan 
gözle yeni gelene bir baktı son
ra gene sözünü söylemeğe baş -
ladı ... Onlar konuşuyorlar, oda
dakiler susuyordu. Bir aralık 
küçük bir kız kapıyı aralayarak 
hastaların birine: 

- Buyurunuz ..• 
adılar. Tehlike uzakta değil, 

l'alunda da degv·il yanıbaşımız -
da · · · ' • ıçınıızdeydi. Böyle başlan -
~~:ın sonu ç-0k kolay kestirile -
v·.Ytr=soyremekten Çekindiler. 
t e beklenen sonuç, kendini gös-

dünkü._posta ile geri sunuJrı:uşt~r. dan kıpırdamasından belli biri, 
Bu orneklerde gesen yem kelime: . 
Tezkere- Bitik I kapının buzlu camına, hır de 

• yerde duran eski çantasına ha -
L_ı.. y kıvor ... İnce vamlı bicimsiz kı -

Dedi. İnce uzun yapılı kız 
saygılı bir yürüyüşle çıktı ... A
çık kapıdan biri girerek kızın , 
hoa ...Jı. ... -ı...~ ~~ cftlr+ii • 

- Oooof .... 
t:.ıH.. - JlBA_ ....... iiiiiılii ..... d.a.& ...,,,& n.•~, -Gıduıuuguııu :ı;a& 

Lehinde ıöyJ~ - İyiliğine söy. Iamak için arada bir mendilini 

ernıekte gecikmedi. 
lernek .. ağzına kap~yordu ..• 

Lehte soylemtik - Yana söyle- Ortadaki masa üstünde bü -
Başlar bu yeni gelene dön

dü ... Bu yaşlı, yüzünde büyük 
bir göynü okunan bir adamca -
ğızdı ... Bir dakika durdu gene 
kocaman bir: 

it Bugün ise, kendi varlığımızı 
e~~nıa. . işinde, eski tutum ve 
~ 1 gıdışe benzetilemiyecek 

11(~ar ilerdeyiz. Karada ve de -
'Vaz e, ~apasağlamız. Yalnız, ha
:ıı.u;a .. bıraz geri oluşumuz, İnö -
dU ~.u Yaratan büyük general'i 

mek ' 
Lehtar_ Yanat yük vazo leylak dolu... Odanın 
Aleyh - Karşı havasında çiçeklerin kokusuna 
Aleyhte olmak - Ka~ı olmak karışan keskin bir ilaç kokusu 
Aleyhte söylemek - Karşı söyle- var ... Merdivenlerde ayak sesle-

mekAI bind .. 1 k K .... 1 .. _ .. ri. Biraz sonra kapı açıldı. İceri, 
- Oooof! ... 
Çekti... Sonra dört yanında -

kilere kırk yıllık arkadaşlarıy -
mış gibi anlatmağa başladı. Se
sinde derin bir sızrl tı vardı : 

ey e soy eme - otu ugu- k k I . ~ 
ne söylemek çatı ça aş arının altında gozle-

Şundürüyor. 
Aleyhtar - Kar~ın ri pırıldayan, bir denizci girdi. 
İşte en güç kullanabileceğinizi san- Küçük bir baş esini verdi ora -

dı~mız kel~~~ler ... Fa.kat aşa~ıd?ki dakilere ... Kadife koltuğa gö -
mısa~~er, ~uç~k bı:. dil al~ş~k!ıgı ıle, mülü adamın yanına bir iskem-l1 ~avalarımrzın boşluğunda, 

s~~rz. ~ürk uçaklarının kanat 
lli b~rını duymak istiyorsak ye
~e ır ?ava yarışma girmemiz 

bu sozlerın turk cumlelerı ıçınde ne l k k d y' 
güzel kaynıyabileceğini gösterir. e çe ere otur u.. av~ş sesle 

- Ah bilmezsiniz benim der
dimi ... Yirmi beş yıldır neler çe
kiyorum neler ..• Evlendik. Gül 
gibi tazeydi. Bir kaç çocuğumuz 
olunca, bizim karı sapıtmağa 
başladı. Abuk sabuk söylüyor, 
çocukları dövüyordu. Gezmedi
ğimiz hekim, deneç etmediği -
miz ilaç kalmadı. Her gün biraz 
daha azıttı. Tam yirmi beş yıl
dır bu deli karının elinden neler 
çekiyorum... Eksin kaldım ... 

rektır. 
Bu özgeden yana olanlar ellerini konuşuyorlardı. Bırer sıgara tel 

kaldırsınlar. 

oı ~arının çarpışmalarr havada 
lıcıacak, :ıluslar, topraklarında 
i}Jt~~nıaga hak kazanmak için 
te once havada kendilerini gös-
r~ceklerdir. 

Bu özgeye karşı olanlar ellerini 
kaldırsınlar. 

Kazanç vergisi için öne sürdüğü
nüz değişkelerden yana değilim. 

Kürsüde ıher zaman benim fikirle
rime karşı söylüyorsunuz. 

~ll ırtıcr kuşlara karşı, kendi 
teı!U~uzun gagasını çelikleşti -

lll ... 

Ne her zaman körükörüne yanat
hk, ne de gelişi güzel karşınlık edi
niz: Kanağatınızm doğrusuna gidiniz 

Bir diiziye herkesin kötülüğüne 
söylemek, herkesi düşman edinmek
tiF. Salahaddin G0NGÖR 
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YOSMA! 
.. Etem izzet BENiCE 

'};'" ~irer votk'a 'dalia içelim. 1 Üst.üste beş kadeh rakıyı bir-
~e erıt saate baktı. Yirmi dör- den içınce Fer:~d'in dili çözüldü. 

-on Var. - Refet. Omrümde hiçbir 
tcır lll~tsuzluk onu yeni bir ka- kadına böyle birden tutulma-

a gatürdü: dım. Hem daha hiç tutulmamış-ii: \7 otka değil, rakı içelim! tım da. Bilirsi":· Ben kadınlarla 
ave etti: alay olsun.. dıye konuşurum. 

":le.._ Ona ağzım kokmasın .. di- Her gece bir kadınla berabe
'lle "-0tka içiyordum. Artıık gel- rim. Ertesi sabah zihnimde en 
lıttı ı. Rakı içelim, sarhoş ola- küçük bir iz bile kalmaz. Fakat, 

\İ e bu~a birden tu~uldum, bir~en 
· .garsonu çağırdı: baglandım. Senın anlıyacagm i° Bıze rakı getir 1 aşrk oldum. Çapkın Ferid'in, 

içil\ efet Yarayı iyice deşmek kadın sarrafı Ferid'in ilk ve her 
......._ ~Şterliyordu: §eye baskın aşkı bu. Söylerken 

asıl iş bu?.. utanıyorum. Nasıl bu tuzağa 
~nıma vurulmuşsun! düştüm ben? Anlaşılıyor ki, aşk 
'Nen uçarı çapkındm yahu. dedikleri şey bir hastalıkmış. 
S as.ıl tutuldun bu kadına?. İnsanda ne akıl, ne duyu, ne 

ile kad enı aşık edebilmek için şenlik hiçbir şey bırakmıyor. 
13~n olmalı?.. Akla, fikre, duyguya, gövdenin 

bcıtıc ır gecelik kadın bö~lc bütün varlıklarına egemen olan 
IU'nez l - tek şeY, varsa hep o k a d ı n •• 

İyiliğe söyliyen kaybetmez. 
Size o kadar düşman sandığınız 

Ahmed, dün akşam bir toplantıda 
boyuna iyiliğinize söyledi. 

Bu meselede size karşınım. 
Özgenizden yana 3, özgenize kar· 

şı 2 kişi çıktı. 
Dünkü toplantıda dilergenizin ya-

natlan azınlıkta kaldılar. 
Bu örnekte geçen yeni kelimeler: 
Takdir - Dileree 
Ekalliyet - Azınlık 

Sustu. Odadakilerin hepsi o
na bakıyorlardı. Son gelen kızrn 
gözleri acı dolmuştu... Adam 

Onunla bir ve .. beraber olmak! yuvarladı ve.. bir kahkaha sa
Görüyorsun ya şu dakikada ar- vurdu: 
tık gelmesine umut ve imkan - Tahaf şey! 
yokken bile gözlerim yine kapı- Sonra, devam.etti: 
dan ayrrlmryor. Bekliyorum. - Kim, kimin nesi, nerede 
Gelmesini istiyorum. Kalbim, oturuyor?. Hiçbir şey bilmiyor
damarlarım, düşünüşüm hep sun. Sonra da aşık olduğunu 
ıbeni, o gelsin.. diye zorluyor. söylüyorsun. Buraya ciddi laf 
Hele içtikçe o, onun hayali, onu etmek için mi oturduk, yoksa 
bekleyiş beni daha çok sarıyor. alay mı ediyorsun? .• 
"Aşk ateşten bir gömlektir,, der- Sözünü burada kesti, bir sani-
lerdi de gülerdim. Gerçek ateş- ye düşündü, yine söyledi: 
ten gömlekmiş, nasıl ve nere- - Yoksa senin baktığın ka-
den giydim ben bu gömleği? dma ben de mi bakarım ... diye 

Ferit bir tane daha içti. korktun? Konuştuğun kadın 
Refet te içti ve sordu: dünya güzeli olsa acaba başımı 
- Kim bu kadın?.. çevirir miyim!? Deli misin, ço-
- Bir kere kadın değil.. kız! cuk musun? .. Böyle yapacağını 
Refet güldü: bilseydim, ne bu lafı açar, ne de 
- Peki kadın olmasın da kız yanma otururdum! 

olsun. Fakat, kim, kimin nesi?.. Ferit, Refeti daha söyletme-
Ferit düşündü. Durakladı: di: 
- Ben de bilmiyorum, Kim? - Böyle bir şey aklına geli-

Kimin nesi? .. Hiçbir şey bilmi· yorsa bir daha yüzüne bakmam. 
yorum. Sen benim kardeşimsin. Canı

- Adını da bilmiyor musun?. mı, ciğerimi bile senden sakın-
- Biliyorum. Nesrin! s marn. 
- Nerede oturuyor?..,' Ve .. biraz daha sesini katı-
- Onu da bilmiyorum! lattı: 
Refet kendi başına bir kadclı - Her şelin doğruswıu sö~-

söylenmeğe aşladı: 

- Şimdi de ben hastayım. 
Yüreğim ağrıyor. Hekime onun 
için geldim ... Yirmi beş yılın a
dı var. Deli bekçisi olmak kolay 
değil.... Üstelik son günlerde 
beni kıskanmağa başladı. Eve 
bir kadın girmesin, gece oldu 
mu beni boğmağa kalkıyor ... 
Cebimde kocaman bir polis dü
düğü taşıyorum. Düdüklü deli 
bekçisi oldum .... 

İçini çekerek sustu. Kapı a -
ralandı. Küçük kız onu çağırdı.. 
Adam çıkar çıkmaz denizci kah
kahalarla gülmeğe başladı.Genç 
kız şaşırmıştı ... Bir zavallı kö -
tügüle gülüyorlardı. Oysa ki 
kendi yüreği sızlamıştı ... De -
nizci durmadan yanındaki ar -
kadaşına söylüyor, gülüyorlar, 
söz arasında "delinin düdüğü,, 
kulağa çarpıyordu... Genç kızı 
bir dlişüncedir aldı. Yanındaki 
dertliler, hastalar, insanın yü -

lüyorum sana. Tersini düşündü
ğün, sözlerimden aykırı anlam
lar çıkardığın için eseflendim ! 
Ama sen benim böyle oluşuma 
avanaklık, budalalık, delilik .. 
ne dersen de. Gerçeklik bu. 

Ve .. en ciddiğ bir tavırla sor
du : 

- Şimdi inandın mı?. Şimdi 
anladın mı?. 

Bundan sonra kadehini kal
dırdı: 

- Haydi birer tane daha yu-
varhyahm. 

- Çın çın çın!. 
- Çın çın çın!. 
- Prozit .. 
- Prozit .. 
Refet inan bulcttı, yeniden 

gülümsedi, sorgularına başladı: 
- Peki, tanımadığın, bilme

diğin, ne olduğunu anlamadığın 
bir kızı böyle "Aşık Kerem" gi· 
bi birden nasıl sevdin?. 

Ferit dudaklarını büzdü, yü. 
zünü ekşitti. 

- Onun orasını ben de bilmi
yorum. Grip, tifo, tifüs bir ada
mı birden nasıl yakalarsa bu kız 
da beni öyle yakaladı. Ben şim· 

Jeştiriniz. Yedi gün arka~. kaya bul· 
macamızı doğru çözülmüş olarak gön· 
derenler arasında kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları
m:zı istediğiniz gün çözmeğe başlaya· 
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "Is. 
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layınız. 

• Birinciye: Gümüş saat. 
İkinciye : Maroken bir cüzdan. 
üçüncüye: Bir stil.>. 
Dördüne.üye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya kac'ar : (Tan) 

ın altı aylık abonesi armağan edile· 
cektir. 

~ 2 s 6 7 s 9 ıo ıı 

SOLDAN SAGA: 
ı - Yurap (5). Mefkure (4). 

2 - Çok değil (2). Köpek (2). E-
ser (2). 

3 - Erkek (2). Kırmızı (2). 
4 - İstifham (2). Şarkı (5). . 
5 - Sağ değil (3). Bir rakam (.Z), 
6 - Nota (2). Sersem \4). 
7 - Bir vilayetimiz (6) . Nota (Z) 
8 -Dem (3). 
9 - Lezzet (3). İnce değil (4). 

10 - Çalışma (4). Erkek (2). 
11 - Berf (3). Cennet gibi yer (6) 
YUKARDAN AŞAGI 
1 - Zevce (4). 
2 - Çok değil (2). Sakaf (3) 

Çift değil ( 3). 
3 - Genişlik (2). Taharri (5). 
4 - Karadeniz sahilinde (7). Üc 

ret (3). 
5 - Beygir (2). Ayı yuvası (2). 
6 - Bir nevi kumas ve bir deniz 

adı (5). 
7 - Şerefli (4), Nota (2). 
8 - Futbol kalesinde (3). Si 

yah (4) . 
9 - Rabıt edatı "(2). Kömür (3). 

10 - Mahsun (5). Nota (2). 
11 - Çiftlikta hayvan dairesi (6). 

reğine sonsuz bir acı dolduru -
yordu. Oraya her gelişinde içi 
dertlenmiş dönerdi... Düşündü. 
İller için acı çekmek ne boş nes· 
ne ... Buna karşılık kötü dünya· 
da her gün iç açan bir kaç kah
kaha atmak ne tatlı ... Bu düşün· 
celerle denizciyle arkadaşının 
gülüşlerini yerinde buldu ... 

. .. Bir hafta sonra hekimin 
bekleme odasında, iri adam, de
nizci, genç kız göz göze gelince 
bir kahkaha savurdular. nP.niz -
ci: 

- Delinin düdüğü ... 
Diyordu... Bu sözü söyledik· 

çe gülmeleri dinmiyordu .. 

Cahit Uçuk 

di onun hastasıyım. 
Dedi ve . . ilave etti 
- Bak, bu gece gelecek,diye 

ona bir de küçük armağan al
mıştım. 

Cebinden çıkardığı küçük bir 
mücevher kutusunu actı. Gös
terdi. Tek taşlı, yıldız-gibi pırıl 
pırıl yanan bir yüzük. 

- Onun kaçıp gelebilmesi 
bir sürpriz olacaktı. Ben de ona 
bu sürprizi hazırlamıştım. 

Yine yüzünü buruştura bu
ruştura konuşuşunu sürdürdü: 

- Ne güzel bir hazırlauıştı 
değil mi?. Fakat, gelmedi. Ge
lemedi. lyi biliyorum: Kaçabil
seydi, kurtulabilseydi bayık ge
lirdi! 

Refet yüzüne baktı, Ferid'i 
dinledi dinledi: 

- iki gözüm, sen gerçekt=-n 
aşıksın .. 

Dedi ve. sordu. 

(Arkası var) 
• * * [Bu yazıdaki yeni kelimeler: 

Egemen - hakim, anlam - mana, 
gerçeklik - hakikat, ermagan 
hediye, bayık - muhakkak] 
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Ticaret işleri 
Yeni anlaşma piyasada 
layıkıyla anlaşılamamış 
Almanyadaki Türk ticaret o

oası, Tür!{ • Alman ticaet an
laşmasının tatbikinden doğan 
yeni vaziyetleri ele alarak mü
him bir rapor hazırlamıştır. Bu 
raporda yeni anlaşmanın Tür
kiye piyasasında henüz Iayikile 
anlaşılamadığı kaydedilmek -
tedir, iyice hazırlanılmadan iş 
yapılmaması ve ihtiyatlı davra
nılması gerekli görülmektedir. 

lzmir ihracatçıları fiatları 
biraz ind.rdiler 

Berlinden bildiriliyor: 

27 MAYIS PAZARTESi 

PARALAR 

Türkler Kütülemare muhasarasını kaldırmak üzere 
Lavrens 'in teklif ettiği bir milyon lirayı reddettiler 

Raporun bir yerinde denili
yor ki: 

"Aldığımız bir habere göre 
İstanbul piyasasında bazı adam: 
lar t?reyerek kendilerine güya 
resmı Alman ywnurta dairesi 
tarafından gönderildiklerini ile 
ri sürrne~te ve tacirlerimizle iş 
~apmak ıstemekte imişler. Re
ıchs~telle nezdinde yaptığımız 
tahkı~attan anlaşıldığına göre 
bu daıre yumurta almak üzere 
Tür~!yeye. a~a~ göndermemiş 
ve ~oyle hır ışı orada kimseye 
d~hı havale etmemiştir. Bu gi
bılere karşı pek ihtiyatlı davran 
malarını dahi ihracatçılarımıza 
ta~siye ederiz. Şüpheli gördük
len her hangi bir mesele hakkın 
da doğrudan doğruya resmi 
Türk dairelerinden haber alma 
ları tacirlerimizin kendi menfa. 
atlan icabıdır.,, 

Bu mühim nokta üzerinde İs
tanbul Türkofis şubesi ehemmi
yetle meşgul olmağa başlamış
tır. Netice Ekonomi Bkanlığı
ııa bildirilecektir. 

1 s p arta gUlyağı 
fabrikası bitti 

Isparta, 27 (A.A.) - Beş 
yıllık endüstri proğramma göre 
lsparta gülyağı fabrikası tama
men bitmiş ve işe başlamıştır. 

Fabrika bugüne kadar çok 
miktarda çiçek almıştır. Halk 
sevine sevine bütün çiçeklerini 
fabrikaya vermektedir. Fabri
kanın çalışması bunlarda büyük 
sevinçler uyandırmıştır. 

lncircilerin istedikleri 
İzmir, 27 <Hususi muhabiri

miz bildiriyor), - Ödemiş incir 
müstahsilleri Başbakanlıga tel
grafla müracaatta bulunmuş • 
lardır. Bu müracaatta incir sa
tış fiyatlarının tesbitini istemiş 
ler~ir. ~üstahsillere göre, malı 
sulun şımdiden istikrarsız fiyat
larla satılması kendilerini çok 
müşkül vaziyete sokmaktadır. 

Takas anlaşması 

Hamburg kuru üzüm piyasa
sı bir hafta öncesine karşı bi
raz d~rgunca geçmiştir. Bunun 
sebebı, bu haf ta içinde Hambur 
ga oldukça büyük partilerin 
varması ve buna karşılık çok is
teme olmamasıdır. Halbuki, ba
zı ithalat evleri yeni mallarını 
paraya çevirebilmek için hemen 
satış hevesine düşmüş ve bu 
yüzden fiatl.arı hafifce indi
mişlerdir. Şu kadar ki, bu indir
me söze değer olmayıp ancak 
100 kilo başına orta hesap ya
rım Türk lirası kadardır. Fakat 
bu arada hazır malların sürümü 
tabii bir halde ilerlemiştir. Fa
kat yapılan işler pek büyük ol
mayıp çok defa en yakın ihtiyaç 
ların kapatılmasına bağlı kal
mıştır. 

Hamburg piyasasındaki bu 
durumun izleri altında İzmir ih 
racatcıları da fiyatlarda küçük 
indirmeler yapmıslardır. İzmir
ce yapılan indirmeler dahi yine 
orta hesap 100 kilo başı!la Cif 
Hamburg yarım Türk lirası ka 
dardır. 

1935 ürünü üzerinden alışve
rişlere bu hafta içinde başlan
mıştır. Bu alanda ilk işler Türk 
üzümlerine karşı daha canlı bir 
alaka uyandırmıştır. Stokları 

tükenmekte olan eski mallar ü
zerinden işleri azalırken yeni 
rekolteden muamelenin gittik -
çe çoğalacağı kuşkusuzdur. 

Brüksel sergisinde 
Türk paviyonu 

Brüksel, 27 (A.A.) - Brük
sel sergisindeki Türk hükume
tinin genel komiseri, Türk dev
let inhisarı pavyonunun boyan
ması münasebetile basm orun
taklarmr çağırmrştrr. 

220 metre murabbaı tutan 
Türk pavyonu çok güzeldir ve 
tütün yapraklan sigaralar, şa
rap ve likörler sergilerile tuz 
endüstrisi hakkındaki belgeler 
göze çarpmaktadır. 

Meyan kökü 
Türkofis, meyankökünün ül

kemizde ve diğer yetiştiricı 
memleketlerdeki vaziyetini gös 
teren müEim bir etüt neşretmiş
tir. Büyük savaştan evvel acun 
meyan kökü istihsalinin yüzde 
57 sini veren memleketimizde 
son senelerin rakkamlar vazi -
yeti şudur: 
Yıl Meyan kökü Meyan balı 

15 ikinci kanundan itibaren 
altı ay müddetle meriyete ko -
nan Türk - Yunan takas anlnş
masmın feshedildiği dün şehri
mizdeki alakadarlara tebliğ e
dilmiştir. Tebliğe göre, anlaş -
ma 15 haziranda tatbik sahasın 
dan kaldırılacaktır. 

1930 9.699.906 47.491 
1931 13.885.315 61.236 
1932 10.111.275 64.901 
1933 9.636.984 48.607 

Bilhassa son yıllarda mühim 
bir düşüklük geçiren meyan ko 
kü istihsalimizin yeniden can
landırılması için bazı tetkikler 
yapılıyor. 

No. 35. -
KIRMIZI VE SiYAH 

STENDHAL 

nün rahatı kaçmıştı; hiç bir ka
rar veremiyordu. İçinden: 

"Ah! dedi, ben de seciye mi 
yok, nedir? Napoleon ordula
rında askerlik etseydim kim bi
lir ne kötü bir asker oluf'dum." 
Sonra: "Ama, dedi, evin hanı
mı ile başladığım aşıkdaşlrk 
bir zaman gönlümü eğliyecek." 

Alış 

Sterli1' U6,-
Dolar 124.-
20 Fransız J'!'rangı 167,-
20 Liret 204,-
20 Belçika Frangı 81,-
20 Drahmi 23.-
20- İsviçre fr. 804.-
20 Leva 23,-
Florin 81,-
20 Çek Kuron 96.-
Avusturya şilin 22.-
Mark 42.-
Zloti 22.-
Penı:o 23.-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
İsveç Kuron 31.-
Altm 933,-
Mecidiye 48,-
Banknot 226,-

ÇEKLER 

Fransız Francı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronıa 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zlotı 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ccmovets 
İsveç kuroma 

ESHAM 

Iş Bankası MU· 
.,, " N. 
.• ,, H 

Anadolu% 60 
.. % ıor 

Şirketihayriye 
Tramvay 

· Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat değirmencilik 
Şark Degirmcnleri 
Şark merkez eczaneııi 

T.A.Ş. 

Satı~ 

621,
ı26.-
169,-
206,-
83,-
24.-

806.-
24,-
82,-
98.-
23,-
43.-
24.-
25,
ıs.-
54,-
34.-
33,-

934,-
48,50 

228,-

Kapanış 

12.06 
624,50 

0,79,21 
9,65,-
4,67,18 

83,71.SO 
2,45 

64,08,10 
1,17,61 

19,04,40 
4,23,40 
5.81,43 
1,97,10 
4,21,-
4.5ı,40 

?8,54,43 
34,96,33 

2.78.30 
ı0.98 

3,11,-

90.-
9.50 
9.50 

24,95 
41,50 
16.-
29,50 
9,-

16,-
2,35 

10,-
58,25 
27,50 
12,75 
7,75 
0.70 
'1,80 

1 S T I I< n .A :Z '- A rt 

Turk Borcu 1 Kupon Kesik 
,, ,, lI ,, u 

.. .. lll .. .. 
Ergani 
lstikrazi dahlll 
lstkirazi dahili 

28,55 
26,70 
27,25 
94,-
95,-
94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve II 

,, II Kupon Kesilı 
Anadolu mümessil 

10.75 
43,30 
42,75 
51,70 

Lavrens'in karakteri 

... İhtiyatlıydı, bununla bera
ber kıymetini göstermesini ve 
göze görünmesini çılgınca se -
verdi. Cibilliyetindeki korkak -
lık, saf gururuna engel olamaz
dı. Baskalarının üstüne çıkmayı 
şiddetİe ister; fakat sonra kendi 
kendini alçaltmayı ve bu isteye
rek alcalma içinde üstünlüğünü 
göster~eyi düşünürdü. Bu a -
dam canlı bir muamma idi; ru
hu, bazılarım heyecanlandıran, 
bazılarını şaşırtan esrar dolu bir 
oyundu. Her halde hayatında 
gizli kalmış bir çürük taraf o -
nun bu karakterine başlangıç 
olmuştu. Hareketlerinin sebep -
lerini belki kendisi bile bilmez .. 
di ... 

Ne olursa olsun, her şeyi fe -
na görürdü. Çok defa "bütün 
bunların olmaması de.ha iyi o -
lurdu. Zaten, her şey boştur,, 
de~di. 

Hayatının bu menfiliğidir ki 
onu uzak çöllere sürükledi ve u
fak kışlaların kısrr hayatına 
katlandırdı. Fazla olarak onda 
sıkıntıya sonsuz bir dayanıklık; 
hatta hakiki bir ıstırap şehveti 
vardı. Y oksuzluğun en fenasına 
katlanır, bir devenin bir düzüye 
sarsılan sırtında düşmanı kova
larken yemeden günler, uyuma
dan geceler geçirirdi.• Çok defa, 
insan adeta onun fizik bir hayat 
yaşamadığına inanmak isterdi. 

Vücudu zayıf, fakat mütena
sipti. Bakışları derin, fakat e -
lemliydi. Alçak fakat tatlı bir 
sesle konuşurdu ve o anlattığı 
zaman insan ağzına bakakalır -
dı. Kaleminden çıkan her satır 
gibi ağzından çıkan her sözde 
de bir stil vardı. (Mançeater 
Gardiyan gazetesinden) 

• Kiitülemmare hezimeti 

Arabistanda da İngilizlerin 
hali günden güne fenalaşıyor ve 
Türk ordusu - biribirine dil -
şen - Arapları çölün kumları
na kışkırtıyordu. İşte o zaman 
Lavrens Arapları bir araya top
layacak yeni bir peygamber or -
taya atmayı düşündü. Çok geç
meden, 7000 bedeviye kumanda 
eden Faysalı ziyaretinden sonra 
İngiltere'ye yazdığı raporda 
"artık oraya İngiliz askeri gön
derilmemesini, kendilerine silah 
ve para verildiği takdirde Arap
ların yalnız başlarına harbede -
bileceklerini,, bildiriyordu. O 

General Halil 

Harp patladığı zaman Lav -
ren!' İngilteredeydi. (Zin çölü) 
ismindeki eserini yazıyordu. Bu L 

· b. · · d · avrens esen ıtırınce gene or uya gır- .. ,.. 
di ve evvel genel kurmay coğ - g~nden sonrası m~lumdur ve .o 
rafya şubesine verildi. Çok geç- \ gunden sonradır kı Lavrens ~ır 
meden, Mısırda meydana geti _ "sır., ol.muştur. (Nıyus Kronıkl 
rilmiş casusluk servisinde bir ö- aazetesınden) 
dev aldı. Bu iş için Lavrens'ten l • 

Mersinde arpa mahsulU iyisi bulunamazdı. O, bu gibi iş- \ Lavrens'in intikamı 

sonuç harptan sonra Fransız
ların karışmasıyla bozuldu, A .. 
raplara yapılmış olan vaatiar 
tutulamadı, Lavrens buna çok 
sıkıldı. Fakat 1921 de gene ar· 
taya çıkarak ne yaptı yaptı FaY: 
salı Irak'a kral yaptırdığı gib~ 
Faysal'ın kardeşi için de yen.ı 
bir devlet kurdurarak intikamı· 
nı aldL (T ayma gazetesinden) 

• Çölde para kuvveti 

Lavrcns'in planlarında baş .. 
tan çıkarmak en önemlisi idi. ln 
giltere hükumetinin onun emri· 
~verdiği altınlar "Altın odası,, 

nda muhafaza edilirdi. Lavrens 
birdenbire "pazarlığa,, gidece .. 
ğini söyler, altın odasına gire· 
rek istediği kadar parayı deve· 
lere yükletir ve uzak kabileleri 
dolaşmak üzere yola düzülürdü. 
(Deyli T elegraf gazetesinden)• 

• Lavrens'in kitapları 
... 

Lavrens'in Arapların ayak .. 
lanması hakkında yazdığı kita
ba kıymet biçilemez. Bu kitabın 
orijinallerinin büyük bir kısmı, 
1919 da trende elbise değiştirir· 
ken Lavrens'ten çalınmıştı. La'1 
rens, kitabına esas olan notları 
ve vesikaları yakmış olduğu için 
kitabının çalman kısımlarını ha 
fızasından yeniden yazdı. 

Bu kitap evvela sekiz, sonra 
1926 da yüz nüsha olarak basıl· 
dı. Daha sonra Amerika'da ha .. 
sılan 22 nüshanın on tanesi 4 
bin İngiliz lirasına satıldı;. Daha 
sonraki satışlarda bazı nüshalar 
570 İngiliz lirasına kadar çıka .. 
nldı. 

1927 de bu kitabın bir hülasa
smı Lavrens (Çölde isyan) is .. 
m~._. llfi~tr_KğJiı!lH~~ pu \ ~itapıı1 
nin& PQ&t gazetesinden). . ' 

Lavrenı nerede1 

Hakikat ne olursa olsun, La" 
rens kendisi hakkında çıkarıla~ 
garip hikaye ve rivayetleri sinsı 
sinsi dinlemekten hoşlanırdı. 

Mersin 27 (Tan) - Bugün ler için ideal bir adamdı. 
ilk arpa 'mahsulü M~cedo~ia Mısırdan evvela Yunanistana 
vapurile Alman yaya gonderıl - gönderildi; sonra Osmanlı İm
miş tir. Bu münasebetle arpa paratorluğu zamanında Kutül -
yüklü arabalar murt dall.~rıle emmare'de General Tavzend'i 
süslenmiş, şehir bandosu on~e muhasara eden Halil (paşa) nez 
olduğu halde caddelerden geçıl dinde mahrem bir işe tayin edil
miştir. Bu yıl ihracatının geç~n di. Fakat Türkler Kutülemma -
seneden fazla olacağı tahmın re muhasarasını kaldırmak üze. 
ediliyor. Piyasada istek fa~la - re Lavrens'in teklif ettiği bir 
dır. Gecen sene bu mevsımde milyon lirayı reddettiler. Bu, 
kilosu so para olan arpanın bu Lavrens'in mesleğinde uğradığı 
yıl ı ıo paradan muamele gör- muvaff akıyetsizliklerin en bü -

Bir gün ona tenha bir yerde 
rastlayan bir tanıdığı, rivayet ... 
lere inanmak lazıgelirse, kendı
sinin o sırada gizli bir ödevle 
Balkanlarda bulunduğunu söY " 
ledi. Lavrens çocuk bakışlı göz-

Lavrens'in en büyük zaferi lerile baktı, baktı: "Orada ol." 
belki de Arapları Osm~:ıhlara madığımı ne biliyorsun?

11 
dedı· 

karşı ayaklandırması degıl, fa • <Deyli Ekspres gazetesinden) 
kat temasa geldiği İngiliz ordu- • 

mesı ümıtlen arttırmıstır. yüklerinden biridir. 

unutmıyan bir plan hazırlamış
tı. Kendine de itiraf etmiyordu 
ama çok heyecan içinde idi, 
bunun için o planı bir kağıda 
yazdı. 

Ertesi sabah salonda, ma
dame de Renal onunla biraz 
yalnız kaldı. 

- Sizin Julien'den başka bir 
adınız yok mu? dedi. 

türdü. Madame Derville bazan: 
- Bu senin küçük mürebbi 

beni kuşkulandırıyor, derdi. 
Bakıyorum, hep düşünüyor ve 
hep bir gizli fikirle hareket edi
yor. Saman altından su yürü -
ten bir adam. 

Madame de Renal'in sordu
ğuna bir cevab bulamadığı için 
J ulien'in unuru pek kırılmıştı. 

sunun zabitlerine şeflik etmesi- 1 

dir. 
Kendinden üstün zabitlerin 

bile her şeyde ona körü körüne 
itaat edişleri kadar şaşılacak bir 
şey olamaz. 
Şamdan Mekkeye kadar bü -

tün Arabistan Lavrens sayesin
de istiklalini kazandı. Fakat bu 

gibi olmuştu. 
Daima çocuklarından birini 

olsun yanında bulundurmanın 
yolunu bulup ona göre hareket 
etti. 

Bazı fıkralar --------
Bir gün Savtamtın'da bulu ~ 

nan Lavrens'e. dünya sürat re
korunu kırmak üzere (Mis tng
lend) ismindeki motorlu kanoY~ 
kullanması. teklif edildi. La~ 

dt .. rens "Ltizumu yok, ben ken ~ 
me ölünceye kadar yetişecd. 
reklam yaptım.,, cevabını ve.~~: 

1919 da Londra' da Amerı cia 
h bir yazıcı, Lavrens hakkı~ , 
bir konferans verdi. Bu .. kon ~S 
rans üzerine on beş gunde r .. 
kız Lavrens'le evlenmek tek 1 

finde bulunmuştur. Nihare~, ~i; 
yağının bileğinde bilezıklı si 
saat taşıyan bir İtalyan Ko0;te,e 
de kendisile evlenmek isteyırır 

Ştı • Lavrens Londra'dan kaçını ok 

yeni idi. Hiç bi: ga::ıl.~ hak~ka~, 
gelecek günlerı.n duşuncesı bı
le onu ürpertmıyordu. Namus 
bile ... M. de Renal'e sadık kala
cağına ettiği yemin bile ... Bir
kaç gün önce bunu hatı:ıa:nı~ ve 
ne kadar ıstırab çekmiştı; şım
di onu adeta kapıdışarı ediyor
du. İçi~den "Julien'in daha ile
ri gitmesine hiç, hiç bir z~man 
razı olmam; bir aydan ben na
sılsak bundan sonra da öyle o
luruz. ö, benim için ancak bir 
arkadaştır." 

B ö 1 ü m xıv 
INGILIZ MAKAS! 

On altısında pembe be
yaz bir kızcağızdı, bir 
de kalkmış allık sürer
di. - POLİDOR1 (1). 

Julien'r, gelince, onun Fou -
~ue'nin teklifinden ıberi, gönlü-

Çok şükür ki bu ikinci dere
cede küçük işte bile gönlünün 
içi, dilindeki küstahlığın gös
terdiği gibi değildi. O güzelim 
elbisesi yüzünden madame de 
Renal'den korkuyordu. Gurur -
lu idi, bunun için de hiç bir şe
yi tesadüfe bırakmak, her anm 
getirivereceği ilhama göre ha· 
reket etmek istemiyordu. Fou
quC'den dinlediklerini ve Kita
bı • Mukaddes'te aşk üzerine 
okuduğu bir iki şeyi zihninde 
toparlayıp kendine örnek ede
rek, en ıkü_çük noktalan da 

. Bu pek iltifatlı sorguya Ju
lıen, verecek cevab bulamadı. 
Planını yaparken bunu hic ak
lına getirmemişti. Öyle~ bir 
plan yapmak budablığma kal
kışm~mış olsaydı, çabucak kav 
ramaga elverişli olan zekası 
ona pek ala yardım edebilirdi. 
böyle birdenbire bir sorgu kar~ 
şısında kalmak görüşte, kavra
yıştaki çabukluğunu artırırdı 
bile. 

Toyluk etti ve bu toyluğu 
gözünde haylı büyülttü. Ma -
dame de Renal ise onu çoktan 
bağışlamıştı. Bunu, insam bend 
edecek bir saflık izi diye karşı
ladı. Pek akıllı diye gösterilen 
bu adamda her vakit böyle saf
.sa tavurlar bulamadığına ÜZÜ· 

"Benim gibi bir adam, bunun 
altında kalmamağa borcludur" 
dedi ve bir odadan öbürüne 
geçtikleri bir sıradan istifade 
ederek rnadame de Renal'i 
öpüvermeği kendine vazife bil
di. 

Her ikisi için de bundan da
ha hazırlıksız, daha tatsız ve 
daha ihtiyatsızca bir hareket 
olamazdı. Az kaldı yakalana -
caklardı. Madame de Renal Ju
lien'i çıldırmış sandı. Korktu 
ve daha ziyade bu iş f enasma 
gitti. Bu budalalık ona M. Va
lenod'yu hatırlattı. 

"Onunla yalnız olsam başı -
rna kim bilir neler gelir!" diye 
düşündü. Yine afiflik daman 
tutuzordu_ ~ünkü ıievgi ~öııet 

ö gün J ulien için pek sıkın
tılı geçti; vaktini hep madame 
de Renal'in gönlünü avlamak 
planının acemice tatbikine har
cadı. Madame de Renal'e her 
bakışında bu bakışın bir sebebi, 
bir iç yüzü vardı; bununla bera
ber gönül avlayıcı değil, sade
ce hoş bile olamadığını farke
demiyecek kadar budala değil
di. 

Madame de Renal onu hem 
bu derece toy, hem de bu dere
ce küstah görmekle hayretten 
hayrete düşmüşı.ü. En son, an· 
!atılmaz bir sevincle ''Bu, de
di, akıllı bir adama aşkın ver· 
diği çekingenlik olacak. Ben
den önce sevdiği, o resmini 

(Arkası var) 

( 1) Polidori; Lord Byron'un he
kimi; Stcndhal onu 1816 da Milano. 
da tanıdı1 

~·ATAÇ 

Mareşal Foş Lavrens'e çıtı 
hürmet ederdi. İki adaın, 5~ .. 

konferansmda buluştular· feke· 
reşal Foş: "Yakında ıne.ırı harP 
timle Araplar arasında bır e . 
olacak. Arapların başına geÇ 
cek misiniz?,, diye sordu. 

Lavrens, şu cevabı verdi: ttı· 
"Hayır, meğer ki Frans1~11iı• 

talarına siz kumanda ede5~eç· 
O zaman Arapların başırıaıur·'' 
mek benim için bir zevk 0 ve.t • 

Guya Foş ta şu cevabı 
miş _ GarP. 

"Genç dostum, eger ··hret• 
cephesinde kazandığını şok f e 
sizin sahanızda harbe~ere 53nıt 
da edeceğimi zannedıyor J'tO ' 
aldanıyorsunuz.,, (Nıyu• 
Diki gazoteaioden.l 
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Acaba Neden Manisa'daizmirde 
ikinci Ekmek Bulunamıyor Açılacak Çocuk 

Manisa Belediyesi un fabrikasını 
biraz da kendi istediği nümu

neye göre çalıştırmalıdır 1 

Yurdl arı 
Hepsi gUzel .• Yalnız bir 
eksik var : " Doktor 1 ,, 
Geçen yıl lzmirin muhtelif yerle-

rinde yedi çocuk yurdu açılmııtt. 
Şüpheaiz. bu pek azdı. Yurtlann 
faydalı olduklannı gören lz.mirliler 
bu yıl on altı yurt açmağa karar 
vermiılerdir. Bunlara mekteplerde 
cılız. kalmıı olan çocuklardan ve 
lakir köy çocuklarından 825 taneai 
alınacağını da öğreniyoruz. 

iz.mir Kültür Direktörü bu yurt· 
lara hangi mekteplerden çocuk 
gönderileceğini lzmir llbaylığı (1) 
köycülük bürosuna birkaç güne ka
dar bildirecek ve haziran sonunda 
da yurtlar açılmı~ bulunacaklardır. 

Şimdiden kamp kurmağa elveriı
li yerler haz.ırlanml§tır. Hekimler· 
le öğretmenler yurtları idare ede· 
cektir. Cılız. ve yorgun düşen ço
cuklar kamplarda altışar hafta ka· 
lacaktır. Kamp programı ıudur: 

Manisa fırınİa~ı ikinci nevi ekmek çıkarmıyacaklar mı? Her günün saat 8 - 9 da yatak
tan kalkma ve kahvaltı, saat 9 • 11 
hali/ oyunlar, saat 11 • 13 arasın
"a rahatlaımak ve öğle yemeli, 

Manisa'dan bize gönderilen 
fıir mektupta deniliyor ki: 

1 "Burada bir "ikinci nevi ek -
tnek" derdi başgösterdi ve or -
ta halli şehirlilerle rençberleri 
bir düşüncedir aldı. Evet... Bu 
bir derttir ve düşündürebilen 
bir derttir; zira bundan sonra 
burada ikinci nevi ekmek bul • 
nıak imkansızlaşmış bulunu -
Yor.,, 

İkinci nevi ekmek, yalnız u
cuz olduğu için değil, bazı kim
selerin beğendiği bir çeşnisi ol
duğu için de bir şehirde ilk pi
landa göze vuran gıda ihtiyaç -
larından biridir. Acaba neden 
.M:anisa'lılar koskoca şehirleri 
içinde bundan sonra bu nevi ek
mekleri bulamamak f etaketine 
uğramış bulunuyorlar? 

Bize mektup gönderen oku -
Y°UCllil'lU7. hnnn c:.Hut .. ·,..,,..., ..,..ı: 

. ''Belediye doktoru her hangi 
hır sebep bularak kendisine gön 
derilen ekmeklerin nümuneye 
nıuvafık olmadıklarını ileriye 
sürüyor ve derhal fırınlardaki 
bütün ikinci nevi ekmekleri top
lattırıyor. Halbuki düne kadar 
ekmekler hep bu şekilde çıkı -
:Yorlardı ve nümuneye muvafık 

• 
0lınadığını söyleyen bulunmu -
3'ordu. 

İşte bu tuhaf! 
· Belediye doktorunun fırıncı
. !ara bir kastı mı var ki ikide bir , c •• 

k numuneye muvafık ekmek çı -
artnııyorsunuz !,, diye bir ba -

~ane bulup onları zarara ve hal
ı sıkıntıya sokuyor? 
Eğer mektubun icinde daha f eniş izahat bulunmasaydı ak-

' 
1tnıza gelen ilk düşünce bu ola -

~~ktr. Fakat mektubu yazan şu 21aveyi de yapıyor: 
fl· ''Onun istediği ekmeği yapa-
1}Imek için hamura katılması 
~ınngelen cinsten unu Manisa 
~ı~~sa~ında bulmak mümkün 
f egı!dır. Manisa'da bir tek un 
ik~rı~ası vardır ve bu fabrika 
ltııncı nevi un diye bugünkü ek
~ eklerin yapıldığı unu çıkarı -
t 

0 r •. Ve bu fabrikadan o doktcr 
tın ıstediği nümunaye göre un 
~~karması rica edildiği zaman 

1nan cevap şu oluyor: ' .. , .. 
"' 

"- Benim unum işte budur. 
İsterseniz alırsınız, istemezse -
niz almazsınız. Ve almadığım"' 
takdirde biz yalnız birinci nevi j 
un çıkannağa başlarız. 1 

Bu kat'i cevap karşısında fı- 1 
nncı ne yapsın? Piyasaya ikinci l 
elanek çıkarmağa mecburdur; 1 
çünkü alıcısı çoktur ve tabii es- ı 
ki müşterilerini kaybetmek tel· 
istemez. Belediye reisi ile bele
diye azaları ise elbette ki dok -
torun verdiği rapora göre iş 'ı 
yapmağa, hareketlerini fennin 
puslasrna uydurmağa mecbur • \ 
durlar. 

Şimdi ne olacak? 
Fırıncıya yapacak telt iş k"ah

yor. Fabrika istenilen unu çıkar 
mayınca doktorun istediği nü -
muneyi yapmak için hamurlara , 
birinci nevi unu bol bol katıştır
rarcair8eyse 1fümciouyÜk bir ;'a. 
ran kesesinden ödemeğc mec -
bur kalıyor. Zira böyle bir ha -
murla yapılmış olan ikinci nevi 
ekmeğin kilosunu altı buçuk \ 
kuruş üzerinden satmak e~eyi J 
ziyanlıdır. r 

Buna bir çare? 
Mektup burada bitiyor. t 
Düşündük. j 
Bize kalırsa belediye doktoru , 

' 

haklıdır. Halka ne olursa olsun / 
kötü ekmek, fennin beğenebile-1 
ceği nümuneler dışında bir ek -
mek yedirtemez. l 

Belediye reisi haklıdır, dok -1 ·-~~ 
torun raporu dışında iş görmek 
istemez. Zira bugünün beledi -
yecisi her . şeyden evvel fenne 
boyun eğmeyi kabul etmiş olan 
vatandaş demektir. . 

Fınncı haklıdır: 
Zira ticaret demek, halka za

rar :vermeden kazanmak demek
tir ama, hiç bir zaman "halka 
zararlı olmamak için keseden 
ziyan etmek,, manasına da gel
mez. 

Piyasada ikinci nevi ekmek 
bulamayınca sinirlenen halk 
mutlaka haklıdır. Zira bir buğ
day memleketinde, buğdaydan 
istediği çeşitte ekmek yapılma
dı:ğını görmek bir azaptır. 

Gezintilerde bile, trenlere ü
çüncü nevi vagonları bol bol 

l 

Ceneral Dirik iç gezint. 
işlerini epyi ilerletti 

13 • 1? arCJ$1nda öğle uykusu ve 
akfam kahvaltısı, 17 - 19 arasında 
hafif oyun ve gezintiler, 19 - 20 
arasında rahatlaşmak ve akşam ye. 
meği, 20 • 22 ara8ında okumak ve 
kua aöylevler yaptırmak, 22 • 8 UJI· 

katmayı düşünen vatandaşların 
idare ettikleri bir memleket par 
çasmda halkın kesesine ve zev
kine göre ekmek çıkartılama -
ması bir hayli garip oluyor. 

O halde hata kimde? 
Hata, [eğer bize gönderilen 

mektuptaki yazılar baştan başa 
doğru ise] fabrikaya aittir. A -
caba fabrika neden istenilen U· 

nu çıkarmamakta ısrar ediyor? 
Ve acaba nasıl oluyor da dokto
runun raporuna dayanarak fı -
nncının ekmeklerini toplatan 
belediye, kendi dairesi içinde 
bulunan bir fabrikayı istenilen 
unu yapmağa, ama derhal yap -
mağa ve piyasaya çıkarmağa 
mecbur edemiyor? 

Frrmcılarm bu vesileden ek
mek fiyatlarını yükseltmek is -
temeleri de hatıra gelebilir. Fa
kat biz, ekmek fiyatlarının yük
selmesine meydan vermeden ve 
fırıncılara ziyan ettirmeden bu 
işin halli çaresini bulduğumuzu 

~~ci nevi ekmek isli;en ManTsahlar bu güzel 
ıehirde otururlar r 

zannediyoruz ve tekrar ediyo -
ruz: 

Fabrika iste&Icn wıu çıkar -
malıdır. 

Ödemiş bir efeler diyarı idi ... Ama efelik genç kızlara saldırmak demek değildi 

Seferi hisarda 
Bir dağ başında 
işkence yapıp GUllU'den 

Para almışlar! . 
Selerihi.aarda da yine bugünler

de bir çadır ba•mak hadi.eh ol
muştur. Türkmen dalında Yörük 
Osman'ın çadınnı bcamlflar ve 
karısı Güllü'ye İfkence yaparak 
paralarını çıkartıp almıılardır. 
T abi'i bu haydutluğu yapan Emin· 
cik oğlu lmıail ile arkadaılan 
Yuwl ve Eyüp yakalarını adliye
den kurtaramıyacaklardır. Hele 
bundan evvel de yine bir hır•a· 
lık yaptığı ve bu yüz.den bir va
tandQfln kanına gird;ği anlQfllan 
Emincik oğlu kendini kötü bir 
&ir akibete doiru aürüklemekte • 
ılir. 

Ödemiş Ovalarında Ve Dağla
rında Kadının Güzellik Ve Genç
liğini Yobaz Saldırışlardan Kur

tarmak Kime Düşer! 

Bütün bunlar eşkiden iktiaadi 
~aruretler yüzünden oluyordu. 
Şimdi çalııkan köylünün tepesin
de tufeyli yaıamak istiyen, bunu 
kolay ve karlı bulan seraerilerin 
bir nevi derebeyliği yapmak İşte· 
melerinden oluyor. 

Halkevleri bunlara karfı büyük 
bir aeferberlik açmak merhale11i· 
ne gelmiı ve geç bile kalmııtır. 
Bu iı yalnız. bir jandarma ve dev· 
let otoriteai İ§İ değildir. Devlet 
haydutluğa nefes aldırmamakta • 
tlır. Ve aldırma;& da. Zaten e•ki
ırıne nazaran oınae bıre ınmııur 
bu vak'alar ... Ama, haydutluiun 
Türk topraklarında hiçbir göste
riı yapamaması, bu hastalığın ba· 
~ı serserilerin içlerinde türemek 
istidadını dahi gösterememesi lQ. 
ı:ımdır. Bu iae ir§at meşeleaidir. 
Halkevlerinin köycülük bölümle· 
rinin iıidir ve ideali olmalıdn. 
Kaduıa dai baıında iıkence 

yapıp paraıını almak, hiçbir mer
hametin allettiremiyeceği bir tlÖ· 

Son ay içinde, biribiri ardı~
dan çıkan iki kanlı hadise ile Q. 
demiş, artık hatıralarımız ara : 
sına karıştığım sandığımız eskı 
günleri bize, gene yaşat~ oldu. 

ı - ~emiş'in Y eııiköyünde 
çobanlık eden Hamza oğlu İz -
zet, sürüsünün başında ölü ola
rak bulunmuş. Zabıta i~e elatın
ca öğrenilmiş ki bu cinayet Ö -
demişin içinde Yağh mahalle -
sinde oturan Mehmetle Yeni· 
köyden Arif oğlu Mustafa ve 
Tire'nin Kızılcaavlu köyünden 
Hasan tarafından elhir~lğiyle 
yapılmıştır. 

Acaba bu üç arkada~ nf're11 
bir zavallı çobanın kanına gir -
meyi göze aldırmışlar? 

Zabıta buna da şöyle cevap 
veriyor: 

"Ölenle öldürenlerin arasın • 
da ötedenberi kadın yüzünden 
belirmiş bir dargınlık vardı.,, 

Bu gıcır gıcır yeni bir hadise
dir. Buna bağlamak istediğimiz 
had.i~-,~· ; "• .o rtrlc.-n:ıemlelcette 
oı!mcycn kalmadı. 

"Ödemiş'e yetmiş kilometre 
uzakta, ve dağ başında bir kö -
yün, yani İğdeli köyünün kızı 
olan Ayşenin,, tek başına yap • 
tığı cinayet ... 

Güzel cinayet ... 
İğdeli'nin güzel kızım tahli

ye ederken Ödemiş adliyesinin 
yalnız kendini müdafaa etmiş 
bir vatandaşta suç görmediğini 
değil aynı zamanda kafasını, 

.1 
vücudunu ve güzelliklerini iste-

- ----- ---- -- diği gibi kullanmak hakkına sa-

zil kanlılıktır. 

ku %amanıdır. 
Kamplar 300 • 850 metre yük. 

seklikte myu, havan iyi yerlerde 
kurulacak:ır. Çamlıklar tercih edi
lecektir. Çevrede bataklık bulun • 
maması farttır. Şimal rüz.lfarlan· 
nın tutmıyacağı yerlerde kurulma
sı lfereğendir. Deniz. kenarlarında 
kurulacak kamplar da aerf rüzgar
lardan korunacak yerlerde buluna· 
cak V• kamplar oralarda kurula. 
caktır. Her kampta bir ilciç •andığı 
bulunacaktır. 

• 

hip olan Türk kadınının, kadın
ların esir ve cariye olarak satın 
alındıkları, kümeslerde tavuk -
lar gibi saklanıp, dövülerek is
tenildikleri, devirden artakalan 
bir düşünceyle zorla sevmeğe, 
korkutularak, kaçırılarak avuç 
avuç sevgi dağıtmağa mecbur 
edilemiyeceklerini de gözlere 
vurmak istemiştir. 
Ödemiş bir efeler diyarıydı. 
Efe bir hırsız değildi, 
Efe bir katil değildi. 
Efe Osmanlı İmparatorluğu

nun derebeyi sistemi karşısında 

1)1, çahşkan ve mert olan 
Türk kadınları ... 

isyan eden namuslu vatandaşın 
sembolü idi. 

Fakat düşkünlük devrimizde
ki her şey gibi bu da düşe dü§e 
adi bir soygunculuk, bir gözü -
kanlılık bayağılığına inmişti. 

Efe kız severdi, fakat ancali 
kendisini seven kızı kaçırmak 

macerasına gözyumulabilir ve 
bunun bir destanı olabilirdi. İs· 
temeyen bir kızı kaçırmak, eli 
kolu bağlı bir haldeyken üzeri
ne saldırmak, yalnız ona yapıl -
mış bir işkence değildir. Dün -
yanın en mert delikanlılarını 
yetiştirmiş olan Ödemş'in iyi in
sanlık ve erkeklik hatıralarına 
karşı da affolunmaz bir haka 
rettir . 

• Bu iki üç münferit vaka üze. 
rinde eski zihniyetin devam et
tiğini zannettiğimiz için durdu
ğumuzu sanmayınız. 

Biz, yalnız Ödemiş'in çok ça
lışkan Halkevine şunu söyle • 
mek istiyoruz: 

- Biraz gayret... Az daha 
gayret ediniz! "Ödemiş" in 'ova 
larmda Türk kadınının güzellik 
ve gençliğini yobaz saldırışlar
dan tamamen kurtarmak sizin 
başaracağınız iştir. 

-Hepsi mükemmel.. Yalnız. her 
kampa değilse bile, biribirine ya • 
kın olan kampların hiç olmaua iki
si için bir doktor, ama mütehaasıa 
bir çocuk doktoru balmak lciz.ım· 

~en izli Çocukları İçin 
dır. Kamplarda birer ilaç sandığı Denizli mekteplerinde yer ol
bulundurmak, nihayet baı ağrısı matlığı için tahsil çağma gel -
için bir hap veya bir yeri aıynlan miş tam (29454) çocuk evlerde 
bir yavrunun "tetano•" a tutulma • oturmak ve tahsilsiz kalmak 
ması için bir parça tentürdiyot sür- tehlikesinde bulunuyormuş. 
meie yarar. Gene bu vilayette yapılan son 

Bu kamplara kimleri götürüyo. istatistikler gösteriyor ki mek
ruz;? Zaten cılız ve sıska olan yav- teplere devam edebilen mes'ut 
ruları değil mi? O halde bunlan çocukların sayısı (3560} ı kız 
bir mütehasaıs doktor gö%ii altmda ve (9264) ü erkek olmak üzere 
bulundurmaktan daha tabii ne ola- ancak (12824) müş. 
bilir? Bununla beraber geçen aene Bu ancak kelimesini cumhuri
yedi yurt açan iz.mirin bu •ene on yetin kültür işlerindeki yürüyüş 
altı yurt açmak gayretini 1IÖatermif hızmı tada tada şnnardığnnız 
olmaaını tebrikten kenC:imiz.i ala- için kullanıyoruz. Zira şimdi 
mayız;. Ve •anırız; ki, bu aene 825 yalnız Denizli vilayetinde bu 
çocuia bakanlar, beı yıl aonra bu- kadar çocuğa mektep bulundu -
nun on mislini barındırabilecek ğu halde evvelce bütün bir orta 
kamplar kurabileceklerdir. Anadoluda bunun yarısı kadar 

Amaaan doktorlan ihmQl etme. çocuğu okutacak mektep yok -
meğe bakınız. ı tu. Fakat biz "niabet ve imkan,, 
---------- , .• ..., dmlJm. .,..... IWlah8t,, çıhk 
ın Valilik. · Jıırılf!ıswlllbll allllMQfumq.z icin 

istiyoruz ki Denizlinin bu mek
tepsiz (29454) çocuğu da mek
tepli haline girsin. Bunu nasıl 
yapabiliriz? 

Bize kalırsa bu, yalnız bir De
nizli vilayeti işi değildir. Mem
leketin her taraf mda mektep 
bekleyen sayısız çocuklar var. 

Zannediyoruz ki bunu artık 
yalnız devlet bütçesi işi olmak • 
tan çıkarmalıyız ve biraz da dol
gun vatandaş keselerinin ko -
nuştuğunu işitmeliyiz . Köylüle
rin, kendi köylerinde birer mek
tep yaptırmak için neleri varsa 
vermekten çekinmedikleri bir 
devirde zenginlerimizde de bir 
"hayırlı: iş yapmak,, modası baş 
lamahdır. 

Hayırlı iş yapmak isteyen -
ler! Denizlide mektep isteyen 
otuz bin çocuğu sevindirmek is
temez misiniz? 



"TAN" tefrikası : 36. 

Yazan: NizamettinNAZIF 

Gece Yarısı Sıcak Yatağından, 
Genç Cariyesinin Koynundan 
Ayrılınca Bir Altın Tepsiyi 
Altınla Doldurarak ... 

Ama... Sorarım size, bugün ı 
bizim karşımızdaki Bizans ve 
B izansm karşısındaki biz o 
günkü ordumuzla o günkü Bi -
2ansın durumuna benzer bir 
durumda mıyrz ? 

O zaman bu sehirde oturan 
hükümdar da, o hUkümdarın as
kerlerini idare eden emirler de 
daha çalışkan ve ellerinden iş 
çıkar adamlardı. Kostantıniye
nin nüfusu ve Bizansm diğer ka
sabalarından ve köylerinden 
toplanabilen eli silfilı tutar hıris
tiyanların say,tsı çoktu. Deniz 
tarafı ise büsbütün ellerinde 
idi. Diledikleri zaman İtalyadan 
istedikleri kadar yardımc1 kuv
vet toplıyabilir ve getirtebilir
lerdi. Halbuki şimdi Kostantmi
yenin ahalisi azalqıış ve deniz
ler bir daha gelmemek üzere 
Bizanstan uzaklaşmışlardır. ital 
yanlardan imdat geleceğini tah
min edenler de aidanmaktadır
lar, zira meztıep düşmanlıkları 
yüzünden araları açılan şarki ve 
garbi Romalılar el ele veremiye
ceklerdir. 

kendisini yükseltiyordu. Nige -
boludaki büyük zaferin az fay
dası mı olmuştu. Haydi diyelim 
ki ; Nigeboludaki büyük Türk za 
ferinin yeni Türk imparatorluğu 
na kazandırdığı siyası kıymet
leri1 orta Asya Türk İmparato
ru Timurun Ankarada kazandı
ğı harp kaybettirmişti d~ ı:on: 
yadla yapılan harbin eskı sıyası 
kıymetleri kazandırtan bir fay-
dası olmuştu. . 

Fakat artık bu kafiydi. Işte 
Honyad kımıldanmaktan çeki
niyor ve işler pek ala tıkırırl:a 
girmiş bulunuyordu. Böyle hır 
zamanda, sulhün tathhkların
dan istifade etmek varken, ne 
diye, yeni baştan, başlarım der
de sokacaklardı? 

Bu propaganda, Edirne sar~
ymın içinde d~ kendini hissettı
riyordu. Ve açıktan açığa diyor
lardı ki: 

"Hıristiyanlarm mezhep kav
gaları ile uğraşmalarına büyük 
bir kıymet verilmemelidir! On
lar sıkıyı gördükleri zaman her 
şeyi unutup tekrar el ele vere-
ceklerdir.,, · 

ikinci Mehmedin gizli siyasi 
Bize gelince ... Bizansm düşü

şü, nasıl hızlı olduysa, bizim 
yükselişimizde de öyle bir hız 
göze çarpıyor. Atlılarnmz ve 
yayalarımız o kadar çoğaldı ki, 
şimdiye kadar bayraklarımız al .. 
tmda toplanan orduların en bü
yüğü bugün elimizdedir diye
bilirim. Siyasi . nüfusumuz da 
yükselmiştir. Sonra, elimizde, 
bütün istediklerimizi rahat ra
hat yapmamıza imkan verecek 
derecede büyük bir servet var. 

· işlerde en yakın adamı olan Zag
nos paşa bu fikri yaya• adamın 
sadrazam Halil paşa olduğunu 
söylüyordµ. 

Hazinelerimiz doludur. 

Binaenaleyh .. artık, Kostantr
niyenin bir Türk şehri olmama
sı icin ortada hiçbir se.bep kal
mamış bulunuyor. Size teklifim 
şudur: Ya bu şehri alalım ... Ala
mazsak bile almak için çarpışt1-
ğımızı surları önünde birer birer 
ölerek yarın g;elecek olanlara is
pat edelim.,, 

Candarlı Halil paşa böyle bir 
fikirde bulunabilir miydi? B.ulu
nabilirdi .. Onun ileri gelen Bi
zans asılzadeleri ile güttüğü 
dostluk meydanda idi. Edirneye 
gelen Bizans sefirlerine karşı 
gösterdiğ-i nez~ket politika hu
dutlarını aşıyor, adeta bir ak~ 
rabalık çeşnisi gösteriyordu. 

"Gece gündüz, hatta yatağına 
girer ve uykudan uyanırken, sa
rayında ve saray dışında iken 
düşündüğü yegane şey Kostan
tıniyenin zaptından ibaret olan 
padişah ( 1),, ın bu hal hiç de ho
şuna gitmiyordu. 

(Arkası var) 

ikinci Mehmet, bir taraftan ( ı) Bu cümle olduğu gibi Cineviz 
Bizansın hıristiyan alemi ile müverrihi "Dükas .. mdrr. 
olan siyası temaslarını, yardım 
aramak için kapı kapı dolaşan 
murahhaslarını takip ettiriyor, 
bir taraf tan da kendi adamları
nın manevi kuvvetlerini yükselt-

- ------------:- -
lstanbul Ko mutanhğı 

Satınalma Komlayonu 
ıuınıarı 

meğe çalışıyordu. · 'k 
Bizansı muhasara etmek, Hadımköyündeki hırlı -

!·-·-·--·r 
--

1 

-Bir sürkontrdan sonra kontru 
söyliyenin arkadaşı elinde ~iç 
olmazsa damdan ba~lıyan dort 
kağıtlı bir rengi veya beş kağıt
lı bir rengi bulunuyorsa bir şey 
söylemelidir. Fena bir durum
dan kurtulmak için en sağlam 
yol budur. _ 

İlk deklarasyonu yapan, eger 
kendisinden evvelki oyuncu bir 
şey söylemezse, sözü sürkontr 
diyen arkadaşına bırakmak 
üzere pas demelidir. Fakat eğ:r 
kendisinden evvelki oyuncu hır 
şey söylemişse ve hasmın ren
ginden muhakkak bir löve ala
bilecekse kontr demelidir; has
mın renginden sağlam bir löv~
si yoksa sözü yine sürkontr dı
yene bırakmalıdır. . 

Düşman rengı . 
Arttırmaların başlangıcında 

hasmın rengini deklare etmek 
(yani mesela hasmın bir körü
ne iki kör demek) bu rengin ya 
ası bulunduğunu, yahut şikan 
olduğunu gösterir. Böyle bir 
deklarasyon için el çok kuvvet
li olmalı . ve manşı yalnız başı
na yapabilmelidir; şu halde beş 
buçuk onör lövesi, yahut ta çok 
kuvvetli bir renle varsa biraz 
daha eksiği bulunacak demek
tir. Bu deklarasyon manşa ve 
hatta şleme gitmek için bir zor
lamadır; bu tarz daha fazla 
kontrakt briçte kullanılır. 

Hücum kontru 

Hücum kontru, hasımların 
taahhütlerini yerine getiremi
yecekleri ve ceza verecekleri 
kt:nağatil eyapılan kontrdır. Ça
ğırış kontrunu anlatırken bu iki 
çeşit kontru nasıl ayırt etmek 
lazımgeldiğini göstermiştik. 

lki durum 

Hücum kontru için iki du
rum v~rrhr 

Birincisi; Hasımların dekta
rasyonu manş yapmalarına ye
ter; şu halde, kontr muvaffak 
olmasa lıile zararı lZdır ve en 
az bir kuvvetle yapılabilir. 

İkincisi Hasımların dekla -
rasyonu manş yapmalarına yet
mez fakat kontr muvaffak ol-

' mazsa manş yaparlar. Böyle bir 
durumda, kontr demek için dü
seceklerine hemen hemen ka -
~ağat edilmiş olmalıd!~· Bö~l~ 
bir kontr için hiç degılse ı~ı 

löve düşecekleri ümidi v~ h~_ç 
değilse kozdan sağlam hır lo
ve bulunmalıdır. Dikkat etmek 
lazımdır ki, hasımlar yüksek 
sayılı bir deklarasyon yaparken 
ellerindeki şikan ve tek kağıt
ları da hesaba katmışlardır. Şu 
halde düşünmediğiniz sürpriz
ler karşısında kalabilirsiniz. 

Kontr kuvveti 

;!'ürk kumandanlarına çocuk ler ihtiyacı için bir kilosu
oyuncağı geliyordu. Bundan çe- nun tahmin edilen bedeli 29 
kinen yoktu. Fakat Edirnede ve kuruş olan 40,000 kilo sığır 
ordunun içinde yapılan bir pro- eti kapalı zarfla eksiltmeye 
ıpaganda vardı ki, ikinci Meh- konulmuşdur. İhalesi 11 
met işte bunun tesirlerinden or- Haziran 935 sah günü saat 
dusunu kurtarma~a çalışıyor ve Hücum kontru, elinizdeki ve 

Kontrun fenalıkları 

Kontrun birçok fenalıkları 
vardır: 

1 - Hasma çok faydalı yol 
gösterir. Eğer kontr koz kuv -
veti ile söylenmişse, hasmın 
hiç ·düşünmediği veya _başı:~ 
türlü yapmağa çalışabılecegı 
empaslar yapmasına meydan 
verir. Eğer kontr, onörlerin 
kuvvetile söylenmişse hasma 
bu onörlerin nerede bulunduk -
larmı gösterir ve kolay empas
lardan başka oyun ::;onlarında 
geri kalan kağıtların nerelerde 
bulunduklarını tamamile mey
dana çıkarır. Bunun içindir ki, 
kontr ekseriya bir löve kaybet
tirir. 

2 - Kontr hasma deklaras
yonunun muvaffak ~11?ı~acagı
nı gösterir ve daha ıyı bır dek
larasyon yapmasına fırsat ve
rır. 

3 - Kontr zayıfça bir elle 
söylenmişse sürkontra uğrar. 
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Öyle bir durumdasınız ki, 
manş yapmanız i~tir:ıali Ade var, 
kontr diyebilmenız ımkanı da .. 
Hangisini seçmeli? . . . .. .. 
Eğer hiç değilse ı_n love du-

şürtebileceğiniz muhakkaksa 
kontr demeli, çünkü diğer ta
raftan kağıtların çok fena da • 
ğılmış olması yüzünden manş 
yapılamaması ihtimali vardır. 
Bilenler için 
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bunun için uğraşıyordu. l 5 dedir. Şartnamesi Fın- arkadaşınızın deklarasyonun-
Türklcr Bizansı az muhasara dıkhda Satmalma Komisyo dan anlaşılan löve sayılan kar

etmemişlerdi. Fakat hiçbir mu- nunda görülebilir. Eksilt- şı tarafı düşürebileceği zaman nuştır. 
hasaradan s<>;fam ve nihai bir meye gireceklerin 870 lira- söylenir. Elinizdeki löve sayı- (O) oyuna pik ruası ile baş-
netice almak mümkün olama- hk teminat mektubu veya larım bilmek isin, bir rengin d na 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) birden dört kör oyna-

mlstI. Bunun Sebeplerini onun . h larnış, sonra pik amını oy -kb k 2 3 .. ancak ilk iki lövesıni esap et-kad. ar dı' O-erleri de biliyorlardı ma uz ve an unun • cu .. mıştır. 
ı-. melidir. Mesela as, rua, dam u~ E ~ Ve bı.ldı'klerı' içindir ki bire.ok maddelerinde yazılı vesika- d k (S) ikinci piki keser. ger 

- löve gibi görünürse e anca 1 
beyler, paşalar mütereddit dav- !arla birlikde teklif mektub- iki löve olarak hesüp edilmeli- işe koz çekmekten b~~ ar ve 
ranıyorlardl. Türkler ne zaman lan belli gün ihale saatm-

1 
hasımlardan birinde dort koz 

dir. Bir renk çok uzun o ursa, k ıı 
Bizansa saldırmışlarsa bunun dan en az bir saat evveline hele o rengi arkadaşınız tut- çıkarsa, karo ruası te yan 
fenalığını mutlaka ço~ geçı_ne- kadar Komisyona vermele- muş bulunursa, bu renkten bir olarak (E) de değilse karodan 
den görmüşlerdi. Ya ~ır ehlı~a- ri. ( 2 814) löveden fazla ümit etmemeli - el vereceği için hasımlar bu 1 sı-
lip Tunayı aşarak uzerlerın: 3882 dir. rada sağlam piklerini yapar ar. 
Saldırmış' bir Nio-ebolu harbı * * • Bunun için (S) karolarını mor-

,.. Arkadaşın . getirebileceği lö- d k k - ı 1 alı "apmıya mecl;ıur olmus, lardı ve- Kıt'at ı·htı'yacı ı·çı·n beher a oz var en sag amam -
" ve sayıları da şöyle hesap edi- d M d k" k h ı rm Yahut arkalarınd8:n.bir. Honyat h . d'l b lı"r·. ır. or a ı oz, asıma 

kilosunun ta mın e ı en e- d' ı· d ·k k · ı tehdı'dı' belirmiş, Ikıncı Muradı ken ı e ın en pı estırme e -
dell. 25 kuruş olan 18 ton pi- J Eğer bir başlangıç deklaras- · ·n o··nüne ge" E- hasım s. arap içti2-i masanın başından rını ~er. ger -

<-• ı rinç acık eksiltmeye kon. ul- yonu yapmışsa ondan iki löve lar karodan el tuttuktan sonra kaldırıp Karatavuk ovasına Y.,
0 

- - ve deklarasyonu bir sanzatu ise "k ı (S) b k 
· h l' d eger muştur. İhalesi 3 Hazıran pı oynar arsa, unu es -lamış, ihtıyar a ın e ona . hemen hemen üç löve ümit miyerek bir trefl 'caçmahdır. 

üstünde uykusuz geceler geçırt- 935 pazartesi günü saat 1 S edebilirsiniz. Eğer bir müda- Bundan sonra mor keseceği 
misti. tedir. İsteklilerin şartname: faa deklarasyonu yapmış veya için hasımlar artık pik oynıya-

Acaba bunlar birtakım tesa- sini her gün Fındıklıdakı sizin dektarasyonunuzu tutmuş mazlar. Diğer taraftan (S) ka-
aüflerden mi ibaretti; yoksa Bi- . d sa, kendisinden bir löve bekli- rolarım sag~ lamlaştırmak için ·ı·· hl'k · k n satınalma komısyonun a · "h d 
zans bir o um te ı esı arşısı - yebilirsinız; nı ayet, pas e- empas yapmak düşüncesile 
da kalınca garp hıristiyanlan görebilirler. Eksiltmeye gi- mişse ondan hiçbir şey bekle - trefl asile mora geçemez, çün
işlerini güçlerini bırakıp onun receklerin 338 liralık ilk te- meyiniz. kü aleyhine olarak bütün trefl
rnüdafaasma mı koşuyorlardı? minatlariyle birlikte vak- Arttırmalaro dikkat etmek lerin sağlamlanması tehlikesi -

Evtadımzr, hele bir krz ise, 
nasıl terbiye etmelisiniz? .. Bir 
çok terbiye usullerı arasınd~n 
birini seçmek güç ve mühım 
bir meseledir. Çünkü her ter
biye sisteminin birçok faydala
rı yanında birçok ta zararları 
zikredilir. Fakat senelerce ta -
kip edilen hır terbiye sistemi
nin tama.nile zıddına hareket 
edemezsiniz. Nasıl başladınız
sa onu pek az tadil ederek ta
kip etmelisiniz. 

Bize bir çocuk babası mek • 
tup yazıyor. 17 yaşında bir kız 
babası. R. Şemsi imzasile ya
zılan bu mektupta işinden çe
kilmiş bir memur olduğu anla· 
sılan okuyucumuz diyor ki: 
"' " ... Saçım, sakalım ağardı 
ama eski kafalı babalardan de
ğilim. Kızımj mektebe gönder
diğim gibi, bundan sonra da 
tahsiline devam ettirmek isti -
yorum. O~un. birçok istekle!ir_ıi 
yerine getırdım. Mektebe gıdıp 
gelirken yolda orıı.,. takip et
mek hareketlerini kontrol et
mek' aklımdan geçmiyor. Çün
kü kızıma emniyetim vardır. 
Fakat son zamanda onun bir 
temayülü beni endişeye düşür
meğe başladı. Yazın Erenkö -
yünde otururuz; orada bir ar
kadaşımın ailesi komşumuzdur. 
Bir oğulları var. Biraz haylaz 
ve züppe bir gençtir. Kızım pek 
küçük iken kendisile beraber 
oynadığı bu gençle son zaman
larda /azla alakadar oluyor. Be
raber lstanbula inip çılrıyorlar; 
cuma günleri beraber tJaşka ar
kadaşlarını ziyarete gidiyorlar 
ve geziyorlar. Şimdiye kadar 
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defa bir kadının hayatına mal 
olur. 

Konyadan Niyazi im~asil~ 
gelen mektupta .b~yle hır ya
saktan şikayet edılıyor: 

" •.. Dört senedenberi evli 
idik. Birçok defalar çocuk sahi· 
bi olmayı ben istemedim. Büt· 
çem müsait değildi. Fakat ka· 
rım altı ay evvel hastalandı. 
Kendisini Istanbula götürüp 
doktora gösterdim; birtakım 
ilaçlar vecdi ve: "Sakın çocuk 
doğurmayınrz!" dedi. Ne zama
na kadar? Hastalığı iyi olana 
kadar ... Altı ay içinde iki defa 
röntgen alıp doktora gönder· 
dim. Yine ayni sözleri söyledi. 
Dört senedenberi ben çocuk is
temiyordum, fakat böyle bir 
yasak karşısında adet<:.. isteme· 
ğe başladım. Eğer bu yasak de
vam edecek olursa kanun ara
mızdaki nikahın kaldırılmasına 

müsaade etmez mi? .. '• 
Kanundan evvel elinizi vic

danınıza koymanız lazırngel

mez mi? Dört senedir evli ol· 
duğunuz bu kadın şimdi bir 
hastalrk geçiriyor ve bu yüzden 
çocuk doğurması yasak edilmiş 
bulunuyorsa onun günahı nedir 
ki, boşamağı düşünüyorsu?u~? 
Biraz sabırlı olunuz. Belkı bır 
iki sene içinde bu arıza geçer. 
Altı ay içinde geçmemesi tabi
idir. Sizin hareketiniz ve dü
şünceniz bu kadını boşamak 
için adeta bahane aradığınızı 
sandırıyor. Dört sene çocuk is
tememişsiniz, altı ay içindeki 
bu acelenize seLep ne? .. 

çok müsaade verdiğim için se- •I "!"_ !iii. iiiiiiiiiii~O~P!!IE~R~A!iiiTi!iibi!!" iiiiRiiiiiiij~~ • 

simi çıkarmıyorum. Acaba yan- ı 

lış mı hareket ediyorum. Siz ne 1 Doktor "i met 
dersiniz?" j Ankara caddesi Zorlu 

Fikrimizi daha evvel hulasa 1\1/\ 
1.t.uu.:ıı..1n., ....,_ -·- • .. , - j cunfaaan"""'ffiaaaa ?ıbguu 
lesidir. Bizde dnsi terbiye yok- r saat ? 6 hastalarını kabul 
tur. Avrupa ve Afrikada ç?.k- • -_ - ""'eder. 3232 ~ -- • 
tan başlıyan cinsi terb_iye boy-
le vaziyetlerde gençlerı ser~e~t 
bırakmaktaki mahzurların onu
ne geçer. Çünkü bir erkek v~ 
bir kız gencin beraıber gezmesı, 
yalnız kalması mutlaka tehli
keli fikirlere, teşebbüslere yol 
açmamak lazımgeldiğın~ tel~in 
eder. Bizim eski terbıyemıze 
göre her kadın ve erk~k ... y~ 
yana gelince mutlaka cınsı ıh
tiraslara saplanırlar ... 

Eğer çocuğuna serbest bir 
terbiye verdiğini söyliyen R. 
Semsi bu terbiye sistemini ta
kip edebilmişse, çocuğunun 
her hareketini endişesiz bı
rakabilir. Yok eğer bu yarım 
ve karışrk bir terbiye ise belli 
etmiyerek çocuğunu takip et -
meli ve endişe edilecek hareke
tini görünce onun komşu genci 
ile yalmz kalmasına - büsbü
tün başka mahzurlar icat ede
rek - mani olmağa çalışmalı. 

• 
Bazı hastalıklar ve bazı arı

zalar çocuk sahih: olmaktan 
insanı mahrum eder. Bazı has
talrklar yüzünden de doktorlar 
kadınlara çocuk doğurmalarını 
yasak ederler. Bu hastalrklar 
geçmeden çocuk doğurmak çok 

bunu almazsa karo ası ve kü
çük karo ile devam etmelidir. 

Prensip: Taahhüdü yapan o
yuncu, hasımlardan b i r i n -
de kendi elinde kalan kadar ko
ia rastlamaktan korkarsa ve 
diO-er taraftan elinde henüz 

b • 
sağlamlanmamış uzun hır renk 
bulunuyorsa, mordaki üçük 
kozları düşürmeden evvel uzun 
rengini sağlamlamalıdır. Ş u 
şartla ki, mordaki kozlar ha
sımların, kendi elinden kağıt 
kestirmelerine engel olsun. 

Eğer taahhüdü yapan oyun
cudaki uzun renk, olabilecek 
bir empas gösteriyorsa, bu gibi 
hallerde em pası feda edip, ren-

Üaküdar orman işleri memurlu
ğundan: 

Kaçak getirilmekte iken yaka
lanıp zaptedilmiş 341 kental 50 
kilo meşe karışık odunla 352 ken• 
taJ 24 kilo meşe karışık kömür 
10'6 demet furun çalısı 600 adet 
sepetçi çubuğu 300 adet çimşir 

kaşık 210 adet harman küreği 
2052 adet ymurta tahtası 2 adet 
ceviz kütüğü 876 kilo ardıç tohu
mu 15-5 935 tarihinden itibaren 
açık arttırmaya konulmuştur. Is· 
teklilerin gelip malllınat almalan 
ve ihalesine müsadif 29.5.935 çar• 
şamba günü saat 14 de pey. ak~e
lerile Haydarpaşa Orman daıresın• 
deki satış komisyonunda hazır bu• 
lunmaları. (2863) 3881 ' 

J KUÇUK iLAHLAR 1 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyata ait bet 
ne yapmak isterseniz h~;~~~n yapa
bileceği şekilde formulunu yazar 
gönderirim. Sonfen laboratuvarı. ~a· 
dıköy rıhtım 76. 393 

Artık lhtiy;.ırladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEf<SULiN 
Bozulan sinirleri kuvetlef1 

diri!-. yorgun beyinler: 
ıhtiyacı olan fosforu verere . 

kana gençliğin hararetin' 
AŞ!_!:AR. 
KUTUSU 200 Krş 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVA~I 
ECZANESi SIRKi:. 

Hos ... Bunlar öyle birtakırı: tinden evvel komisyonda çok önemlidir. Eğer hasımlar, ne düşer. Bunun için (S )ikin
vesileİer, sebepler oluyorlardı ki hazır bulunmaları. (2705) sizce zorlanmadan kendilikle - ci piki kestikten sonra karo da
Türk kendisine saldıranları te- ~762 rinden deklarasyon yapmışlar- mını oynamalı, eğer hasımlar 
peledikçeboynu vükseln:·v~o=r-v~e~------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------

gin ilk lövesini hasımlara ver-
melidir. · 
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r n· F le ır ransız spor mecmuası 
adınların spor kılrklarmın na- Ke. dın la r ın 

tııl olması hakkır.da bir. anket spor kıya
a~ştır. Bu münasebetle deği- fetleri yıldan 
§ık senelere ait olmak fü;ere bu- yıla de~iş!
rlakda göreceğiniz kadın tenis kı- yor. 193 yı-
ı lar lınde. şu son 

0 ını koymuştur. Resimler· gördü~ u-
1~ 1900 deki kılığa, daha sonra nll~ şekılle

. ıi tc me~ur 1:1uzan Lang e- re glrmr•ffr. 
11~~ kıyafetine ve nihayet bu- Aca be. k a· 
gl Un Elen Jakobs'un kısa panta- dın için ayrı 
onı bir spor kıh-

t u giyinişine bakınız, tenis- ~ına lüzum 
de ~a~ın giyinmesinin ne gibi varmıdır? 
egışıkliklere uğradığını kolay- ._ ____ , __ ... ı 

ta anlarsınız. yaz etekli tenis kılığından baş
rnı Aş~ğıda da güneşten çok yan kasını gözüm görmüyordu. Şim
t ş. hır kadının deniz mayosile di ise, aykırı bulduğum kısa 
enıs oynaması görülmektedir. pantalonlar hoşwna gitmeğe 
Fransız mecmuası kadınların başladı. Bu pantalonlar biraz 

blı°~. giyinişleri hakkında sözü kadınlaştmlsa tenis için ideal 
llaYük terzilere ve okuyucuları- bir giyimdir. Fazlaya kaçma
~ Venneden evvel tanınmış ha- mak şartile kısaca ufak bir etek 
t~· kadın sporcularla görüşmüş- yahut İngiliz kadınlarının kul
dur. Bunlar elimize geçtikçe biz landtldan plili etek - külotlar 
~~ 0kuyuculanmıza bildirece - da hareketlere bütün kolaylık -
41:ıılı;, 

l ları veren şeylerdir; yalnız bun-
''G ang:en na diyor ? lan giyinenlerin vücutlarının 

tizn CÇen yıldanberi çok değiş- güzel olması şarttır. Bununla 
ltı · Daha bir.kaç ay evvel, çok beraber tenis oymyan kadınlar 

sa olmamak şartile klasik be- için, bugünkü gülünç kılıkları 

[Çor~mluiar Amasya da 

Amasya takımım yanan Çorum futbolcuları 

tarı?ı0ı:un sporcu gençliğinde Amasyada yaptılar. 
\>ar Gbır kımıldanış ve hareket • 
luıti cnçler, bir yıllık durgun- Oyun alanı bir hayli kalaba-
iI Ço~rını gidermek için, komşu hktı. Bu arada Amasya ilbayı 
!tıaıt ~kları ile yakından tanış- Kadri ile seçili ~adın, erkek 
ti v~ 0nuşmak, ülkelerinin sev- Amasya ileri gelenleri bulunu
ti.iıcı 8~Ygılatını sunmak gibi yordu. Çorum ve Amasya karı
bıı çi dı~ekler .ile bir yaz progra- şık takımları karşılaşıyordu. 

lluıtnış bulunuyorlar. ilk onuncu dakikada iki taraf 
' Programın ilk verimini biribirini denemek istedi. Bun-

kaldıraca}{ klasik ve herkesin 
onaylıyacağı bir örnek bir kos
tüın bulunamaz mı? Öyle sanı
yorum ki, şimdi herkes bunu 
aramakla uğraşmaktadırlar ve 
bulacaklardır. Fakat bu araştır
malarda temel güzellik ve ra -
hat olmalıdır." 

Mariz Hils ne diyor? 
Bu kadın sporcu da diyor ki: 
"Bana kalırsa, zamanımızın 

hakiki sporcu kadını için husu
si kostüme lüzum yoktur. Hat
ta böyle bir sorgu yersizdir. 
Spor yapılır ve spor yapılırken 

\01 'J • 

Eırtta ne var düşünülmez. Leke· 
lenmez ve yırtılmaz bir kostüm 
sporcu kadının ideal kılığıdır. 
Ben lekelenen ve oraya buraya 
takılan kostümlerden hoşlan -
marn. Kadın sporcuların kıhk • 
lannm açrkça erkek giyinişine 
doğru gitmesine gelince, tek 
bir şey söyliyebilirim: Kadın 
her şeyden evvel kadın kalma
lıdır ve ben erkeklere yakışır 
bir kostüm içinden saçları buk
leli bir başın çıkmasını anla
mam. Sözü bitirmek için biraz 
acı bir tenkitte bulunacağım: 
Umumiyetle, kıhklarile çok uğ
raşan kadınlar için, spor ikinci 
sırada gelen bir şeydir. Böyle -
leri, spordan evvel, şık olmak 
ve göze hoş görünmek sevda
sındadırlar." 

Diyarbekirde Spor 
Halkevi, Ay • Tayyare ve 

Yıldız futbol takımları arasında 
bir turnuva yapmıştı. 
Turnuvanın galibine Halkevi 

tarafından gümüş çerçeve için -
de Atatürkün bir portresi veri
lecekti. 

Turnuva bitmiş ve on puvan 
almağa muvaffak olan Tayyare 
futbol takımı gümüş çerçeve 
içindeki Atatürkün portresini 
almıştır. Üç takımın maçları 
şehri alakadar etmiş, her maç
ta yüzlerce halk seyre gelmiş
tir. Birinci devrede Tayyare -
Yıldız takımları bire karşı birle 
berabere kalmışlardır. Ay - Y Il
dız takımları çok çalışmışlar ve 
sonunda bire karşı üçle Ay takı
mı galip gelmiştir. Tayyare -
Ay takımları arasındaki maçta 
her iki tarafın da şiddetli ve gü
zel oyunund~n sonra sıfıra karşı 

dan sonra Çorumluların yavaş 
yavaş üstün oynadıkları görül
dü. Yirmi beşinci dakikada sağ 
açık Yaşar, Çorumluların ilk sa
yısını kaydetti. 

ikinci devrenin otuzuncu da
kikasında Vedat Şen'den aldığı 
güzel bir pası Saim iyi bir w-

iki ile Tayyare kazanmıştır. 
İkinci devrede Ay - Yıldız spor 
takımları maçını bire karşı beş
le Yıldız kazanmıştır. Tayyare -
Yıldız maçı bire karşı birle be
rabere bitmiştir. Son maçta 
Tayyare ve Yıldız karşılaşmış
lar bire karşı beşle Tayyare ta
knnı kazanmıştır. Tasnifte Ay 
takımının altı, Yddız tc:kımının 
sekiz ve Tayyare takımının on 
puvan aldığı anlaşılmıştır. 

ruşla Amasya kalesine sokarak 
Çorumluların ikinci sayısım yap 
tı. Oyun sonlarına doğru Amas
yalılar da bir gol attılar ve oyun 
2 - 1 Çorum lehine gitti. 

Oyundan sonra Halkevinde 
Çorum sporcuları şerefine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

• 

ikinci Denemede de Galata
saray - Beşiktaş Ve Fener

bahçe - Güneş 
Spor meraklılarına önemli 

bir şey bildireceğiz. Bundan 
böyle birlikte hareket etmeği 
sözleşmiş olan dört büyük ku
lübümüzün, geçen cuma kutla
nan "Sporcular Atatrük Gü
nü" nde çıkardıkları iki muhte
lit takım ve bu muhtelitlerin 
gösterdikleri Avrupa kıas fut
bolile ölçülebilecek güzel oyun 
hatırlardadır. 

Bu muhtelitlerin h a 1 k t a 
uyandırdığı büyük alaka üzeri
ne, şehrimize getirtilmekte 
olan Macar Seget takımının 
karşısına, yapacağı iki maçta 
birer muhtelit çıkarılması dü
şünülmüştür. Öğrendiğimize 
göre Macarlarla karşılaşacak 

takımların Fenerbahçe - Gün 
ve Galatasaray - Beşiktaş muli 
telitleri olması ihtimali vardı 

Atatürk gününde Fenerbah 
çe - Galatasaray muhtelitil 
Beşiktaş - Güneş muhteliti kar 
şılaşmıştı. Bu sefer muhtelitl~ 
rin başka şekle sokulması hen 
atılmış olan adımdan sonr 
alakayı devam ettirecek bir ye 
nilik yapmak, hem de sıra il 
dört kulüpten çıkabilecek muH 
telitleri yapıp kulüpleri biribi 
lerine daha yakınlaştırma 
içindir. Alakadarlar yine söyl 
diklerine göre üçüncü bir fır 
satta da, sahada Galatasaray 
Güneş muhtelitile Fenerbahçe
Beşiktaş muhtelitini göreceği 

• 
SAMSUNDA SPOR 

lik maçlarmda Halk spor ldmar yuru maçından 
bir enstantane 

Samsunda lik maçları devam 
etmektedir. Kalabalık bir seyir
ci önünde yapılan son maçlarda 

Halkspor güzel bir oyundan 
sonra idman yurdunu 3 - 1 yen
miş, Samsunspor ile Bayrakspor 

sıfır sıfıra berabere kabruş! 
dır. 

Ayni gün Bafrada yapılan 
maçlarda Samsunspor, Bafra
spor 1 - O, Samsun Karadeniz 
Gücü de Gençler birliğine 3 • 1 
yenilmişlerdir. 

Halk • Spor oyuncuları arkadaşlarile bir arada 

• 
SANDIKLIDA BiR MAC 

Sandıkh halkavi sporcuları 

Evvelce kararlaştırıldığı üze
re Akşehir Gençler Birliği ile 
Sandıklı Halkevi Spor Kolu 
futbolcuları arasında bir maç 
yapılmıştır. Epeyi bir kalabalrk 
önünde yapılan bu ma~ı 5 - 1 -

Sandıklı Halkevi futbolcuları 
kazanmıştır. 
Akşehir sporcularrnı Halkevi 

misafir etmiş, ayrıca gece şe
reflerine evde bir ziyafet veril-
miştir. ... 
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YURDUN HER YANINDA HEYECAN VAR 

r Havalannı Ko uyacak 
üyü areket Başladı 

''Tayyare Tehlikesini Bilenler .. '' Kurumuna 
Teshil Edildi. Uue Olmanın Sarfları 

kolaylaştırmak için taahhütler her 
yılın haziranında ah ;ıcaktır.,, 

b - Hava tehlikesini bilen üyele
re bir üye numarası ile özel bir rozet 
verilir ve isimleri ajansla yazdır. 

c - Taahhüdünü yerine getiremi
yecekler, Türk hava kurumuna haber 
vererek. üyeli~ten. ç.ekilirler. Uyelik • 
ten çekılenlerın ısımleri de ajansla 
yazılır. 

• Ç - Yirmi liradan aşağı yardım • 
ckı bulunanlar Türk hava kurumunun 
yardımcı üyesi olurlar. Bu üyelere ro 
zet verilmez ve isimleri neşredilmez. 

d - Hava tehlikesini bilen üye 
yazılmak için Ankarada Türk hava 
k~.rumu merkezine, ba~ka yerlerde 
Turk hava kurumu şubelerine müra
caat edJmelidir. 

Taahhüdünü yerine getirmiyecek -
ler Türk hava kurumuna haber vere
r~k üyelikten çekilebilirler. Senesi i • 
çınde haber vermeden aidatım vermi 
yenlerin isimleri ajansla yayılır. 

lstanbulda da çahşma 
başladı 

Tayyare Cemiyeti Istanbul kuru
mu başkanı İsmail Hakkı &şak ve 
Tayyare Cemiyeti piyanko direktörü 
Fikri Orak bu sabah Ankaradan şeb 
rimize gelmiş olacaklardır. Cemiyet 
yeni ve vatandaşlara kolaylık olacak 
şekilde teşkiUit yapacaktır. Cemiyet 
Istanbul Merkezinde üye yazılması 
için bir defter aç:lrruş bulunmaktadır. 
Birçok vatandaşlar üye yazılıyorlar. 
. Tayyare Cemiyetinin şehrimizdeki 
diğer şubelerinde bugünden itibaren 
teşkilat başlıyor. Buralarda defterler 
açılacak ve üye yazılacaktır. 

T e c i m odasmda 
fevkalade toplanh 

.. Tecim ve Endfütri odası riyaset 
dıvanı yarın fevkalade olarak topla
~acak, odaya yazılı üyelerin elbirliği 
ıle yardıma girişmelerini temin için 
bazı kararlar alacaktır. Ist:anbul en
düstri birliği de fabrikatörlerle tema 
sa başlamıştır. Şimaiye kadar hüku
metten çok himaye gören endüstri 
m?esse~~lerinin bu yolda büyük bir 
eJaka gosterecekleri anfaşılıyor. Bir 
cok fabrika sahipleri ve mensupları 
tayyare filolarım:zı ihtiyacı karşıla -
Y~cak hale getirmek yolundaki teşeb 
buslcrde kendilerine düşen vazifeleri 
ifaya hazırlanıyorlar. 

Kuruma g'ren saylav Uyeler 
Ankara, 27 (A.A.) - Hava tehli

kesini bilen, üye olarak yazılan aay
lavlarımızın numaraları: Dr. Hamdi 
Berkım.n 136, Dr. Kazrm Samanlı 
13 7, Emin Aslan Tokad 138, General 
Şefik 139, Haydar Rüştü Ektem 140, 
:Mazhar Müfid Kansu Hı, Necib Ali 
Küçaka 142, Yusuf Baska 143, Gene
r~l Kazun Sevktekin 144, Huriye 0-
nız 148, Zeki Mesud Alsan 149 Zül
fü Tiğrel 150, Dr. Fatma Memik ısı 
Faik Kaltakkıran 152, Mecdi Boysa~ 
153, Şeref Aykut 154, Ahmet Saffet 
Oktay 155, Fazıl Ahmet Aykaç 165, 
Fuat Ağralı 157, Fuat Ziya Çiyilte
pe 158, Tahsin Berk 159 Abdülhak 
Firat 160, Aziz Samih 'Ulker 161 
Hikmet Işık 162, Aziz Akyürek 163: 
Dr. Ahmet Fikri Tüzer 164 Fuat 
Sürmen ~ 65, General Zeki S~ydemir 
166, Nafı Atuf Kansu 167, Nafiz 
Dumlu 168, Necip Asım Yazıksız 169 

1Şükiü Koçak 170, Tahsin Uzer 171, 
~hmet Ozdemir 172, 'Emin Sazak 173 
Osman Işın 174, Yusuf Ziya Ozer 
17 5, Ali Kıl:ç 1 76, Bekir Kaleli ı 77, 
:Mehmet 178, Nuri Conker 179, O • 
mer Asım Aksoy 180, Remzi Güres 
181, General Ihsan Sökmen 182, Hak 
kı Tarık Us 183, Ismail Sabuncu 184 
Muzaffer Kılıç 185, Münür Akkay~ 
186, Sadri Maksudi Arsal 187, Talat 
Onay 188, Ali Şevket Ondersev 189, 
Durak Sakarya 190, Edip Servet Tör 
191, Hasan Fehmi Ataç 192, Şevket 
Erdoğan 193, Emin In:ınkur 194, 
Ferit CeıaI Güven 195, Fikri Mutlu. 
l 96, Hakkı Saydam 197, Hamdi On· 
gun 198, Abdülhak Hlimit 199, Ah
:met Hamdi Denizmen 200, Ali Barlas 
201, Ali Rana Tarhan .02, Dr. el, 
Hakkı Şinasi Erel 203, Dr. Neşet 0-
mer 206, General Şükrü Gökberk 207 
Halil Edem Eldem 208, Hamdi Gür· 
soy 209, Hayrullah Ergin 210, Sa -
dettin Uraz 211, Salah Cimcoz 212. 
Yaşar Yazıcı 213, Ziya Karamürsel 
214. Benal Nevzad Iştar 215. Celfil 
Bayar 216, Dr. Tevfik Rü~tü Aras 
217, General Kazrm Inanç 218, Ham
di Aksoy 219, Hasan Ali Yücel 220, 
Hüsnü Çakır 221, Kamil Dursun 
222, Mahmut Esat Bozkurt 223, Rah 
mi Köken 224, Sadettin Epikmen 225 
Sükrü Saraçoğlu 226, Hüsnü Ozda
:'nar 227. Ibrahim Demiralay 228, Ka 
mat Unal 229, Baha Ongören 231, 
Esat Ozoğuz 232, General Muhiddin 
:Akyüz 233, Hüsrev Kızıldoğan 234, 
Mehmet Nazif Sirel 235, Omer Klin 
tay 236, Dr. Şükrü Şenozan 237, Dr. 
:Tevfik Aslan 238, lbrabim GrantaY, 

239, Sami Erkman 240, Sıtkı Şerif E
ken 241, Şerif llden 242, Tahsin Çoş 
kun 243, Veled Izbudak 244, Ah -
met Hilmi Arga 245, Ferruh Güpgüp 
246, Haron Ferit Perker 24 7, Nahit 
Kerven 248, Reşit Ozsoy 249, Salih 
Turgay 250, Süleyman Demirzen 251 
Veli Yaşın 252, Dr. Fuat Umay 253, 
Şevket Odül 254, Rüştü Akın 255, 
Ali Riza Esen 256, Hazım Börekçi 
257, Liıtfi Müfid Ozdeş 258, Memed 
Seyfe 259, Ali Dikmen 260, Dr. gl. 
Ziya Nuri Birgi 261, Hasan Hayri 
Akça 265, Salah Yargı 266, Süreyya 
Yiğit 267, Ahmet Hamdi Dikmen 
268, Ali Muzaffer Göker 269, Ali Rı
za Türel 270, Behire Bediz 2 71, Ce
mal Tekin 272, Dr. Osman Şevki Ulu 
dağ 273, Kazım Gürel 274, Kazım O
kay 27 5, Mustafa Halit Uner 276, 
Mustafa Eken 277, Mustafa Ulusan 
278. Naim Hazım Onat 279, ressam 
Şevket Dağ 280, Tevfik Fikret Sılrıy 
281, Dr. Lfıtfi Kırdar 282, Dr. Şakir 
Ahmet Ediz 283, Muhlis Erkmen 287 
Naşit Uluğ 288, Omer Dinç 289, Re
cep Peker 290, Abdülmuttalip Oker 
291, Dr. Hilmi Ortaç 292, Emrullah 
Barkan 293, General Osman Kopta
gel 294, Mahmut Nedim Zapçı 295, 
Mihri Pektaş 296, Osman Taner 297 
Vasıf Çınar 298, Dr. Saim Ozel 299, 
Hikmet Bayur 300, Kani Akeken 301 
Kazım Nami Duru 302, Kenan Orer 
303, Osman Erçin 304, Refik ince 
305, Sadri Toprak 306, Tahir Hitit 
307, Turgut Türkoğlu o108, Yaşar 0-
zey 309, Hasan Reşid Tankud 310, 
Kemal Kusun 311, Memed Erten 312, 
Mitat Alan 313, Nuri TTral 314, Ab
dürrezzak Şatana 315, Dr. Riza Le
ven 316, Edip Ergin 317, Hilmi Ço
ruk 318, İrfan Ferid Alpaya 3191 
Osman Dinçer 320, Riza Erten 321. 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 322, Nuri 
Tuna 323, Şükrü Kaya 324, Yunus 
Nc~di 325, Hakkı Kılrçoğlu 326, Na
ki Yücegök 327, Şevki Çiloğlu 328, 
Şükrü Ataman 329. Ahmed Vefik U
luçay 330, Cavid Oral 331, Dr. Ra -
sim Ferid Talay 332. Faik Soylu 333 
Halid Mengi 334, Kfunil Irdelp 335, 
Ahmed Ihsan Tokgöz 336, Ali Canip 
Yönten 337, Dr. Ziya Naki :Yaltmm 
338, Hamdi Yalman 339, Ismail Ça
maş 340, Muhiddin Baha Pars 341, 
Selim Sırrı Tarcan 342, Ali Tunalı 
343, Dr. Asım Sürel 344, Etem Tün
cel 345, Meliha Ulaş 346, Memed Ali 
Yörüker 347, Memed Güneşdoğdu 
348, Ruşeni Barkın 349, Zühtü Du
rukan 350, Ali Miinif Yegane 351, Da 
mar Arıkoğlu 352, Esma Nayman 
353, General Naci Eldeniz 354, Hil
mi Uran 355, lbrahim Mete 356, 0-
mcr Biçer 357, Tevfik Kıarman 358, 
Hulki Aydın 359, lsmail Müştak Ma
yakon 360, Mahmud Savdan 361, Şev 
ki Süsey 362, Cevdet Kerim Inceda
yı 363, Dr. Galip Ust~n 364, Hulusi 
Oruçoğlu 365. Hüsameddin Okan 366 
Yusuf Kemal Tengirşenk 367, Hüs
rev Gerede 368, Ismail Memed Uğur 
369, Necmeddin Sadık 370, Rasim 
Ba~ı:ıra 371, Remzi Çiner 372, Nec • 
Sabiha Görkey 373, Şemseddin Gün
al.tay 374, Vasfi Raşid Seviğ 375, 
Zıya Başara 376, Cemil Uybadın 377, 
Faik Oztrak 378, Rahmi Apak 379, 
Şakir Kesebir 380, Yahya Kemal Ba 
yatlı 381, Galib Pekel 382, Hürrem 
Ergun 383, Hüsnü Konay 384, Na· 
zım Porov 385, Resai Erişgcn 386, 
Süreyya Tevfik Genca 387 Danis 
Eyuboglu 388, Halil Nihad' Boztepe 
:189, Hamdi Ulkilmen 390, Hasan Sa 
ka 391, Mitat Aydın 392, Raif Kara
deniz 393, Seniha Hızal 394, Sırrı 
Day 395, Süleyman Sırrı Gedik 396 
Ali Saib Ursavaş 397, Behçet Gl.ina; 
398, Fuat Gökbudak 933, General 
Ahmed Yazgan 400. Memed Emin 
Yurdak~l. 401, Muhiddin Dinçsoy 
402, Munıb Boya 406, Avni Doğan 
407. Ekrem Be kel 408, Emin Draman 
409, Omer Evci 410, Sırn Içöz 411, 
Sungur 412, Celal Sahir Erozan 413 
Dr. Mitat Altıok 414, Esad Çakmak: 
kaya 415. Halil Karatavııu 416, Ha· 
san Karabaak 417. Rae:ıb Ozdemir 
o~lu 418, Receb Zühtü Soyak 419. 
Rifat Vardar 420. 

Tavyare Cemiyeti piyanko direk -
törlü"ü meurları, yılda verebildik • 
]eri kadar bir para icin söz keserek 
üye yazılmışlardır. Piyıanko memur· 
lannın adlarını ve söz verdikleri para 
mikdarını yazıyoruz : 

. [Baş tarafı 1 inci sayfada] 
rafettin Gökçay 25, Cabir Uyguray 
25, Fazıl Vulkan 25, Feyzi Genç 25, 
Dara Ergüven 25, Salim Taşkıran 
25, Fahreddin Ertun 25, Hikmet 
Baykal 25, Tahsin Toksöz 25, Ihsan 
Ulusel 25, Bahri Gür 25, Hayri Bay
doğan 25, Cemal Olcay 25, Mehmet 
Tunay 25, Şerafettin Değerli 25, Ka
zım Dicleli 20, HulUsi Uran 20, Zi
ya Mütel 20, Ismet Gür 20, Nuri Göl 
20, Fahri Gür.eri 20, Yaşar Erün 20, 
Fikri Kösemihaloğlu 20, Nuri Do • 
ğanay 20, Leman Durma 20, Zafer 
Erdoğu 20, Sabiha Tünay 20 lira. 

* lstanbulda Aşir Efendi cadde • 
sinde bir numaralı evde oturan ma -
nifatura tüccarı lh!ijın 100 lira ver • 
miştir. &ki Kastamonu valisi Izzet 
senede 24 lira vermek üzere üye ya
zılmıştır. 

421 Şükrü Bekil T. H. K. muha
sebeci. 20, Şakir Kaya T. H. K. mu
hasebeci :ıo, 423 Hasan Fehmi lzgi 
nümune hastanesi cilt mütehassısı 20, 
424 Halit Hasanpaşa fırını sahibi 20, 
425 Hayrin Unsal T. H. K. muhase
be ş. işyarlarından 20, 426 Necmi 
Tartan T. H. K. muhasebe ş. işyar
larından 20, 427 Saip Baykal T. H. 
K. muhasebe §· işyarlarından 20, 428 
Avni Toksoy T. H. K. Evrak m. 20, 
429 Yusuf Aykan T. H. K. Tahrir 
§Ubesi işyarlarından 20, 430 Mustafa 
T. H. K. Evrak m. 20, 431 Safi Asal 
T. H. K. Tahrir §. iş. yar. 20, 432 
Remzi T. H. K. tevzi memuru 20, 
433 Kamil uçak havacılık ş. iş. yar. 
20, 434 Vecihi Uçman 20, 435 Isken· 
der Tercüman 20, 

Ankara elektrik şirketinden: 
Fahri Tandoğan, Ismet Yenen, 

Hayrullah Ozbudun, Ahmet Cemal, 
Ali Mahmut, Ali Mehmet, Çiğiltepe 
Fevzi, Fikri, Süreyya, Kadri Derviş, 
Yaman, Mehmet Mustafa, Hüseyin 
Ali, Hami Bekem, Mehmet Servet, 
Müçteba Sami, Memduh, Bayan Sa
mime, Hüsnü lbrahim, Hüsnü Halil, 
Veli Hulusi, Cemal Aslan, Şuayip 
Rahmi, Destan Kemal, Hasan Nec· 
det, Ali Abdullah, Mehmet Ali, Mah
mut Muharrem, Mehmet Ali, Meh -
met Rifat, Ahmet Rag?p, Kadri Salim 
Halit Ziya, Mehmet Hikmet, Ömer, 
1brahim Deliç. Saffet, Şermi, İs
mali Saryal, Alaettir. Tevfik, Kenan, 
Ömer, Mitat Faik, Ferit, İzzet, Ah
met Hulusi, Şerafettin, Dadas, Dr. 
İrfan, Hasan Musa, Faruk Osman, 
Ahmet Mustafa, Mesut, Osman Nuri, 
Selfillattin, Mehmet, Fadıl, Remzi, 
Apti, Hüseyin, Veli, İsmail, Salih, 
Hüsrev, Nazif yirmişer lira vermiş
lerdir. 

Bakanların yardımı 
Ankara, 27 (A.A.) - Türk 

hava kurumunda teşekkül eden 
" Hava tehlikesini bilenler ,, 
h e y e t i n e üye olan icra ve
killeri heyeti, K a m u t a y -
d a s a y 1 a v 1 a r m e y a n ı n
da taahhüt ettikleri miktara 
ilaveten net 292 şer liralık birer 
aylık vekillik maaşlarını da 
Türk hava kurumuna yardım i
çin vermeği kararlaştırmıştır. 
Hava kurumunun teşekkUrO 

Ankara, 27 (A.A.) - Hava 
tehlikesini bilenler kurumuna 
üye yazılmak için hava kurumu 
na müracaatlar bütün hızile de
vam etmektedir, Türk hava ku
rumu, vatan savgası için en 
yetkeli ağızdan yükselen sese 
yürekten kulak veren yurttaşla
ra ayrı ayrı teşekkür etmeği bir 
düşerge bilmektedir. 

Ataturk'Un telgrafı 
Ankara, 27 (A.A.) - Reisi

cumhur Atatürk, Türk hava ku
rumu 6ncı kurultayı başkanı Ab 
dülhalik Rendanın kurultayın 
s~v~i ve bağlılık duygularını 
bıldıren telgrafına aşağıdaki 
karşılığı vermiştir. 

A. Renda, Hava kurumu 
başkanı 

Hava. Kurumu kurultayı mü
naa~betıle bana kartı gösterilen 
temız duygulara te§ekkür ede-

Tayyare cem·yetinden rım. 
Kamal Atatürk Uye olanlar 

T. H. K. Piyango Direktörlüğü, ·~~~~~~~~~~~~~-• 
Direktör Fikri Oran 100, Yardirektör 
Hamit Ortaç 80, Muhasebe şefi Hil- ' 
mi Alsan 50, Şeflerden: Kemal Kal
mık 45, Fuat Aktun 45, Hayri Er-

DOKTOR 

Rusç-uk ru Hakkı Ozeı 
bay 40, Veznedar Hakkı Eralp 40, Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
Hukuk müşaviri Ismail Isa 40. Me- kar§Isında Sahne sokağında 3 nu-
murlardan Rasih Pala 25. Muhtar 
Dağlı 25, Hakkı Demirtaş 25, Ihsan ~m~ar~a~lı~a~p~a~r~tı~m~a~n~d~a~l~n~u~ma~ra~·~ 
Unan 25, Mahmut Alçıtepe 25, Faruk •= 
Hiraoğlu 25, Rıdvan Gürkan 25, Şe-

Acıkh Bir Ölüm 

Ahmet Cevdetin gençlik 
resmi 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
tahğı Basın kurultayında duyu
lunca ıbir heyetin kurultay na -
mma kendisini ziyaret etmesi 
ve kurultayın selam ve srhhat 
temennilerini götürmesi karar -
!aşmıştır. Kurultayca Asbaşkan 
tarından Hakkı Tarık Us V.! 

Ahmed İhsan Toksöz ile Ercü
mend Ekrem bu vazifeyi gör -
meğe memur edilmişlerdir. He
yet saat on üçe doğru Ahmed 
Cevdetin bulunduğu eve gitmiş 
ve emektar gazeteciyi yatakta 
bularak ona kurultayın selamla 
nnı ve Şükrü Kayanın saygıla -
rını bildirmiştir. Ahmed Cevdet 
yorgun bir sesle: 
"- Teşekkür ederim. Çok 

mütehassis oldum.,, diyebilmiş 
ve heyet evden henüz ayrılmak 
üzere iken üstada ikinci bir kriz 
gelmiştir. 

Ev halkını telaş ve endişeye 
düşüren bu vaziyet üzerine mü -
teaddit doktorlar celbedilmiş i
se de dinç görünen, fakat haki
katte 73 yaşında olan değerli 

azeteci ku anlamamı tır. Bu 
acı haber umumi bir tesir uyan
dırmıştır. Yalnız yurt aşkı ve 
ulusun yükselmesi gibi asil his
ler taşıyan Ahmet Cevdetin can 
dan bağlı olduğu mesleğinin in 
kişafı için büyük kararlara va
rıldığı bir günde Türk gazete -
cilerinin selam ve aiakasmı du
yarak son nefesini vermesi tali
in garip bir cilvesi olarak kay
dedilebilir. 

Ahmet Cevdetin cenazesi ya
rın Basın kurultayı tarafından 
ve bütün kurultay üyelerinin 
iştirakile Hacı Bayramdan kal
dırlacak ve Cebeciye gömüle -
cektir. 

Ahmet ·Cevdet 
Ahmet Cevdet, Türk gazete

cilieinin, Türk yazıcılığımn asil 
ve emektar bir simasıdır. Türk 
basın tarihinde çok büyük ve şe 
refli yeri vardır, Türk kültür 
hayatında yorulmak bilmez i -
nancile, ardı arası kesilmiyen 
çahsmasile, verimli ve vekarh 
ürünlerile baslı başına örnek o
lacak bir şahsiyetti. 

Ü stadın ölümü ailesi kadar 
hepimizi can evinden vurmus -
tur. ~ 

YENi KiTAPLAR 

iSKEN DER 
Plutark'm eseri olan isken

der Haydar Rifat tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. 

PIYER VE JAN 
. ~i~er ve Jan Maupasşant'ın üçü 

dıhmızde. de basılmış olan yedi roma
nınd~n bır tanesidir .Hayri Rüştü 
A~y~rek tarafından Türkçeye çevril
mıştır. 

Resimli Ay basım evi tarafından 
basılmıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

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

Bulgar Çetelerinin 
Yeni Bir vahşeti 

Bir Türk köylüsünün kulaklan 
k e s i 1 d i, k ı z ı b ı ç a k 1 a n d ı 

Sofya, 27 (Hususi muhabiri-, mizden telefonla) - Bugün 
miz bildiriyor) - Kırca Ali ka dış bakanlıkta matbuat müdürü 
zasmda bir aydan beri Türk ai- Naumofla görüştüm. Bana de· 
lelerine işkenceler yapan 4 kişi- di ki: 
lik bir çete geçen günü Ustura _ Trakya komitesi yoktur. 
köyünde Mustafa oğlu Davu - Bazı gazetelerin belki kendi 
dun evir~ girmiş, Davudun ku- menfaatları. icabı yaptıkları 
taklarını kesmiş, kızını bıçak- kundakçılık Türk ve Bulgarm 
ladıktan sonra kaçmışlardır. arasını bozamaz. Aramızı boza-

Bu çete Kırca Ali kazasın- cak hiç bir şey yoktur. Biz Türk 
da Türklere korkunç günler ya dostuyuz. Bulgaristanda hiçbir 
şatmaktadır. Bulgar yoktur ki, Türkleri sev-

Trakya komitesi mesin. Hükumetimizin de fikri 
Sofya, 27 (Hususi muhabiri- budur. 

Türkiyedeki Umum 
Yurtdaşlara: 

Memlckctimizdıe iyilik müesseseleri altında başlı başına bir soysal yari:lım 
evi ve sevgi ocağı olan Kızılay Cemiyeti, yurddaşlanmızın başlarına ge
len herhangi bir felaket kaqısında yardım elini uzatan Türk erdeminin 
örneğidir. 

Nerede bir yangın, bir yer sarsıntısı, bir su baskını, bir dağ yürümesi 
olsa oraya çarçabuk koşup gönülleri sevindiren Kızılay'dır. 

Bir yerde kuraklık, açlık, bulaşık, hastalık, yemeksiz okula çocuktan 
ve ince hastalıklılar mı var, Krzılay'ı orada bütün bütün acılan dindir
meye, hastalıkları iyi etmeğe, açtan doyurmaya ve yoksulları korumağa 
hazır bulursunuz, 

Savaş sıralannda yaralanmrzı saran, hasta evleri açan Kıztlay'dır. Kızı· 
lay oemiyeti Cumuriyetimizin kurulduğu 29 İlk TeJrin 1923 den 16 Ni
san 1935 e kadar yukarıdaki işler için 3 Milyon 717 bin 186 lira yardım 
yapmıştır. 

Bütün bu yardımlar, gözbebeğimiz olan Cumuriyet hükQmetimizin Kr· 
zılay'a vermiş olduğu bir takım gelir kaynakları ile Aksoy ulusumuzun bu 
cemiyete (ÜYE) olarak elinden gelen yardımda bulunmak yolu ile yaptığı 
sungular ve özel idarelerle belediyelerin verdiği paralarla yapılmıştır. 

Kızılay'ın biriktirdiği geliri, bir parasını bile boşa gidermeyerek, son 
derecede tutumlu bulunarak, işe dökmesi, kıvançla görülmelidir. 

Kızılay'ın son on iki yıl içinde yaptığı temel işlerinden bir kaçını bura~ 
sayalım. 

ı - İstanbul'da Hastabakıcılık kız kardeşler okulasını kurmak. 
2 - Eskişehir'deki Kızılay anbarıru, gerek savaş ve gerek barış sıra

larında aranacak yararlı nesnelerle doldurmak. 
3 - Afyonkarahisar'daki Maden suyu çıktığı yerde Avrupadaki ben· 

zerlerinden üstün kuraklar yapmak. 
4 - İstanbul'daki Kızılay kadın iş evinin y~rdumuzun en ince bir it 

evi biçimine koymak ve yoksul Türk kadınlarını güzel i§ ustası yaparak 
kendi ellerinin emeği ile geçinmelerine yol açmak. 

5 - Avrupadaki Gençlik Salibiahm erleri kurumlan gibi okulalanmızda 
gençlik Kı:ı:ılay'ı kurmak. 

6 - Ankara'da Kızılay Cemiyetinin. UnUnc akı ır 1:5ir genel özeği ya
pısı yapmak ve bu binanın çerçevesinde düzelttiği geniş, güzel, güneşlı 
parkı büyük, küçük, kadın, erkek herkesin gezip eğlenmesine bırakmak 
gibi iyilik ve sevgi işleri yapmıştır. 

Çok büyük iyiliklerinden bi:azını burada yazmakla xurdumuzun §efkat 
ve insanlık duygularından dogarak bundan 58 yıl once kurulmuş olan 
Kızılay'ın ne yapmakta olduğunu yurddaşlara hatırlatmış oluyoruz. Bu 

,ülkü ile çalışan, barışda ve savaşta üzerine aldığı büyük işleri başarmağa 
uğraşan Kızılay'a bugün sevgili yurddaşlanmızın (ÜYE) olmak suretilc 
arka olmaları yurd borcudur. 

ist. Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
Aded Kap Marka N o. Kilo g. Cinsi eşya 
ı 5 Çuval D 1 Bila ı 041 Dereotu 

1 3 3 Semizotu 
'' '' '' 3 ., ., ,, 232 Maydanoz 

41 ., ,, ,, l 422 Ispanak 
Yuküda yazılı 4 kalem eşya 29-5-935 tarihinde İs

tanbul Satış Müdürlüğünden açık arttırma ile satılacak
tır. İsteklilerin o gün saat onda Satış Müdürlüğüne mü· 
racaatları. ( 2 9 2 9) 

Zonguldak'da: 60 Yatakh 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele Birliğinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağın Mitatpaşa mahallesi Elma• 

lık mevkiinde inşa olunacak ıu ve elektrik tertibatını haiz altını§ yataklı 
hastane binasıdır. 

2 - Eksiltme müddeti: 22 Mayıs 935 tarihinden itibaren 1~ gündür. 
3 - Eksiltme 6 Haziran 935 Perıembe günü saat 15 te Zonguldakta 

amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır, 
4 - Bu iJe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 
C - İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesi, arcak ve soğuk ıu ."0 

kirli su boruları §artnamesi, elektrik, dahili telefon, elc:ktrikli ıinyal tesı ~ 
satı şartnamesi. 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve uınuııı 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve planlar. te 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Arrıe 

Birliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. t 
6 - Eksiltme kapalı zarf uıuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saa 

evvel birliğe bir makbuz mükabilinde tevdi edilmiJ olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bede; 

linin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu v_ef t 
Ergani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teınırı~. 
vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi ıazırrıdı 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta Cjalıştığına dair ~vra~ 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icabettireceğı nıa 

kudreti haiz bulunduğuna dair veuik. 
C- Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeşe çıkarıla-

cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 3922 
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Yukardan sıra ile: Gaz maskeli bir askeri kıt'a, dünyayı savaştan kurtaracağını söyleyen alim, alimin evi, labaratuvarı, 
Tayyarelerin pervanelerınin ne suretle duracağı. 

Sav 

Cam Ve Camcılık Yeni Bir 
Devreye Giriyor 

Yarım kilo ağırlığında çelikten yapılmış bir topu 
iki buçuk metre yükseklikten yekpare büyük 

bir camın üzerine bıraktılar. 
Yazan: Edwin T eale 

Bir kaç gür_ı evvel cam fabri -
kalarırun birinde çok şayanı dik 
kat tecrübeler yapılırken bulun -
dum. Y arrm kilo ağırlığında çe 
tikten yapılmış bir topu iki bu -
çuk metre yükseklikten yekpa
re büyük bir camın üzerine bı -
raktılar. En ufak bir çizği bile 
bırakmaksızın sıçrayıp bir tara
fa kaydı gitti. Ayni çelik topu 
ikinci bir tecrübede dört metre 
yükseklikten camın üstüne bı -
raktıkları zaman cak kırıldı. 
Fakat bizim bildiğimiz cam çat 
laması, kırılması gibi b.ir şey ol 
madı. Un ufak dediğimiz ince 
kum gibi bir hale geldi. Bildiği
miz camın üzerine soğuk hava 
verilerek bu hale getirilen cam 
adi çeliğin yarı kuvvet ve muka 
vemetini haiz ve çelikten üç de
fa daha elestiktir. Mesela bir 
metre murabbaı bir cam üzeri -
ne iki adam çıktığı halde cam, 
kırılmak değil; yay gibi bükü • 
lüyor ve adal!llar üzerinden inin 
ce tekrar eski halini alıyor. Son 
bir tecrübede bir pos kalınlığın 
da kos kocaman bir camın üze
rine üç tonluk bir kamyon dura 
bildiği tesbit olunmuştur. 

Camın geçirdiği tahavvüllere 
başka bir misal olmak üzere ye
ni yapılan hususi bir cins cam -
dan güneş şua.larınm yüzde yet 
miş beşi geçememektedir. Bu 
gibi camlardan evlerde, şimen -
diferlerde, so~uk hava mahzen -
terinde, dükkan camekanların -
da büyük is\ifadeler kabildir. 
Bu nevi camın diğer camlardan 
çok güçlükle görülebilen hafif 
bir renk farla vardır. Biraz da
ha yeşile meyaldır. 

Yine başka ~ir nevi cam icat 
olunmuştur ki, bu da içine sıca 
ğı geçirip aydınlık şualarını ge
çirmemektedir. Çok ince olan 
bu camdan "Teropatik,, işlerde, 
hastahanelerde istifade olun -
maktadır. Böyle bir camın arka 
tarafına tutulan ince pir kaat 
derhal yanmaktadır. 

Modern cam fabrikalarının 
aldıkları siparişler arasında cam 
diş; cam keman, cam tabut ve 
saire gibi şeyler olduğunu naza 
ri dikkate alacak olursak ca • 
mm yakında J;ıer işte kullanıla -
cağına inanmamak kabil değil -
dir. 

Bugün piyasada camdan ma -
mul yün; camdan tuğla camdan 
kara tahta; camdan mamul ci -
vata ve saire gibi eşya bulmak 
mümkündür. Camdan dıvar ka
adı alacaksa muhakkak bunla -

Veni usu1 camlardan yapıl· 
mış eşyalar 

rm renkleri o kadar güzel mez 
cedilmiştir ki, insan dıvar ka 
adı ala-caksa muhakkak bunla 
rı beğeniyor. Camın incecik, ip
lik şeklinde imal edilebilmesi ne. 
ticesinde daha ne gibi işlerd 
kullanılacağını, tatbik edilebile
ceğini düşünmek bile insana ha 
ret verir. 

Böyle incecik iplik camdan 
yapılan cam yünü elektrik tesi
satında ve havadaki tozlan to 
lamakta kullanılıyor. Bilhass 
süzgeçlerden geçen havanın i 
çindeki mikrop, toz ve sair zer
releri tamamile toplayabilmek
tedir. Setim taksimatının, elek· 
trik tesisatının izalfttor (mücer
rit) işlerinde camdan mamul 
yün kullanmak suretile bazı 
Transatlantik vapurlarının 380 
ton kadar hc.:iflediğini tesbit et 
mişlerdir. 

380 ton diyip geçmiyelim. Te 
sisatında 380 ton hafiflemek de 
mek bir Tranatlantik vapuru .. 
nun 4000 fazla yolcu taşıyaôil -
mesi demektir. 

Bir çorap fabrikasında yapı -
lan tecrübeye göre makinelerde 
ağaçtan mamul (bobin) kullan 
mak ipek çorapların çabuk yır
tılmasına sebep olduğı; tesbit 
olunmuş; bunun üzerine bunla· 
rın yerine camdan mamul bo -
binler kullanılmış ve neticede ço 
raplarm çok daha fazla dayan -
dığı görülmüştür. 

Camın bundan sonra ne gibi 
işlerde, ~e gibi fcvkaladelikleı· 
yaratacağına yukarıdaki misal -
ler ancak üç beş tanesidir. He -
nüz tecrübe devresini geçirmek 
te olan daha bir çok sahalar da 
vardır ki, bunları başka bir gün 
anlatırız. 

şı Yeryüzünden 
Kaid r ak Ad 

Bir gün gelip tayyarelerin havada durac ... ağım, düşman topçusu ateşinin kimsenin haberi 
olmadan kesilivereceğini ve biz insanların aya kadar seyahat edebileceğimizi şimdiye kadar 

yaptığı tecrübelerle Grindell Mathux küçük mikyasta ispat etmiş bulunuyor 

" hews için ilkönceleri meczup di- 1 lan vasıtasile uçan bir tayyareyi 
yenler şimdi onun sözlerini ke - durdurmak, topçu ateşini kes -
ra.~et ~.e~~kki etmektedirler. mek, vesaiti nakliyeyi felce uğ -
Gozle gorulmeyen şualar vası - ratmak ve buna benzer daha bir 
tasıyla maddeyi kontrol etmek, 

=:=~~.,_,, ...... ,_.=,,___.._.L_a_.._,....__.c'""'°a=a•,,..,,.....a=-= .• _,.,,,=;====-==--= 

Grindell Mathews ismindeki 
esrarengiz fen adamı Gal dağla
t~ arasındaki çalışma evinde hü
kumetleri, başka fen adamlarını 
~lakadar edecek bir sürü tecrü -

eler yapmaktadır. Tecrübeleri 
~lektrik fenninde derin inktlap-
ar vücuda getirecek mahiyet 
~rz~tmektedir. İşi havamn i~\n
t ekı gizli kuvvetleri kontrol alhna alacak kadar ilerlett!r. Mat
r>~Ws senelerdenberi gizliden 
t)ızr 

ıye çalışmaktaydı. 

lli Bornba atan tayyarelerin. de
si~al~ı ~emilerinin tahripkar te
gib ~rını bertaraf edecek, kanser 
ka 1 bazı hastalık mikroplarına 
te rs.~ koyacak keşiflerini bugün 
te~llibe sahasına intikal ettire -
tok ka~ar ilerleten Mathews 
~a ~~ lafeden bir insand•r. O -
laf g~re: "Aynası iştir kişinin, 
~ akılmaz., sözü egemendir. 

sın~ alışma evi, Gal dağları ara
da 700 metre irtifadaj etrafı 

dikenli. tel örgülerle çevrili bir ı bunlar saniyede (2) mil süratle 
bahçenın ortasındadır. Gece ucacak ve böylece insanlar aya 
gündüz muhafızlar tarafından kidar gitmeğe muvaffak olacak 
kimsenin girmesine müsaade o- lar. 
lunınayan bu tenha evde bütün İlk bakışta insana bir efsane 
çalışmasını fenne hasreden Mat hissini veren bu hayallerin sahi
hews şimdiye kadar hiç bir ga- bi Mathews kimdir? 
zeteciye ifşa etmediği keşifleri 1915 senesinde İngiltere hü
hakkmda İngiliz miralaylarm - kumeti kendisine yapmış oldu -
dan P. T. Etherton'a çalışma ğu muvaffaki~etli bir tecrübe 
tarzı ve gayelerini uzun uzadıya için (25) bin Ingiliz lirası ver -
anlatmıştır. mişti. 

Bu modem sihirbaz: Amiral Lord Fisher, Balfour 
1 - Şehirleri tayyare hücu - vesair hükumet adanılan önün

muna ~arş; havaya uçurulacak de yaptığı bir tecrübede içinde 
madem plak parçalarıyla mü - bir tek tayfası olmayan bir ge -
dafaa, miye kendisi karada duonak 

2 - (20) mil uzaktayken de- şartile istediği manevrayı yap -
nizaltı gemisini sezecek elektrık tırmak ve hatta top attırmak 
tesisatı, gibi mucize denecek işler gören 

3 - Şuaları telsiz olarak is- bu adam 1916 da harptan ilham 
tenilen noktaya kadar sevkede- alarak denizaltı gemilerinin 20 
rek, bilhassa kanser mikropları- mil uzakta bulundukları zamanı 
m bu şualar vasıtasıyla öldür - haber verecek bir aleti bugün -
mek ve : terde muvaf fakiyetle tatbik et-

fl - Yıldırım tayyareleri: mektedir, 

Grindell Mathews sesli sine -
ma makinesini icat edenlerden 
biridir. Bu iş için kendisine da
ha o zamanlar (9) bin İngiliz 
altım verilmişti. Yukanya yaz
dığımız keşifler birer hakikat -
tir. Tecrübe olunmuş, muvaffa
kiyeti görülmüş şeylerdir. Fa -
kat, ileride bu fen adamı daha 
neler yaratmağa muvaffak ola· 
caktır? 

Bunlardan bir çoğu şimdilik 
esrar perdesi arkasında gizlidir. 
Esasen fen adamı, artist, yazı{:I 
yahut romancı gibi çabuk şöh
ret kazanan bir insan değildir. 
Onun rnuvaffakiyeti daima neti
celerle ölçüldüğü için insanlar 
ondan daima müsbet şeyler is -
terler. 

Evvela İngiltereye sonra da 
dünyaya büyük faydaları doku
nacak olan keşifleri elektrik 
kuvvetine dayanır. Yavaş yavaş 
havadaki gizli elektrik kuvvet -
lerini keşfe muktedir olan Mat~ 

hatta öldürmek bugün bile fen
nen ispatı kabil olmayan muci -
zelerden sayılıyor. 

Kendisini ziyaret eden mira
lay Etherton intibalarını şöyle 
anlatıyor: 

" Mathews'i inzivagahmda 
ziyarete gittiğim zaman beni 
çok memnun bir çehre ile karşı. 
ladı. Yalnızlıktan biraz bıktığı 
yüzünden belli oluyordu: 

"- Çok iyi ettiniz de geldi -
niz: Dağ başında yalmılıktan 
insan ne de olsa bıkıyor. Maa -
mafih bu gördüğünüz tedb: r!er 
fazla değil. Çünkü çalışabilm~k 
için yalnızlık ve rahatsız edil -
memek şart. 

"Tecrübelerim öyle bir saf -
haya girmiş bulunuyor ki bun -
larda muvaffak olacağıma ve 
neticede İngi,ltere Adalannı rle
nizaltı ve hava tehditlerinden 
kurtarabileceğime artık emni -
yetle bakabiliyorum.,, diyen ka
şif son derece mütevazı ve tabi
at aşıkı bir insan. Elektrik şua-

çok harikalann mümkün oldu
ğunu bite ispat eden kaşif bun
ları uzun mesafeler üzerinde de 
tecrübe edebilmek için daha ge· 
niş tesisata ihtiyaç olduğunu 
söylüyor. 

Esrarengiz şua vasrtasile 25 
metre uzakta bulunan bir fare
yi öldürmeO-e muktedir olan 
Mathews aynı mesafede bir o -
tomobilin makinesini işlemez 
bir hale getirebilmektedir. (30) 
metre uzakta bulunan bir tabak 
dolusu barut ta gene bu görün • 
me~ şua vasıtasile patlattın] -
maktadır. 

Bu keşiflerin uzun mesafeler 
üzerinde tecrübesi bir zaman 
meselesidir. Grindell Mathews 
bu şuaların yanlız harpta değil, 
h_astahklarda da akla hayret ve
rır değişiklikler vücuda g -etirc
ceğine kanidir. 

İnsanların bir gün gelip av.ı 
kadar seyahat edip edemiyecek
lerine sadece "muhakkak,, ceva
bını veriY.or. 
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BASIN KURULTAYI DÜN KAPA Dl 

Kurultay a çok önemli 
• 

ZI .gece Şükrü Kaya bir 
·-;ı:.n {Baş tarafı 1 i~ci ~yfad~] ı lah ~lanları nazarı millette ta • dilerek mesJek komisyonu rapo- ' çünkü o teşkilatı yapanlar irfan 
ua gelen raporlar uzerınde go- ayyun ederken diğer taraftan ru reye konmuş ve kabul edil- sahibi, zeka sahibi adamlardır. 
rüşülmeye bal'lanmıştır. cümhuriyet matbuatının temiz miş ve gelecek kurultaya kadar Gazetelerin "Matiere premi-

lş birliOi ve feyizli sahası ittisa ve itila. çalışacak olan heyete Necip Ali ere.,i ilk maddesi doğrudan doğ 
1 ilk olarak iş birliği komisyo- etmektedir. Büyük ve necip mil Küçüka'nın teklifi üzerine Falih ruya insan zekası ve görüşüdür. 
nu raporu okunmuş ve bu husus- letimizin yeni hayatı mesai ve Rıfkı Atay, Naşit Hakkı Uluğ, Onun için demin arkadaşların 
ta istenen izahata komisyon ra- medeniyetini tesis ve teçhiz ede Hakkı Tank Us, Mecdi Sadri dediği gibi, basın denildiği za
portörü Refik Ahmed Sevengil cek ancak bu yeni zihniyetteki Sayman, Kerami Hilmi Kurt- man yalnız muharrirler değil, 
karsılık vermiş, komisyonun matbuat olacaktır. (Alkışlar). bay, Haydar Rüştü ve Nurettin mürettip ve makinecileri dahi 
devlet teşekkülleri ile gazeteler Arkadaşlar, bu esas içinde Artam seçilmiştir. hatıra getirmek lazım gelir.Bun 
arasında münasebetlerin ahenk- matbuatamza bir istikamet ve - Kültür komisyonu lar da aynı iş bölümünün kıy -
~bir surette yürüyebilmesi rilmiştir. Matbuat kanunu ve Bundan sonra ,eçilen kültür metli uzuvlarıdır. (Alkışlar). 
ıçın matbuat genel direktörlü- matbuat müdürlüğünün teşkili- komisyonu raporu üzerinde so- Bizim, basın işinde, nazarı i
ğünün teşkilat ve vezaifine dair ne müteallik olan kanun işte bu rulan suale karşı komisyon baş- tibara alacağımız eleman, insan 
kanunun hükümleri dahilinde esastan kuvvet ve bu esastan kanı Asım Us yayım işlerinin olduğuna göre bu insanı kendi 
b~r teşekkül vücuda getirilmesi- ruh almıştır. mutlak surette devlete verilme- vazifesi ve ödevine göre yetiş -
nı faydalı gördüğünü işaret ede- Arkadaşlar, bütün bu vaziyet si hususunda komisyonun bir tirirsek ve ona kendi mesuliye-
rek demiştir ki : içinde matbuat denilen şey ne teklifte bulunmadığım, fakat bu tini gösterece"k olursak Türk 

" Bu teşekkül devletle gaze- olacaktır denebilir. işle devletin alakadar olmasın- milletinde zaten mündemiç olan 
teler arasında bir bağlantı. vazi- Matbuat hürriyeti da fayda gördüğünü söylemiş sedyede mevcut olduğuna göre 
fesini görecektir. Arkadaşlar, hiç şüphe yoktur ve bu izahatı müteakip rapor dünyanın en iyi basımını yap -

Bu izahatı müteakip rapor ü- ki Kamalist rejimi hürriyeti reye konarak kabul edilmiştir. mış olacağımıza kanaatim var -
zerindeki görüşmenin kifayeti matbuata nasıl kıymet verildiği Kurultay mesaisine nihayet dır. Elverir ki iş sahibi olanlara 
tasvin edilerek rapor tekrar o- ni ve bunun hudutlarının nasıl vermeden Türk ulusunun ve yolunu g-österelim, yani teknik 
kunmuştur. · · · · b Tu"'rk basıcılıaının en ulusu Ata- noksanlarını bildirelim. çızıldiğini yıne Inönünün mat u ,., u 

Bu esnada Necip Ali Küçüka at hakkında söylediği bir söy - türk'ün admm yeni basın kuru- """urultaym verdiği kararlar-
kon \syon raporu reye koruna- levle ifade etmek isterim. muna şeref ve hız vern:ıek üzre da en çok iftihar duyduğum se
dan evvel teşkilat işiyle devle- Zannederim ki Matbuat ka - kurumda en başa yazılmasını beb budur. Yani kendi kendimi
tin alakası bakrmmdan bazı iza- nununun müzakeresi esnasında teklif eden takrir alkışlarla ka- .zi ilerletecek vasıtaları yine ken-
hatta bulunacağım söyliyerek lnönü diyor ki: bul edilmiştir. dimizin bulup çalışmasıdır. 
söz almış ve dcmiktir ki : Bundan sonra Ankarada has- Bir takım İttihamlar, arkadaş 

"Birinci mesele c:udur: Uat - lanmızdan b' · · d d' -· k d istenen şey ~ ta olarak yatmakta bulunan ırının e ıgı a ar 

Bizim daha doğrusu inkilabın 
matbuattan ve basından istediği 
şey nedir? 

Arkadaşlar. biz büyük dev
rim atlayışları geçirmekte olan 
bir milletiz ve kendi ama
cımız içinde ilerlemekteyiz. Biz 
hu amacımız içinde ilerlerken 
.matbuatın da bizimle beraber 
bir havada ve bizimle berabere
lele aynı heyecan ve imam kalp
lerinde taşıyarak 'e çarparak 
yürümesi lazımdır. Denilebilir 
ki matbuat bu vazifesini şimd:··e 
~adar yapmıyor mıydı? Hiç şüp · 
·~'!yok ki hiiy~k Türk de,•rin,:Tt
c1e Türk matLuatmm büyi:k 
fa.:1dası ve :SOk büvik tesiri oi· 
ınuştur. Ama biz bi.itün inkilap 
havası içi ıde matbuatın teşriki 
nıesai etmesine lcv!net ve ehem
fırkası aile esaslarına ehemmi
miyet ~er• "oruz. Mes~ıa. inkilip 
yet verır ve hürmet eder. Bi
naenaleyh matbuatımızda da 
ona nazaran bir hava esmesi lii
zımdır. inkilap f ıkası daima rea
liteye epemmiyet verir. Binaen
aleyh bir çok hikayelerin haki
katlerle alakası olmıyad tarihi 
hikayelerin bizim zihniyeti.rrıiz-
1 ıe, inkilap zihniyetiyle alakası 
[Yoktur. Yani bu itibarla ve bu 
noktai nazardandır ki bütün 
mat~ua~~ da bizim yaşadığ;ı
mız ınkılap havat!ı içinde yaşa
masını arzu ve temenni ederiz. 
1 Arkadaşlar, matbuat bılbassa 
son zamanlarda cok büvük e
l!emmiyet ve kıym~t ıkti..~ab et
miştir. Bir asırdan beri ehemıni
\Yeti fevkalade artmak~a olan 
matbuat sayesindedir ki geçen 
c:.sır, bu zamanın halk hukfünet:-
krini doğurmuştur. Eğt!r mat
buat olmamış olsaydı halk hü
kumetinin ve devletinin, büyük 
fıalkçilik prensipinin dogabilme
sine ve yaşayabilmesine imkan 
yoktu. Bu, matbuat sayesinde 
(hakikat olmuştur. _......_ 

istikamet 
/ ~rkadaşlar büyük önderimiz 
yedi sene evvel irad ettiği bir 
nutukla bu istjkameti venniştir. 

Bundan bir ka~ parçayı oku
mak isterim : 

" lnsanlann v1cdaniy~tı mat
buat hurriyeti ve hurriyeti ,;ya

\•İyenin tecelliyatı gibi nefsele
mirde aziz olan avamilin heyeti 

'

içtimaiyeyi ıstı.rap ve tered
diye ıevkedecek galat ıurette iı
timal olunmasına bizzat vücudu 
içtimainin hikmeti hayatı ma
nidir. 

/ M uhakksktır ki Cümhuriyet 
'devrinin kendi zihniyet ve ahla
kıyatı ile mütchalli matbuatını 

. yine ancak cümhuriyetin kendi
ı~·i yetiştirir. Bir taraftan geçmiş 
ievirler evrakı matbuatınrn ve 
müntesiplerinin gayri kabili ıs· 

buat hürriyeti bu asrın en iyi ve deail ama ga tec· f l" Celal Sahir'in kurultay -.:ıamına ı:. • ze ı vas ma a-
en müessir vasıtalarmdan biri- yık ola k b'l ·1 • b' d k ziyaret edilmesi karar altına a- ca ı gı erın ız e no -
dir. Matbuat olmaksızın halk i- san olm }" d V b hnmış ve mesleke hizmet ede- aması azım ır. e u 
daresinin bulunduğunu larzet - rek ölen basın ailesi azalarının bilgiyi tamamlamak icin bir za-
mek ihtimali yoktur. !kinci me- hatıraları bir dakika ayakta a- ruret vardır. Bu da, kurslarla, 
sele şudur: lt1atbuat, hürriyeti nılmıştır. • konferanslarla ve birbirine tel-
iyi kullanrı'mıyan yerde o mem- kı'n etmek ve mak l 1 k Basın kurultayı başkan Şükrü a e er yazma r 

leketin felaketine sebep olur ve suretı'le halledı'lecek ı·ş1 a· · Kayanın söylevi ile kapanmış- er ır. 
o memleketin batırılmasını ta • B · k . . tır. ı r 1 i 
cif eder. Bunların ikisini de, bır 
memleketin yaşayabilmesi için, iç işler Bakanının söylevi 
telif etmek mecburidir.,, Ankara, 27 (A.A.) - Basın 

Hiç şüphe yoktur ki bu ser _ kurultayı bugün çahşmalanna 
bestii hürriyet, 19 uncu asırda nihayet verirken kurultay baş
ve bilhassa Fransız inkılapcsıh- kam ve İç işleri bakanı Şükrü 
ğmda yer almış olan ve ondan Kaya, "Kurultay gündeliğinin 

sonra bir mevcudiyet manası ve son maddesi kaldı ki o da benim 
rilen mutlak bir hürriyet yok • sözümdür.,, diye başladığı şu 
tur. Hürriyet elle tutulan birşey söylevi vermiştir: 
değildir. Bu, i~timai heyetin yi- Arkadaşlar, 
ne amme menfaatleri müvace • Türkiyede basın kurultayını 
hesinde çizmiş olduğu salahi - ve Türkiyenin basın üyelerini 
yetlerden ibarettir. Binaena - bir araya toplayabilmek, kim _ 
lcyh bizim hürriyetimiz amme bilir kaç kişinin gönlünden u -
menfaatlerine uygun bir şekil - zak bir hayal olarak geçerdi. ö 
de çizilmiş ve çizilecektir. Bu 
hale nazaran matbuat kanunu. devirlerde iki münevverin, iki 

muharririn birbirlerine yaklaş-
muz ve ondan sonra inkılap ha
vası içinde, basın hayatına ver
mek istediğimiz yen: şekil, hür
r~yeti matbuatın bir takyidi şek 
lınde asla telakki edilemez. Ve 
e~ilmemek icap eder. Bu proje
nın ve mazbatanın istinat ettiği 
esas buna müstenittir. Ve sözü
mü bunu söylemekle bitiriyo -
rum arkadaşlar. (Alkışlar). 

Meslek komisyonu 
Necip Ali Küçükamn bu söz

lerinden sonra iş birliği komis
yonunun raporu reye konmuş 

ve kabul erlilmiş meslek komis
yonunun raporuna geçilmiştir. 

Gazetecilik akademisi 
Ziya Gevher Etili komisyo -

nun gazetecilerin mesleki inki
şafları işi üzerinde de ısrarla 
d~~uş olduğunu kaydederek 
butun gazetecilerin devama mec 
~ur tutulacakları bir gazeteci • 
lık akademisinin kurulmasında 
faydalar gördüklerini söylemiş 
ve demistir ki: 

"Kurultayın uzun müddet ça
lışmasına imkan bulunmadığı 
gibi uzun zamana tevakkuf e -
den kanunları okumak, bir cok 
memleketlerde cari usulleri tet
kik ederek bir iş yapmak imka
nı da yoktur. Bunun için kendi
sine kurultayca salahiyetlerini 
vereceğimiz bir heyetin teşkili
ni va bu heyete hükumet ve Par 
ti tarafından aza gönderilmesini 
istedik.,, 

Haydar Rüştü (Denizli) bu 
suretle teşekkül edecek heyette 
rey sayısının ne olacağım sor· 
muş, Ziya Gevher de bu mese
lenin düşünülmediği ve buna lü
zum görülmediği ve Kurultayın 
bunu tayinde serbest olduğu ce
vabını vermiştir. 

Müzakerenin kifayeti kabul e-

ması, birbirlerile görüşmesi an
cak hapishanelerde olurdu. Bu 
devir pek uzak bir devir değil -
dir. Biz içinde yaşadık ve hapis
hanede görüşen arkadaşlarımız 
da içimizdedir. 

Meşrutiyet devri maalesef 
matbuatımızın bir kısmı için te
reddi devridir. Önun, bir geri
lik, kaytaklık bayrağı çektiği gö 
rülmüştür. Derviş Vahdeti 
meydandadır. Diğerleri de har
bin tesirleri, kötü eserleri ara
smda Türk matbuatından o de
virde beklenilmesi lazım seme • 
reyi verememiştir. 

Cumuriyet devri 
Türk basınının, Türk matbu

atının devrimlikleri ve güzel 
devri diğer bütün alanlarda ol
duğu gibi cumuriyet ile olmuş
tur. 

Biz şekli, münderecatı ve hiz
meti itibarile bugün Türk gaze 
teciliğinin varmış olduğu de _ 
receyi, hakikaten bundan 15 20 
sene :vvelisi hatırımıza getire
mezdık. Onun için buna amil o
·~~lara, bunu yapanlara ve bu 
guzel eserleri bize gösterenlere 
te§~~ür. e.tmek benim için ve 
hepı~ız ıçın çok yüksek bir 
zevktır. (Alkışlar). 

.. ~~~~nı~·- komisyonumuzda da 
goru~uldugü gibi, ufak tefek 
t~~nık hatalarından sarfınazar 
d~ger ~ıs~ın kendisine atf e: 
dılen hıç bır kabahati ve kusuru 
yoktur. (Alkışlar). 

Eğer biz ,gaye adamı olma _ 
mız itibarile ,kendisinde bazı 
noksanlar göriiyorsak bu, her 
safhada görülen noksanların ay 
nıdır ve hatta daha azıdır. 

Mürettipler, makinistler 
Daha azı olmak icap eder, 

İkinci noksan, Kurultayın ka
rar verdiği gibi meslektaşlar a
rasında bir birlik olmamasıdır. 
Her gazeteci bağsız ve bir avare 
halinde gazeteye intisab eder. ve 
çekilir. Çok feci mahrumiyetler 
i erisinde ölenleri gözümle gör
düm. Demin bir dakika ayağa 
kalkarak yüksek hatırlarını ta
ziz ettiğimiz eski muharrirlerin 
yüzde sekseni bu teşekkülsüzlük 
yüzünden böyle gitmiştir. 

Hakkı Tarık Us: - Maale
sef... 

Şükrü Kaya (devamla) - Bu 
teşekkül evvela mesleğin şerefi 
ile mütenasib ve birbirine müte
sanid uzuvlardan mürekkeb ola
rak kurulacaktır. Bu teşekkül 

bir coklarmın atisini temin e
decektir. 

Bunun için de vasıtalar bol· 
dur. Araclar geniştir. İyi bir 
teşekkül vücud bulacaktır. Şim
di bu işler için sectiğiniz heyet 
tahmin ederim ki, gelecek Ku
rultaya kadar bu saydığım işle
rin esaslarını yetistirecektir. 

Seçdi O-iniz arkadaşlar burada 
senelcrdenberi millet islerile . ' 
matbuat işlerile uğraşmış kim-
selerdir. Gelecek Kurultaya ka
dar,belki daha evvel.buna aid bir 
takım niza .nameler, talimatna
meler hazırlayacaktır. Ve ikin
ci Kurultay toplanacağı zaman 
size eserlerini gösterecek. 

Hükumetten istediğiniz şeyle 
re gelince, kendi saiahiyetim da
hilin?.e olan kısıml.arr yapacağı
ma soz veririm. Hükumet nez
dinde de sizin bir avukatınız o
lacaPım (Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar). 

F.ı.::anın bize ~önderc'ö-i üye, 
fırkanın matbuat hakkındaki 
nazarını açıkça söylediği için 
bunu tekrar etmeme mahal vok
dur. Zaten ta~ib ettiğimiz gaye. 
b..ı nemleketı el birli O-il ... ~ 1·c: . • ~ ~ ~~p-

lın altmd~ layık olduğu yük-
sek mevkıe çıkarmaktır. (Alkı _ 
lar). ş 

Ilu işe ba~lamıs ve yan yolu 
alınnı., tır. Su, bu nazariyeye 
kapılarak, gerek sağd .... ı gelsin 
gerek soldan P"elsin bu nazariye: 
.,, .. kapılarak b\l güzel memleke
ti eski vaziyetine düşürmiyece
ği?.. (Alkışlar). 

Millet, kuvvetini o suretle al-

1 
• r 

Ziyafette Gece İş başında 
Ola ların Şerefine İçildi 

[Baş tar.afı 1 inci sayfada] 

rekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Atatürk'ün telyazısı şudur: 

Şükrü Kaya 
Basm l{urultayı Başkam 

Ankara · 
Birinci basın kurultayı müna

sebetiyle bana karşi gösterilen 
temiz duygulara teşekkür eder, 
muvaffakıyetler dilerim. 

Reisicümhur 
Kamaı Atatürk 

Bu münasebetle gür bir sesle kı 
sa bir söylev veren Yunus Na
di ezcümle uenıiştir ki: 

"Ankarada bu kadar kalaba -
lık bir gazeteci kiıtlesi görmek 
bana dehşetli bir heyecan vesi
lesi olmuştur. Gördüklerimiz 
yalnız delegelerdir. Bunun on 
misli, yüz misli memlekette 
yerleşmiş duruyor. Bizim için 
bu bir sevinç sebebidir. Daha 
büyük bir sevinç sebebi şimdi o 
kunan telgraftır. Biz onun kur
duğu devletin merkezinde şo -
len yapıyoruz. Ö, bizi, bulundu
ğu stanbuldan düşünmüştür. Va 
tanın bu kadar güzel manzara -
sını bundan daha güzel göste -
Ve orada bulunanlara şunu tek
recek misal olamasa gerektir.,, 
lif etmiştir: 

"Şimdi dtrhal At .. türke bir 
telgraf çekelim ve diyelim ki, 
senin kurduğun yolda ve senin 
izinde yürüyen insanlarız.,, 

ATATÜRK'E SAYGI 
Yunus Nadinin bu teklifi al -

kışlarla karşılandı. Ve telgrafın 
yazılmasına başlandı. Hazırla • 
nan telgraf Şükrü Kaya tarafın 
dan okundu: 
- "Telyazrnızı toplu bulunan ar 
kadaşlara okuduk. Atatürk yo
lunun ileri yolcusu olduğumu • 
zun Atatürke sunulmdsmr sü -
rekli alkışlarla benden istedi 
ler. Bunu' yapıyorum.,, 

ismet Inönü'' 
lç Bakanı sordu: 
- Telgrafiıı çekilmesine ka

rar veriyor musunuz? 
Cevab yerine 320 elden çıkan 

::,.:clde:li alkışlar ... Bundan sonra 
masada İsmet lnönüne yakın 
bir yerde oturan Hakkı Tarık 
Us ayağa kalkarak, böyle canlı 
ve parlak bir gecede duyduğu 
bahtiyarlığı ifade etmiş ve ila
ve eylemiştir : 

- "Mesleğime bağlı bir ga
zeteci olarak bahtiyarlığıma di
ğer bir taraf tan da hudud yok 
tur. Zira tesadüf beni İsmet ln
önüne yakın bir yere oturttu. Bü 
yük bir havadis aldım. 

İsmet lnönünün solunda otu 
ran Şükrü Saraçoğlu atıldı: 

- Onu İf!Önü söylesin. 
Ve salonda sesler yükseldi: 
- Havddisi rr.embaından din 

leyeliın. 

ismet lnönünün müjdesi 
İsmet İnönü gülerek söze 

başladı: 

''Bu toplantım1zda biribirimi 
ze sevgilerimizi sunmak fırsatı
nı bulduk. Ayni davanın yolcu· 
su olduR"umuz için ve birbirimi
ze lazım adamlar olduğumuz 
i~!n birb~r~m~ze ?aima şirin gö
runmemızı dılcrım. Eğer soğuk 
kanlı ve geniş yürekli olursak 
c:. na birbirimizi sevmemize hiç 
hır ene;el yoktur. Birbirimize 
söz verelim, daima soğuk kanlı 
olacağız ve genış yürekli ola . 
cağız.,, 

.üıştır ki, önüne çık~ .n çıg
--~mem:::k elden gelmez ci <Yne
ye, ek geçer, velev bu m~~ia fi
kir st ·ıasmda o! ... a da kendisine 
tarihin gö~ ___ liO-i yi;ksek mev-
kie behemehal var~caktır. (Al
kışlar). 

Çok alkışlanan bu sözlerden 
sonra Başbakan büyük havadisi 
verdi. Ve dedi ki: 

"Yurdun her tarafında tuzun 
üç kuruşa satılması için Kamu
taya bir teklif yapmağa karar 
verdik. Bu kararın verilmesinde 
amil olan Finans Bakanının şe· 
refine hep birlikte içelim.,, 

En , htiyar ve en 
genç g a z·e t e c i 

İsmet İnönü verdiği büyük 
müjdeden sonra en yaşlı ve en 
genç iki gazetecinin kısa birer 
söylev vermesini istemiş, şolen
de b\ılunan müsahhihler delege 
si Celal Davud gazetecilik İl'l· 
yatında yaşadığı devirlere 
işaret ederek Cumuriyet devri -
nin eşsiz hadiselerini gözleri 
olarak öğmüş ve demiştir ki: 

"61 yaşındayım. 40 seneli!~ 
gazeteciyim. Müsade et İnönü 
dilim alışık, sana Paşam diye hi 
tap edeyim ve şerefine içeyim,, 
sonra Celal Davut Başbakanın 
elini hasret ve saygı ile öpmüş, 
İnönü de onu alnından öpmet~ 
suretile taltif eylemiştir. ı 

Şolende bulunan en genç ga
zetecinin kim olduğu münakaşa 
lara sebebiyet vermiştir. Ve her 
kes en genç olmak davasını ile
ri sürmüştür. Bu sırada Mekki 
Said, "biz hem çok genç, hem 
çok ihtiyar sayılırız. Az zaman
da o kadar çok hadiselere şahid 
olduk ki, ihtiyar sayılan bir a .. 
danun hayatı bunları görmeğe 
belki de yetmez. Çok konuşmak 
la çok yazmağa ahştı~ımız i -
çin sözümü burada kesıyorum.,, 
demiştir. 

Cenubi Amerika gazeteciler1 
Bundan sonra Arjantin gaze

tecisi Farini genç Türkiyeyi ve 
onun basın alemini kısa bir söy 
levle selamlamış ve Dış bakan· 
lık genel sekreteri Numan Ri • 
fat evvela türkçe ve sonra fran
sızca olarak verdiği bir söylevle 
misafir gazetecilere cumuriyet 
hükumetinin iltifatlarını bildir· 
miştir.Topraklarımıza ayak bas 
tığ ısırada Hariciye bakanlığı; 
haberini alan Sen Döminik hü
kumeti hariciye bakanı Ditro 
söz almıştır. 

Sayın bakan kendi lisanile 
konuşmak için orada bulunan -
lardan müsaade istiyerek Türk 
devriminin azametini kudretli 
bir ifade ile anlatmış ve! "Mu
kadderatmız o kadar parlaktır 
ki, bunu anlatmak için kelime 
bulamam,, demiş ve alkışlan • 
mıştır. 

Bakanın sözleri türkçeye ter
cüme edilerek orada bulunanla
ra okunmuştur. 

Şölen böyle hareketli bir ha
va içinde devam ederken Aka· 
gündüz ile Ercüment Ekrem ve 
Ordu gazetesi sahibi Ali Riza 
Gürses ve daha bir çok gazete-
ciler sıra ile söylevler vermişler, 
gazetecilerle mürettipler ve ge
cenin bu saatinde vazifeleri ba· 
şmda çalışan arkadaşlar şerefi
ne müteaddit defalar kadeh kaJ 
dırmışlardır. 

Geç vakte doğru Saracoğh..: 
Türkün İnönüsü bizden bir şey 
istiyor: 

"- Matbuat şerefine icme1·,, 

diyerek davetlilere hitapta bu
lunmuş ve hükumet başkanı 
kendisine mahsus tebessümü i
le her tarafa iltifatlar saçaral' 
gazeteciler şerefine içmiştir. 

En son olarak Şükrü Kaya 
"Gazetecileri yazdıran ve söyle 
ten okuyucular şerefine içiyo. • 
rum.,, demiş ve saat 23 te İstık 
lal marşı çalınarak şöleve son . 
verilmiştir. Kurultay üyelerı 
hep birlikte on yıl marşını söy
liyerek davet yerinden ayrılrnıŞ 
!ardır. 
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AKADEMiDE 
Güzel San'atlar 'Akademisi 

tı:iınari şubesi için birtakım de
d~kodular çıktıydı da biz bu de
<lıkodulann doğru olmadığını 
~~zıktı. l'tiühendis mektebinde -
~Mimari ve inşaat şubesi ismi

~1 ~eğiştirerek sadece inşaat şu: 
esı olarak kalıyor. Ve mimarı 

~~besi de akademide daha geniş 
it ır programla çalışmasına ter
~diliyor. Bir defa bu şube için 

}ultür bakanlığı üç bin lira faz
a tahsisat vermiştir. Mimari 
Şubesinin mühendi:; mektebine 
~akli şöyle dursun, bitakis aka
~tnide kalacak ve ehemmiyeti-

nı daha ziyade arttıracaktır. 
liaber aldık ki, önümüzdeki 

~ene bu şubeye alınacak olan ta
. ebeler mektepte yedirilecek, l .. 
Çırılecek ve onlara mektepte 
Yatıp kalkmaları da temin olu -
nacak. Şu ha~er güzel san'atlar 
akademisi tarihinin bir dönüm 
~0ktasıdır. Zira bir vakitler ta
&~besine model bulamıyan, tah-
ısatsızhktan atölyelerindeki 
bob~~ar odunsuz k~lan akademi 
~~un bu modem ve zengin 

~t0!?clcre, haftada birkaç defa 

1.~g!şcn muhtelif modellere ma
~ 1tır. Ş.imdi de talebe için gü-
~ • genı~ yemekhaneler ve ya-
~ 

~ti nada 
~ir sergi 

1 
Atinada "Atölye,, aah bir 

san'at klübü var. Bu klüpte bir 
~:rgi açılmış. Bu, iki ressam ve 
ır heykeltraşm sergisidir. Res-

~Cltn Gumaropulos, Gika ve hey-

l 
eltraş Tombras. 

~ ~tina muhabirimiz Fikret 
f dıl sergiyi gezmiş. Resimlerin 
~~oğrafileriyle Fikret Adilin 
~0riişlerini ge~:cek hafta bu sü-
Unlarda görecek ve okuyacak

kı~ız. Y almz bu hafta size hey
t e t~aş Tombras'm bu sergide 
~şkhı.r ettiği heykellerden birini 

dun ediyoruz. 

!'----------

takhaneler hazırlanıyor. Kültür 
bakanlığının bu alaka ve hima
yesi her türlü teşekküre değer. 

• 
'Akademi bu seneden itibaren 

her yönden çalışmasını genişle
tiyor. Eskiden sedef kakmacılı
ğı diye bir san'at vardı. Bu san· 
at ölmek üzereydi. Zira her şey 
yeni yeni gençler çalıştırılma

dıkça ölür gider. Şimdi bu sene
den itibaren şark tezyini san'at
lar şubesine bir de sedef kak
macılığı dersi ilave edilecek ki, 
bu suretle bu eksiğimiz de ta
mamlanmış olacak. 

• 
Tezyinat şubesi afiş kısmı-

nın da bir eksiği bu şekilde ta
mamlanıyor. Sene başından iti
baren bu kısma bir de Foto 
montaj dersi ilave edilecektir. 

• 
ÜniversiteQe bir nebatat, bir 

de hayvanat enstitüsü yapılıyor. 
Bu binaların duvarları freskelr
le, heykellerle süslenecek. Bu 
freskler ve heykeller için bir 
müsabaka açılacak ve Güzel 
san'atlar akademisinde tetkik 
edilecektir. 

TiYATRO 

ŞÜKRIYE 

İstanbul Halkevi tiyatrosun -
da çalışan genç san'atkarları si
~e tanıtmağı vaadetmiştik. Bu 
haf ta da size bir bayan takdim 
ediyoruz. Bu genç kız Şükriye
dir. Şükriye Alayköşkü tiyatro 
mektebinin en kabiliyetli talebe
lerinden biridir. Hocaları onun 
sahnedeki muvaf fakıyetini çok 
beğeniyorlar. Geçen hafta Niya
ziye sorduğumuz sualleri ona 
da sorduk. Aldığımız cevapları 
aynen yazıyoruz. 

• 
- Tiyatroyu seviyor musu-

ı 

nuz, yoksa geçici bir hevese mi 
kapıldınız? 

- Tiyatroyu seviyorum ve bu 
sevgimdendir ki üç yıldanberi 
bu yolda ve bu çatı altında ça
lışmaktayım. Yıllar geçtikçe de 
çalışmayı göze almışımdır. Bu 
sevginin hiçbir zaman geçmiye
ceğine ve hatta eksilmiyeceğine 
inancım vardır. 

- Mektebi takip ettikçe ve 
dersler ilerledikçe bu işi başara-

Bir iki söz 
l......--•ii4*"'*4i a-un..-.rr bJWiU!tll• rw fttZ"-NPllı:Aıı 

BU BiR 
HAZIN 

HiKAYEDiR 
'Aya sof yanın mozayiklerini, 

iskenderin mezarını, Kostanti
nin sakalını görmeğe gelen sey
yahlar İstanbulu geziyorlar. 

Hipodrom, Burmalı sütun, 
Çemberlitaş, Kıztaşı, Kariye, 
Sultanahmet camii, Süleymani -
ye, Beyazıt, Y erebatanla, Top. 
kapı sarayı, müze, her adımda 
bir antika. Hayranlıkla ağızları 
açık dolaşıyorlar şehri. 

Haliç, Eyüp mezarlıkları, Bo
ğaziçi, Adalar ... "Ne güzel, ne 
şiir gibi memleket bu,, diyor
lar, bayılıyorlar. Bizans kilise
lerini, Osmanlı saraylarını gö
rüyorlar, hayran oluyorlar. Gü
zel!... 

Domuz sucuğu yapan Avru
p~!ı pastırmacı, başına kasketi -
ni, ayağına golf pantalonunu 
çekince, cebine papelleri yerleş -
tirip yola çıkıyor. Geliyor bura
ya, Yavuz Sultan Selimin züm
rüt kakmalı ekmek bıçağını gör
mek için. Kembriçli Üniversite 
profesörü Beyazıt kütüphane
sindeki el. yazması kitaptan beş 
satır not almak için Okyanusun 
fırtınasına boyun eğerek, de
nizler, karalar aşıyor. Büyük 
masraflara, müthiş eziyetlere 
katlanıyor. Bütün bu seyyah 
kafilesi tozlu, çamurlu yollar
dan geçerek arıyor bunları ve 
buluyor. Kanalizasyonları açık 
kaldırımları atlıyarak şehri 
cambaz gibi dolaşıyor. Bununla 
beraber mimarinin şaheserini 
yaratmış bir milletin bugünkü 
hayatını1 binalarını, apartıman
larmı da görüyorlar. O binalar 
ki stilleri bozuk, biribiriyle uy
gunluğu olmıyan, ahenksiz, 
zevksiz, biçimsiz, mendebur şey
ler. 

İslam müzesindeki minyatür
leri görüyorlar da. "Resim gale
riniz yok mudur?,, diye soruyor
lar. Bir kozmopolit tercüman 
onlara: "Müslümanlarda resim 
günahtır. Türkiyede ressam 
yoktur.,, diyor. "Heykeltraşınız 
yok mu?,, diyorlar. Gene o koz
mopolit tercüman · gülerek "Ol
sa bu abideleri ecnebilere yaptı
rırlar mı?,, diyor. "Musikiniz 
yok mudur ki, radyonuzda Şo

peni dinliyoruz,, diyorlar. Çalgı
lı meyhanelere gidip zımbalı 

mmbalar dinl\yorlar. "Hani mil
li danslarınız?,, diyorlar. Bay
ram sokağında Marikanın çifte 
tellisini seyrediyorlar. 

Memle,ketlerine döndüğü za
man bunların bir kısmı "Şarkı 
gördüm,, diye ciltler yazıyor. 
Bir kısmı "Tür~iyede gizli 
alemler yaşadım, eğlendim,, sa -
nıyor. Bu her iki manada da eğ
lenenlerin karşısına ulusal bir 
kültür ve san'at varlığımızla çı
kamıyoruz. 

Benim de her gün buna içim 
sızlarmış. Kaç para eder. 

Elif NACI 

bileceğinize inanç getirebildiniz 
mi? 

- Mektebe r.!.~vam edip tiyat
roya ait bilgilerim arttıkça bu 
san'atın güçlüğünü ve derinliği- 1 
ni, inceliğini daha iyi anlamak
tayım. F~kat gittikçe de heve
sim ve bu işi başarmak için ken
dime güvenim çoğalıyor. 

- Tiyatroda ne olmak isti
yorsunuz? Şimd~ye kadar bu 
san'at hakkında ne fikir edindi
niz ve sahne üstünde neler duy
dunuz? 

- Her şeyden önce rolünü 
anlıyan ve anlatan, yani bir tek 
sözle seyirciyi kendisine bağh
yabilen bir tifatro oyuncusu ol
mak isterim. Kadın olmakla ka
dınlığıma bel bağlayıp geçici ve 
çabuk eskiyen dar kafalı bir san
atkar olmak istemem. Tiyatro 
altı güzel san'atın ağababası 
hem de bir araya getiricisidir. 
Sahne üstünde daima korku 
duydum. Yıllar geçtikçe öyle 
umuyorum ki korkum artacak. 

SÖKE HARABELERiNDE Sökede gUzel Didim 
mabedinin harabeleri 

Memleketin her tarafında es
ki eserlere karşı güzel bir titiz
lik var. Her yerde toprak karış 
karış kazılıyor. Altından tarihin 
güzel vesikaları çıkarılıyor. Sö
ke ye yakın yerlerde pek çok ta
rihi eserler, harabeler vardır. 

Söke'nin 23 kilometre öte
sinde Priyen, 30 kilometre me
safede Balat köyündeki Milet ve 
60 kilometre uzağında, Y enihi
sar köyünde Didim harabeleri 
vardır. 

Eski saltanat çağlarında, ba
zı Almanlar ve Fransızlar tara
fından bu harabelerde kazmtı
Iar yapılmış ve çıkan kıymetli 
parçalar Avrupaya taşınmıştı. 
Kasalara konularak kacırılmak 
istenilen daha bircok es~rler de 
muhtelif sebeplerden dolayı aşı
rılamamış ve bunlar mahallinde 
kalmıştı. Bunlar. (Akköy) de 
müze binasında hıfzedilmekte -
dir. 

Priyen, dört bin yıl evvele 
aittir. ionyenlerin idare merke
zi olan bu şehir, o zaman deniz 
kenarında bulunuyormuş ve 
ahalisi denizcilikle vakit geçi
rirlermiş. Harabelerin bugünkü 
vaziyetine göre denizden on ki
lometre uzakta kalmış bulunu
yor. Menderes denizi dolc1·,r
dukça Priyenin hayatı gittikçe 
sönmüş, halkı dağılmış .. (Yon
yen) ler savaş insanı olmadık
larından kimin istilasına uğra
mışlarsa ona uymuşlar, mesela 
İranilerin, Miletlerin birçok de
falar boyunduruğu altına girmiş 
ler. 

Milet, şimdiki Balat köyünün 
bulunduğu yerde kurulmuştu. 
Gerçi ne zaman kurulduğunu 
tarih kaydetmiyorsa da Leleç 
kabilesi tarafından yapıldığı ri
vayet olunuyor. Girit adasından 
Sarpedo adında bir kamutanın 
kumandası altında gelen bir 
kuvvet buradan Leleçlileri koğ
muş ve Milleti kurmuştur. Burı
lar sahip olduktan sonra, bura-

izni k' teki 
Eserler 

Hayreddin camii 

. .. 

yı imar etmişler. komşularla 
alışveriş bağları tesis etmişler 
ve üç yüz yıl hakimiyetlerini 
muhafaza ettikten sonra İrani
lerle badaşmışlar ve Darayı 
mağlup etmişlerse de Dara ye
nilmenin acısını çıkarmak için 
ikinci bir savaşa girişmiş ve bu 
defa yenerek Mileti baştan başa 
tahrip etmişler ve Miletlilerin 
mukaddes tanıdıkları Didim 
mabedini de yıkmışlar, yak
mışlar harap etmişler. Didim o 
zamandanberi böylece perişan 
kalmış .Hata da öylece duruyor! 

Bundan iki ay evvel Sökeden 
30 kilometre mesafede ve Piri
yen harabesinden sekiz on kilo
metre uzakta Doğanbey nahiye
sinde araştırmalar, kazıntılar ya 
pıldı. Denizin sathından aşağı 
yukarı 1300 metre yüksekte, 
peygamber İlyas namına izafet
le tepede bir mezar, birçok sii
tun kaideleri, üç sütun, iki b~ 
lık bulundu. Toprak altında La
ha Priyene ait birçok eserler 
her halde vardır. Bunların da 
araştırılmasını, meydana çıka
rılmasını dileriz. 

Y almz şurasını kaydetmek 
lazımdır ki, uzak yerlerden ge
len gezginler buralarda barma
hi lecek şöyle böyle muntazamca 

Sökede Didim mabedinin 
sütun kaidelerinden biri 

bir otel bile bulamıyorlarmış. 
Doğrusu bu, büyük bir noksan
dır. Pis ve karanlık hanlarda 
tahtakurularile karşılaşan Ame~ 
rikalı seyyahlar ne Şamm şeke· 
ri derlerse haklıdırlar. Dileğimi .. 
ze bir de bu noksanın telafisini 
ilave ederiz. 

Sökeden 30 kilometre uzakta Balat'ta bir tiyatro harabesi 

"'rhangazi ile İznik arasında
ki) ,Jun kötülüğünden şikayet 
eden bir mektup aldık. Bu 
mektubu İznikte doğmuş Aliyü
cel isimli bir okurumuz yazıyor. 
Sıkça sıkça gidip geldiği mem
leketinin böyle bakımsız bir hal
de bulunmasından teessürle bah 
sediyor. Yegane iskelesi Yalova 
olan bu güzel memleket, ayni 
zamanda değerli birçok eski 
eserleriyle de dikkat ve ehem
miyeti üzerine çekmesi lazım
gelen bir yerdir. 

Resmini koyduğumuz Çan
darlı Halil Hayrettin paşa 
camii bu gijzel eserlerdendir. 
İznik ile Orhangazi yolu yapı
lırsa, gerek gezintilerin gerekse 
o civarda yakın oturanların ra
hat rahat gelip bu eserleri gör
meleri ve istifadeleri mümkün 
olabilecektir. Biz de bu res
mi ve mektup yolhyan okuru
muzla ora halkının dileklerine 

Gemlikte 
Abide 

Güzel san'atlar akademisi mu 
allimlerinden Hadi, bir Atatürk 
heykeli dikmek için Gemliğe 
gitti. Şarbay ile konuştu. Ha
zırlanacak olan heykelin dikile
cek yeri tasarlandı. Parkın de • 
niz kıyısına kadar ilerletilmesi 
ve bitişiğindeki mağazaların yı
kılması kararlaştırıldı. Hadi, di
ğer Bursa kazalarına örnek ol
sun diye bu heykeli üç bin lira
ya, yani yalnız masraf parasına 
yapacaktır. Gemlik beldiyesi bu 
taahhü~~ .senede bin lira ile üç 
senede odıyecek. Hadi değerli 
heykeltraşlarımızdandır. Gem • 
lik için güzel bir heykel hazır
lıyacağmdan eminiz. 

kendi öz dileklerimizi de kata
rak bu eserlerin ve bunlara gi
den yolun tamirini rica ederiz. 
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Ormanda Av 

50 Oyunu 

İşte şimdi hepimiz balta girmedik bir ormandayız. Onil
müzden çeşit çeşit hayvanlar kaçıııyorlar: Kaplanlar, as
lanlar, filler ve &aire ... 

Siz ormanınm işte böyle muhtelif hayvanlarla doldura
caksınız. Eski resimli gazetelerde gördüğünüz hayvan re
simlerini keslniz. Bu kestiğiniz hayvan resminin ön tarafı
na bir mukavva yerle~tiriniz. Arka tarafına da bir mum ya
kınız. Yahut daha iyisi elektrik IAmbası ... Bu suretle hay
vanın gölgesi daha büyümü§ bir halde mukavvaya aksede
cektir. Hayvanı uzaklaştınp yaklaştırdıkça da, mukavvada
ki gölge küçülüp büyür. Gölge arzu ettiğiniz büyüklüğe 
gelince, hayvan resmini artık aabit olarak tutunuz, bir kur
şunkalemle de gölgenin etrafını çiziniz. (A şeklinde gördli
ğünüz gibi). 

Bundan sonra etrafı çizilmiş hayvan resminin içini siyah 
mürekkeple doldurunuz, 

• 

1 

• ''' ııı 111111111111111111111111uııııııınmın11111n111111111ıumuaaı11nmıııı11m11mmll''"' 

Bir fincan çaya bugün üç 
kuruş, beş kuruş veriyoruz. Hal
b:.ıki 1893 te ilk çay Himlt·:iLan
dan Londraya geldiği zaman 
iki yüz franga satılmıştır. 

• 

Bu suretle kesilen hayvanları, birer pünezlc uzunca bir 
ipe bağlarsınız. lki makara vasıtasile bu ip ileri geri oyna· 
tıldıkça, bittabi hayvanlar da ileri geri gidip gelirler. 

Bu sırada oyuncular artık pusuya yatarlar, kimisi eline 
ok yayı alır, kimi lastik veya me§in top kullanır. Herkes 
önünden geçen şikarı avlar. En küçük hayvanı vuran daha 
çok sayı alır. Onun için hayvanların üzerine de evvelden 
numaralar konur. En küçük hayvana mesela 500 numara 
verilirse file 100 numara verilir. 

Oyunun sonunda rakamlar toplanır, kim çok sayı alırsa 
oyunu o kazanmış olur. 

Mısır köylerinde kovlüler.._ _________________________ _ 
akreplerden ve yılanlarda~ ko -
r unmak için geceleri yerden 
yüksekte huni gibi yapılmış a
cayip bir nevi yatakta yatarlar. 

• 
' Rusya'nın bazı tarafların -

da işçi kızlar bayram günleri 
bakır miğfer giyerler. 

insanların 
Sesleri 

• 

Bazı insanlar vardır ki, o ka · 
dar gi.izel değildirler, fakat re
s.mleri öyle güzel çıkar ki, bun
lara fotojenik diyorlar. Bazı 
g..ızel insanların da inadına n: -
s mleri iyi çıkmaz. Bunlarda da 
o ı:abiliyet yoktur. 

Bir. de bazı insanlar vardır k;, 
serlerı telefonla konuşmağa o 
kadar müsait değildir. Bunların 
da telaffuzları ve seslerinin a -
bengi bozuktur. Sesi müsait o
lanlara da fonojenik diyorlar. 

Bir insanın kendi sesinin fo -
nojenik olup olmadıgını anla -
yabilmesi müşküldür. 

Şimdi İngilterede yeni bir 
müessese açılmıştır. Bu müesse
se sesleri bozuk olanların sesle
r~ni düzeltmekte, konuşmaları -
m kolaylaştıracak ve tatlılaştı -
r""ak usuller tatbik etmekte -
d:r. 

En uzun 
Loy.u adam 

o 

Dünyanın en uzun boylu a -
d"mı Mehmet isminde bir Mı -
sırlıymış. Boyu iki metre yetmiş 
bes santimetre geliyormuş. To
haf ı iki yıl evw 1 bu adamın bo
yu bir metre seksen santimetre
den fazla değ-ilmiş. Fakat bir 
gün çalıştığı inşaat iskelesinden 
aşağı düşmüş, ağır yaralanarak 

ARA M A G A N L 1\ 
Y ZI YARIŞIMIZ 

1 

BiRiNCiliGI KAZANAN YAZI 
Çocuk için düşüncelerimi bir 

çocuk çağında iken içimden ko
pan bütün isteğimle yazmayı is
terdim. Fakat ne yazık ki, bu
gün okulamm dördüncü sınıfın
dayım. Düşüncemi on beş satı
ra sığdırmamı istiyorsunuz. Öy
le bir konu seçtiniz ki, onu size 
anlatmak isteı;em, on beş satır 
değil, sayfalar doldursam çocu
ğun kıvancını anla,tamam. Ço -
cuk bir ülküdür, daha doğrusu 
ülkünün kaynağıdır, varlığın ne
şesidir, bir yuvanın en derin ba
ğıdır. Ç?c~k ülkünün kaynağı
dır demıştım. Bu kaynağın kili
d~ çocuğun kalbidir, yaşayışta 
bır çocuğun yüreğini bir çocuk 
gibi anlamak kadar büyük bir 
şey tasarlıyabilir misiniz, öyle 
babalar bilirim ki, çocuklarının 
bir gülüşüne acunlar verirler, şu 

mış. 

O zamandanberi boyu şaşı -
lacak derecede uzadıkça uza -
mış. Doktorlar ömürlerinde bô:,> 
le ~ey görnıı>rlit..lı>.rini söylüyor
lar. 

• 
Dalgınllk 

Kitaplarının içine gömülmüş 
bilgin bir adam kalktı, odasının 
kapısını açtı: 

satırları yazarken bile kendi ço
cukluk anılarımla büyülenmiş 
gibiyim. Resme bir daha bak
tnn. 

Salıncakta sallanan ve gülüm
seyen bir yavru, ne ince bir gü
lüş, yarın yaşayışa atıldığı za
man yumuşak yapısına çarpa -
cak engelleri şimdiden görmek 
değil, işitmek bile istemiyor, 
onun için yaşayış şimdilik ne 
yüksek bir bahtiyarlıktır. Dai
ma gülen· bu yavrunun kıvançlı 
duruşu bu asırda yaşadığ"ınm 
hoşnutluğunu göstermiyor mu? 
Onlara büyük özgeni daha doğ
rusu çocuk saygısını bir ülkü ya
pan bu günün büyüklerine olan 
saygı ve sevgisini bu duruş ne 
güzel gösterir değil mi? 

Beyoğlu 15 inci okula 
4üncü sınıf No 284 

Zeynep Ahmet 

- Evet bayım. 
- Ne yapıyorsun? 
- Hiç bayım. 
- Pekala! 
Sonra ilave etti: 
- İşini bitirince bana bir kah 

ve yap. 

• Tarih dersinde 
Muallim - Necmi, Viyanayı 

kim aldı? 
Necmi - Ben almadım, bil -

rsTANBUL 
18: Almanca ders. 18.30: Jimnas~ik {Ba· 

yan Azade Tarcan) 18,50: Muhtclıf pllk: 
!ar. 19.30: Haberler. 19.40: Bayan Marı 
Oskan piyano, Mes'ut Cemil viyolonsel. 20 
Maliye bakanlığı namına konferans. 20.30: 
Demir caz ve bayan Rebii pn, 21.15: Son 
haberler ve borsalar. 21.30: Radyo orkes· 
trası. 22: Radyo, caz ve tango orkestra· 
!arı. 

BllDAPEŞTE 

545 Kb:ı:. 550 m . 

19.30: Düo armonik. 19.55: Sözler. 20.30: 
Budapeşte operasından Verdi"n:n "AİDA., 
operası. (İstirahatlerde duyumlar).,, 24: 
Çingene musikisi. 

BUKREŞ 

823 Khz. 364 m 

13-15: Duvumıar ve plak. 18: Pl&k. 19: 
Duyumlar 19.15: Plak. 20: Sözler. 20 20: 
$arkı ptaklar. 20.45: Sözler. 21.05: Senfo· 
nik orkestra konseri. 22: Söıler. 22.15: 
Konserin devamı. 23: Duyumlar. 23.15: 
Dans (Mircea kahvesinden). 23.45: Ecne· 
bi dillerinde duyumlar. 

VARŞOVA 

224 Khz. 1339 m. 

20 35: $arkıTar 20 50: Sözler. 21: Kuar
tet oda mus:kisi. 21.30: Film musikisi. 21. 
45: Duyumlar. 21.SS: Konferans. 22: "LU
CtE DE LAHERMOOR .. adlı opera (Do
nizetti). 23.30: Sözler. ~.45: Plak. 24 : 
Sözler. 2405: Plak. 

STUTTGART 
574 Khz. 523 m: 

21: Duyumlar. 21.05: Mizahi şiirler. 21. 
45: El armoniği solo. 22.05: Piyes. 23: Du
yumlar. ~3 .20: Uçu, yayımı. 23.45: Gece 
musikisi. 1-3: Bethofenin eserlerinden 
senfonik konser. 

PRAG 
638 Klız. 470 m 

V clou, müracaat 
yerleri 

Deniz Yollan acentesi Te
lefon 
Akay (Kadıköv iıkeleıi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi HaYTive. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Oemirvollan mürac&• 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra• 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

Liman 
hareketleri 

Dün 1\manımıza gelen vapurlar şun 
tardır: 

Band•rmadan: (Gülnihal), Mersin 
den: (Dumlupınar), Mudanvadan: 
(Asva), lzmitten: (Avten), Karade
nizden: (Vatan), lzmitten: (Sakar· 
ya). 

Dün limanımızdan şu vapurlar git
mistir : 
Bandırmaya: (Saadet), Mudanya

ya : (Tayyar). 

Bugün limanımıza gelecek vapur • 
tar şunlardır: 

Ayvalıktan: (Bandırma), Karabi
gadan: (Bartın), Bartınôan: (Antal
ya), Mudanyadan: (Tayyar), 

Bugün limanımızdan şu vapurlar 
gidecektir: 

lzmite : (Ayten), Mudanyaya: 
"(Asya), lskenderiyeye: (lzmir), Ban 

• drrmaya: (Gülnihal), Kara.denize: 
(Karadeniz). 

• 
lıtanbul itFaiyesi 
Beyoğlu itfaiyeıi 
Kadıköy itfaiyesi 
Osküdar itfaiyesi 

itfaiye 
Tele fon la rı 

24222 
44644 
60020 
60625 

Yeşilköy, Bak,rköy, Büyükdere, 
Paşabahce, Kandilli, f;renköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nah mıntakalan İçin telefon ıantra· 
hndaki memura (yan2ın) kelimesini 
ıöylemek kafidir. 

,. 

31 7 doğumlu Mehmet Celalettin oğ• 
lu Omer Faruk Osmanağa Bağdat 
caddesi 7 numarada iken çıkmış ve 
nereye gittiği bilinmediğinden ilan • 
dan yirmi dört saat içinde ıubeye 
gelmesi, hariçte ise bulunduğu mahal 
lin askerlik ıubesi vasıtasile adresi • 
nin bildirlmesi, aykırı halde kanun 
tatbik edilecektir. 

• 
r Türk mikrobiyoloji cemiyeti ge• 

nel sekreterliğinden : Türk mikrobi· 
yoloji cemiyetinin yıllık kurultayı bi· 
rinci toplanışında çokluk bulunma• 
masından, 29 Mayıs 935 çarşamba gU· 
nü saat 18 de, Çağaloğlunda etıbba 
odasında yeniden toplanacağından 
üyelerimizin ~lmelerini aayğılarımla 
dilerim. 

KÖPRÜ. HAYDARPAŞA. KADIKÖY ı 

15 Mayıs 935 tarihinden itibareı:ı 

(Her sün) 

Köprüden 
Kalkıı 

H Paşa· Kadıköyü• 
dan K. ne V arıt 

630 x t648 
7 00 x 718 
730 D --
7 35 x 7 53 
7 35 x 1t 7 53 
800 --
8 20 x 8 40 
830 D --
840 E --
840 D 900 
9 05 Toros 9 23 
9 45 X Adana 10 03 

1020 --
11 00 x 1118 
11 50 x 1208 
1230 --
13 15 x 13 33 
H 00 X Ankara muhtelit14 18 
14 30 14 48 
ıs ıo x ıs 28 
15 50 x 16 08 
1625 --
115 45 x 17 05 
1700 --
17 25 Adapazarı 17 43 
17 50 x 1810 
1800 --
18 30 Ankara ıür'at 18 48 
1855 x 19 ıs 
1910 
1945 x 
?.030 x 
2J 10 x 
22 30 x c. 
2345 x A.. 

A. İtaretli aeferin trenJ 
günleri iıler. 

200:. 
2048 
21 30 
22 50 
2405 

cama, 

653 
7 23 
7 50 

7 58 
820 

8 50 
8 55 

928 
ıo 08 
10 40 
1123 
12 JS 
12 50 
13 ~8 
ı4 23 
14 53 
15 33 
16 13 
ı640 

11 ıs 
1748 

1815 
18 53 

ı9 25 
20 08 
20 53 
21 35 
22 5~ 
2410 

panrtesl 

B. tearetli seferin treni perıeınbe •e pa• 
ZO 30: Karışık konser. 21.30: Tiyatro. 

22: Orkestra. 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 
23.30: Karısık hafif musiki. 24: Duyum· 
lar, 

Sinemafar 
Tiyatrolar 

• zar ıilnleri isler. 
Hastana adres•ari x baretli seferlerin Banliyc trenleri!• 
ve T e 1 e f o n 1 a r ı iltiaakı vardır. 

• Elhamra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni - Y aloua türküsü) 

• ipek: (Kurfuna c!ı;ı;ilen krali
çe) ue (Eskimo) 

*Sara.,: (Saua§ şarkısı) ve (Ku
karaça) 

* Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

lf. Şık: (Tarzan) ve (Beş Ko
calı Kadın) 

* Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prenses Nadya) • 

lf. Alkazar: (Bosna sevdalan) oe 
(büyük §ehirler uyurken) 

• Tan: (Libebay) 
:c Sümer: (Bitmemiı ıenfoni) ve 

(Amok) 

:r- Milli: (Sarışın Kukla) ve 
(Esrarengiz Çiftlik) 

:ır- Hilal: (Leb'ebici Horhor ağa) 
oe (Şeytaı karde:;'er) ı 

*Yıldız: (Harp arifesinde) ue 
(Con lstrauaın afkı) 

:ır- Alemdar: (Patron olsaydım) 
cıe (Casus kalbi) 

• Süreyya: (ltto) 

• 
Halide 

ve 
Arkadaş lan 
Tiyatrosu 

28 Mayıs sah akşamı 
Şehzaclcbaşında Turan Tiyatrosunda 

Velinin Çocuğu 
Komedi, 3 perde 

~8 Mayıs çarşamba akşamı 
Beşıktaş Suııd Park Tiyatrosunda 

Çam Sakızı 
Komedi, 3 perde 
Yazan: l . Galip 

Nöbetçi 
Eczane l er 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar
dır: Bahcekapıda (Be~ir Kemal) ı An 
kara caddesinde (Eşref), Beyazıdda 
(Cemil,) Küçükpaznrda (Yorgi), Şeb 
zadeba;ıında (İsmail Hakkı), Yenika
p:da (Sarım), Samatyada (Rıdvan). 
Şehremini:ı (Na..,ım), Karagümrükte 
(Fuat), Büyükudada (Mehmet), Hey 
belide (Tanaş), Bakır köyünde (Mer
kez), Fenerde (Hüsameddin), Has • 
köyde (Yeni Türkiye), Kasımpaşada 
(Yeni Turan), Kadıköyünde (Bü
yük), YelJeğirmeninde (l çler). Ga
latada (Hidaye), Taksimde (Kan
zuk), Pangaltıda (Karakin Kürkçi • 
yan), Taksimde (Güneş), Beşiktaşta 

• •• 

0 7::an-.J,.ri 

Cen-ahpaşa haıtanesi. Cer
rahpaşa 
Zeynep Kamil baltaneıi. 
Üsküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar haltaneıi. 
Akıaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane haatanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kı,IHı 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 Etfal hastanesi. Şişli 

Haydarpaıa Nümune hal• 
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 
yardım teşkillb • 

Bu numaradan imdat oto
mobili iıtenilir. 44998 

Davetler 

IHTIY AT YOKLAMALARI 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
1076 No. ihtiyat zabit·an ve askeri 

memurlar kanunur.a tevfikan her se
ne mutat olan yoklama dahi bu sene 
Har.iran 935 dahilinde icra edilece -
ğinden çevremizde oturan bütün ye
dek subayjarın 935 Haziran ayı ilk 
günü kendileri nüfus cüzdanı ve iki 
fotoğrafla şubeye gelecekleri, yazı ile , 
bildirenler aşağıda gösterilen bilgiyi 
bir mektupla yollayacaklardır. Ma • 
lUI subaylar dahildir. 

Sınıfı; 
Rütbe ve nasıp tarihi; 
ismi ve babasının ismi ve doğum 

tarihi; 
Duhul tarihi; 
Meml::J.·.ti; 
Sicil ve kayıt numarası; 
Mütekait veya müstafa veya ihtı -

yat olduğu ; 
En son tekaüt veya terhis edildiği 

kıt'a veya müessese ve terihi; 
Halen memuriyet ve meşguliyeti: 
lkamet irt-si; 
Şubede kayd: olmayıp ta hariç şu

bı-ler mıntakasından gelmi~ ise hangi 
tarihte ge~di~i ve evvelki şı hedeki ka 
yıt No. sı: Ahvali s1hhiyesinden müş 
teki ise §ubeye bizat gelmesi, değilse 
bildirmesi; 

Bir kıt'a vesika fotoğraf; 
Hangi lisanlara aşina olduğu ve 

derecesi; 
Sivil hekim ve eczacı dişçi baytar

ların diploma No. siyle sınıflarına gö 
re ihtisasları; 

• 
Kadıköy Askerlik şubesinden: 
~ .. ı.-:- , __ t , . • 

• 
KADIKÖY. HAYDARPAŞA. KÖPR0 

ıs Mayıs 935 tarihindaı itibareıı 

(Her siin) 

Kadıkö· H. Paşa. 
yünden K. dan K.. 

Köprüye 
Varıt 

6 25 
7 30 
7 00 
8000 

80SE 
8 30 

9000 

905E 
9 40" 

10 20 
1050 
1140 
12 30 
13 05 
13 45 
14 ss 
15 00 
ıs 40 
1620 
1 .. 50 

ı7 25 
17\5 

18 30 
19 00 

1945 
20 20 
21 10 
21 ss 
23 05 

-
6 35 x 6 50 
7 38 x 7 53 
-- 720 
-- 820 
805 X D 8 25 
810 x 825 
-- 850 
8 45 x g 05 
-- 920 

9 15 Ankara ıür'a 9 35 
915 9 35 
9 48 x 1003 

10 28 x ıo 43 
ıo 58 Adapazan 11 13 
1148 x 12 03 
ı2 40 Ankara muhtelit 12 55 
1315 x 1330 
13 55 x 14 ıo 
-- 1455 
ıs 08 x 15 23 
-- ı600 
ı6 28 x 16 43 
-- 1710 
1715 x 1735 
-- 1745 __ 1815 
1815 x 18 35 
18 40 Adana 18 55 
1908 x 19 23 
1935 X ıgsS 
19 53 Toroa 20 08 
20 28 x 20 43 
21 20 x 21 3S 
22 05 x c. 22 20 
23 15 X B. 23 30 

C. İpretli aeferlerin treni t Hazirand.ıP 
31 Birinci Teşriae kadar i:ıler. 

D. İpretli ıeferler cuma günleri yapılnıa$o 
E. learetli aeferler cuma giinleıi yapıl~t 

Siıli tipili ve ıiddetli fırtınalı haval~~et 
Yapurlar bulundukları mahatlerden_ har ıınt• 
etmiyecekler . barınmak mümkun ° e'I" 
vıın iskeleleri tutmıyacak, 1ahut daha 
\le! terlı:edebilecelı:lerdir. _.---

_. 

r 

1 

Yeni ~ıktı 
ı : 

Ticaret Kanunu ,, 
Şer~i 
Cild: 1 

VASFI RAŞiD SEVIB 
ı Baaıldıtı yer: rJ 

1

, 1ıstan bu 1 TA 

1 
l Matbaası __._ 

g9J' 



27 • s . 935 =========================================:TA N================::i:============================ 17 

-~-·-· ------ıaıwuı---------------~--------...... -------------------. 

----------------------~~~~-------------

Kadın Okuyucularımız için Açtı
ğımız Bu Sayfayı Onlara En 
Faydah Bir Şekilde Neşretmek 
isteriz. Bundan Dolayı Her Kadin 
Okuyucumuz Bu Sayfada Ne 
Gibi Yazılar Görmek istediğini 

İlkbaharla yaz arasında İs- nan asitleri de atmak için çok 
:anbulumuzda ancak gözle (o da hafif müshillerdcn arasıra istifa. 
d~r sene değil) güçlükle farke- de etmeliyiz. 
n~:cek kadar bir fark vardır. Yüz ve ensede çıkan sivilce< 

un üşürken iki gün sonra sı - !er ve saire kan bozukluğundan 
~aklar beynimizde boza pişirme- geldi;;-i ve bunun da mideyi (fü. 
ge .başlayıverdi. zeltmekle iyileşeceği için en zi

llkbahara ve yaza girerken yade mideyi bozmamağa dikkat 
;ahi.at yeni hayat bularak taze- etmelidir. 

1eştıği, gençleştiği halde, insan- Sivilcelere karşı krem kullan-
arın birer sene daha ihtiyarlı- mak da çok faydalıdır. Fakat 
~arak ölüme daha yaklaştıkları- işin esası vücutta fazlalaşan 
llr düşünmek ne acı şey! asitleri defetmek olduğundan 

1 l'azeleşmek, gençleşmek şöy- en ziyade buna dikkat etmelidir. 
~.dursun yazları vücudumuzda, Yüze tatbik olunan krem nebati 
~Uzilmüzde lekeler; sivilceler ve . yağlardan yapılıyor. Bunl~rm 
~~İlikler başgösterir. Toprak gi- çok iyi tecrübeler verdiğini ve 
• 

1 her sene yeni hayat bulmak rengi iyileş~rdiği iddia olunu
~~Sanlara nasip olmıyan bir balı- yor. 

1Yarhk olmasına rağmen yazla- Deri bozukluğunda evvela r1 insam rahatsız eden sivilce- saçların dibi iyice tetkik edilme
erden, yanıklardan nasıl kurtul- lidir. Baş; mevsim, hava ve kan 
llıalt? t bozukluğu alametlerinin adeta 

Tabiat bizi nasıl üstümüzde-' bir barometresidir. Bunun icin 
}{i .elbiseyi inceltmeğe mecbur saçların dibi iyice muayene edil
edıyorsa gıdamızı da hafifleştir- melidir. Saç diplerini besliyecek. 
111eıniz lazımdır. Nişastalı, yağlı iyileştirecek bir ilaç tavsiye et
~eınekleri terk ve daha ziyade mek çok güçtür. Çünkü hastalık 
bebıe ve yemişe heves ederek türlü türlüdür. Bunun için deri 

01 hol su içmeliyiz. hastalıklarından anhyan doktor· 
Ayni zamanda vücutta topla- !ara danışmak lazımdır. 

.. 

' 

1 • 2 - Öğle sonrasi elbisesi için 
kahve ren&i ve beyaz benekli tafttan 
yapılmış bir yaz kostümü da pek 
elegandır. Jaket smoking şekilnde • 
dir. Altında kahve rengi tafttan bir 
bluz ve jaketin peversi üzerine gelo 
cek bir surette yumuşak bir yaka. 
.(II b için) 94 santim ende 3,85 met
re elbiselik kumaş ve blüz için 80 
santim eninde 1.60 metre kumaş la
zımdır. 

~---B·u=---==Y~E ... M--EK-L-ERm: i PişiRiNiz ] /' 
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3 - Öğleden sonra giyilen elegan 
yaz elbisesi için kumaş lacivert ve 
beyaz kareli tafttan olmalıdır. Blüz 
kazak şeklindedir. ve kollar 3-4 uzun 
luğundadır. Manşetler beyaz organ· 
tindendir, (II inci b için) 80 santim 
eninde 5.50 metre kumaş lazımdır. 

Et suyu 
İnsanın hasta olsun, sıhhatte 

~lsun başlıca gıdalarından biri 

l.e et suyudur. Doktorlar sürek-
ı ~ 

eaaRır hastalara et suyu tavsiye 
erler. 
E:n iyisi bayat sığır etinden 

?lınanıdır. Kemikli gerdan tara
d.1ndan alınırsa, et suyu hem 
aha lezzetli, hem kuvvetli olur. 

k Bir buçuk kilo olmak üzere 
l~aYnatılan et suyundan, dört 
~tre et suyu alınır. Haşlaması 
a ayrı .• 

~t llin gram demek olan bir litre 
suyunun 972 gramı su, 28 

~~aınr da sabit maddelerdir. Bu 

17 gramın 11. gramını, madeni, 
t ı?:ramını da uzvi maddeler 
eşkij ederler. 

1l Bu terkibe bakılınca, et suyu
l tı.:ı içinde pek az gıda madde
&erı bulunduğu anlaşılır. Bilhas
'IJ~ azotu da çok azdır. Şu halde 
b lıcuau kuvvetlendireceğim diye 
el 

0
Yuna et suyu içmekte bir fay-

a Yoktur. 

~t l?akat et suyuna iki yumurta 

01ttlıp da güzelce karıştırılacak 
Ursa, mükemmel bir gıda olur. 

~()~azım aletlerimiz et suyunu 
<.le ~Ylıkla massederler. Lezzeti 
<J.01

1Stihayı arttırır. Hastalıktan 
saray.1 i.frazatı bozulan mide u
~d esının çokca ifrazına yardrm 
vı er. Terkibindeki her türlü uz
i"ı' Ve ınadeni maddeler, hazım \. tı ı .. 
tıin uzumu olan mide usaresi-

teşekkülüne hizmet ederler. 

b0~t suyu muhafaza olundukça 
C)tı Ulu:.. evsafını kaybeder. 
haıun ıçın daima taze olarak 
cab trlaınak lazımdrr. Sıcaklarda 
aaa~k b~zulduğu için yirmi dört 
~lin ~ hır kaynatılmak üzere iki 
~ adar dayanabilir. 

tUı-ı~ s~Ytmun hasta için başka 
\ıarq b r hazırlama yolu daha 
Stt İı:;ır. B? suretle hastanın fazla 
tı-ı· 111csıne de meydan verilme-

ş olur 

tıiJ a~ın: kilo kemiksiz etin si
~ır. eE ayrılır. Ufak ufak doğra
ı~it1 tler ağzı geniş bir şişenin 
bir ~atonulur. Şişenin ağzım da 
~ltylt ak~a . kapıyarak kaynar 
lla ot havı hır tencerenin ortası
taı). Urtulur. Et suyunu bıraka-

ı:.t za 
'ttua rnana kadar, şişe kaynar 
hit lt~~ır, sonra süzülüp başka 

ğuduğu zaman pelte halini ala· 
cağından hastaya kahve kası.V-ı 
ile verilir. 

Çılbn~ 
Bir tavanın içine su koyunuz, 

bir fincan sirke ve biraz tuz atıp 
kaynatmız. Sonra bu yumurta
ları yavaşça bu suyun içine kırı
nız. Tavayı ateş üzerinden alı
nız, beş dakika sonra yumurta
ları delikli kepçe ile çıkararak 
soğuk suyun içine koyunu.'7.. c:r 
bıçakla güzelce kenarlarını kes
tikten sonra yağda veyahut fı
rında kızartılmış ve yumurta bi
çiminde kesilmiş francalalarm 
üzerine kortarınrz. Üzerine de 
bir parça domates salçası, yahut 
ekşili salça dökünüz. 

I
"-"' ıı ımınımı ıı n ıı ıı11nnuı111PAt1ını nı:ıııaıır n ı ırııımnıııJıt ""I 
Ağız Kokusu 
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Ağız kokusu ağzın temiz tu
tulmamasından, diş etlerinin 
hastalığından, dişlerin çürük ol
masından, yahut ciğer ve mide 
rahatsızlıklarından ileri gelebi
lir. 

Birinci takdirde tedavisi ko
laydır. Bir diş doktoruna gidip 
dişleri tedavi ettirmelidir. Ağız 
kokusu eğer mide ve ciğer ra
hatsızlıklarından geliyorsa, o 
zaman devamlı tedaviye ihtiyaç 
vardır. 

Günde bir iki defa aşağldaki 
tertiple diş etlerinin yıkanması 
faydalıdır: 1 O gram kireç kay
mağı, 250 gram su. 

Kireç kaymağı önce toz ha
linde olarak su içinde güzelce 
halledilir. Bu mahlUle batırılan 
gayet yumşak süngerle diş etle
ri uğuşturulur. 

Eğer a~ız kokusu ağzın İG ta
rafında ve dil ucunda peyda 
olan kücük kücük kabarcıklar
d<...::ı ileri geliyo~sa, bu kabarcık
lar tedavi edilince, koku da 
kendiliğinden zail olur. 

Uçuklama 
Bazan korkulu bir rüya gör

düğünüz vakit dudağınız uçuk
lar. Uçuğun uzun tedaviye hiç 
ihtiyacı yoktur. Onda bir nis
petinde, yani bir gram asitbori
ğe on gram vazelin karıştırarak, 
merhemi bir iki defa sürerseniz, 

4 - Orta gri renkte ve küçük de 
senleri kravat ipeğinden yapılırsa 
iri yapılı bayanlara da iyi gelir. Pe
vers ve koJlarm süsü kumaşın gü • 
müşü renkte bulunan ters tarafın • 
dan yapılmalıdır. Kazak şeklindeki 

blüzün sivri uçlan etekliğe kadar u
zanmaktadır. (III üncü o için) 94 san 
tim eninde 3,40 metre kumaş kafidir. 

5 - Rengi emprimelerden spor , 
biçiminde yapılan kazak elbisesi, bu 
seneki yaz modasına en büyük yeni 
tiklerinden biridir. Bluzun reversi er 
kek reversi gibidir. Cepler üstün ı 

CAMLAR VE AYNALAR 
NASIL TEMiZLENiR 

Ayna, arkasına civa ile ka -
lay karışık bir hali ta sürülmüş 
billur parçasıdır. 

Aynaları, pencere camlarını, 
billurları temizlemek için bir -
çok usuller vardır. 

1 - Aynalar toz veya duman 
la kirlenmiş, yahud böcekler ... 
sinekler taraf mdan lekelenmiş -
se temiz su içitıde veyahud iki 
kısım suya bir kısım ispirto dam 
latılmak üzere ispirtolu suda 
biraz üstübeç halletmeli, bir bez 
veya gayet yumşak süngerle gü 
zelce uğuştura uğuştura temiz -
}emelidir. Ustübec kurumadan 
yumuşak kuru bir ~tülbendle de 
iyice silmelidir. 

Y almz süngerin çerçeve yal
dızına değmemesine dikkat et .. 
melidir. Büyük endam aynala -
rmda üstübeçin kurumasına 
meydan vermemek için ortadan 
bölerek iki defa silmek iyidir. 

2 - Bir parça çivit toz halin 
de ezilerek ıslak bir bezle ayna -
nm kirli tarafına sürüp uğuştur 
malıdır. . 
. 3 - Aynalar pek kirli ise üs
tübeçle uğuşturmazdan evvel 
bir kere ıslak bir bez veya yumu 
şak bir süngerle kirler mümkün 
mertebe silinmelidir. 

4 - Aynanın üstüne kazaen 
yağlı boya damlamış olursa, bu 
yağı ıslak bir bezle uğuşturarak 
çıkarıldığı kadarı çıkarılmah, 
sonra bir bıçakla hafifçe kazıma 
lıdır. Yalnız billurun çizilerek 
cilasının bozulmamasına dikkat 
etmelidir. 

sirke konarak, biraz da tebeşir 
parçası ilave edilir. O zaman 
derhal hafif bir kaynama kayna 
madan sonra tortu hasıl olur. Su 
süzülerek başka bir kaba aktarı
lır. Bir bezle aynanın camı uğu
lursa ~e_pyeni gibi parlar. 

Bize Bildirsin. 

den ve ortasında bir düğme ile ilik
lidir. Dar eteklik önünde bir kat var 
dır. (II inci b için) 94 santim ende 
3,80 metre kumaş lazımdır. 
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AYDA 75 KURU ş LA 
Suyu 85 derece ısıtan su ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz .• Hi~ bir tehlikesi yoktur. otomatik ayarh 
Peşin 66 lira • Bir &ene vade ile voresiye 72 lira 4 sene vade ile veresiye 82 1ı2 lira • Kira ayda 75 kurut• 

S A T i E 
S A 

SALIPAZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTIRIK EVi 
KADIKÖY 
BÜYUKADA 
USKÜDAR 

L • 
1 ,Y E R E R T 1 Ş 

Sahpazar1, Necati Bey Ceddesi, N. 428 • 430, Tel: 44963 
Tünel meydani, Beyoğlu Telefon; 44800 
Beyazıt, MürekkepCjiler caddesi Telefon: 24378 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
23 Nisan caddesi Telefon: 56,128 
Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon 60312 

Bu aletler; ihtiyacınızı CjOk ucuz olarak temin eder. sayfiyede de banyo 
• 

Milli Reasürans 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

Mil.li Reasü.rans Türk Anonim Şirketi fevkalade hissedarlar umumi 
~eyetı 18 H~ıran 1935 tarihine rastlayan salı günü saat on beşte Şirketin 
ıdare merkezı olan Ankarada Türkiye İş Bankası umumi müdürlüğü bina
~ır~da toplanacaktır. Şirket esas mukavelenamesi mucibince umumi heyete 
1ştırak edecek olan hissedarların hamil bulundukları hisse senedlerini 

veya bunu müsbit vesaiki içtimadan bir hafta evvel Ankarada Türkiye Iş 
Bankasına, İstanbulda Türkiye hanında şirket muamelat merkezine tevdi 
ederek muk~bilinde duhuliye kartları almaları lazımdır. İçtimaa esas mu
kavelenamenın 53 üncü maddesine evfikan bir hissesi olan hissedarlar da 
iştirak edebilirler. Hissedarların muayyen gün ve saatte Ankarada bulun
malan ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
Şirket esas mukavelenamcsinin 32, 33 üncü maddelerinin aşağıda yazılt 

§ekilde değiştirilmesi : 

ESKi METİN 

Madde 32.- Umur ve muamelat 
şirketin tedvir ve idaresi bir müdür 
ile şirketin nezdinde müşaviri mali 

vazifesini Ha edecek olan iş Bankası
nın bir mürahhası ve bir fen müşa· 

virinden müteşekkil bir· heyeti müdi-

Madde 32.- Umur ve muamelat 
şirketin tedvir ve idaresi bir Müdür 
ile şirketin nezdinde müşaviri mali 
vazifesini ifa edecek olan İş Bankası
nın bir mürahhası ve bir fen müşavi
rinden milteşekkil bir Heyeti müdi
rana tefviz olunmuştur. Müdürler 
Heyeti icabına göre Müdür Muavini 
ve İkinci Müdürleri tayin ve bunları 
istişari rey ile Müdürler Heyetine 

• 

Ademi iktidar 

:!!:: •• 
':\7 --

Kutusu 150 kuruştur. 
Adres: Galata, posta kutus~ 1255 

3716 

:.ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'~ - -
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: Süt veren annelere :S 
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istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
1 

O. No Semti ve mahallesi Sokağı 

1574 Beyoğlu T omtom Acıçefme Cad. 

2592 Yenikö' Köybaşı 

2908 Boğaziçi Yeni Pazarbaşı 

mahalle 
3130 Kadıköy Caferağa E. Rııaiye Y. 

Fınldak ve 
Gün doğdu 

3650 Üsküdar Selamsız Meyhaneler 
--
6027 
3795 Beyoğlu Hüseyinağa Şişhane 

4782 Bostancı Çatalçeşme 

6024 ,, ,, 

6025 " " 
6026 " " 

Emlak No Cinai ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K 

E. 20-22-24 Altında be, dükkanı 9500 kapalı 
ve 24 Mü. 24 olan kagir Ancoplu apart- zarf 
Mü. Y. 5-7-9- manın 7/32 
11-13-15 

1 

' 

1 

E. ve yeni 6 89 metre arsanın 1/2 Hiı 134 açık . f, 

arttırma 
E. 5 Y. 25 Ahşap hane 300 n 

" 

E. 16 Mü. Y. 7 195 metre ananın 1/2 Hiı. 975 ,, 

E. 4-6-8-10 102 metre ana 206 n 

Y. 8-10 
E. 47-49 Y. 33 34,0S metre ana 10 ,, 
E. 15 Mü. 152 metre arsa 244 ti 

1 harita 124 
E. 15 Mü. 152 • 244 

" 1 

harita 123 1 

E. 15 Mü 178 
" 

286 1 

" harita 116 
E. 15 Mü. 178 

" 
286 

" 

rana tefviz olunmuştur. Müdür ile 
fen müşaviri hissedaran heyeti umu
miyesince nasb ve µyin olunur. Bun
lara tesviye olunacak ücuratın şeraiti 
Meclisi İdarece tayin edilec.ektir.Fen 
müşaviri ile mali müşavir Meclisi 
İdare azası olabilirler. Müdür ile fen 
müşavirinin müddeti memuriyeti üç 
sene olup heyeti umumiye kararile 
yeniden intihaplan caizdir. Heyeti 
müdiran bir veya müteaddit mesail 
hakkında münasip göreceği bir veya 
bir kaç zata vekaleti mahsusa vere. 
bilir. 

ithal edebilir. Müdür ile fen müşaviri 
hissedaran Heyeti Umumiyesince 
nasb ve tayin olunur. Bunlara tesvi
ye olunacak ücuratın şer;ıiti Meclisi 
İdarece tayin edilecektir. Fen müşa
viri ile mali ı:nüşavir Meclisi İdare 
azası olabilirler. Müdür ile fen müşa
virinin müddeti memuriyeti üç sene 
olup Heyeti umumiye kararile yeni
den intihapları caizdir. Heyeti Mü
diran bir veya müteaddit mesai! hak
kında mUnasip göreceği bir veya bir 
kaç zata vekaleti mahsusa verebilir. 
Heyeti müdiran alelumum memurini 
ve acentelere nasb ve azl ve maaş ve 
yevmiye ve ücret ve ikramiyelerini 
tayin ve bunların nasb ve azl ş<. .ıiti
ni tespit eyler. Heyeti müdiran şube 
tesis olunmasını Meclisi İdareye tek
lif eder. Heyeti müdiran Meclisi İda
renin her içtimaında umuru şirketin 
hal ve vaziyeti hakkında bir rapor ita 
eder. Heyeti müdiranı teşkil eden 
zatlar Meclisi İdare azasından değil
seler istişan rey ile Meclisi İdare 

harita 117 
= Denı·z yolları = ! Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on giin mjddetle satı,. çıkarıl'llı,tır hl'lleleri 12161935 
: : ~ tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir Satış münhasıran g-ayrı m ibadil bono.Uledir = - ·- --- -- -- .. : 1 Ş L E T M E S 1 = •~- - - -- - - -
§ Acenteleri: Kara köy Köprübap 

1
i 

- Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- _ 

Heyeti mildiran alelumum memuri
ni ve acentelere nasb ve azl ve maaş 
ve yevmiye ve ücret ve ikramiyele
rini tayin ve bunların nasb ve az} §e· 
raitini tespit eyler. Heyeti müdiran 
şube tesis olunmasını Meclisi İdare· 
ye teklif eder. Heyeti müdiran Mec
lisi İdarenin her içtimaında umuru 
şirketin hal ve vaziyeti hakkında bir 
rapor ita eder. Heyeti müdiraru teş
kil eden zatlar Meclisi İdare azasın
dan değilseler istişari rey ile Meclisi 
İdare içtimalarına iştirak edebilirler. 

Madde 33.- Şirket namına tan. 
zim edilecek bilumum evrakın mute
ber olması ve şirketi ilzam edebilmesi 
için şirketin isminin ilavesi suretile 
Meclisi İdare azasından biri ile He
yeti Müdirandan biri veyahut heyeti 
müdirandan iki aza tarafından veya 
heyeti müdira:ıdan bir aza ile heyeti 
nıezkurece imzaya selahiyet verilmiş 
olan zavattan birisi tarafından imza 
edilmiş olması şarttır. Mekatip ve 
muhaberat yalnız heyeti müdirandan 
birisinin imzasını veya bu bususda 
iı:1'1~ay~ selahiyettar kimselerden bi
rının .ı~ası?1 havi olabilir. Bu imza
lar Sıcilh Tıcarete tescil ve alel l 
"JI! • usu 
ı cın edılecektir, 

Emmzade Han. Tel. 22740. mmE - -- -§ Trabzon yolu i 
E KARADENiZ vapuru 28 i 
: Mayıs SALI ıaat 20 de Rize'ye : 
E kadar. 112912" 3979 E 
:u 111111111111111111111111111111111 11111 r. 
!lı ı ııı ıııııııı 111111111111111111111 ııır• 

içtimalanna iştirak edebilirler. :_· VAPURCULUK :_ 
Madde 33.- Şirket namına tan-

zim edilecek bilumum evrakın mıite- - : 
her olması ve şirketi ilzam edebilme- § Türk Anonirr. Şirketi § 
si için şirketin isminin ilavesi suretile =- latanbul Acentalıg"' ı :_ 
Meclisi İdare azasından biri ile mü-
dürler Heyeti azasından veya Müdü- : Liman Han, Telefon: 22925. : 
riyct Heyetine ithal edilenlerden bi- 5 5 
ri veyahut Müdüriyet Heyeti ile bu = Trabzon Yolu = 
Heyete ithal edilenlerden ikisi tara- - -
fından veya Meclisi İdare azasından : GÜNEYSU vapuru 30 Mayıs i: 
veyahut Müdürler Heyeti veya bu : PERŞEMBE günü iaat 20 de ! 
Heyete ithal edilenlerden biri ile Mü- : Hopaya kadar. 5 
dürfer Heyetinin teklifi ve Meclisi İ- - -
darenin kabulile kendilerine imza se- E izmir Sürat Yolu § 
lahiyeti verilmiş olan zavattan birisi - -
tarafından müştereken imza edilmiş : SAKARYA vapuru her haf- : 
olması şarttır. : ta PERŞEMBE günleri saat 16 S: 

Şirketi ilzam etmeyen diğer bilu- E da lıtanbuldan izMlRE ve PA- E 
mum muhaberat ve mektuplar yuka- 5 ZAR ... iinleri de lZMiRDEN Is- :_ 
nda gösterilen zavattan mada kendi- • 
}erine imza selahiyeti vermiş olan- 5 tanbula kalkar. : 
lardan ikisi tarafından imza edilebi- E : 
lir. Bu imzalar sicilli Ticarete tescil : Mersin Yolu § 
ve alelusul ilan edilecektir. § OUMLUPİN/\R vapuru 31 Ma § 

-;:_:_:-:ıi=~~~~~:=~~:::~~;::::::::~~~==~::::::::::~~~~:::::=- : yıs CUMA saat 11 de Mersine: 

nhisarlar Umum MüdürlüğÜnden : ~ı~::.~~i111111111111111111111111111m~ 
---------------------~ 2000 kilo Parşömen kağıdı 17-6-935 paz t · 14 . ar esı saat 

Çamaltı tuzlası elektrık malzemesi ( ı nci kısım) 
l9-6-935 Çarşamba saat 14 

Çamaltı tuzlası elektrik malzemesi (2 nci kısım) 
24-6-935 pazartesi saat 14 

Çamaltı tuzlası elektrik malzemesi ( 3ncü kısım) 
27-6-935 perşembe saat 15 

1.- İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince yuka
rıda yazılı Parşömen kağıdı ile elektrik malzemesi 
pazarlıkla satın ahnacakdır. 

2.- Şartnameleri her giin Cibalide Levazım ve Muba
yaat Şubesinden alınabilir 

3.- Vermek isteyenlerin yukarıda gösterilen gün ve 
saatlerde yiizde 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile 
birlikde Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. ( 2619) 

İstanbul ikinci ifl~s memurluğun

dan : Müflis Ayan oğlu Mehmede 
ait olup Galatada Arap camii mahal
lesinde Mina sokağında kain 32-34 

No.b iki ev alacaklıların verdikleri ka 

rar üzerine pazarlık suretile kiraya 

verileceğinde11 isteklilerin 3 haziran 

pazartesi günü saat on dörtte İstan
bul icra da.resi ikinci iflas memurlu
ğuna müracaatları ilan olunur. 

(11867) 

Riyaziye • Lisan • Fizik ve ikmal dersleri 

İstanbul birinci iflas memurluğun
dan : Müflis Agop Abalıyanın otur
duğu Kadıköyünde Damacı sokağın
da 6 numaralı evde mevcüt eşyası 4 

haziran 935 salı günü saat onbirde a

çık arttırma ile satılacağından talip 

olanların mezkur gün ve saatte orada 

hazır bulunmalan ilin olunur. 
Türkçe - Almanca • Fransızca • İngilizce - İtalyanca. Çenberlitaş'ın 

karşısındaki lisan tedrisanesindıc her lisanla ~ok esaslı öğretiliyor, 
J,1üdürü Ziya, ,(11866) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan İş "Ankarada Yenişehirde 

Devlet mahallesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü bi
nası, Bina inşaatı her türlü tesisatı beraber,,. 

Bina ve tesisatın keşif bedeli 4 7 6 8 2 4 lira S 1 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - E~siltme şartnamesi,. 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Hususi şanname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, 
G - 11 adet plan, 
1-I - Fenni şartname, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 23 lira 84 kuruş 

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12 Haziran 9 3 S tarihin 
günü saat 15 de Maliye y ekaleti Milli emlak 
ğünde yapılacaktır. 

çarşamba 
müdürlü-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltpıeye girebilmek için isteklinin 22822 

lira 98 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada ( 300,000) liralık birin
ci nev,i idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Veka
letinden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Maliye Vekaleti 
Milli Emlak müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyo
nu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile eyjce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2866) 3942 

İstanbul İkinci Ticaret mahkeme
sinden : Davacı Arif avukatı İsmail 
Agah Ak Kan tarafından yeni ma
hallede Aziziye caddesinde 21 No.da 
mukim Kozma varislerinden büyük 
kızı İfiyenya aleyhine (3311) lira 
( 31) kuruşun tahsiline mütedair açı
lan davada müı:idaaleyhe gönderilen 
davetiyede mumaileyhin mezkur ika· 
~etgahım t~rk ile Yunanistana gitti
~ınd~!1 ba.hsıle bila tebliğ iade kdındı
gı mubaşır tarafından davetiye arka· 
sına verilen meşrubattan anlaşılmış 
olduğundan ilanen tcbliğat icrasına 
ve .. mu~akemenin 29-6-935 tarihine 
musadıf çarşamba günü saat 14 de 
bıra1?lmasına karar verilmiş olmakla 
keyf~y;t borçlunun malumu olmak Ü· 
zere ılan olunur. (11852). 

Beyo~lu Tapu ve Kadastro başme
murluğundan: General Mehmet vere
sesinden Celal Murisinin uhtesinde 
bulunan Beyoğlunda Hüseyin ağa ma 
hallesinin Karaca sokağında 2 ve Ye
di Kuyu sokağında ı No. lu arsaları 
satmak için idareye baş vurmuş isede 
Tapuda kaydı olmayan bu yerin se
netsiz tasarrufat ahkamına tevfikan 
muamele ikmal edileceğinden bu yer 
hakkında iddeayı tasarruf edenlerin 
vesaiki tasanufiyelerile birlikte 
15-6-!>35 tarihine kadar 935-723 mua
mele No. sile Sultan Ahmedde Tapu 
idaresinde Beyoğlu Tapu Baş memur 
luğuna müracaatları ilin olunur. 

.(118S5), 

-
Safranbolu asliye hukuk hakinıli· 

ğinden : Safranbolu İnhisarlar idare· 
sine izafeten memuru Remzi ile müd• 
deaaleyh Samsun inhisarlar muhake• 
mat memuru Rağıp meyanesinde rnU· 
tehattis ( 592) lira ( 52) kuruş ala· 
cak davasının icra kılınmakta ola!l 
muhakemesinde : müddeaaleyh ınıi• 
maileyh Rağıbır: Istanbulaa münteşir 
Haber ve Mitıiyet gazetelerinin rnıJ• 

habirliğini yapmakta olması hasebile 
Türkiye dahilindeki vilayet ve kaza• 
larda seyyahat yapdığı ve bu sebepte 
muayyen ikametgahı olmadığrndatl 

dolayi yevmi muhakeme olan 2 nisat! 
935 günlemecine milsadif pazar güni1 

saat 9 da Safranbolu asliye hukU~ 
mahkemesinde hazır bulunması için 1" 

tanen tebliğat icra kılındığı halde gel' 
memiş olciuğu gibi tarafından bir ve

kil dahi göndermemi§ olduğunda" 
hakkında gıyaben duruşmt icrasırı• 
karar verilmiş olmakla mumaileybiO 

işbu gıyap kararının tebliğinden iti• 
haren beş gün zarfında itiraz etn1e
diği ve 23-6-935 günlemecine nıüs'" 
dif pazar günü saat 9 - ıo da durur 

d. d• 
mada hazır bulunmadığı tak ır. 
hakkındaki muamelei ğıyabiyerııts 
muteber ad olunacağı tebliğ maka.1111' 

na kaim olmak üzere ilan olunur. ) 
(11854 
~ 

~ıııı· 
İstanbul altıncı icra memurJug • 

·ırnes• 
dan : Mahcuz ve paraya çevrı dO 
mukarrer bir yazı masası bir torpe a• 
yazı makinası, bir duvar halis\, ka~ıe 

uretı 
pe ve koltuk açık artırma s r• 
29-S-935 tarihine tesadüf eden ~a· 
şamba günü saat 16-17 ye kadar ti' 
lata Merkez Rihtim Han önUnde }il1• 
tılacağından talip olanların rnaha~ii· 
de hazır bulunacak memuruna 
racaatları ilan olunur. ( 1186~ 

ı;ı.ıl1' 
İstanbul ikinci iflas memurltlr d• 

İ t cııııı 
dan : stanbulda mercanda .1 C -1ııl1 
ayakkabı levazımı satan Müflıs 

1 
'rı11 

Yakubyanın mallarının alacaklı a vııı11 
verdikleri karar üzerine satışad d~ -1e 
edilmektedir. Satışın azlığltl a siıı • 
gümrükteki malların çekilerneıııe -1e'f" 
den dolayı bu hususta bir ka~a~tiJı'ı 
mek veya diğer tedbirlerı 1 ,ı•• 
etmek üzere iflas idare heyetirıct rJI" 
caklıların toplanmaya çağrıloıaş:ıı'~ 
karar verilmiştir. 30-5-935 per oııit" 
günü saat 14 de alacaklıların 10,,ıJll 
mizdt hazır bulunmalan ntıı ~7) 

cıı•., 
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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? .. 
F' akat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir,. 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 

misalini 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkPdilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkil 
eder. Bu ku~ yalnız sahibine değil, fakat sayıgız 

. insanlara saadel getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d,,ıar 
Siz de iş Bankası_ndaJ1 Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş B'ankası 

da .Cumhuriyetin eseridir! 




