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MAYIS 

ÇARŞAMBA 
1 9 3 5 

Sayısı 5 Kuruş 

BUGÜN 
2 incide ı 

3 üncüde: 

1 üncüde: 

5 incide : 
6 ıncıda : 
7 incide : 
8 incide : 

,
1
9 uncuda: 
O uncuda: 

11 incide ı 
12 İncide ı 

h lincüde ı 
11 iincüde: 
ıs incide : 
16 ıncıda ı 

17 incide ı 

Peyami Safa'nm fıkrası -
Orhan Sclim'in fıkrası - Şe 
hir haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele
fonları - Ahmed Aiaoilu
nun yazt"II. 
Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal - Sağlık öiüdleri. 
Öz dil sayfaaL 
Ekonomi. 
Memlekette TAN. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı?
Bris; dersleri - Sevişmeler, 
evlenmeler. 

Spor. 
Hitlerin Kavcam adlı eseri 
- Kızıl çember - Bahçeye 
eve ve ıüzele aıık bir ülke. 
Sinema. 
?dalQJgazller aayfasL 
Üsküdar 1 
Faydalı bilciler - Yarmm 
çocukları. 
Tarihin büyük askı. 

Yeni Türk 
Rejimi Ve 
Diktatörlük 

Yazan: 

Mahmut Esat BOZKURT 
l Kont Iaforça; bizi diktatörlük. 
er sırasında etüt eder. 

Fakat neden ve niçin? 
Bu aorguların kar§ılığıru ver

lbez. 

1
. Biliriz ki diktatörlüğün bir tari
ı, birtakım tartları vardır. 

t Bunları, bu §artlan bir arada 
0 Planuyan sish.me diktatörlük de
~ek; tahaiğ görüt olmaktan ileri 
&ıdemez. 
•. <Kont hforça) şahaiğ görütler 
~ınde kalmııtır. Oırtaya bir haki-
at koyamamıştır. 

d Kambo:ı; Amerika yolculuğun· 
'b~ "•ktini bot geçirmemek için, 

ırl> kitap yazmak istemiı!. 
k illlbmüş, ta§ınmı§ kolay bir 
.... ~~u ( 1) aramış .. Bula bula, dik-

orliild..i ı. .. :-.ı 
• SaJJU ctitdö eıı kolay konu bu 
lııt.' gibi 1 !. 
rt Adamcağız bol keseden hovar· 
l <ılık ynpmıf. Sonra bir aıra dev
ll~tlcri, bunların kanunlarını, orga-
1 .. zasyonlarını gözden geçirmeğe 
a:~uın görmeden diktatörlük de
~ 11·· iıı=n içinden böylelikle çıkı-
eıı:niş ! 

h··K
1
ambon'a göre yeni Türkiye de 

ov e •• 

a ,E:nginlerde hulyalara d a 1 a n 
t.am için: 
Türkiye bir diktatörlüktür! 

• ı . 
) tın asıl tahaf yeri, bu yabancı 
•ZJeılar değildir. 
~Bence işin asıl gülünç tarafı, içi
tı zde bulunan birtakım inaanla-0: da bu yoldaki dütünmeleridir. 
t\i la!ın Türkiyede olup biten bü
d· n ıııleri bu gözlükle görmeleri
dır- Bu, fahaiğ ölçü ile ölçmeleri· 

r. 
ft·• -
8 

Ulun bunlardan; 
el U haksız. "'"''"'"'"''7. lovınçlar· 
le~ ~2) ötürü (Tan) a, dütündül. 

mı yazmak istedım. 

o 
tö~~ klasik bilgilere göre, ''dikta· 
~e ~!<,::, bir zaman için, ulusal ege· 

s" ıgın durması, 
ı-.. Unun verimi olan bütün kanun
B~ askıya alınması .. 

clen~r tahaın iradesinin, ulusal İra· 

8
1n Yerine geçmesidir. 

elik Unu böylece bir köıeye ilitti,. l 

tı\i_len sonra: Birde, kendi kendi- ı 
1;:'"

1 
kendi kurumumuzu (3) yok· 

.. a ırn 

~cab~ böyle bir hald miyiz? ( 
A aha. açık aoruyonım •• 

höyı~a.b~ böyle bir hali andıran, 
~-r bır hale benziyen yerimiz 

mı?! 

l lıluaal e l•w• . ·1· o arı K - "'men ıgın mumeuı 1 

S amutay kapatıldı mı? 
l(llYlav seçimi kaldırıldı mı? 

l,\ınİ"Unhr askıva alındı ve bütün 
~i 'kın Yerine bir ıahsın iatekle-

8 ondu? 
İçi._ u .. sorgulara evet diyebilmek 
'~elc~?ce. realiteleri t.ınmıamak 
açin d ır. Bu realiteleri tanımamak 

li e. 
~lce~~esi kör, alemi aeraem san· 
~.__•~dır. Halbuki alemi böv
~a-ı-" dır ki kör- ve ıaenemlerin 

-·.-.... gelirler. 

J.1 ~Arkası 5 incide 1 
ahrnut Esat BOZKURT 
~ 

BUGÜN 20 SAYFA 

1 15 1 N C i D E: 

ÜSKÜDAR SAYFASI 

SAYI: 37 - 3340 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

ISTANBUL Telefon { Müdür : 24318 Vazı ıslcri 24319. 
ldaıc "C mathaıı : 24310 

• • 
ıçın Gelebil . p Her Vakit 

AVRUPA GÜVENSiZLiK iÇiNDE 

Baldwin de Açıkça 
Tehlikeyi Gösteriyor 
Devletlerin Toplanması Ve Bir 
Hava Paktı Yapması Lazımdır 

İngiltere Başvekil muavını 
Baldwin yeni ve önemli bir söy. 
lev verdi. Baldvin bu söylevin
de A vrupadaki bugünkü duru -
m~ çok ciddi olduğunu haber 
verıyor. 

- Harp dalına uzak olduğu 
kadar yakın olan da bir tehlike· 
dir. 

Bu, günün emniyetsizlik ve 
ihtimallerle dolu Arsıulusal du
rumun parolası olmuştur. Bü • 
tün devletler güvensizlik içinde 
dir. Her vakit için harp çıkabi· 
lir. Amma nereden çıkar, nasıl 
çıkar? .. Bunu tayin etmek müm 
kün değildir. Hiç birşey söyle -
nemez. Ancak, devletl:r arasın
daki silah yarışının son çılgınca 
hızlanışı bu güvensizliği geti· 
riyor. Baldwin verdiği söylevde 
bunu izah ediyor ve 

-Avrupa devletleri toplan.p 
herşeyden önce bir hava paktı 
yapmalı, silahlan azaltmalıdır
lar .. diyor, ilave ediyor : 

- Herhangi bir memleket bir 
haııbe ba§lar veya başka bir de
yfmfe 1111'1<!tnrsa bUtUn öteki 
memleketler birleşerek onu dur 

- aldvinin s6ylev verirken 
ahnan resimlerinden birisi 

dururlar. Böylece anlattığrm gü 
venliğin meydana gelmesinden 
henüz uzak bulunuyoruz.,, 

Bu 2nemli ~yl,.vin ınetııiıJi 
be§ind saYf'Uiuzda bulacaksı -
nız. 

ÜYELER DÖNÜYORLAR 

Recep Peker Dün 
Gazetecilerle Konuştu 

Basın Üyeleri Bakanlıkları Ve 
Enstitüyü Gezdiler 

[Hususi M u h a b i r im iz B i 1 d i ri y o r ) 

Ba11n Kongresi dağılıyor ve delegeler iç Bakanı ile beraber 
kongre binasından çıkıyorlar. 

'Ankara, 28 çiftliğin muhtelif kısımlarını 
Bugün Basın kurultayının ü- gezmişle~ ve o~adan yeni devlet 

yeleri ve şehrimizde bulunan mahallesıne ~ıderek Barındı~ -
yabancı gazeteciler saat dokuz- lık Bakan~ıgını. gezmış~~rdır. 
da Ulusun önünde toplanarak ~urada Alı Çetı~ Ka;:a uyele
otomobillerle Yüksek Ziraat r~ ~arşılayarak bırer bırer elle
enstitüsüne gitmişlerdir. Ensti· rını sıkmıştır. 
tü kapusunda Tanın Bakanı Çetinkayanm sözleri 
Muhlis ve rektör Dr. Falke ile Çetinkaya Zonguldak limanı 
enstitü öğretmenleri tarafından hakkında kendisine sorulan bir 
karşıl.anan üyel~r . enstitü.leri soruya cevaıb olarak demiştir 
gezmışler, kendılerıne verılen ki : 
izahatı dinlemişlerdir. "Bu limanı yapmağı üzerine 

Bundan sonra aralarında Ta- almak isteyen Vikers şirke
nm Bakanı olduğu halde Çu - ti, finansal grupunu kuvvetlen
bukbarajına gidilmiş ve bura- <lirmiş olarak tekrar bize baş -
dan da şehre dönülmüştür. vurmuştur. Şimdi bu yeni öner-

Yurdun koruma gucu denizlerden. karalardan daha çok havalara geçti. Gök
lerini çelik motörlerin gürültülerine boğmayan uluslar ıçın er] inlik ve egemenlik 
kuru bir hayaldir. 

İşte biz şimdi bu korunmanın atılışını yapıyoruz ! 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI Alman siyasası 
Ve Bulgarlar Yurdun Her Yanında '"···· .. ,. ...... nin sebebi nedir? 
[ Muhabirimiz b ldir.yor ] 

Solya, 28 Mayıs 

Göring bu sabah saat on bir
de tayyare istasyonundan kal-1 
karak kendi uçağile Yugoslav
yaya gitti. Kral Boris, Prens 
Kiril ve bakanlar misafirleri 
uğurladılar. 

Göring tayyareye bindikten 
sonra Kral Boris te tayyarenin 
içine girerek misafirile dört da

[ Arkası 4 üncüde] 

Üç Aliler 
Yakalandılar 
[ Muhabir.miz Bild riyor ] 

Sıvas, 28 

Şarkışla kazasının Höyük 
köyünde üfürükçülük yapmağa 
yeltenen üç kişi yakalanarak 
buraya getirilmişlerdir. Musa 
oğlu Ali, Halil oğlu Mehmet A
li, Müslim oğlu Ali adlarındaki 
suçlular hakkında adliyece tah
kikata başlanmıştır. 

Öğrendiğime göre bu üç Ali, 
bulundukları kaza ile civar köy
lerd~ gezip dolaşmışlardır. B 
üç Alinin kendilerinde ilahi biı 
mevcudiyet tevehhüm edecek 
kadar ileri gittikleri anlaşılmış
tır. Duruşmalarına yakında baş 
lanacaktır. 

MASONLAR 
Kökü yabancı topraklarda o

lan bütün teşekküller gibi ma -
sonluğun da memleketimizden 
kaldırılacağı haberleri Türkiye 
masonlarını bir hayli telaşa dü
şürmüştür. Fakat bunlardan bir 
çoğu şayiaların tahakkukuna 
imkan görmediklerini söylüyor
lar. 

Hareket Başladı 
Bugün lstanbulda Toplanılacak 

.ı.ıava tehlikesini bilenler ku-r rumuna yazılanların sayısı ve 
bu ulusal ödevi yerine getirmek 
için yapılan müracaatlar gün -
öen güne çoğalmaktadır. Hava 
kurumunun İstanbul merkezi 
bu yardımlar için hususi mak
buz ve taahhütnameler hazır
latmıştır. Her bölge (mıntaka) 
deki şubeler de bu işle esaslı şe
kilde uğraşacaklardır. 

Tayyare tehlikesini bilenler kuru -
muna 5 bin tira veren Ankara teci· 
menlerinden 'Vehbi Koç dükkanına 

giriyor 

Hava kurumu gene] kurulta
yına İstanbul murahhası olarak 
iştirak eden kurumun İstanbul 
şubesi direktörü dün dönmüş
tür. Bugün İstanhuJ merkezin
de 1, 2 ve 3 numaralı yard ım 
dernekleri mümessillerinin de 
iştirakile bir toplantı yapılacak, 
kurultayın aldığı kararlar gere
ğince harekete geçilmesi için 
bir program çizilecektir. 

Dün, hava kurumuna yeni 
müracaatlar yapılmış, bir çok 
vatandaslar yardımın ne yolda 
ve ne şekilde yerine getirilece -
ğini telefonla sormuşlardır. 

Tacir Salti Franko kurumun 

[Arkası 8 incide] 

g> Mevzu. 
(3)) Sui~astlerden. 
' Vazı yetimizi. 

Baymdırhk BakanhOmda ge üzerinde . düşünmekteyiz. 

1 
Kurultay üyeleri öğle yemek Çok umarım kı, yakında bu me-

lcrini çiftlikte ;:edikten sonra [Arkası 8 incide] 

Tanınmış masonların "bu ha
berleri, masonluğun ölümünü 
bekliyenler uyduruyorlar,, di
yen sözlerini 6 mcı sayfada bu- l 
lacaksuuz. 

Ustanbul Ç~ukt~.rı Esirgeme Kurumunda dün yapılar ger.v! 
toplantıdan bır gorey. Yazı.suu iç sayfalarımızda bulacaksınız.] 
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F 1 K 1 R MADRABAZLARI 
Gazeteciliği ıadece bir kumar, 

ısadece bir ahı verit, aadece bir tek· 
nik aanan üç türlü adam da gaze· 
teci değildir. 

BUDA 
BENDEN 
ARKADAŞLIKLAR 

Arkadatlık çetit ,;eııt olur, tıpkı 
yemitler gibi. Bir çeıit arkadaılık 
vardır muza benzer, ne niyete yer
sen onun tadını verir. Ben, ne mu· 
zu, ne de bu çeıit arkadaılığı aeve· 
rim. 
Arkadaılığm baıka bir çeıidi ke· 

çiboynuzu gibidir. 8 · tadımlık tad 
almak için bir araba posa çiğne • 
mek ister. 
Eğlence arkadaılıklan vardır. 

Bunlar frenk i:züm1eri gibidirler. 
Olaa da olurlar, olmasalar da .•• 

Bu üç tipe de sak aık raatlanz. 
Gazeteciliği daha ziyade kumar 

aanan öyle hovardalar gömiifüzdür 
iki, meslekten olmadıkları halde, 
b irkaç bi'.'l lirayı gözden çıkararak 
eski Babıali yokuşunda mükellef 
yazıhaneler kurmuılar ve mesleğin 
bütün hünerini, sırtlannı dayadık
lan koltuğun marukeninde aramıı
aardır. Sonra parlak ki.ad, iyi mu
harrir, genit kadro, büyük afi§ ve 
hepsinden daha parlak, daha iyi, 
daha geniı ve daha büyük bir tanı. 
lşte gazete! Ama tuttu tuttu, tut
madı tutmadı. Ya herru, ya merru ! 
Banko! Birkaç bin lira gider. Bun
lar Monte Karlo aalonlarile gazete 
ıidarehaneleri arasındaki büyiik 
farklara göz yumanlardır ki batka 
horozların çöplüğünde ötmenin 

Fransız gaz gemisile bir fngillz yUk gemisi Bofjaz sulat·maa çarpıştılar. Şimdi ikisi.~e. Selimiye önlerinde. 
Bu resimıerda yaralanan iki geminin umumi göreylerini ve açılan yaraları gorüyorsunuz 

Okul avalannın arkadaılıklftn 
.ıyva aoyundandırlar. Tadları yok
tur. Uzun, uzun, bir duman gibi 
belli beliraiz kokuları kalır. 

, cüretini ağırca ziyanlarla öderler. 
Mesleğin onlara verdiği ders ıu • 
dur : Gazetecilik sade kumar değil 
dir. 

Bu iti yalnız bir alıtverit sanan 
Öyle İnsanlar da görmüşüzdür ki 
neıredilecek hiç bir fikirleri olma
dığı halde ki.adı kaadçıdan ve ya
-zıyı yazıcıdan alarak satı~ çıkan. 
vermekle meıleğe girebileceklerini 
aanmıılardır. Mesela Babıali kaldı
rnnında yalmayak, baııkabak, ııpı 
tık terlikle dolatan herhangi bir ki 
tapçı, bir mikdar zaran göze aldı
rır, dükkanının önünde durur, çı • 
karmak istediği mecmua için yol -
dan muharrir çevirir, fikir avlama
ya çalııır, kimini yemeğe çağınr, 
ikimine fazla ücret adar, kimine 
yalvanr; ve ayağmdaki terlikten 
daha ark, iki günde bir mecmuaaı
ıun fikir ıefini değiıtirir. imzasını 
bile doğru a.tamıyan bu zavallıla -
rın istedikleri ıey, mecmuayı da 
kitap gibi mesuliyetini aahip ve 
21A§irinin payla§madığı bir mal ha
line sokmaktır. Gazeteciliğin yal • 
ııız kazanç tarafını gören bu tiple
re de ımea)eğin verdiği dera tudur: 
Cazetecilik sadece bir alıtveriı de
ğildir. 

Bir de, meslekten yeti§medikleri 
halde, bu iti yalnız teknik sanan 
kimseler görmüşüzdür ki kaadın 
cinsini, mürekkep ayarını, aayıfa 
düzenini, posta gününü, hangi mu
iıarrirlerden yazı alınacağmı öğre
:nivermekle ödevlerinin bittiğine 
hükmetmiılerdir. Hiç bir fikirleri 
olmayan, fakat teknik bilıilerile 
mealeie ötekilerden •i,.ade ,.akın 
duran bu tipler de en söateriıli, en 
parlak, en biçimli mecmualan çı
ikardıkları halde, bizzat muharrir 
•ınıfmdan olnadıklan için tutuna -
mamıılardır. Mesleğin bunlara da 
verdiği den tudur: Gazetecilik 
aadece teknik iti delildir. 

Gazeteci fÜpheaiz haber ve fikir 
ıaatan adamdır. Fakat Sabahçı Mih
ran gibi bu fikrin madrabazlığmı 
yapan ve fikrin değil, ancak aatb
iı kaadm aahibi olanlann muvaf. 
fakıyet devirleri seçiyor. 

Gazeteci yalnız bir matbaanın 
Cleğil, bir fikrin de aahibi olma1ı -
dl!'. Onu bir kitapçıdan, l:nr matba
acıdan ayıran tek fark budur; onu, 
sazeteci sıfatını benimaemeye üze. 
nen herhanai bir fikir madrabazm
dan ayıran tek fark bu oldufu sibi. 

Peyami SAFA 

Terkos suyu aktl 
Terkos fabrikasında su yük -

seltme borulannda yapılan bü
yültme ameliyesi bitmiş ve dün 
öğleden sonra su verilmiştir. 
Bundan böyle şehire daha çok 
su dağılacaktır. 

• TAN " m tefrikaaı : 37. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Rengi solmuştu: 
- O nasıl söz? 
- O halde? 

Hava Seferleri 
Yeniden 
Başlıyor 

Haziranın ortasına doğru Di
yarbekirle lstanbul arasında ye 
niden tayyare postaları işleme· 
ğe başlıyacaktı!. Siv~l tay~a~~
ciliğin inki§af ına verılen buyuk 
önem dolayısile, halkımızı tay
yareye alıştırmak için yolculuk 
ücretleri de bir hayli ucuz/atıla
caktır. 

Hava yolları idaresinin Sü 
Bakanlığından bayındırlığa bağ 
/anması, teşkilatta da bazı de
ğişmelere yer verecektir. Bayın 
dırlık Bakanlığı, birçok şehirle
rimizi biribirine bağlıyacak ye· 
ni hava hatları kurulması için 
tetkikata girişmiştir. 
Duyduğumuza göre, Istan • 

bul - Diyarbekir seferlerine ay· 
rılan tayyarelerin sayısı da art
tırılmıştır. Haftada üç gün işle
yecek olan bu hattın tayyarele
ri, gerek gelişte, gerek gidişte 
Eskişehir, Ankara ve Kayseri • 
ye de uğrayacaklardır. Bundan 
başka, Balkanların hükumet 
merkezleri ile lstanbul ve An
kara arasında hava postaları a
çılması tasavvuru akt'ileşmiş. 
tir. Fazla olarak dost' ln.nnr hö
kumet merkezi Tahranla lstan
bul arasında da muntazam tay
yare seferleri ihdas edilecektir. 

Emekliye ayrı'anlar 
Yeni, yılbaşı yaklaştığından 

şarbaylık memurluklularından 
yaşlan dolayısile emekle ( te • 
kaüde) çıkarılacakların isimleri 
alınmaktadır. Bunlar arasında 
belediye matbaa direktörü Hak
kı emekliğe aynlmıştir. 

Ya lşyarhk, ya Üniversite 
Üniversite hukuk fakültesi 

talebesinden memur olanların 
derslere gitmesine izin verili -
yordu. Bu izin, yüksek ticare o
kuluna gidenlere de verilecek • 
tir. Ancak imtihanlarda kaza -
namıyan talebeden gelecek yıl 
için bu izin geri almacaktir. Bu 
gibi talebe ya Üniversiteyi ve 
yahut memurluğu tercih edecek 
tir. 

yın ... 
- Demek karınız çok kıs

kanç? 
- Evet, çok kıskançtır ... Fa

kat kıskanç da olmasa, bir ka
dın böyle bir vaziyete göz yu
ınar mı? Şimdi dargınız. 

Sesini büsbütün yavaşlatmış
tı: 

- Vah vah .•• Benim yüzüm
den rahatınız kaçtı. Beni affe
dirıiz. 

Lop, pıhtı yanaktan damar 
damar kızarmıştı: - O gün, burada oturan ka

dın, benim karandı. 
Çok ac;:mıışmı gibi içimi çek

tim: 
- Yaa!.. Bilmiyordum ... Vah 

• vah ... Bana, işaretle olsun anlat· 
saydınız keşki ... 

- Kanın, gözlerini benden 
ayırmıyordu ki ... 

Ellerimi dizlerime wrarak 
hayflaruyordum: 

- Vah vah ... Ne aksilik! 
O da benim gibi hayıflanıyor

du: 

- Sizi affetmek mi? Neler 
söyliyorsunuz, rica ederim. 

Ben, yılışmadan evvel, o, ken 
diliğinden senli benli olmuşken, 
bugün resmi, teklifli konuşuyor
du. Bundan, kansile aralarında 
geçen kavganın şiddetini, deh -
şetini anlayordum. 

Hereke fabrikası 
Fes haneye 
Bağlanıyor 

Feshane mensucat Türk Ano 
nim sosyetesine, Hereke fahri -
kasının bağlanmasına başlan -
mıştır. Devri teslim işinin 15. ha 
zirana kadar süreceği umulu
yor. 

Sosyetenin muhasebecisi Sa
dık Herekede hesapları teslim 
almaktadır. 

Devretme işleri bittikten son 
ra Herekedeki büronun memur
ları da Feshane sosyetesine ge
tirilecektir. Bu şekilde Sumer 
Banka bağlı Feshane mensucat 
Türk Anonim sosyetesinin iki 
fabrikası; olmuş olacaktır. 

Vapurculuk 
Şirketi toplanıyor 

Vapurculuk şirketi idare mec 
lisi son toplantısında genel his
sedarlar heyetinin fevkalade 
bir toplantıya çağrılmasını o
naylamıştır. Toplantı günü bu
günlerde kararlaştırılacaktır. 

Fevkalade çağrnna sebep, or
taya şirketin tasfiye edileceği 
yolunda yalan yanlış şayiaların 
çıkarılmasıdır. Genel heyet, bu 
işi konuşarak gereğini onaylı -
yacaktrr. 

Mısırdan getirile
cek seyyahlar 

Turing ve otomobil kulübü
nün Mısırda açtığı yeni şubesi 
için çalışmalara devam ediliyor. 
Buradan şehrimize yakında sey
yah gelmeğe başlayacaktır. Bu 
nunla, turizm siyaseti encümeni 
ve umum heyet meşgul olmak
tadır. 

OUmrUk memurlarına 
ikramiye ve rl lece k 

Gümrük memurlarının yıllık 
ikramiyesi yakında kendilerine 
verilecektir. Gümrük baş mü -
dürlüğü vazifelerinde ehliyeti 
olan memurları tesbite başla -
mıştır. Bir kaç güne kadar bir 
liste yapılarak Bakanlığa gön -
derilecektir. 

Lakin ayni zamanda, kıvırcık 
saçlı delikanlıdan, tezgahtaki 
zaif genç kızdan çekiniyordu. 

Bu çekinmeler, hep karısının 
korkusundandı. Bu, en büyük 
korku idi. Çünkü ucu, paraya do 
kunuyordu. 

Ben, için için gülerken, hü • 
zünlü hüzünlü başımı sallayor• -
dum: 

- Yok, yok •.• O, sizin neza -
ketiniz .•• Ben, kabahatimi bili -
yorum... Fakat bilerek değil ... 
Su~umu affettirebilecek maze • 
retun de bu ... 

.. o. b~_?.i~ özür dileyişimden, 
g~ce!1dıgımı, almdığnnı zannet 
mıştı. Beni gücendirmiş, kırmış 
o~ak~n korktu; halinde, se _ 
sınde bır teliş titreyişi vardı: 

- Birakm bu sözleri Allahaş 
kına ... Ne ehemmiyeti var? O. 
lan oldu ..• Ne yapalım? · 

Sesini yavaşlatmıştı: 
- Sizinle başbaşa konuşmak 

istiyorum. 
İş, tahminim gibi ciddileşi -

yordu, gözlerimi kırptmı: 
- Evet ... Ama, nasıl? 

Şehir Tiyatrosu 
San'atkarları 
Dün döndüler 

Bir buçuk ay önce Anadolu 
turnesine çıkan Şehir tiyatrosu 
artistleri dün sab..,h Afyondan 
şehrimize dönmüşlerdir. Artist
ler bir müddet istirahatten son· 
ra yeni sezon için provalara baş
layacaklardır. Operet kısmı ar
tistleri ile balet heyeti yazın 
Tepebaşı bahçesinde operet ve 
revü oynayacaklardır. 

Bir subayımız 
Japonyaya gitti 

Zabitlerimizden yüzbaşı Şe
ref tahsil irin dün Japonyaya . . 
gönderilmiştir. Zabitimız Japon 
sefareti erkanı tarafından Ga -
lata rıhtnnında uğurlanmıştır. 

c;ocuk Esirgeme 
Kurultayı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yıllık kurultayı dün saat 15,5 
ta yapıldı. 

Kongrede 28 murahhas bu
lundu. Atatürkün kuruma ver · 
diği yeni ad kutlulandı. Sonra 
rapor okundu. Raporda 1 O bin 
liraya yeni bir bina alındığı, ge
lirin geçen yıllardan fazla oldu
ğu bildiriliyordu. 

Yine rapora göre, Cumuriyet 
bayramında anneler birliği ile 
müstereken 450 yoksul çocuğa 
elbise, ayakkabı verildiği, Süt 
damlasından 300 yavruya giye
cek ve mektep kitabı dağıtıldı
ğı bildiriliyordu. 

Kurumun bu yıl varidatı ge
çen seneye nazaran 316 lira 7 8 
kuruş fazladır. Bütün varidat 
12,816 lira 87 kuruştur. 

Masraf merkezde 4931 lira 
55 kuruş, Süt damlasında 4922 
liradır. Varidat masraftan 2936 
lira fazladır. 

Kongre epey müna'kaşalı geç 
miştir. Yapılan intihabat neti -
cesinde asli idare heyetine Şem 
setrin, Reşit, Zaime, Kutsi, Tev 
fik, İhsan Sami, Muhip, Salim 

· Ahmet, Hüsamettin, Raşit, İb
rahim Zati, Ayşe, Naile Tev -
fik, Hakkıye Emin, General Şa
kir asli aza olarak seçilmişler • 
dir. 

tirmek istemiyerek mırıldanır 
gibi dudaklarının arasından söy 
lüyordu: 

- Bir gün, bir yerde buluşa -
maz mıyız? 

Ben, "Patron,, umu adam a
kıllı yere vunnağı kafama yer . 
leştirmiştim; hasta hasta gülüm 
sedim: 

- Peki ama, nerede? 
O, sol elini pantalonunun ce -

bine sokmuş, sağ elinin orta ve 
işaret 9annaklarile bıyığını ka • 
şıyordu: ... 

- Hafta içinde buluşabıhrız. 
Gözlerinin şiş kapaklarını a

ğır ağır açıp kapayarak düşü -
şünden, karısını atlatmak yol -
tarını aradığım anlayordum; dü
şündü, düşündü, nihayet karar 
venniş gibi başım doğrulttu: 

- Sah günü, olur mu? 
-Hav hay ... Neden olmasın? 

( KOÇUK HABERLER 1 
:t- Birkaç gün evvel Boğazda çar· 

pııan Franaız Beylik gemiıi Rhone 
ile İngiliz bandırcıh \' oreda vapuru 
tahkikatı bitmiştir. Dün mühendisler 
yerinde tetkikat yapmıf, dalgıç ile 
gemilerin baş taraflarındaki yaralan 
tesbit etmişlerdi r. T-ahkikatın verdiği 
sonuça göre vapurlar burada kü~ük 
bir tamir görmeden hareket cdemıye
ccklerdir. 

:t- Erol vapuru tayfaları hakkmda
ki tahkikat evrakı dün Deniz Ticaret 
Müdürlüğünce Ekonomi Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

• Japonyamn Ankara elçisi Toku 
Gawa kıziyle beraber Parise gitmiş· 
ti•. Elçi Pariste bir müddet kaldıktan 
sonra tekrar !ehrimize dönecektir. 

• Sanayi müfettiti I>Pniş Adapa • 
zarına gitmiştir. Müfettiş buradaki 
dokuma fabrikasını teftiş edip ıehri • 
mize dönecektir. 

• Memba sulan çeşmelerinden au 
taşıyan sakaların aağhk muayenesi • 
ne bağlanl!"ası kestirilmiştir. Memba· 
lardan fıçı ve damacana ile su tap • 
yanlar da muayene edilecektir. 

* İstanbul llbaylığı Tarım (zira
at) odası 23 Haziranda Büyükadada 
bir çiçek Jergisi açacaktır. Sergide 
kaHnanlara ikramiye verilecektir. 
Ayni gün Adada çiçek savaşı yapıla· 
caktır. 

• Yakacıklılar genel telefonsuz • 
Iuktan şikayet ediyorlardı. Şarbayh· 
ğın teıebbüsü üzerine telefon aoıye
tesi oraya bir makine koymuıtur. 

• Kızılay bafta•ı mUnaee1>etile her 
taraf ta yeni üye yazımına devam edi
liyor. Yarın akıam Ferah tiyatroıun· 
da Kızılayın Eminönü kaza kolu bir 
temsil verecektir. 

• Beyoğlu jandarma kumandanlı • 
ğından mütekaid general Hüseyin, 
Kızılay İstanbul mümessilliğine 100 
lira teberrü etmittir. 

• 15 Hazirandan itibaren bütün 
orta okuJJarla ve liselerde olgunluk 
imtihanlarına başlanacaktır. Hususi 
okul talebeleri mıntakalannda bulu
nan resmi okullardaki hususi komis • 
yonları tarafından imtihan edilecek • 
tir. Hariçten imtihana girmek için 
müracaat edenlerin evrakı da bakan
lık tarafından mıntakalarındaki rea -
mi mektep~ere havale edilmittir. 

· * Üniversite Hukuk ve Tıp fakül· 
telerinin yazılı imtihanlanna devam 
ediliyor. imtihanlar l Haziranda bit· 
miş olacaktır. 

• 1 HazirPnda imtihanlara batbya 
cak olan fen ve edebiyat fakültelerin
de imtihan hazırlıklanna batlanmıı 
ve mümeyyizler aeçilmiftir. 

zımdı. 

O, tekrar düşüncelere .dalmış 
tı. Dimağının karanlıkları için
de kimbilir nasıl bulanık ışık -
lar, zikzaklar çizmekte idi. 
Şuna eminim ki, o dimağı yo

ğuran hilkatin eli bile, o hile ha 
murunun kıvnmlanru, dolam -
haçlarını ayırıp çözemezdi. 

Dalgın bir düşünmeden son • 
ra, gözlerini açmıştı: 

- Salı günü, ben, sizi Kara
köydeki saatin altında beklerim. 

Aman yarabbi! Çıldıracak -
tnn. Bu ne adi, ne iğrenç bir bu 
luşma tarzı idi. Bakkal kafası, 
dakikalarca düşüne düşüne, an -
cak bunu bulabilmişti; kıymık 
beyninden çıka çıka, bu cevher 
çıkabilmişti. lşin şaka tarafı kal 
mamıştı. Karaköy saatinin al • 
tında onunla buluşmak! 

Bunun hayali bile, beni sinir
lendirmeğe kifidi; hemen sil • 
kindim: 

Kafa arkadaılıkların:ı. gelince, 
arkadaılığın özaoylusu budur iıte. 
Kiraz gibidir, kokusu yoktur am
ma, kütür. kütür, etli, aerin bir tad 
lan vardır. 

Orhan SELiM 

POLiS 

Bir amele ayağını 
Makineye kaptırdı 

Dün Eyüpte feci bir kaza ol
muştur: 

Tuğlacı Hasanrn harmanında 
çalışan amele Nuri kazaen aya
ğını makineye kaptırmıştır. Nu 
ri derhal Cerrahpaşa hastahane 
sine kaldırılmış, ezilen ayağı te
davi altına alınmıştır. Yaralı, 

bu işte kimsenin suçu olmadığı· 
nı kaza neticesinde yaralandığı 
ru söylemiştir. 

* Galatada Balıkesir otelin· 
de oturan balıkçı Bahri, Taşka
sapta tramvaydan atlamış, dü • 
..şerek bileğinden yaralanmış • 
tır. 

* Balatta Mürsel paşa cadde 
sinde Mişonun evinden yangın 
çıkmış, kaplamalar yandıktan 

sonra söndürülmüştür. 
* Küçükpazarda İsmailin 

kahvesinde kumar oynadıkları 

görülen Şükrü ile Osman yaka· 
l~ardır. 

* Sirkecide bir otomobil ka· 
zası olmuş, 70 yaşlarındaki lia· 
mal Azize 1781 numaralı oto • 
mabil çarparak yaralanmasına 

sebebiyet vermiştir. Yaralı has
tahaneye kaldırılarak tahkika -
ta başlanmıştır. 

* Maslak yolunda bir otomo
bil ile kamyon çarpışmış ikisi 
de parçalanmıştır. General Sil· 
reyyaya ait ve şöför Saimin kul
landığı boş otomobil, Sarıyer

den gelirken Büyükdereden Ko 
cataşın kamyonunu da şöför 
Feyzi getiriyordu. 

Şöför Saim otomobili son hız 
la sürerek öndeki • kamyondan 
yol istemiş, fakat yolun veril-
mesini beklemeden otomobili 
kamyona bindirmiştir. Otomo -
bil ve kamyon çarpışmanın şid· 
detinden parçalanmış, ancak 
şöförlere bir şey olmamıştır. 

- Zannederim. 
O kadar dik, kati söylemiş .. 

tim ki, şiş kapaklı gözleri tek -
rar kapandı ve tekrar beyninin 
karanlıkları içine daldı. 
Kahkahayı atmamak için, 

kendimi güç tutuyordum : Aca • 
ba, simdi ne cevher yumurtlaya 
caktı? 

Karanlıklardan ışr.ğa gözleri
ni açtı, fakat soluk bakışları dal 
gm ve büsbütün boştu: 

- O halde, siz söyleyin. 
Hilenin, dalaverenin dışında 

kısırlaşan kafası, duruvennişti. 
Beni bir kahkaha sağanile ha
rap edecek bir sersemlikten, bU 
cevap, elbette daha iyidi. 

Bir an düşündüm : 
-İstanbul tarafı, daha muva 

fıktır. Ben, sizi Aksarayda, 
tramvay durak yerinin kar$ısın• 
daki kaldıranın önünde, bir ot<>" 
mobilde beklerim. 

- Orada katiyen olamaz! 
Benim sinirlenişime ,aşırmış 

gibiydi: 

Bu uzun ihtiyat, onu şaşırt " 
nuştı: 

- Oradan nereye gideceğis 1 

- Siz söylerken, ben, çıldın· 
yordum. Gezmeğe, öyle can a~
~'ordum ki, bilemezsiniz.... Sız 
gittikten sonra, kanınla bır kav· 
ga ettik, bir kavga ettik, sorma-

İş adamlaruUQ ahmaktan, ha 
kikaten gülünç oluyor. Kimbi -
lir o, bana, neler söylemek, ne 
diller dökmek istiyordu? Fakat 
bir düziye hileli hesaplar, ra
kamlarla dolup boşalan kıymık 
kafasından ince duyguya, ince • 
liğe dokunacak tek kelimelik pı 
nltı çıkamıyordu. Söylemek, a
çılmak istediği apaçık belliydi. O, delikanlı ile genç kıza işit 

O, benim hiç çekinmeden, hat 
t~ düşünmeden karar verişime 
hıç hayret etmemişti. Beni, ha -
fif ahlaklı, kolay ele geçirilir 
kadınlardan zannediyordu. O -
na indireceğim darba için, bu 
kanaatin daha kökleşmesi la -

- Görülmekten mi korkuyor 
sunuz?, 

- Onu, o zaman konuşurtıı). 
(Arkası var 
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PAZAR T A TiL GÜNÜ 

l~aziranın Yed inci Cuma 
Günü Dairel~r Çalışacak 

[ Husust Muhab 1 r 1m1 z b 11 d 1 r 1 y o r ] 
Resmi tatil günleri kanunu ulusal iradeye iktiran ettikten son

ra resmi gazetede neşredilecek ve aynı gün meriyete girecektir. 
Bu suretle yedi haziran cuma günü resmi dairelerde çalışacaklar, 
ve 8 haziran cumartesi öğleden soııra ile pazar günü kapalı 
olacaklardır. 

• •• Ankaradaki Memurlara Ev 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Finans Bakan

lığı devlet bütçesinden aynca mesken bedeli almakta olan Anka
radaki memurlan alakadar eden bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu projenin esaslarına göre Finans Bakanlığı memurlar için An
karada ev ve apartmanlar inşa ettirecektir. Memurlar bu ev ve 
apartmanlarda gayet az bir kira ile oturabileceklerdir. Aynca 
muayyen bir esas dahilinde tesbit edilecek fiyatlarla yaptırılacak 
evlerin memurlar adına mülkiyetini temin edecek bir kurum 
tesis edilecektir. Kurumun yapacağı işlerle evlerin mülkiyeti 
esaslan ve muayyen müddetler zarfında tediye. şartlan ayn bir 
talimatname ile tesbit edilecektir. 

••• . Bakanlar Heyeti Toplandı 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlar he

yeti bugün de saat 17 de toplanmıştır. Bu toplantıda devlet me
murlan taadül kanununda yapılması Kamutaya teklif edilecek 
değişikliğe dair olan kanun projesi de görüşülmüştür. 

Üstat Ahmet Cevdet Göz 

Ankara Po.taa t 

Tayyare"'"' Baam kurultayı Üyeleri 
Recep Pekerle berı.ber tayyare 
meydamndalar. Bir planör uçuyor. ----------------...... ----

Yaşları Arasında Gömüldü uşak şeker fabrika-
, sının bir düzeltmesi 
· Ankara, 28 (Hususi muhabi- bulwıduğunu söylemiştir. 
J"imiz bildiriyor) - Basın aile- Mecdi Sayman Abn)ed Cev - Ankara, 2~ A.~. ::: .. Sumer 
sinin kaybettiği eski ve emek • detin yanında çalışmış bir ga • B8:,11k gen~l dırek~~rlugunden al 
tar gazeteci Ahmed Cevdet bu zeteci sıfatile birkaç söz söyle- cbgunız ~ılgeye gore, Uşak şe -
gün gözyaşlan arasmda gömül- mek istediğini bildirmiş ve üs- ker ~~bnka.~m°! ort~klarına bu 
lllüştür. Çubukpazarmdan dö - tadının gazeteciliğe karşı duy- yıl yuzde ~z k~r .dagıtmayı ka-
.... B ktı lt ·· ı · H dugvu büyük sevgiyi ve bizde ga rarlaştırdıgına öaır Uşaktan 26 
~n asın nı ayı uye erı a- ·ı · d ·ı · ı 
~~yram önünde otomobiller • zeteciliğin ilerilcrnesine karşı mayıs tarı ıın e ~e~=ş o an 

1 d 1 mış, onu bundan sonraki nesil- e şudur: 
§In a top arı 1 ar. Uşak Terakkii ziraat şirketi-. lerin saygı ve takdir ile daima 

Ahmed Cevdetin en eskı ar • nin tasfiyesini müteakıp Sümer 
k l anacaklanm ifade ederek "ba-
adaşlarından Ahmed hsan h 1 . , d. Bank mezkur şirketin halk elin-ıt ı ınsan ' ıye tavsif etmiş • 

Toksöz tabutun önünde mer - · de bulunan hisselerin 1934 ten tır. 
bumun meziyetlerini anlatmış itibşren nominal kıymetlerile sa Bundan sonra cenaze yaya o-
ve Ahmed Cevdeti yalnız mes - larak Samanpazanna kadar gö- tın almaya başlamış ve bunla 
!eğinde dürüstlük ve ener.ji ile türülmüş, orada tabut ölüm oto- rm yüzde ellisini geçen sene öde 
çalışmış çok saygıdeğer bir ha- mobiline konularak bir Imsıın miştir. 
sın emekçisi olmakla kalmıya _ üyeler tarafından Cebecideki Şimdiki tediyat ise her han
rak ayni zamanda vefalı bir ai- mezanna kadar götürülmüştür. gi bir kar tevzii ile alakadar ol
le babası, çok iyi kalpli ve alçak Merasimde lçbakan Şükrü Ka • mayıp ödenmesi bu seneye ta -
gönüllü bir insan olduğunu ha· ya, Tanm Bakanı Muhlis ile lik edilmiş olan yüzde elli his
tırlatmış, sözlerini gözyaşlan pek çok saylavlar görülüyordu. se bedellerinden ibarettir. 
içinde bitirememiştir Muhtelif teşekküller çelenkler i k r a m i y e 

İstanbul kitapçılarından Ah - göndermişlerdi. Bu sabah şeb • 
!lled Halid, onun öz tür.kçenin rimize gelen merhumun hayat Nizamnamesi 
ılk önayak olanlanndan biri ol- arkadaşı gözyaşları içinde cena Ankara. 28 (Hususi muhabiri 
duğunu ve bu bakımdan da ay- zeyi mezara kadar takip etmiş- miz bildiryor) - Harita Genel 
rıca saygı ile anılmaya değer tir. direktörlüğü ikramiye nizamna 

Defterdarlık
lara Tamim 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - itiraz komi& 
Yonlannca temyizin nakzı dai
resinde verilen kararlarından 
dolayt temyiz yoluna gidilmiye 
c:eğinden bu gibi hallerde Dev· 
let Şiiras.na müracaat edilmesi 
~bulıgeleccği Finans Bakanlı -
rın<:a defterdarlıklara bildiri! • 
nıiştir. 

Bundan başka Bakanlık nahi 
Ye ve köylerde bulunan levhala 
rın damga resimlerinin tahsil 
tarzı hakkında da Defterdarlık· 
lara bir tamim göndenniıtir. 

K UçUk antant toplantısı 
J ~elgrad, 28 A.A. - Gazete-
1~~ın yazdığına göre, küçük and 
~illa dış işleri bakanlan, ge -
lecek Tuna konferansmdaki du 
l'Unılanm saptamak ( tesbit et
tnek) üzere, Sloveni'deki Bled 
la.nnda toplanacaklardır. 

D oau Afrikaaına 
giden ltalyın asker.eri 

. Napoli, 28 A.A. - 84 üncü 
Pıyada alayının 2 inci taburu, 
alay Bayragile beraber, dün 
Conte Biancamaho vapuru ile 
doğu Afrikasma dogru" yola çık 
aııttır . 

"• 

Parti Kamutay 
Grupu toplandı 

Ankara, 28 (A.A.) - C. H. P. 
Kamutay grupu bugün saat ıs 
de Antalya saylavı Dr. Cemal 
Tuncanın ba§kanlığmda toplan 
dı. 

Başbakan İsmet İnönü, bü -
tün ulusu ilgilendiren hayatiğ 
ihtiyaçları hafifletmek amacile 
başanlması hükCimetçe düşünü
len finansal yegretimlerin ilki 
olmak üzere tuzun satış fiyatı
nın yerinde tuzlada altı kuru§· 
tan üç kuruşa indirilmesi hak -
kında kamutaya bir kanun veril 
diğini bildirmiş ve bu yüzde elli 
fiyat indirilmesile memleketin 
genel yaşayışında yapacağı gen 
liğe önem verdiğini belirtmiş
tir. 

Parti n i n yeni 
Say'av namzetleri 

Ankara, 28.A.A. - Boşala· 
nan saylavlıklanlan Gaziantep'e 
eski korgeneral Ali Hikmet 
Ayerdem'in, Kara'a İstanbul 
üniversitesinde dekan Fuat Köp 
rülünün ve Tekat'a eski tümge
neral Sıtkı namzetiklerini parti 
genel başkanlık divanı onayla
mııtır. 

mesi Bakanlar Heyetince onan
mıştır. Nizamnameye göre ge -
nel direktörlüğe subay memur 
ve ücretlilerden harita kalıpla
nnın tersim ve lhzannda litoğ-
rafi ve kartoğrafi işlerile sair 
haritacılık işlerinde yüksek ba-
şanm gösterenlere işlerin ma -
hiyet ve mikdanna göre teşkil 
edilecek S kişilk bir heyet tara
fından verilecek karar üzerine 
ikramiye verilecektir. 

İkramiye maaş ve ücretleri • 
nin aylık tutarının yüzde yirmi 
beşinden aşağı olmayacak ve ik 
ramiye yekGnu da aylık tutar
larının iki katım geçmiyecektir. 

Trakya Genel 
lspekterliği 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - lçbakanlık 
vilayetler idaresi genel direk -
törü Sabrinin Trakya genel is
pektcrliği başmüşavirliğine ta -
yini tasdik edilmiştir. Sabri bu 
akşam vazifesi başına hareket 
etmiştir. Durakta lç Bakanlrk 
ileri gelen memurlan tarafın -
dan uğurlanmıştır. 

Ekonomi lapekterllGI 
Ankara, 28 (Tan) - Ekono

mi Bakanlığı Baş iıpekterliği • 
ne, ispekterlerden Hüsnü tayin 
edihtıiştir. . 

SiYASAL KONUŞMA 

Harp Sonu 
Devlet Usulleri 

Liberal devletler arasmda 
devletçilik yolunu en çok tutan 
Birleşik Amerika Cümhuriye· 
tidir. Bugünkü cümhuriyet baş
kam Roose-,elt bu makama se
çilir seçilmez bu yolu aldı. 

Roosevelt cümhur başkanlı
ğına Amerikayı ta dibinden 
sarsan bir buhran içinde geldi. 

Büyük Savaş çağında Ame
rika sanayii hayale bile sığma
yacak kadar kazançlar temin 
etmişti. Bütün Avnıpaya erzak 
ve mühimmat veren burası idi; 
bankalar ve fabrikalar mantar 
gibi türediler; kazanÇlann mik· 
tarı yüze bin, bin altı yüz ve iki 
bine kadar bile varıyordu. Bu 
delice ve kolay kazançlar kafa
ları döndürdü; lüks hayat, is
raflar, eğlenceler her türlü sı
nırı geçti. Para etrafında bir 
dans makabr başladı. P a r a 
bolluğundan bezginleşmiş in
sanlar, para sarfı için yeni yeni 
bahaneler arıyorlardı. Artık 
onlan alr;km olduklan musiki 
ve şarkılar bile doyunnuyordu. 
Vahşilerin musikileri ve şarkı· 
lan moda oldu. Cazbantlar, ku
lak yırtıcı velvelelerile altın
dan nefes alarnıyan Amerika 
bay ve bayanlarının sinirlerini 
oynatıyor ve "tilki seyirti,, leri 
(fokstrot) gibi hayvanlan tak· 
lit eden danslar bu siniri yatıt
tınnak için Amerika zenginle· 
rinin geceli· gündüzlü eğlence
leri oluyor. Savaşın sonuna 
doğru Avrupaya gelen iki mil
yon Amerika askerleri, bu mo
daları A vrupaya da soktular 
ve orada da savaştan zengin
leşmiş olanların kafalarını dön
dürdüler!. Şöyle ki, meşh\11' lr
landah yazıcı Dillon'wı yazdı· 
ğma göre Versailles andlapna
sı yapılırken, İngiliz heyetinin 
oturduğu Majestik otelinin alt 
salonlarında geceleri bu baş 
dönmeler o d e r e c e y e va
rıyormuş ki, İngiliz başvekili
._ .... ~ ~tçi bJr kı
zile ve otelL hizmetçi bir Ufafi 
da bir İngiliz konte:;i ile "tilki 
seyirti" leri ile zevkiyap oluyor
larmış?!. 

Fakat işte savaş bitti. Artık 
Avrupa Amerikadan mühim· 
mat almıyor, ve kendi erzaıkım 
kendisi hazırlamağa başlıyor! 

Savaş esnasında mantar gibi 
türemiş olan fabrikalar kapanı
yorlar, onlar ile b~raber onlara 
kredi açmış olan bankalar da 
nomal olarak havaya uçuyor t 
Ve neticede yinni milyon ka
dar korkunç bir kütle işsiz ka
larak ~lığ: mahkUın oluyor. 

Fakat buhran yalnız amele 
ile kalmıyor. Çiftçiyi de içine 
alıyor. Savaş çağında - Avru· 
paya erzak yetiştinnek lurai· 
le - ziraat alanı pek çok ge
nişJetilmiş bu kere ise fazla 
gelen mahsul alıcı bulamıyor 
ve fiyat yıkıcı bir derecede ini
yor. Ayni hal, sanayiin de ba
şına geliyor! Amerikan mah
sulleri evvelki alıcıları bularm
yor, fiyat düşüyor ve çiftçi ile 
sanayici bankalara karşı taah
hütlerini yapamıyorlar! 

Bankalar çatır çatır yrkılma
ğa başlıyor. Evvelce devlet 
bunlan tutmak istedi, fakat 
buhran öyle bir şekil aldı ki, 
devletin yardımı işe yaramıya
cağından başka devletin kendi
sini de sürüklemek tehliıkesini 
gösterdi. 

Öyle zamanlar oldu ki, bin· 
lerce ban.geder bir günün için
de müflit1 haline geldiler ve 
köylere çekilerek ziraat amele
liği yapmaktan başka geçim 
çaresi bulamadılar t 

Avrupa ile ve bütün dünya 
ile sıkı bir ökonomik bağlılıkta 
bulunan Amerikanın bu hali 
bütün dünyayı sardı ve seneler· 
denberi herkesin ve ezcümle bi
zim de müteessir olduğumuz 
dünya buhranı böylece batladL 

Roosevelt tam bu sırada se
çildi. Gayet çalışkan, zeki ve 
kuvvetli bir devlet adamı olmı 
bu zat, derhal çareler aramaja 
koyuldu. 

Bu alanda onun da tuttuJ.u 

yol, devletçiliktılr; fakat onmı 
devletçiliği bqka çeşittir, Al
man ~ l tal yan devletçiliğine 
benzemez! 
Amerikanın ötedenberi hür

riyetlere ve parlnıantarizm 
usulüne ahtkın ve bağlı oldu
ğunu pek iyi bildiğiµden, bu 
esaslaı-a dokunmak istemedi ve 
diktatörlükten kaçındı. 

Memlekette ökonomiık işler
le uğraşmak, bu işlerin nazari 
ve ameli alanlarım kavramakta 
şöhret kazanmıı olanları etra
f ma topladı. Bunlardan k1.!..rdu
ğu heyete "Brain's Trust,, yani 
..bilen, akıl tröstü0 adını verdi. 

Roosevelt yalnız bu heyetin 
verdiği kaı .. rları tatbi:k ediyor 
ve tatbik edebilmek için lazım 
olan salahiyeti kongreden yani 
parlmandan aldı 1 Fakat son söz 
üç fırkadan kurulmuş ve tenkit 
ve muahaze salahiyetini tama· 
men muhafaza eylemiı olan 
kongrede kaldL 

Fırkalar yine aynen duruyor, 
matbuat eski ıerbeati.9ini sak
lamakta ve cümhur reisi ana 
yasanın kendine venniş olduğu 
salihiyetlerin haricinde hiçbir 
yeni aalihiyetle mücehhez de
ğildir. 

Hatta kongrenin verdiği a. 
lihiyetlere dayanarak aldığı 
kararlar bile herkes için mec
buri değildir. Bu kararlan yal· 
nız istiyenler kabul edebilirler. 
Meseli bizim memlekette dahi 
iı görmekte olan Fçrd, Roose
velt'in bazı kararlarını reddet· 
ti ve cümhur baf_kannu işlerine 
kan§tırfJDadı. O da ses çıkart
madı. 

Roosevelt'in dayaİıdığı kuv
vet, maddi olmaktan ziyade 
manevidir; o memleketin, va
tandqlann sağlam düıüncele
rine, memlekete karşı besledik
leri bağlılığa hitap ediyor. Ve 
ekseriyetle vatandaş 1 ar 
da onun tekliflerini kabul et
melttedlder. Palrat tenkit' • 
mıaabaM hakkı yine kalıyor. 
Hatta Brains Truıt'a mensup 
olanlar arasında - fikir ihtila
fı sebebile heyetten ayrıla
rak - neşrettikleri makaleler 
ve kitaplar ile cümhur başkanı
nın, tuttuğu yolu şiddetle tenkit 
edenler de görülmedi değildir. 

Bütün bunlara rağmen Roo
ıevelt sebatla, azimle o yola 
devam etmektedir. 

Önun ilk iıi, ayakta kalmış 
olan bankalan kunannak ve 
eşya fiyatını yükseltr&ıek oldu. 
Bunun için de, kongreden altın 
esasmdan ayrılmak ve dolann 
fiyatmı yüzde altmışa kadar 
düfiirmek salihiyetini a l d ı. 
Roosevelt altın esasından ay
nldı, fakat aynı zamanda da 
altının Amerikadan fazla çık -
masmı da menetti. Öteki taraf. 
tat\ dolann fiyatını yalnız yüz
de kırka kadar düıürdü. Bu sa
yede amele ücretleri, eşya fi
yatlan yükseldi ve bankalar da 
taahhütlerini ödemek hususun
da kolaylık buldular. 

Sonra ipizlik derdine çare 
olmak üzere bir yandan kon
greden aldıiı salihiyetle, mu
azzam İD§aata :,aşladL 

öteki yandan da, iş.saatleri
ni azaltarak, mevcut fabrika
larda daha çok amelenin çalı-
şabilmesi imkinını hazırladı! 
Bu tedbirler sayesinde, ifsizle
rin sayısını yirmi milyondan on 
iki milyona kadar indirdi. Fa
kat Amerikada ne grev ve ne 
de- lokawt menedilmedi; ame
le ile patron araamdaki ihtilif
lar hakkında muhteli• komia • 
yonlann verdikleri kararlarm 
taraflarca kabul ve reddine de 
devlet kanfmac:h. 

Çiftçi meıeleıine celince, ev
veli ekinin -·iktanm ualttır
dı, ıonra çiftçilere ucuz kredi 
temin eyledi ve daha sonra, 
mahl1l1Un bir kısmının devlet 
tarafmdan aatın almma1aID1 ka
rarlaftm:b 1 

Sanayi hakkında aldığı ted
bir ile, Amerikanın etrafmı 
ıiddetli bir gümrilk hJAn ile 

YAZ OELINCE 
Bahar ıüzel ıidiyor. Arada bir 

aoiuk yaptıydı amma, fU birkaç 
ründür diyecek yok d,,ğruau. Hava 
lar ıbklq ~. hatta ıaınclı bile. Ade
ta yazladı. Yaz ırelince hava açılır, 
piler açılır, ittihalar açılır, röiüa 
baiır açılır, bayanlann kollan ka
nadlan, baylann bqlan 1&çılır ..• Ve 
itin tuhafı ıudur ki, bayanlar ayak 
lanndan çoraplan çıkanrlar, pa -
puçlannı çıplak ayaia riyerler de 
pazılanna kadar açık kollanm be
yaz eldivenlerle dineklerine kadar 
örterler. Erkekler ıapkalanm atar· 
ken onlar ıf' nif kenarlı büyiik f&P• 
blMın rila'eaine ~· Neden
di! bilmem 1 Bu ikı \cim) matla· 
ka biribrine aykın ıiderler. Birinin 
dili kıltllıraa, ötekinin tırnaiı uzar • 
Birinin aaçı kıaalı:na ötekinin paça 
aı uzar ve böylece Adem ve Havva 
komecliaini oynar dururlar. 

Genç neale bakıyorum. Fizik 
rüzelliie çok d i k k a t ediyor. 
Kıvır kıvır aaçlan abanozdan oyul-
muı aibi delibnlılann hizasında 
korkuauz yakıtıklı ve renit adamlı 
aari11n, kumral kızlar ı;öz için iyi 
hir hıl>lo ohıyoriar. Bir neslin aiizoel 
olmaaı bir kazan~ır. Gönül iatiyor 
ve umuyor ki; bÜ ıenç ve süzel 
neail, fizik ıüzelliie nrdiii kadar 
moral rüzelliie ,ıe emek venin. 
Her ıördüiim delikanlınm aol göğ 
aünde bir yifit yüreti çarptığmı, 
her ıenç kızın ırönlünde bir aile 
yuvaaı ku.rulmuı olduiunu aanıyo
rum ve amuyonun. Ne mutlu o 
memlekete ki çocuklan rüzel, ça• 
lıtkan, yiiit ve ,..lmazdırlar. Bir 
kaç rün• kadar deniz mevaimi re· 
lecek, bütün bu rençlik tehrin plaj 
larma Nl'ilecek, mavi ve ılık deniz
de lel'İnleyecek, altın tozu ribi 
kumlana üzerinde vücutlannı ıü· 
n., fll'Çaaile ennerletecekler... Bir 
tatlı mevaim geçirecekler ••. Seve • 
celd., aöyleyeceldw, hö,iece rünle
rini sün edecekler ... Ne mutlu on
lara ki hayatın bin bir kaypama • 
dan zihinlerini kurtarıp birkaç tat· 
lı aaa.t J'atarlar ... 

Ba aouu ıelmez diclitmenin aclı· 
na hayat diyoruz. Ona bir can kur· 
taran ıribi aanlıyoruz. Çoiumuzun 
MYinci, zevki, umudu ve teaelliai 
kederden, aılunbdan kurtulmak, ya 
h.1J kurtulacaimı u -:ımaktan bat• 
ka birfey değildir. Onun içindir ki; 
imreniyorum böyle taaaıız, kayıu· . 
auz, dünü unutup yarını dütünme· 
79111 ....... ~ .... ~l'~J'.-~";ı,;,ik...,. __ 

•. l1ti: 

kuşatmak oldu! 
Görüyorsunuz: Amerika dev· 

!etçiliği, Alman ve l tal yan dev
letçiliklerindcn bambaşkadır; 
burada bütün eski demokratik 
ve liberal müesseseler muhafa
za edilmektedir, gerek meclis
lerin ve gerek efkin umumiye
nin muralkahesi eskisi gibi işle-
mektedir, cebir ve kuvvete yer 
bırakılmamaktadır. 

Roosevelt muvaffak o 1 d u 
mu? oluyor mu? Bu suallere 
karşı Amerikanın kendisinde 
bile, bazdan muvaffak olacak 
ümidi ile cevap veriyorlarsa da 
bazılan da başlarını meyusane 
sallıyorlar! 

v akıi işsizlerin mrktan ol· 
dukça azaldı, fakat bugün bile 
mevcut olan on iki milyon• İ§
sizleri beslemek, Amerika hazi
nesi üzerine ağır bir yük ola
rak basmaktadır. Amerikanm 
gümrük usulüne, bütün dünya 
da aynen cevapta bulmıdu ve 
neticede harici ticaret eksildi. 
Dolamı fiyatmm düşürülmesi
ne cevap olarak İngilizler de 
isterlini düşürdüler ve bu su -
retle Amerikan sanayiinin arzu 
edildiği derece açılmuma mini 
oldular. · 

Hulasa ıimdilik hiçbir hü
küm verilemez. Yalnız şu kadar 
var ki, Amerika bütçesi milyar
lara varan mütfıit bir açık gös
tennektedir! Fakat unutmama
bdır ki, Amerika çok geniş, zen 
cin, sayısız kaynaklara malik 
ve yüz. otuz milyonluk, dünya
nm en ışlek ve teknikçe en iler· 
lemiş bir kütlesini taşıyan bir 
ülkedir. 

Yalnız bu ülkedir ki, tecrübe
ler yolunda milyarlarca dolarla 
serbestçe oymyabilir. Maama -
fih her oyunun da b; .. sonu var
dır. İşte bu son henüz maHim 
olmadı! 

Ahmed AGAOGLU 
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Kadınlara Büyük Ve Tehlikeli Casusluklar 
Yaptırılamaz .. Diyenler Yanılıyorlar 
Casusluğun ülkü ve amacı 

anlaşıldıktan sonra kadınlan 
ayrıca yazmak gerekir miydi? 
Casus sözünün, ilk yaratılıştan
beri, insanlarda bıraktığı kötü 
anıklarla kadınlığın soysal acun
da ve gönüllerde tuttuğu yük
sek, ince, bezenmiş yer karşı
laştırılınca kadına casus adt 
vermeğe dilimiz varmıyor. Fa
kat biz direnerek söyliyebiliriz 
ki: ''Kadın anlaşılmaz bir yara
tılrştır,, diyenler onu casuslukta 
görürlerse pek iyi anlıyabilirler. 
içerisinde hangi dönerge, han
gi zemberek ve hangi güçle iş
lediği anlaşılamıyan kadın yüre
ğini, kadın beynini ve kadın 
ululuğunu ölçmek için onu ca
suslukta görmelidir. Kadın, yurt 
sevgisi önünde para, namus, 
hayat, süs... tanımamış, tutul
duğu ve ölüm namlularının kar
şısına götürüldüğü kurunda bile 
kadınlığını, kadın benliğini bı
rakmamış, düşmemiştir. 

Alman askerleri tarafmdan yakalanan Fransı:ı 
casus balonu 

Casusluğun temeli ve tutumu 
"gizlilik,,tir demiştik. "Kadının 
ağzında bakla ıslanmaz,, diyen
ler çoktur. Bu söz yalnız bizde 
değil, uluslararası yer tutmuş 
bir dedikodudur. Gerçekte ise iş 
bunun tersinedir. Bütün istihba
rat yazıcıları ve istihbaratta ka
dın casus kullanmış olanlar di
yorlar ki, gizlilik kadın ağzında 
ve kadın yiğitliğinde daha iyi 
korunabilmiştir. Lafontaine'in 
bir "Gizlilik ve Kadın,, hikayesi 
vardır: 

Rien ne pese tant qu'un ıecret; 
Le portes loin eıt difficile aux 

femmes. 
Et je sait meme sur ce fait. 
Bon nombre d'hommes qui sont 

femmes. 
Ben manzumenin o bölümünü 

şöyle çevirdi."ll: 
"Sır ta,ıyan yük tatır, 
Yük kadını tez yorar .• 
Kadın desem yara.ır 
ıTez yorulan erkek var.,, 

Kadın casuslar üzerinde biraz 
fazla duracağız. Çünkü bunların 
çok eski çağlardan başhyarak 
son büyük savaşa kadar casus-

luk ve siyasa üzerinde oynadık
ları roller, kendilerinden uzun 
boylu söz açmağa değer ve ka
dınlığın verdiği güçle yurduna 
çalışmak istiyeceklere bir örnek 
ve öğüt olur. 

Rusya imparatoriçesi ikinci 
Katerina'nın, Baltacı Mehmet 
Ali Paşa ile olan vak'ası, biraz 
masallaşmış olmakla beraber, 
savaşlarda l · .. 1.dm P,armağmı gös
terecek iyi bir anaktır. 
Kadın ve erkek casuslar kar

şılaştırılınca aradığımız şeylerin 

birinde var, ötekisinde yok ol
duğunu görüyoruz. Mesela ka
dın bir erkek kadar yüzünü ve 
kılı~ını değiştiremez, bir fabri-

kaya ağır işler görmek üz~~e iş
çi ribi giremez, kısaca, guç ve 
askerlik ile görülecek işleri bir 
erkek kadar beceremez. Fakat 
kadında ince buluşlar ve bütün 
bunların üstünde gönül avla
mak, güzellik ve aşkın her şeyi 
göze aldıran ve yaptıran kudre
ti vardır ki, erkekte yoktur. Ka
dın ince elendikçe erkek casus
lardan üstün görünür. Bununla 
beraber yapılan işlerin değeri 
her kurun erkekteki kerteye çı-

Görünür Görünmez Kaz 
Dedikleri işte · Budur! 

••• 

.. .. .. 
Dün öğleden sonra Sirkecide Rumeli k~hvesi?,i~. tavan sıvaları 

l ve bir kısım bağdadileri ansızın çökmüştur. Doku!_en . .Parç~l~r: 
1 

.. terilerclen Jsmail Safa ile Alinin Üzerlerine duşmuş, bırısı 
{ m~ş k ı d n öteki sol bacağından yaralanmışlardır. Yaralılar 
1 : :5avio a~~n: ~lmmışlardır. Resimlerimiz çöken tavam ve yara-
\ lananlardan Aliyi gösteriyor. t ""' 

kamamıştır. Kadın casuslar, da
ha çok, erkek yoldaşlarının bir 
yardımcısı. bir anıkçısı olmuş
lardır diyebiliriz. Aşağıda anla
tacağımız vak'alar bu · karşılaş
tırmanın en iyi örnekleri olacak
tır. Kadında, erkeğe göre, en 
çürük nokta yürek yufkalığı, 

kendileri!li aşka kaptırmaları, 
yani kurdukları tuzağa kendile
rinin düşmeleri ve ele geçirdik
leri adamların ölümüne acıyarak 
bir cuval inciri çürlitmeleridir. 

Hikayelerimize başlamazdan 
önce bizde ge.çmiş bir vak'a an
latayım: 

Mütarekenin, yani Anadolu~ 
daki ulusal savaşın en ateşli, en 
nazik bir çağında idik. İstan

bulda komünistlik yeni kurul
muş, yeni ve beceriksiz çalışma
lariyle her tarafta kendini gös
teriyor. Tramvay işçileri grevler 
yapıyor, komünist gazeteler çı
kıyor, duvarlara kağıtlar yapış
tırılıyor, uzatmıyalım, komü
nistlik vurdumuzu temelinden 
sarsan bin bir iş ve zorluk içinde 
yeni bir bela oluyordu. İstemi
yerek söylerim ki, bu işlere bir-
çok da kadınlarımız girmişti. 
Bunların icinde İstanbulun yük
sek ocakl~rma mensup olanlar 
da vardı. Komünistliğin Türk 
yurdunda kökleşemiyeceğini Le 
nin ve Stalin yoldaşlar bile sı
rası düştükçe söylemişken 
gençlerimizin ve kadınlarımızın 
ancak "yenilik,, diye, gizli ve 
tehlikeli diye, yani tüm merak
la, sokuldukları bu iş, gerçekte 
komünistlikten ziyade casusluk
tu. Bir komünist baftka bir ko
münisti "yoldaş,, ve hiçbir şey
de ayrı seçi olmıyacağına kan
mış olduğundan elindeki sır, ve
sika ve iş ne olursa olsun onu, 
Türk olmıyan, yoldaşına bile 

(Arkası var) 

Bugün matinelerden itibaren 
S OM ER sinemasında 

GABY MORLAY -HENRY 
ROLLAN tarafından 

DEMiRHANE MÜDURÜ 
ve ANNY ONDRA tarafından 

MAMZEL rtiTUŞ 
2 zengin film birden 

Yaz fizatlan: 20 - 25 - 30 kuruş . - • 
Evlenme Merasiminin 

Tehiri 
MENASE ve AVA YU ailei muh

teremelerinin ani bir matemi dola
yısile çocuklarının evlenme merasimi 
önümüzdeki cuma 31 Mayıs tarihin· 
de takarrür etmi~ken 9 Haziran 193.'i 
Pazar gününe tehir edilmiştir . 

Merasim mahallini evelce bildiril
ml~ iken bu kere sarfınazar edilerek 
BUYÜKADADA MUSEVİ SİNA
GONUNDA saat 16,30 da yapılacağı 
muhterem akraba ve arkadaşlara bil· 
dirirken yevmi mezkurda teşriflerini 
diler! ,.., 

KENDi KENDiMiZE ÇAllVORuzı 

Yol Yürümesini ' 
Bilmiyoruz! 

Yol yürümek bir geçim töre
sidir (Adabı muaşeret). Biz, bu 
töreye henüz uyamadık. ( 

Giderken sağdan mı gitme - \ 
li, soldan mı? Gelirken sağdan 
mı yürümeli, soldan mı? Bura -
Iarını bile kestiremedik. 1staı~ : I 
lJtılda doğup büyüyen öylelenru 
biliriz ki, sağını solunu ö~ret • 
mek icin bir omuzuna sarmısak 1 
bir o~u;una soğan takan !ıömü 
cüklerden kalır yerleri yoktur. 
Sokakta yürürken, bir k:ıç vo!. -
cunun ayağına basmadan, ~ı~ 
kac homurtu işitip üç oeş kışı 
de{ı özür dilemeden, yanın saz.t 1 
lik yere gidemeyiz. 

Kimimiz, yengeç gibi yan 
yan yürürü:. Ki?1~"2iz __ şa?.a kal~ 1 
mış küheylan gıbı onumuzdekı
leri çiğneyerekten koşar a ·:ım 
gideriz. Kaplumbağa gib; ye -

1 
rinde sayanlarımız; kur~ağa gi 
bi iki adımda bir zıplayanları -
mız da vardır. 

Sözün kısası; nerelerde, na -
sıl, yürüneceğini bir türlü öğre ' 
nemedik. 

Yol erkan bilmemek diye bu. • 
na derler. . 1 

Geçen gün, bir mekteplı ço -
cuk, önü sıra giden ihtiyardan 
ileri geçmek için zavallıya öyle 
bir dirsek vurdu ki, onun payı -
na ben utandım. 

Adamcağız, başını çevirip ba 
kıncaya kadar, başı kasketli ço 
cuk bir ayağı üstünde seke seke 
uzaklaştı. Fakat çocuğun da 
pek suçu yok. Çünkü, yol yürü
mesini, bizden öğrendi. 

Gerek ki, bundan sonrası icin, 
kimseyi incitmeden, kimseye 

::..::~~~~~--------------, 

HTiKAR VAR M 1? 
Bu sorgu bir.de o kadar büyüdü porsiyon, yani en far.la 150 gram 

· b"l bı" .. pa .. ça balı/ 35 • 40 kurue. Be ki; Profesör Aynştayn'ın ı e • • ~ 

· ledı"y- lokantalarda ekmek fiyatı · buna cevap verip veremiyeceğinı "' 
kestiremeyiz. nı aykırı bulup ta ind rtti. ba 

Çinde doktorlar, aboneleri has- tık fiyatı yüksek değil mi?. 

talanınca para almar.lar, sağlıkta Dahası var. Bir bardak ayran 
iken para alırlarmış. Çok mantıki beş kuruş. En kabadayı yoğurtu 
(Mantıkiğ) şey... Lakin çok de- kilosu perakende olarak 20 kurı. 

la abone ile dotkor arasında aağ- fa. Bir kilodan kaç bardak ayraı 
lık ve hastalık yüzünden çekişme çıkacağını siz kestirin. Beş kuruş 
ve anlaşamamazlık olurmuf. Çinli ayran o!mamalı. Yüz.de yüz ihti 
hekim parasını kaybetmemek için kar var. Bir ulak kase sütlaç 1. 
ulak tefek, hatta kimi zaman bü· buçuk kuruf. Sütün kilosu topta 
yücek hastalıkları da görmemez· 10 kuruşu ... Bunda :la yüzde yü 
tikten gelir... "Bit-şey yok!" der. ihtikar var. t 
miş. Abone de en ufak bir sızıyı Bebekten Beyoğluna 100 kuruş< 
hastalık diye ileri sürer, para ver· otomobil geliyor. Taksimetre ile 
memeğe bahane ar.ırmış... iki liradan çok fazla tutar. De · 

Bugün bu ihtikar işinde lstan • mek bunda da bir bityeniği var. 

bullu ile lstanbul farbaylığı (be • Eminönüncle, Balıkpazarında 
lediye) nin karşılıklı durumları tuzsuz:. tereyağın kilosu 130 hu . 
(vaziyetleri) Çinli doktorla has • ruş. Beycğlunda ayni yağ 180-200 
tasına ~ok benziyor. kuruş. Bunların ikisi sal yağ. Ka 

lstanbulla en ufak bir pahalılı· nşık olsa belediye bırakmaz. B u 
ğ4 "ihtikar" diyor. Lakin Şarbay fark ta inkar edilemez:. yal 
lık ta ihtikarı kaldıramamayı bir Memleket yemiı memleketi 
suç bildi5inden ihtikar olan yer- Bir portakal 15 • 20 kurufa. Gö 
lel"d e de "yok!" diyor... rülmüı fey "eğil. Bunda da ihti 

I:. ı unun ikisinin ortası elbette kar var. 

vara ihtikar denilen şey belki işte ihtikar buralarda var. Bı 
ekmek.e, hatta ette, hatta balık· nu görüp te inkar etmek, Süley 
ta yok. Lakin bakınız nerelerde maniye minarelerine yok deme 

var : gibidir. Biz böyle düşünüyoruz. 
Kalkan balığının kilosu 30 ku-

ruş. Orta halli bir lokantada bir Siz ne dersinizi 

-----------------------------J 
~---..... Bugün matinelerden itibaren ~ 

ELHAMRA ·SiNEMASINDA 
SEMA DEVLERi 
CLARK GABLE tarafmdan 

SÖNMÜŞ GÜLLER 
GRET A GARBO tarafından 

dirsek vurup kimseden acı söz r•ıııı• 
••ıııı•ıııı&ııııımıııımrrıı•ırrı•ıırr•rrıı•ıııı•ıırıııııı •ıııı•ııı. 

1 işitmeden yol yürüyebilmek na- :_ Harı' k Hayat Kaza ve Ot om o b ı J = sıl olduğunu, adeta bir bilgi tah 
sil eder gibi, kusursuz yol yü - - 1 
rüyenleri örnek tutarak öğren- İİ Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
meliyiz. Çünkü bazı yerlerde U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 1 
çok gülünç vaziyetlere düşüyo- = Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
ruz. = 1 Salahaddin GÜNGÖR g L1 • 

Pos~ Tel=f~~!~I esbak• m<'· ~ u v o ; = 

hum Bay Hüseyin Hasıp kızı ve a- ! Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. _ 
vukat Bay Mahmut Mazhar refi- = Telefon : 4.4888. 3222 : 
kası merhume Bayan Emine Refia- lıııı•ııııaıııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı•1111 ıııı•ıııı•ıııı•i' nın ruhuna ithaf edilmek üzre 31 
Mayıs cuma günü Haydar Pa~a'da 
İbrahim ağa camiinde Cuma nama
zım, müteakib mevlUdu nebevi kı
raat edileceğinden dostlarımızın bu
lunması rica olunur. 

Mahmut Mazhar 

YENi KiTAPLAR 

HOLiVUT 
Holivut'un 29 Ma) ıs nüshası güzel 

resimlerle intişar etmiştir. 

Alman Siyasası 
Ve Bulgarlar 

[Baş tarafı 1 inci sayfada) 
kika görüştü. . 

Göring krala Bulgarıstanda 
gördüğü iyi kabulden dolayı te
şekkür etti ve uçtu. 

Bulgar efkarı umumiyesi bu 
seyahatin siyasi maksatla ?ld~
ğunu bilmektedir. Fakat hıç bı.r 
Bulgar hükumetinin Alman sı· 
yasasına uyarak Bulga!_la~ı ve 
bulgaristanı sürükliyecegını tah 
min etmemektedir. 

Göringin bu ziyareti dolayı -
sile kendisini ziyaret eden ecne 
bi gazetecilerine başbakan To
şef şunları söylemiştir: 

- Orduda tam manasile an
laşma vardır. Herkes kralın et
rafında toplanmıştır. Hükumet 
dahilde barıştırma siyasetine 
devam etmektedir. Dış siyasada 
ise değişiklik yoktur. 

Sof ya, 28 A.A. - Göringin 
vazifesi açıkça anlaşılmamakta
dır. Bazıları bu seyahati Bal -
kanlarda propaganda için yapıl
dığım, bazıları da Almanyanın. 
Bulgaristan ve Yugoslavya hak 
kında derin düşünceleri oldu • 

Yüksek Mühendis Mektebi arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i Kilo Tahmin Fiyatı Tutarı İlk teminat 
Koyun Eti 16000 50 K. 8000 L. 600 L. 

Mektep için lüzumu olup 27-5-935 tarihinde kapalı 
zarf ile alınacağı ilan olunan koyun eti için verilen zarf
lar kanuna uygun olmadığından reddedilmiştir. Eksilt
me 15-6-93 5 tarihinde saat 15 de yeniden y?,pılacaktır. 
İsteklilerin belli günde saat 14 de kadar mektuplarını 
kanuna uyğun olarak ve arttırma ve eksiltme kanunu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle beraber Komis
yona verme1eri ve şartnamesini görmek için de her gün 
müracaat edebilecekleri ilan olunur. ( 2951) 

~1111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Büyük ~ 
~ Tayyare Piyangosu 1 
§ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. § 
:= 2 ci keşide 11 • Haziran • 935 dedir. S 

~ Büyük ikramiye ~ 
~ 30.000 Liradır ~ - -§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikrami· ~ = yel erle ( 20.000) lirahk bir mUkAfat vardır... :: 

~lllllllllllllllUIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ lllfii; 

ğunu sanıyorlar. 
General Radef, Pilsudskinin 

cenazesinde general Göring ile 
konuşmuştur. 

General Radef, geçen hafta 
belli olmayan bir maksatla Ber 
line gitmiştir ve bu seyahat giz-

3819 

li kalmıstır. 
Ati naya gidecek olan general 

Görin, seyahat programını de • 
ğiştirmiştir. 

General uçakla Üskübe ve O: 
radan otomobi lile Raguzaya gı 
decektir. 
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BiRLEŞiK AMERiKADA 

Cumur Başkanı Bir 
ezimete Uğradı 

Ekonomi Kalkınma Ofisi 
Ana Yasaya Aykırıdır 
Harp sonu buhranını ve eko

tıoınsal darlığı ortadan kaldır
lllak için Amerikada bir ulusal 
kalkına ofisi yapılmıştı. Bu ofi
se ait kanunun üçüncü maddesi 
c~ınur başkanına endüstri için 
'tii.zükler çıkarmak hakkını veri
l'ordu. Bu iş için milyarlarca 
Paralar tahsis olunmuş, Roose
':elte çok geniş salahiyetler ve
~ılınişti. Cumur başkam, buna 
~Yanarak şimdiye kadar beş 

:Y'uz tüzük çıkarttı. 
Dün Amerikadan gelen tel -

graflara göre Yüce hakyeri 
,(Cour Supreme) doğrudan doğ 
:tuya hükumetin cumur başka -
~ının aleyhinde sayxlacak çok 
0 nemli bir karar vermiştir: 
"Kalkınma ofisi, ana yasaya 

aykırıdır. Buna ait kanunun hü 
i~.mleri tatbik edilmiyecektir.,, 

oylece Amerikan kalkınması
nın. dayandığı en sağlam temel 
:Yıkılmış oluyor. 

Yüce hakyerinin diğer bir ka 
r~rı da çiftçi borçlarını beş yıl 
Çın moratoryoma tabi tutan ka 
tıunun ortadan kaldırılmasına 
dairdir. Bunun da ana yasaya 
:Ykırı olduğu anlaşıldı. Mora -
~ryomun kalkmasile sıkıntıda 

0 an çiftçinin ve tarım adamla
l'ının varlığı bir kat daha arta
Caktır. 

t Aınerikanrn ekonomsal haya
~eni yeni karışıklıklar do-

ROOSVELT 

ğurncak olan bu karara ait tel
grafları aşağıya yazıyoruz: 
Vaşington 28 A.A.- Brook

lyn'de kümes hayvanları yetiş
tirenlerden bir kaçı ulusal kal -
kınına ofisi tarafından konulan 
tüzüğü saymadıkları için hapse 
dilmeleri üzerine yüce hakyeri
ne başvurmuşlardır. Hakyeri 
de parlamento tarafından bir 
ulusal kalkınma ofisi kurmak 
ve hususi endüstride gündelik 
ve çaltşma saatleri hakkında 
tüzüğü çıkarmak için Cumur 
başkanı Roosevelte verilen er • 
tiğin ana yasaya uygunsuz oldu 
ğuna karar vermiştir. 

Bu karar üzerine ulusal kal -
kınma ofisi ortadan kalkmış o
luyor. 

BALDWiNiN BiR SÖYLEVi 

rupayı En Çok 
K r utan Uçaklar ır 

Sil<ihlar Azaltılmalı Bir Hava 
,Anlaşması Yapılmalıdır 
~ l..o~dra, 28 (A.A.) - Bay 
g·~ldvın, dünkü söylevinde bu -
3t Un Avrupada en başta gelen 
'v 

0rkulann sebeplerini anlatmış 
e demiştir ki: 

\ı Eı:ı geniş anlamiyle birge gü
t:.niık idesi şu demektir ki: Bu 
~~n Avrupa hiç bir harbi hoş 
~rınemektedir. Herhangi bir 
l• C'znleket bir harbe başlar ve
b~ ~aşka bir deyimle saldırırsa 
fle;un öteki memleketler birle
.. ek onu durdururlar. 

li .. ~Öylece anlattığım bir güven 

11cr1n nıeydana gelmesinden he
tıını uzak bulunuyoruz. Fakat 
bir rlı bir bölgede buna benzer 
ite §~y! Lokarno andlaşmasının 

ndısınde vardır. 
t~?karno andlaşmasını imza 
ta.ıtıış olan devletlerin ilk yapa 
~ad arı şeylerden biri, Lokamo 
lt tosu içine özel bir hava pak !lla:0 kmak idesi sürmektir. Bu 
a.ntıt, ayrıca bir silahlan tahdid 
a.ıllı aşınasım da içine alabilir ve 
liitıasını da isterim ve umarım. 
ı>re e~ bu meselelerin kendi 
biıd~ıplerine uygun olduğunu 

1l1niştir. 
13u .. 

~ta gtin Avrupayı en çok kor -
lar dn ~.ey, ordular ve donanma 

s· c:_gıl, süel uçaklardır. 
l:ıı. ılahları tahdid etmek si -
~'tSı 1 ' 
la~ ı anmak veya bir hava an-
Q~r a~~ yapmak çok lüzumlu -
~ Çunkü bir orduyu seferber 

ltaıdek için vakta lüzum olduğu 
~ ...... ckhava kuvvetlerini seferber 
t_.;<ııe • • 
(lq,,_. ıçın buna lüzum yoktur. 
ek ~·kuvvetlerini, hatta yük -

'1.id ır rakamla bile olsa, tah -
tiıah~tınek, havacılıkta yapılan 
t\ereb~ır:ıma yarışlarına bir son 

:)3 ı ır. 

' Utıdan sonra BaY. Baldvin, 

Amerika birleşik hükumetleri
nin uluslar kurumuna girmemiş 
olmasına eseflenmiş ve demiş -
tir ki: 

"Ben daima şuna inandım ki 
dünyanın her tarafında en bü -
yük güvenlik, ancak Ingiltere i
le Amerika birleşik hükumetle
ri arasında sıkı bir iş birliği ile 
meydana gelebilir. Aradan bel
ki yüzlerce yıl geçecek ve çok 
isteğe değer olan bu sonuç bel
ki gene elde edilemiyecektir. 
Fakat böyle bir kuruntuda bu
lunabiliriz. 

Bay Baldvin, İngiliz hava 
kuvvetlerinin arttırılmasına lü
zum gösteren sebepleri de anlat 
mıştır. 

Ve gene hava paktına geçe -
rek şunları söylemiştir : 

Bu gün bu meseleyi kökün -
den araştırmak ve incelemek 
için elimize yıllardanberi geç -
miyen fırsat geçmiştir. Ben hiç 
bir ulusun, hiç olmazsa şimdiki 
halde, harb istediğine inanmam 
A vrupada bugün, kendi iç, risin 
deki güçlüklerle bile uğraşmak 
tan kurtulamamış hiç bir ul.us 
yoktur. Avrupadaki düşünceleri 
yatıştırmak iç'n en büyiik yar -
dım, büyük devletlerin birlese
rek silahları tahdid etmek ve- e
ğer mümkünse, silahları orta -
dan kaldırmak idesini yeniden 
ele almalarıdır. Benim amacım 
ve hükumetin amacı, ne bahası
na olursa olsun, adalarımızın 
güvenini sağlamak ve bütün di
ğer uluslarla tam bir uyun için
de çalışarak silahlan tahdide 
ve Avrupa ulusları için bir gü
ven elde etmeye çalışmaktır. 

Yeni bir deniz konferansı 
Yaşington, 28 (A.A.) - Balı - . 

FRANSADA FiNANSAL BUHRAN 

ingiliz kabinesi 

Cumaya Kamutayda Şid
detli Aytışmalar Olacak 

Loid Corc kabi HükUmefe Verilecek Salahiyet 
ney~ girmiyor Etrafında Ayrılıklar Var 

Londra, 28 (A.A.) - Kabine 
değişikliklerinin Pantkot yortu
larırun başlangıcında yapılma
sı muhtemeldir. Mac Donaldin, 
gelecek hafta neşredilecek olan 
onur listesinde yazdı olacağı 
söylenmektedir. 

Söylendiğine göre, kabine is
tifa edecek ve Kral, Baldwin'i 
yeni kabineyi kurmıya memur 
edecektir. 

Kabinede yapılacak değişik -
Iikler, bilhassa drs ve iç işleri, 
sü, hava, iş ve sağlık bakanlık
larında olacaktır. 

N eville Chamberlain, Finans 
bakanlığında kalacak ve deniz 
bakanlığı birinci lordu Sir Bol
ton Eyres Monsell, daha mü -
him bir yere geçirilecektir. 

Churchill'in, sü bakanlığına 
geçirilmesi şimdilik şüphelidir. 

1 
Bu bakanlığın teşkili de henüz 
kararlaştrrılmamrstrr. 

Lloyd George'un kabineye 
girmesi de şüphelidir. 

ltalyada çay ve 
Kahve savaşı 

Roma, 28 A.A. - Çay, kah -
ve ve yabancı memleketlerde ye 
tişen maddelere karşı Gado • 
no - Riverada bir savaş başla -
mış ve bu maksatla yapılan top 
lantıda eski ziraat müsteşarı, 
dünya sürat rekortmeni Fran -
çesko Amelio, senato üyelerin
den Mareslachi ve Miiano vila
yetinin erkanı hazır bulunmuş
lardır. 

Milano şarapçılık birliği da -
vetlilere karışık İtalyan şarap -
ları sunmuştur. 

Bu toplantı, İtalyan sarapla
rı lehine olarak çay ve kahve i
çilmesine karşı bütün ülkede a
çılacak savaşın ilk adnnz-Oır. 

Takipleri ahkonulan asiler 
Atina, 28 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - İsyana alaka
dar olup takibi icap edenlerin 
seçim faaliyet başladığı cihetle 
27 mayıstan 15 hazirana kadar 
takip edilemiyecekleri hakkın -
daki istisna ve kanun bakanlar 
heyetinde kabul edilmiştir. 

Krahn resmi asılmıyacak 

Paris, 28 (A.A.) - B. Ger -
men Martin'in bugün parlamen
toya vereceği proje, bütçe kal -
kınmasını sağlamak, frangı ko
rumak ve ekonomik hayatta ye
niden işçimenliği - faaliyeti - vü 
cude getirmek için hükfunete 
lazım olan tükel yetkeyi (tam 
salahiyeti) parlamentodan iste
mek amacını gütmektedir. Bu 
yetke (salahiyet) 31 birincika -
nuna kadar istenecektir. Bu ka
nunun tatbikı için çıkarılacak e
mirnameler, 31Mayıs1936 yani 
toplantı devresinin nihayet bu
lacağı tarihe kadar, parlamen -
toya sunulacaktır. 

Bay Flandin'in cuma günkü 
aytışmalarda . hazır bulunacağı 
sanılmaktadır. 

Paris, 28 (A.A.) - Bay Flan 
din'e verilecek tükel yetkeler 
sorumu hakkında parlamento -
da fikir aynlıkları vardır. Bu -
gün, Finans Bakam tarafından 
söylencek söylevden sonra par
lamento gurupları gelecek cu -
ma aytışmalarda alacakları du
rum hakkında karar vermek ü -
zere toplanacaklardır. 

Parlamentodaki çoğunluk ü
yelerinden bir çoğu bu günkü 
durumu 1926 yılı durumuna 
benzetmekte ve kabineye yardı 
ma eğgin (mütemayil) bulmak
tadır. Bununla beraber, bütçe 
masraflarının kısaltılmasına ol· 
duğu kadar paranın da değer -
den düşürülmesine karşın (a -
leyhtar) bulunan bir kısım radi 
kal sosyalistler, yoğaltmanların 
(müstehliklerin) vermekte bu -
lunduklan vergilerin fazla ek • 
siltilmesinin ekonomik kalkın -
maya yardım edeceği ve geçici 
bir bütçe açığından sonra gele
cek yıllardh fazlş. mikdarda ili
ni temin edeceği fikrindedirler. 

55 bin memur 
açıkta bırakılacak 

Paris, 28 (A.A.) - Germen 
Martin, Matin gazetesine şun -
ları söylemiştir: 

"Franga karşı arsıulusal spe
külasyonun çok kuvvetli ve çok 
faal araçları (vasıtaları) vardır. 
Hükumetin, düşmanJarı derece
sinde kuvvetli araçları olması 
lazımdır. Hükfımetin istediği tü 
kel yetke projesi, bütçe kalkın
ması kadrosuna giren geniş bir 
plan şeklinde yapılmıştır. Dü -

şünülen tetbirler arasında, de -
ğer düşkünlüğü oyununu yapan 
ların bugünkü devlet borçları -
nın zorla faizi indirmek suretiy
le yeni bir şekle konacağına da 
ir çıkardıkları şayialara rağ • 
men, Fransız devlet borçlarına 
ilişikli hiç bir tetbir yoktur. 

Ördr gazetesi, 55,000 memu
run açığa çıkarılacağını söyle -
mektedir. Hükumetin Kamutay 
dan 250 oya karşı 300 oy kaza -
nabileceği umulmaktadır. 55 o
yun müstenkif kalacağı sanılı
yor. 

Paris borsasmda kararsızhk 
Paris, 28 (A.A.) - Değerler 

borsası büyük bir kararsızlrk 
göstermektedir. Herkes parla -
mento konuşmalarının sonunu 
beklemekte ve alım satım dur • 
maktadır. Bütün değerlerde ay
kırı hareketler vardır. Ulusal 
esham üzerindeki muameleler 
ağır başlamış ise de sonları açıl 
mış ve iyi bir gidişte kapanmış
tır. 

Geniş yetke projesi 
Paris, 28 (A.A.) - Geniş yet 

keler kanun projesi bir mad.de
liktir. Bu maddede şöyle denili
yor: 

Parlamento ve sanat kurulla
rı, devlet finansının düzeltilme
si, ekonomik işcenliğinin (faali 
yet) tekrar başlaması, kredinin 
korunması ve paranın muhafa -
zası için kanunun kuvvetinde ol 
mak üzere 31-12-933 tarihine ka 
dar lüzumlu bütün tedbirJeri al
ması iç.in hükumete yetke verir 
ter. Bu yetkelerin istenme se -
bepleri arasında Fransa banka
sı altın sakmsının (ihtiyatmın) 
azaldığı ve bunun daha ziyade 
azalması frankı tehlikeye dü -
şüreceği, spekülasyonun florin 
ve İsviçre frankından sonra sim 
di de Fransız frankına hücı'i.m 
ettiğini bildirilmektedir. Çıkan 
altın sayısı 17 Mayıstan 24 Ma
yısa kadar üç milyar frankı bul
muştur. 

Gösterilen diğer sebepler ara 
sında da paranın kıymetten düş 
mesi ve bütçe meselesinin kur -
tanıması lüzumu kaydedilmek
tedir. Buna göre verilecek yet
keler ekonomik işleri de kapsa
yacak demektir. _ ;:_funet per
şembe günü kanunun düşünü is 
teyecektir. 

Atina, 28 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dahiliye ba -
kanı eski kralın ve ailesinin res
minin neşri ve duvarlara asılma 
sının yasak edileceğini gazete -
cilere söylemiştir. 

riye Bakanlığı Almanya ve Sov 
yet Rusyanın da bulunacakları 
bir deniz konferansını toplamak 
için İngilterenin uğraşmasını 
yakından gütmektedir. 

Y eni Türk 
Ve 

Rejimi 
Diktatörlük 

Amerika, deniz silah yarışını 
durdurmak için toplanacak bir 
konferansa jelegelerini gönder 
meye hazır ise de Londra ant· 
!aşmasında söylendiği gibi böy
le bir konferansı çağırmak işini 
üstüne almıyacaktır. Amerika 
kendi kuvvetleri ile Japon kuv
vetleri arasındaki 5-3 nisbetini 
tutacak her türlü anlaşmayı ka
bul edecek ve Avrupa deniz me
seleleriyle ilgili anlaşmaların 
yapılması işini 1ngiltereye bıra 
kacaktır. 

ltITa!lca ( 4) değen bir nokta 
varsa o da iki yabancıya, birkaç ta 
yerlimize karşı, birçok yabancıla
nn ve hemen bütün Türklerin ha
kikatleri görmüt olmalarıdır. 

ltalyanın1 eski Başbakanlarm
dan (Nitti) 1934 te (Demokrasi) 
adlı iki ciltlik bir kitap bastırdı. 
Bunda yeni Türk rejimi, değer1i 
yazıcı tarafından heyecanla anıl
maktadır. 

Biraz da taptamaya ( 5) bakabi
liriz. 

Hadiselerin lojiği bize hakikat
leri her ıeyı.:en doğru aöyliyecek
lerdir. 

Yeni Türk rejiminde diktatör
lükten ıöz açanlara ıoruyoruz: 

Diktatör kim ve nerede?! Han
gi yannnız ve itimiz diktıatörlüğü 

Eden'in bir söylevi andırıyor?. 
Kamutay mı? Kamutayın çıkar· 

Londra, 28 (A.A.)-Eden bir dığı kanunlar mı? 
söylevinde demiştir ki: Hükumetin Kamutay önündeki 

"Amerika ile dostlugwumuzun mea'uliyeti mi? 
.. . Cumur başkanının dört ıenede 
onemı pek büyüktür. Bu dost - bir seçimle iş batına gelişi mi? 
luk bugün vardır ve ileride de Gerekince unun bile meı'ul edi-
büyüyecektir. Ö dostluc7u kuv • lebilmeıi mi? 
vetlendirmek için yapıl~ası ge- Müıtebit bir saltanatla hain hi
reken bütün şeyleri büyük bir !afetin or~sc!an kaldrrılması, yeri· 
haz ile yapacae-ız. ne ulusal egemenliğin şartlarından 

~ olan cumuriyetin kurulmaıı mı? 
Ulusal hükumetin dıs siyasa Askerliğin bir buçuk seneye in-

sr değişmez bir şekilde .. uluslar dirilmesi • i? 
kurumuna bağlıdır. Kurum yal- Aşar denilen zulmün, belanın 
mz ülkümüzün ifadesi değil: fa- kaldırılmaaı mı? 
k 1 1 Koskoca Oımanh imparatorlu-
at u us ar ara~mdaki ~n.laşa • ğunu müstemleke haline koyan ka-

man13zlıklan gıdermck ıçın pra pitülaıyonlann yeni Türkiyeden 
tik ~ir alettir.,. _, • kaldırılmaıı, buıünkü Türkiyenin 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

hak bakımından acunun en büyiik 
devletlerine e§ olması mı? 

Büyük Sava§ l!onunda yok edil
mek isten yurdun ve ~ürk ulu
ıunun kurtulu§u mu? Okonomsal 
alandaki faaliyet mi? Fabrikala -
rın açılmaıı, hem.:n her §eyimizin 
yurt içinde yapılması mı? Yurdun 
dört bir tarafının ıimendifer yollarİy· 
Je örülmesi mi? 

Vapurlarımızın denizlerde bay
rağımızı daJgalandırmaları mı? 

Bütün ökonomsal i f 1 e r i n 
Öz Türklerin eline geçmesi mi? 

On beş aene önce kapkara bir 
bilgisizlik içinde kalan büyiik 
Türk ulusunur yeni alfabe ile okur 
yazar hale girmesi mi? 

En ileri mili tlerin en ıon ni
zamlarına, kanunlarına göre yur
dun ve ulusun organize edilmesi 
mi? Bunların icaba tına göre yeni 
bir hayata girilmiş olması mı? 

Kadınların ıaylav ve hakim ol· 
ması mı? 

Türk bankalannın yabancı kre
di müesseselerine galebesi mi? 
hangisi? 

Yok olmnı bir hal•• rfüştükten 
aonra fimdi acunun aaygile andığı 
dipdiri, güçlü kuvvetli, onurlu ve 
yepyeni bir Türkiyenin on senede 
kendi kendini yaratması mı? 

On onbef yılda başarılan bu İf· 
ler ıavmakla biter ıeyler mi?! 

Bütün bunlan kısaca anmak la -
zımıa, denebilir ki Türkiye Feniks 
gibi yandı ve küllerinden yeniden 
doğdu. On yılda orta çağlardan 
çıktı. Zamanımız: medeniyetinin 

Yunanistanda 
Seçim 
Muhalifler s ~ime 
girmekten ka~ını· 

yorlar 

Pangalos ve Metaksas 

Atina, 28 A.A. - Azı basılır 
basılmaz Calclarisin ulusal hüku 
meti, meo"ileketin normal duru
ma dönmesi için içten istek gös 
termiş ve bu uğurda yeni seçim 
yapılacağım bildirmişti. 

Bu yeni seçimde parHimento
ya, ulusal kurul yetkeleri veri· 
lecektir. Hükumet ayrışın seçi
me hazırlanabilmesine düşen 
ödevi çoğuyla yaptığı halde en 
ağır suçlanmalardan henüz kur 
tulmuş olan ayrış başkanları 
kendi ödevlerinin memleketi 
nomal hayatına sokmak oldu -
ğunu anlamamışlar ve harp di
vanında Venizelosla olan çalış· 
malannın bir görünüşten başka 
bir şey olmadığını söyliyerek 
memleketin rahata kavuşması -
na çalışacaklarına söz verdik • 
leri halde bunu yapmamışlar .. 
dır. 

Bunlar. seçime girmek için 
yeni yeni isteklerde bulunmuş
lar, hatta kasamklarm salıve -
rilmesini bile istiyecek kadar i
leri gitmişlerdir. Hükumetin en 
azılı düşmanlarından olan Me • 
taksas ve Pangalosun hükume
te karşı seçime girmeleri eski 
(Ulusal birlik) ayrış fırkaları 
başkanlarının hükumete karşı i
leri sürdükleri savın boş oldu -
ğunu göstermiye yeter. 

İste görülüyor ki ,daha düne 
kadar Venizelosla beraber ça -
hşmış olanlar eski seçmenleri
nin oylarına güvenemedikleri 
için seçime girmekten kaçını -
yarlar. 

Boğazlar ve 
Bulgarlar 

Sofya 28 (Hususi muhabiri • 
mizden telefonla) - Bulgar dS 

keri yazarlarından ve ihtiyat za 
bitleri cemiyeti belli başlı aza -
lanndan Ceneral Sabunarof yaz 
dığı bir makalede boğazların si .. 
Iahlanmasından bahsetmiştir. 
General şunu demektedir: 

''Bulgaristan için Çanakkale
nin tahkimi bir tehlike teşkil et 
mez. Bizim Türkiye ile alıp ve· 
receğimiz yoktur.,, 

Bulgar komünistleri 
Sofya 28 (Hususi muhabiri -

mizden telefonla) - Bugün 
Sof ya mahkemesinde Bulgar şi 
mendif erlerinde komünistlik 
propagandası yapmakla suçlu 
olanların muhakemesine başlan 
dı. 31 Komünist suçludur. Bun • 
lar rejime karşı isyan hazırla -
makta ittiham edilmektedirler. 

tıembollerinden biri oldu. 
Ve bu, her bakımdan .• 
Atatürk başta sallanan bir bay • 

rak.. ve biz, durmadan ilerliyoruz .• 
Yarınlara doğru .. 

• Biz, neredeyiz? 
Biz, nereye gidiyoruz? 
Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? 
Bütün bunlan biliyoruz. Bilerek 

ilerliyonız. 
Diktatörlük! Bize anlamı olma

yan terimlerdendir. 
Diktatörlük, hulyacılanna, ona 

baş ciienlere kutlu olsun! 
Fakat hayır! 
Onları da düştükleri hastalık· 

tan kurtannak la:zım .. 
lnsanlann ve uluııların hakimli

ği, egemenliği Türk devriminin 
hoşgörülük (6) kabul etmez pren
siplerindendir. 
. Ye~yüzünde, tutsak (7) görmek 
ıatemıyonız. 

Mahmut Esat BOZKURT 
Ankara: 24 . 5 - 935 

( 4) Memnuniyet,. 
( 5) Tatbikata. 
( 6) Müsamaha.. 
(7) lş. 
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ZONGULDAKTAN GETiRiLENLER 

Cinayet Bütün Esra
ını Muhafaza Ediyor 
Zonguldaktan Gelenlerden de 
Birşeg Çıkmıgacağa Benziyor 

Muharrem, Salih oftlu Mehmet, Salih oğlu Haştn, 
Rıhtıma çıkarı.ıyorlar 

Sarıyerde on yedi yerinden 
oıçakla vurularak öldürülen Er
meni madamı Mari Elmasyanm 
katilleri olmasından şüphe edi
len üç kişinin Zonguldakta tev
kif edildiklerini yazmıştık. Mu
harrem oğlu Muharrem, Salih 
oğlu Mehmet ve Salih oğlu Ha
ş:m adlarındaki suçlular, dün 
Mersin vapurile şehrimize geti
rilmişler. doğruca mevcutlu o -
larak polis müdüriyetine gön· 
derilmişlerdir. 

Cinayet tahkikatile ilk gü
nündenberi meşgul olan müddei 
umumi muavinlerinden Ferhat, 
suçluların sorguları ile geç vak
te kadar uğraşmı.ştır. 

Dün bir yazıcmıız Muharrem 
ve Haşim ile ~örüşmüştür. Bun
lar diyorlar ki: 

"-Biz ü~ yıldanberi Zon
guldakta Nazifin inşaatında ça
lışıyoruz. İstanbula o zamandan 
beri gelmedik. Bizi Zonguldak
ta yakaladılar, buraya gönder -
diler. Bizim hiç bir şeyden ha
berimiz yok. Esasen çalıştığı
mız şirketten yapacakları tah -
kikat ta hadiseyi aydmlatacak
tır.,, 

Salih oğlu Mehmet te, mem -
leketinden Zonguldağa yeni gel 
eliğini, hadiseden malfunatı ve 
haberi olmadığını aı:,ılatmıştır. 
. Dün akşam geç vakte kadar 
devam eden sorgulardan müs
b~t b!r netic~ çıkmamıştır. Ha
~ıse~ıı_ı ~on ı~kişaf vaziyeti bu 
uç kışının cınayetle alakalan 
bulunmadığı yolundadır. Tah -
kikat bugün bitirilirse suçlular 
salıverilecek ve yerlerine gön -
derileceklerdir. 

Şeyh Saidin kardeşi 
hakkında tahkikat yapıhyor 

Maalkarada, başkasına ait 

.. TAN " m tcfr:kası : 37. 

Bürhan CAHiD 

- Artık tenis kortlarımıa sık 
sık gelebilirim, diyordu. 

• 
Basibrin'in sakin, dümdüz 

hayatı Nadya'nm gelişi ile bera
ber yavaş yavaş canlanmağa, 
mühendisler arasında bir şık • 
laşma, incelme modası göriın -
meğe başladı. 

Moreno bir iki gün ortadan 
kaybolduktan sonra bir akşam 
eEnde bir kutu ile göründü 

Daha yemeğe başlanıamış -
lardı. 

Derin b:r Eaygıyla Nadya'nm 
önünde eğildi ve kutuyu uzattı: 

- Küçük bir seyahatın hatı
rası madam. Değersiz bir şey. 

Nadya şakrak bir sevinçle he
diyeyi aldı ve ~ç~ı. • 

Bu kesme bıllur şışede kr·ku-
• de~hal fışkıran güı:el bir la -
:vanta idi. """ 

nüfus tezkeresini kullanarak 
şehrimize kaçak olarak gelen 
Şeyh Saidin kardeşi Tahir, sulh 
ceza mahkemesinde sorguya çe
kildikten sonra, sürgün edildiği 
Maalkaraya tekrar gönderilmiş 
ti. 

Tahir hakkında müddei umu
milikçe, başkasına ait nüfus tez 
keresini kullanmak, han odaba
şısı Yaşar hakkında da, hana 
aldığı; kimseler hakkında zabi -
taya beyanname vermemek suç 
tarından dolayı takibata başlan
mıştır. 

Maalkarada bulunan Tahirin 
mahallinde istinabe suretile sor 
guya çekilmesi muhtemeldir. 

• Galatada Abdullah isminde 
birini 2 liralık bir alacak yüzün-
den öldürmekten suçlu Cafer 
oğlu Mustafanın ağır cezada 
duruşması yapıldı. 

Dünkü celsede müddei umu
lik makamt, iddianamesini oku
yarak, suçluya ceza kesilmesini 
istedi. 
Duruşma müdafaa yapılmak 

üzere başka güne bırakıldı. 

Üniversitede 
Yeni binalar 

Üniversite bahçesinde yapıl
makta olan rasathane binası 
bitmek üzeredir. Bina 15 hazi
rana kadar hususi bir komisyon 
taraf mdan tetkik edilecek ve 
teslim alınacaktır. Bundan son
r~ Avrupadan gelen aletler ye
rme konacaktır. Bu iş gelecek 
ders senesi başına kadar bitmis 
olacaktır. Üniversite nebatat ve 
hayvanat enstitüsü için Alman
yaya sipariş edilen aletler de 
gelmiştir. 

Nadya: 
- Ne incelik, ne nezaket! di

yordu. Zaten lavantam da azal
~ış:ı. Burada bir şey bulm1.n·n 
ımkam yok. 

Moreno Nadya'nın bu sıcak 
ve c~ndan sevinci karşısında 
kendınden geçmiş gibiydi. 

.. ~~ovani hırsla, kinle onları 
suzuyordu. 

. ~adya'nın birer damla yakut 
gıbı parlayan alevli dudakları 
Moreno'ya teşekkür ederken a _ 
ralarma atılmamak içiil kenuini 
güç tutuyordu. 

Nadya bu teşekkürle kal-na -
yarak elini Moreno'ya uzattı. 

- Bu nezaketinizi asla unut
mayacağım. 

İspanyol, avucundaki bu yu -
muşak, mini mini elin atıı:şini 
bütün damarlarında duv1u, sar
sıldı, başı döndü, gözleri karar
dı. 

Ve inler gibi mırıldandı: 
- Oooh, madam! 
Bu akşam N ad ya çok neşeliy

di. Yemekte bir çok söyledi ve 
güldü. Provaniye güzel kadının 
bu canlılığı kırbaç gibi gtlij:or· 

Zayıflamak 
istiyen Bayanlara 

Bu yıl bayanlar için şişman
lık moda olacakmış diyorlar, 
ama, bu habere onlardan pek 
azı inanıyor. Galiba şair: 

O cülendam bir al 1lle bürünsün yür~s~n, 
Ucu cönlüm cibi ardmca sürünsün yurusun. 

dediğinden, biraz şişmanca o-
lan bayanlar hep fidan boylu 
olmak için yemeklerini azaltı
yorlar, birçok yol yürüyorlar. 

Vakıa, fazla şişmanlık ne ba
yanlar, ne de baylar için iyi bir 
şey değildir. Endamı bozduk -
tan başka, kalbin üzerine yağ 
biriktirir, nefes darlığı, baş 
dönmesi, dennansızlı~ getirir. 
Bundan dolayı, - zayıflamak
ta bir zarar yoksa - incelmeğe 
çalışmak, hele bayanlar için 
pek haklı bir arzu sayılabilir. 
Zayıflamak istiyen bayanla

nn çokluğundan, hekimler in -
sanı zayıflatmak için türlü tür
lü yemek listeleri düşünmüş
lerdir. En kolay bir tanesini de 
ben söyliyeceğim: Öğle yeme
ğinde 20 gram kızarmış ekmek, 
50 gram et söğüşü, sıcak ve şe
kersiz bir fincan çay. Akşam ye
meğinde 200 gram kızarmış ek
mek, 2 yağsız yumurta, 60 
gram yağsız et ile 100 gram sa
lata yahut haşlanmış sebze, 20 
gram kuru peynir. 

Bazıları iki öğün yemeğe da· 
yanarnıyarak, daha çok yemek 
isterler. ö halde: Sabahleyin 
50 gram kızarmış ekmekle bü
yücek bir fincan sade kahve; 
onda ekmeksiz iki yumurta; 
öğleyin 250 gram pirinç yahut 
o kadar patates; akşam beşte 
büyücek bir fincan sade kahve; 
akşam yedide 100 gram kızar
mış ekmek, 100 gram yağsız et, 
40 gram kuru peynir. 

Her halde mümkün olduğu 
kadar az su. 

Yalnız az yemekle insan za
yıflıyamaz. Yavaş yavaş arttır-

mak şartile ylirümek, yokuş 
yukarı çıkmak lazımdır. Önun 
yerine evde kalıp cimnastik 
yapmak ta olur. Günde üç defa 
onar dakika, bir duvarın önün
de durarak kolları başın yuka
rısına kadar kaldırıp kolları 

önden arkaya doğru hareketler 
yaptırılır. 

Fakat ... zayıflamak her va
kit zararsız bir şey değildir. He
le, bayanh.rda şiş.manlrk çok 
defa lemfatik olmaktan ileri ge
lir. Ö vakit insan zayıflarsa ar
kasından nezle, grip, ziyade 
dermansızlık, daha sonra ve
rem gelir. Şişmanlık bazı ba
yanlarda verem hastalığına 
karşı tabiatin kurduğu bir mü
dafaa, koruma halidir. 

Önun için zayıflamak istiyen 
bir bayanın her şeyden önce,za
yıflamaktan zarar görmiyeceği
ni iyice anlam~sı, kısa sözle he
kiminden zayıflaması için izin 
alınası lazımdır. 

Lokmzn Hek·m 

du. Yemekten sonra konuşur
larken söz buradaki toplantı ha
yatının sönüklüğüne geldi. 

Nadya'mn kırmızı dudakları 
bükülmüştü: 

- Genis, konforlu evim olsa 
daha san{iml eğlentilerimiz, 
toplantılarımız olur. Fakat P. -

vimizdeki eşya bir hizmetçi oda
sını doldurmayacak kadar az . 

Turgudun kaşları çatılmıştı. 
Karı kocanın buraya ne şart

larla geldiklerini bu kadar ça • 
buk unutmalarına kızıyordu. 

N ad yanın bu sözünü kocası -
nın düzeltmesini bekliyordu. 

. ~uhtar Arif bunu işitmemiş 
gıbı, dalgın etrafına bakıyordu. 
Turgut dayanamadı. Ayağa 
k~lktı ,..ve hepsine birden toptan 
hır selam vererek gazinodan u _ 
zaklaştı. 

Bu akşamdan sonra Provani 
de garip bir çalışma başladı. 
Kumpanyanın miman oldu • 

ğu için kendine güzel bir bina 
yaptırmıştı. Bu ev de ötekilere 
benzemekle beraber Vatsonun 
villası gibi etrafında geniş bir ta 
raçası vardı. ~ 

MASONLAR END•ŞEStZ 1 . iki Taraf 
Ne Diyor? Türkiyedeki Masonluk 

Kalkamaz Diyorlar 
Şirketi Hayriye va- • 
pur~na binenıer, "Maşrık ı azam,, Bu B ah sın 

bınmeyenıer Görüşülmesine Değer Bile 
Şirketi Hayriye ile Anadolu d • 

Hisarı halkr arasında anlaşama- V e r İ 1 m e d İ ğ İ n i 5 Ö Y 1 e 1 
mazlık devam ediyor. Bu civar 
halkı ikiye ayrılmıştır. Bunla
rın biri vapurla, diğeri sandalla 
gidip gelmektedir. Dün her iki 
kısım halk ile temas ettik. San
dallarla seyahat edenler evvelki 
fikirlerinde ısrar ederek diyor -
lar ki: 
"- Sandalla karşrya geçip 

İstanbul tarafına tramvayla git 
mek bize on iki buçuk kuruşa 

mal oluyor. Halbuki şirket 15 
kuruş alıyor. Bunu gidip gelme 
olarak hesap edersek günde beş 
kuruş fark meydana gelir. Şir
kete niçin beş kuruş fazla vere
lim? Sonra, ayda yüz elli ku
ruş fakir bir aile için az para 
değildir. 

Eğer şirekt bu parayı almak 
için mecburiyet hissediyorsa 
Rumelihisarlılardan niçin almı
yor. Mesafe düşünülüyorsa, ara 
mızda hiç fark yoktur. Şirket 

bu işi düzeltene kadar sandalla 
seyahate devam edeceğiz.,. 

İkinci partiyi teşkil eden va
pur yolcuları ise, diğerlerinin 
fikrine itiraz ederek diyorlar ki: 

"- Bizde Anadolu Hisarı 
yolcularıyız. Sayımız mahdut 
olmakla beraber vapurla seyaha 
ti tercih ediyoruz. Çünkü şirket 
haklıdır. Orada yüzlerce me
mur, amele çalışıyor. Bunların 

Türk ve çoluk çocuk sahibi ol -
duğunu da düşünürsek şirkete 

karşı olan fikirlerin doğru olma 
dığınt görürüz. Şirketin Boğaza 
yapığı tenzilat 927 dcnbcri yüz
de kırkı bulmuştur. Nihayet 
Rumeli Hisarına olan kısma bi
raz daha ucuz bilet satmasını da 
çok görmemeliyiz. Tramvay re
kabeti için bu, senelerdenberi 
devam ediyor. 

Netice itibarile şirket, hazi
randan itibaren tatbik edeceği 
yeni tarif esinden dolayı takdire 
şayandır. Şirket bu yüzden bir 
sene için belki zarar bile ede
cek! Yalnız şu noktaya işaret 
etmek isteriz: Hisar halkı aca
ba şimdiye kadar niçin itiraza 
kalkmadı da bütün iskeleler için 
olan yeni tarifeyi duyduktan 
sonra harekete geçti? Bir türlü 
bunu anlayamıyoruz!,. 

Diğer taraftan, hadise hak -
kında şirkette hiç bir hareket 
görülmemektedir. Ancak, duy
duğumuza göre şirket halka ma 
kul bir cevap vermeğe hazırla
nıyor. 

Kökü dışarda olan bütün te
şekküller gibi masonluğun da 
kaldırılacağı yolundaki haber -
ler masonlar arasında haklı bir 
telas uyandırmıştır. Henüz bu 
şayiaları kuvvetlendiren bir ka
rar alınmamıştır. Bir çok masoı. 
lar, bütün bu haberlerin mason 
aleyhtarları tarafmdan ortaya 
atıldığı kanaatini besliyorlar. 

Dün eski masonlardan ope -
ratör Mim Kemalle görüştük. 
Bize dedi ki: 

-"Kurultayda bahsolunan 
bazı mevzularla Türk masonlu
ğu arasında bir münasebet bu
lunmasını hayretle karşıladım. 

Kökü ve idaresi hariçte olan 
teşekküller arasmda masonluk 
hatıra bile ge1mez. Çünkü Türk 
masonları ve teşkilatı direktif
lerini memleket hudutları hari -
dndeki bir kökten ve bir mer -
kezden almazlar. Masonluk, ya
şadığı memlekette varlığını ve 
idealini her seyden evvel ken -
dinden alır. Memleket kanunla
rını her seyin fevkinde saygı ve 
sev~i ile başının üstünde taşır. 
Türk masonları kendilerini sar
sılmaz bir bağla bağladıkları u
lusal düsüncelerle yürür ve yük
f:elirler. 

Türkiyedeki masonluk ta dün 
yanın her tarafında olduğu gibi 
tamamen milli bir teşekküldür, 
insanlık idealini memleket me.ı 
:aatlerilt! içinde :;aşadığı reji -
min icabatma telif et~iştir ve 
edecektir. 

Masonluğun imhasını, mason 
mefkuresinin boğulmasını isti -
yen bilgisiz bazı şahsiyetlerin 
Türk masonlarmı rencide etme 
den ne beklediklerini anlamıyo
rum. 

Acaba Türkideyeki .nasonlu
ğu yıkmakla memleket içir1 bir 
fayda mı temin edeceklerı Ha
yır .. Böyle bir şeyin hatırdan 
bile geçirilmediği muhakkaktır. 
Türk masonları, memleketin ha 
yati meselelerine, büyük feda -
l:arhklarla karışmış insanlar ol· 
duğuna göre fikir hürriyetine 
çok riayetkar olan bir rejim i
çinde, imhalarını kasdedecek 
bir hareketin düşünülmesini bi
le doğru bulmam. 

Masonlar istibdadın yaşadığı 
hür fikirlerin ezildiği memleket 
lerde tehlikeli ve zararlı birer 
unsur olabilirler ve ancak bu 
memleketlerde feda edilebilir -
ler. Türk masonları şimdiye ka
dar memleket menfaatleri bakı
mından kendilerine tevdi edileı. 
hangi vazifeyi yapmamışlar
dır? 

Masonluğun kaldırılacağı hak 
kında söz söyliyenlere gülerim 
Masonlar şimdiye kadar daima 

Provani bir hafta içinde bu - Lakin bu nezaket beni şa -
terası üc misli büyüttüğü gibi şırtıyor Mösyö Provani, Feda
içeridekf odadan ikisini de bir • karlığınıza mukabele edemiye -
leştirerek geniş bir salon mey - ceğiz.Bu pek yüksek bir feragat. 
dana getirdi. Diyarıbekire ka - Ve daha söylüyordu. Mimar mu 
dar yolladığı bir adam iki kam - kaddes bir mihrap önünde baş 
yon eşya ile dönmüştü. eğer gibi yere baktı: 

Mimar arkadaşlarına hisset - - Hiç bir şey değil madam. 
tirmemeye çalışarak evi.ni da~ Kabul etmeniz bana ömrümün 
bir vakit icinde (Basıbrın) dekı en derin zevkini tattıracaktır. 
eşlerine be~zemiyecek bir hale Yarın sabahla beraber evim em 
getirmişti. rinize amadedir. 

Banyosu, güzel eşyası ile bu Nadya artık bir çocuk olmuş-
ev hemen hemen büyük mister- tu. 
!erin en konforlu villfilarmdan Provaniye uzattığı eli bir kaç 
birine benzemişti. saniye mimarın avuçlarını okşa-

Ve bir akşam Provani ye- dı ve İspanyol sendeler gibi sal 
mekten önce yerini alan Nadya landı. İliklerine kadar alevlen· 
mn karşısında Budaya tapınan diği belliydi. 
bir Lama gibi eğildi : Turgut henüz gelmemişti. Şa 

- Madam, dedi. Bana öyle hinle beraber sofraya geldikleri 
g.el.iyor ki, oturduğunuz daire zaman bu ev bahsi konuşulup 
sızı .m~mnun etmiyor. Eğer ba. bitmiş, Provaııj sevincinden çıl
na ıltıfat etmek lfitfunda bulu- gına dönmüştü. 
~u~samz ?eni~ evime geçınız, Ertesi gün herkes iş başına 
u~ıt ederım kı, rahat edeceks:. - giderken hizmetçiler "Nadya,, 
nız. nm eşyasmı pek uzak olmayan 
O~un hazırlıklarından zaten yeni eve taşıyorlardı. 

kuşkulanan. Nadya o sihirli ba- I Ev, kendi havasında ve çatı-
kışlarını mımara çevirdi: ısında alem yaratan bir kadını 

himayeye ma.lhar olmuşlardır. 

.ı3u mazhariyet te saf ve samirni 
olan düşünüşlerine ınanı1mış ol· 
masmdandır. Türkiyede mason 
luğun yıkılacağmdan endişeye 

lüzum yoktur. 

Buna inanmakta doğru değil· 
dir. 

Esasen hükumet bu işi bizderı 
daha iyi düşünür ve daha iy1 
görür. 

Masonluk idealinin ne oldu -
ğunu bilmiyenler onun pervasız 
bir düşmanı olmuşlardır. Mason 
lara vat&nsız, milliyetsiz, anar • 
şist diyenler bile olmuştur. Fa • 
kat masonlar memleket sever 
görünen ve bunun için mason • 
luğu yıkmak istiyenlerden daht 
fazla vatanperver insanlardır.,, 

Maşriki 3zam ne diyor? 
Diğer taraf tan, mason M eş· 

riki azamı Muhittin Osman da 
bir muharririmize, bu mesele
nin masonları alakadar etmiye
ceğini, hatta son toplantıların· 
da lüzumsuz addederek bu işi 
görüşmediklerini söylemiştir. 

Temizlik parası 
Vermiyenler 
Şarbaylrk temizlik parasını 

vermiyenlerden bu para, tahsili 
emval kanununa göre ve çok de 
fa eşyası satılmak suretile alını· 
yordu. Bu şekil, bazı şikayetler 
doğurmuştur. Bundan dolayı 

şarbaylık, bu paranın önce kira 
parasına haciz konarak alınma
sını, imkansız görülürse o vakit 
eşyaya haciz konarak verginİ.11 

alınmasını ilgili yerlere bildir • 
miştir. --------Trabzonda fındık satlşları 

Trabzon, 28 (A.A.) - Bugürı 
borsada 935 ürünü ağustos vt. 
eylül teslimi bir vagon fındık i· 
çi 40 kuruştan, üç bin kilo ka· 
buklu fmdrk ağustos teslimi 23 
ten, dört bin kilo tombu1 fındıi( 
eylül teslimi 21 kuruştan satıl• 
mıştır. 

934 ürününden iç 62, kabuk" 
lu tembul 31 kuruştan satılmaJ( 
tad\r. Stok fındık yok denecek 
kadar azalmıstır. 

Erzurumda bereketli yağmur 
Erzurum, 28 A.A. - Dündel1 

beri bereketli yağmurlar yağ .. 
maya başladı. Kuraklık çekeı:ı 
yerler halkını bu yağmur çok 
sevindirdi. 
Buğday fiyatı düşmüştür. , 

memnun edeceyk kadar zengin" 
di. 

Ve mimar bütün bu güzel e§: 
ya ile beraber iki hizmetçisiıll 
de evde bırakmıştı. .... 

Yeni terasi elli, altmış . kışı " 
lik bir kalabalığı eğlendırece 
kadar genişti. Verandanın tava 
nına renk renk fenerler asılıJl~~; 
tı. Pencerelerde tül perdeler rurı 
garlanıyor, verandaya kapı.lda 
açılan büyük yemek salonu_rı i 
karşılıklı büfeler kalabalık bır :ı.ı 
yaf et verebilecek servisle dok· 
görünüyordu. Nadya daha o a ... 

. · e Cv 
şam, ahbaplarını yem evı~ ~·· 
ğırdı, bu onlar için bir 5iırP 1i 

olmuştu. 
d& Yorgun, argın kasabaya 111 

nen mühendislere (Nad~a) rıô 
küçük hizmetçileri daveuyele 
ni dağıtıyordu. .,, 

bersı~ Turgut kendinden ha 
olan bu göçe pek kızdı. 

}1 -"Nadya,, nm ve yahııt Mt, oi· 
tar Arifin ona sormadan k~-tle 
lerine verilen t:vi bırakıp gı~j. 
leri neı:aketsizce bir hareket ar> 

.<Arkası v 
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-18- ~ 
Harb (T. Kö.) ' 
Cic:aı, mücadele - Savaıı 
Mücadele etm~k - Sava§:•lak 
Uğr~ 
lJgra, :nak 
Savai.mn 
Ugraş.uın 

k liarb kelimesinin yakutça kökü 
v arp'tır. Bu kelimeyi kazanınca, sa
_ aş sözünü cidal ve mücadele karşılı· 
gı .ol.arak alıyoruz: "Son asır doğu 
~rıhınde en büyijk devrim, türk er-
ınJik savaşı'dır.,. 

f~·~smet İnönü, yıllarca, denk büdce 
1 rıni yerleştirmek için savaştı.,, 

"B· t" ı:. lkü için savaşmıyanların öm-
u boı:ı .. ~ geçer.,, 

rn Uğraşmak kelimesinin kılavuzda 
1 cşgul olmak karşılığı alındığını bi
?0ruz: "Dündenberi senin işinle uğ
~§ry~rum.,, cümlesinde uğraşmak 

rn .~§tigal etmek yerindedir. 
•. 1~urkçenin incelikleri var. Eğer : 

11 
1 gündenberi Kamutayda, bu ka

d Unu çıkarmak için uğraşıyorum.,, 
~seniz, burada "uğraşmak., savaş-

k anlamına geçiyor. 

'" l{tlavuzda meşgale kelimesi "iş,. ve 
l!ı .•• mu guç,, diye karşılanmıştır. "Savaş,. 
ca~eleyi karşıladıktan sonra, meş

~~~nın tilrkçe karşılıkları arasına uğ
ş 1 da koyamaz mı? 

..ı· Uğraşınız nedir? - Meşgaleniz ne"lr, . . 
ta~ vakit savaşkan osmanlıca "mü
'ttı dıI,. ve uğraşkan da bir düzüye 
~ C§gul olan, bir işin pe§ini bırakmı-
~ .. anlamına gelebilir. 

la .Ben bir ülküye özveren savaşkan
rı Severim.,. 

rı· Savaşmak ve uğraşm~ k~limeleri-
0:~· tlirkçede ayrı özel anlamları da 

Ugunu unutmamalıyız. 

• lıa. Muhafaza etmek - 1 - (T. Kö) 
tın.ak 2 • Gözetmek, şaklamak 

o]dl<:.Iavuzda muhafazanın türk kökü 
''ha Ugunu görüyoruz. Fakat onun 

tırnak " ·· t k " kl k diye .. goze me ,, sa ama ,, 
ayrı karşılıkları da var. 

"b Barınıak kelimesini barınmak ve 
tz Ur~ Ve baru., dakl barı eösilnil ha

t]alllakta bıçbir özveriden çekinmez. 

~ "13iz yurt barımı için hazırlanırken, 
t asanıızın barışçılık ülküsünü de 
Cızetiriz ... 
··ç 

tın antamı yarına kadar saklar mı· 
ız?., 

:au .. 1\. , orneklerde geçen yeni kelime : 
r Kan - Halisüddem 

• ~" ~a.k, ~ - Aldmnadan, aldırmıya. 

13
. yarak, halde,, beraber .. 

~e ~r~ok kimselerden "rağmen,. keli
l!oı~nın yerini bütün bu karşılıkların 

Utamadığı sözünü işitiyoruz. 

~~stahğına rağmen - Hastalığına 
"'llIYarak. 

li~avanın soğukluğuna rağmen -
~dı anın soğukluğuna bakmıyarak, 

trnıyarak .•• 
l3Ut .. 
~ ~n bunlar doğru, fakat "arzu-
tııi;y~~nıen., sözünü böyle anlatabilir 

" Osınanl d ~ ·· ·· "d' vnda .. ıca a ragmen sozu yenı ır. 

~le !l. once hilaf sözünün türlü şe· 
a tinın kullanıld.;ını görüyoruz. 

tlqb~~men için tek karşılık karşın 
~Bütün imkansızlıklara rağ· 

~~IN ROMANI : 10. 

Ahmet Cevdet 
ö 1 d Ü .. 

Burada bir ölüyü öğmek istiyorum. 
Bir ölü ki, onu en az tanıyanlardan 
birisiyim. (Ahmed Cevdet) in sözünü 
etmek istediğim anlaşılmıştır. Bizim 
çağdakiler, doğmadan, (lkdam) adın 
da bir gazete çıkaran bu 7 3 yaşına 
erişmiş gazeteci; belki en iyi gazete· 
cilerden değildi. Ancak, gazeteciliğe 
en düşkün olanlanfo.n biri idi. 

Bir Okul öğreteni için ders verdiği 
kürsüde bir coban için koyunları 
başında. 'bir av-ukat için hak yerinde 
düşüp ölmek ne ise, Ahmed Cevdet 
icin de. Basm kurultaym·n toplandı
ğı günler Ankarada ölmek o idi. 

Gençlik, yalancı aşılarla yeniden 
ele geçmez. Sevgi ve bağlılık denilen 
iki şey vardır ki, adamı gençleştirir. 
Ahmed Cevdet te tuttuğu yolun yo
rulmaz bir yolcusu idi. Ve ondan do· 
layı da gençti. Gençliğini, korumağı 
bildiği için genç kalmıştı. 73 yaşında. 
yeniden gazete çıkarmak isteyişi. on
daki gazetecilik sevgi ve bağlantısı· 
nın ne kadar köklü ve ne kadar derin 
olduğunu gösterir. 

Ahmed Cevdetin gazetcciliY,e baş· 
lad·ğı <;ağ. Türklük için parlak bir 
çağ değildi. 

Ancak, bu bitiri«1. f'eç.mişin karan· 
lık ;zıerini birden sildi. 

Bütün gazetecilere. ergec gt'lecek 
olan ölümü düşünerek böyle birer 
bitirişi dilerim. 

lsha'lında ölüm, ölümlerin en yük· 
seğidir, bence 1... 

Salahaddin GÜNGÖR 

men,. bu işi başardım - Bütün im • 
kan!lrzlıklara karşın bu işi başardım ... 

"Her şeye rağmen ı:ize yardımdan 
geri duramryacağım.,. Cümlesine türk 
çede "ne olursa olsun .. diye ba~;lana
cağı gibi, "her sr.ve karsı gelerek, 
karşı koyarak .. yahut "her şeye kar· 
şın,, da denebilir. 

• Tefevvuk etmek - Ostolm::ık, üs-
gelmck 

Fa'k, müte~evvik - Oıgelen, üs-
tün, ba-

Tcfavük - Üstünlük 
Takaddüm ebnek - Ön~clmck 
Mütekaddim - Önce.1<i, öngelen 
Sıyasada parti kuvvetiyle değil, 

kafa kuvvetiyle üstolmağa çalışınız. 
Devamlı bir savaşta, en sonu zek.l 

üsgelir. 
Biz çocuklarımızdan yalnız bilgi 

değil, ıra üstünlüğü istiyoruz. 
Bu işte üsgelen odur., 
Düşmanın üstün kuvvetlerini, ak· 

şama doğru, çekilmek zorunda bı • 
raktık. 

Önceki mektupta söylediğim üze -
re ... 

Bütün savaşlarda ahlak, zekadan 
da öngelir. 

• 
lhtısaı - Uzuğ 
Mütehauıs - Uzman 
Bu asır, uzuğ asrıdır. 
Her şeyde uzuğ kuvvetinin başad· 

lık ettiği bir çağda yaşıyoruz. 
Bayındırlık Bakanlığına, tarife iş· 

]eriyle uğraşmak üzere, bir Amerika-
lı uzman gelmiş olduğunu bilirsiniz. 

YOSMA! 
Etem izzet BENİCE 

Qj~ l>el{i nasıl ve nere'tle sev- ı latayım kardeşim, insan ya şair, 
ll' ~kızı?. ya yazman olmalı ki bu saniye-

ııonrerıt uzun bir iç çekişinden 1 deki duygusunu anlatabilsin. 
a anlatmağa koyuldu: Gözlerim, ateşe girmiş gibi, bir-

t'0~ Onu ilkönce Beyoğlu'nda den kavruldu, güneşe bakar gi
~o~ .. :Ferit İbrahim'in önünde bi, birden kamaştı ..• 
~~>'o~rn. Camdaki resi~lere ba- Damarlarım elektriğe tutul
~tuı h u. Alay olsun dıye her- muş gibi birden sarsıldı ve 
b erk d - ·• · t~ll d a ına raptı~~ı.z gıoı yandı. Ok gibi, yel gibi, yıldı· 
u1r 6 e1

durdwn. Ona, ışıttıre-;ck rım gibi bir şey birden onun 
Q es e. "N .. 1 . 1 " t!dirn • e guze resım er gözlerinden benim beynime, 

......_ V . beynimden de kalbime saplan· 
it~ k'~nı Ceza Kanununun "laf dı. ömrümde böyle şeye ra-;tla· 

a d d" - · · ......, E c ıgı şeyı yaptın! madım. Hep bu bakışın, o görü-
~llu ~ Vet, senin anlıyacağın nüşün etkisi altındayım. Birden 
. ......_ NPtım.. cekti, birden bağladı, birden 

httı. eyse la.kırdım ıkesmiye- ğözlerime, damarlarıma, kanı-
' ma girdi, tutsak etti. iri, alevli, 

•- ~e ·· · ·· 1 · >ı:ll s guzel resimler .. dedik- esmer, sevgı taşıran goz erı 
~>'le 0~.ra başımı da çevirdim, vardı. Kıvrak, ezgili, yer yer 
~dı.ı b bakayım, dedim. Ne gövdesinin en güzel çizgilerini 

akmasaf.dım? Nasıl an.- kabartan bir görünü§Ü, güne§-

( TAN) rN Ö y KÜS U ( HIKA YE) 

•• 
Olmez, Yaşarsam ••• 

Delikanlı dedi ki: 
- Bir gün seninle evlenece

ğiz. Yuva kuracağız. Çocuğu -
muz olacak. 

Genç kız dedi ki: 
- Ya evlenemezsek .• 
Gözünün önünde böyle bir o-

lağanlığın karanlığı açıldı.Yüzü 
sapsan kesildi. Sırça gibi ince 
yapıda bir genç kızdı. Hiç hır
palamağa gelmezdi. Nişanlısı
nın yanı başında, elleri delikan
lının avuçları içinde, gözleri çi
çeğe, güneşe, ışığa açlacak yer· 
de neden böyle karanlıklara da 
lıyordu? 

Bu dalgmlığr az sonra geçti. 
Fakat yüzünün solgunluğu geç 
mi yordu. Dedi ki: 

- Beni dinle Turgut, ya ev
lenemezsek... Ben hasta yara
dılışlı bir kızım. Bakalım şurada 
daha ne kadar yaşayacağım. 
Bir ay kalsa bile, düğün günü
müze yetişebileceğimi ummuyo 
rum. 

Delikanlı dedi ki: 
- Ne yersiz şeyler düşünüyor 

sun? Buranın serin su kaynak
ları, buranın yeşil çerçevesi, bu
ranın havası seni daha çok genç 
leştirecek, daha çok olgunlaştı
racak. Bak göreceksin, daha ne 
çok yıllar sevişeceğiz, ölümü -
müz ne kadar gerileyecek. 

Delikanlı genç kıza biraz da· 
ha sokuldu: 

- Bir daha böyle konuşma, 
dedi, ölüm bizden korksun. Biz 
ondan ne korkacağız. Hem bu 
ölümü ben tanımıyorum. Konuş 
tuğun dilden anlamıyorum. 
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Bir yıl vardı ki evlenmişlerdi. 
Gene koca dedi ki : 
- Cocuğumuz olursa o za

man daha c:ok iyileşirsin. 
Gem: kadın icini rekti: 
- Bilmivorum TurJrut, bir 

de coct k olursa bu vi;kiime de 
davanahilir mivim? Neden ara 
sıra kafama kan'l(aranlık şevler 
cöküvor. Bir tiirlü silkinin kur-

ten bir parça gibi bakışlara der 
lan, batımdan bir tablo gibi göz
leri alan kırmızı, pembe, ak 
karışık bir teni ve rengi vardı. 

Bütün bu duygular içinde 
kim bilir ona nasıl baktım ki, o 
da hiç kıpırdamadan öylece ba 
na bakakaldı. Ve bu karşılıklı 
bakışmamız birkaç saniye sür
dü. 

Ama niçin baktı ı. 
Hoşuna mı gittim?. 
O da beni, benim onu görü

şümle mi gördü ? • 
Ne oldu'!. 
Hiçbir şey bilmiyordum. Ya

nma sokuldum. Ağız alışkanh
ğile ama bambaşka bir ruh de
ğişikliği içinde titrek bir sesle: 

- Ne kadar güzelsiniz?. 
Dedim. Hiç aldırmadı. Tepe

den tırnağa beni bir süzdü, hızlı 
adımlarla yürüdü. Bu öyle bir 
süzüştü ki bana ardından sürük
lenmeği emreden, duygularımı 
derleyen, katılaştıran, onlara 
anlatımını ve şuurunu veren 
bir süzüştü. Ben de yürüdüm. 

Bir dükkana girdi. Bir saniye 
dü§ündüm: 

tulamıyorum. Hele yalnız kal -
dığım vakitler içimi bir korku 
alıyor. Ölüm korkusu... Ana 
olursam, yavrucak küçücük ya· 
şmda bensiz kalır diye korku · 
yorum. 

- Ciğ"erim, geçen yıl da böy
le söylüyordun. Ben sana böy
le sacma korkunun bizim yuva
mızd~ yeri yok demistim. De· 
diğim çıktı. Bir yıl geçti, şimdi 
daha güzelsin, daha sağlamsın. 
Bir de yavrumuz olursa, bak ne 
olgunlaşacaksın. Böyle şeyler 
söyleyip, içimi parçalama! 
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Yerde emekleyen çocuk masa 

nın bacağına tutunarak dikilme 
ğe çalrşıyor. Cılrz anadan böyle 
gürbüz bir çocuk dünyaya gelir 
mi? 

Yerde emekleyen çocuk ma· 
sanın bacağına tutunarak dog -
ruldu ve anasına bakarak gü -
lümsedl. 

Genç baba dedi ki: 
- Bir gün gelir, onu okulaya 

göndeririz. Okur, öğrenir, yeti 
şir. 

Gen<i kadının dudaktan acı 
acı büküldü, sanki elinde ördü
ğü mini mini çorap ağır bir yük 
müş gibi, elleri dizlerine düştü . 

- Zavallı Apak, dedi, eğer 
ben şu yakınlarda gözlerimi yu 
marsam, benim yokluğumu ona 
duyurma ... Şurada kaç günüm 
daha kaldı ki.. 

Genç babanın yüzü buruştu, 
adamcağız dudaklarını ısırdı. 
Kendi kendine düşünüyordu: 

- Belki karım doğru söylü -
yor. Yaradılışı o kadar ince ... 

Birden sordu : 
- İstersen, seni Bursaya gö

türeyim. Sen orasını seversin. 
O yaz Bursaya gittiler. Son 

baharda döndüler. 
Gene ana dedi ki: 
- Bursa ne güzel yer değil 

mi? Tatlı bir yaz geçirdik. 
- Önümüzdeki yıl bir daha 

- Ben de gireyim mi?. 
Düşünmeme imkan kalmadı. 

Beynim bu sorgunun karşılığını 
zorlarken ayaklarım dükkan
dan içeriye girdi. Unıbalrk ku
maşlara bakıyordu. Ben de 
mendil, çorap, kıravat sordum. 
Satıcı kız: 

- İstedikleriniz burada de
ğil. Dah~ içeriye gidiniz .. 

Dedi. O hiç bana bakmadan 
kumaşları gözden geçiriyordu. 

Gitmekten başka yapılacak 
şey yoktu. 

- Kumaşlara ben de bak
sam .. 

Dedim. Düşündüm: 
- Eğer ters bir şey yaparsa 

dükkanın içinde . kepaze olu
rum .. 

Karar verdim. 
- En iyisi ilerlemek, göz 

ucile onu izlemek, dışarıya çı
karken yine beraber çrkmak. 

Yürüdüm. Arada bir başımı 
çevirip çevirip onu gözetliyor
dum. Birçok şeylere bakıyordu. 
Kumaş toplarım boyuna mat
mazele indirtiyordu. Kıravat, 
çorap, mendil, gömlek gibi §eY.· 

Hergün 5 Söz 
ON .İKiNCi LiSTE 

1.- Sukutu hayal - Umusa 
Sukutu hayale uğramak 
- Umusanmak 
Örnek: Kendisinden o 
kadar iş beklediğimiz bu 
zat, bizi ne çabuk umu
saya uğrattı. 

2.-Tesanüt - Dayanışma 
Örnek: En büyük kuvvet. 
Yurddaşlar arasında da
yanışmadır. 

3.- Seviye - Düzey 
4.- Maksat - Erge 

Örnek : Kültür işlerinde 
ergemiz, bütün yurddaş
ları yüksek bilgi düzeyine 
çıkarmıştır. 

S .- Rekabet etmek - Önür
deşmek, Rekabet - Ö
nürdeşme, Rakip - ö
nürdeş. 
Örnekler: 1 - Ekonomi 
işlerinde lüzumsuz Ö· 
nürdeşmelerin zararını 
çekiy0ruz. 

2.- Önürdeşmek, her zaman 
faydalı değildir. 
3.- Bay X X X, yük
sek zekası ile, bütün ö
nürdeşlerini yıktı. 

Not: Gazetemize göndrrilecek 

t
az lara bu kelimelerin Osmanlı · 

c~ları kullanılmamasını rica ede
rız. 

geliriz. 
- Ah, kısmet olacak mı der

sin? Ben önümüzdeki yıla çıka
cağımı pek sanmıyorµm. 

-4-
Adam avluda yıkık bir duva

rı örmeğe uğraşıyordu. Artık es 
ki nişanlısı, eski genç koca de
ğil, yaşını başını almış bir adam 

ı dr. Günes ortalığı kavuruyor, o 
da buram buram döktüğu tere 
bakmadan, duvarr örüp bitirme 
ğe çalışıyordu. 

Arkadan bir ses duydu. Kan
sının sesi .. sırtında ince bir şal, 
yaşlıca bir kadın, diyordu ki: 

- Turgut, bu sıcakta ne uğ
raşıp duruyorsun? Bırak şunu 
da, akşam serinliğinde yap ... 

- Bir ayak önce bitse daha 
iyi değil mi? 
Kadın başını salladı: 
- Onun bittiğini görmeğe 

galiba benim ömrüm yetişmiye 
cek. 
Adamcağız artık çileden çık

mışt. Güneş te iyice kafasına 
vurmuştu: 

- Doğru söylüyorsun karı, 
dedi, bu duvarın bittiğini gör -
meğe senin ömrün yetişmiye • 
cek. 

Yerinden fırladı, elindeki ma 
layı kadının boynuna vurarak 
bir metre kan fışkırttı. Kadın 
yuvarlandı ve ancak o vakit öle
bildi. 

leri satan kısma girdiğim za
man artık onu göremiyordum. 
Satıcılar: 

- Ne istiyorsunuz?. 
Diye soruyorlardı. Ancak, be-

nim aklım fikrim hep ondaydı. 
- Ya kaçırırsam?. 
Ya ben burada iken o çıkarsa. 
Bir daha onu nerede bulabili-

• :> 
rım .. 

Diye düşünüyordum. Laf ol
sun ... gibilerden : 

- Kıravat matmazel ... 
Dedim. Birkaç kutuyu birden 

satıcı kız önüme çıkardı. Birer 
ikişer gösteriyor, ben hep: 
-Hayır .. 

Hayır .. 
Diye geçiyordum. Matmazel: 
- Sizin istediklerinizi anlı· 

yorum. Daha "spesiyalite0 bir 
şeyler arıyorsunuz!. 

Dedi, başka çeşitleri çıkar· 
mağa davrandı. 

-Ölmaz .. 
İstemiyorum!. 
Kalsın .. 
Bakmıyacağım .. 

Diyemedim. Kızcağız birkaç 
kutu daha çıkardı. Her kıravatı 

f BULMACA J 
Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek

limizin boş gözlerine kar-::ılıklarını yer 
leştiriniz. Yedi gün arka ~ kaya bul· 
macamızı doğru çözülmüş olarak gön• 
derenler arasıııda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları. 
mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları s
tanbul (Tan) bulmaca servısine yul· 
laymrz. 

• Birinciye: Gümüş sdat. 

İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Üçüncüye: Bir stil.ı. 
Dördüne.üye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 

Beşinciden onuncuya kanar: (Tanl 
ın altı aylık abonesi armağnn edile· 
cektir. 

12.34 8 9 1 o f'1 

SACA: 

1 - Bal amelesi (3). Tatlı bir şey 
(3). Merhum (3). 

2 - Telgraf (3). 
3 - Komşu bir devlet ( 4), Çift de. 

ğil (3). 
4 - Dem (3), Şart edatı (2). 
5 - İdamet (2). Geniş değil (3), 
6 - Şikest olmuş ( 5). Mahsul ( 4) 
7 - Nota (2), Bir yemiş (5). 
8 - Manikür ( 4). Emilen yer ( 4) 
9 - Yama (2). Cemi edatı (3). 

Tir (2). 

10 - Seyrek değil (3). Alens (4). 
11 - Öküzün zevcesi (4). Hususi 

(4). 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Beygir (2). Beyaz (2). Bir ev 
hayvanı ( 4). 

2 - Nota (2). Sepa (5) • 
3 - Çok sıcak değil (4). Geyigl 

meşhurdur (3).Şart edatı (2). 
4 - Bir içki (4). S::rsem (4). 
5 - :Akıl (2). Rabıt edatı (2). Ya 

ma (2) . 
7 - Kralice (3). Çok değil (2). 
8 - Cet (3). Kimse (3). Şart (2) 
9 - Sağlam (4). Memleket (2). 

10 - Akıl, şeref (2), Kömür (3). 
11 - Şan (2), Erkek (2). 

Anado1ud3ki ok•·~l- .n:zdan al .. 
dığımız mektuplara cevap: 

Hangi günden isterseniz bulmaca• 
larımıza başlayabilirsiniz ve gönde • 
rirsiniz. Yukarıda söyledi~imiz gibi 
elverirse yedi gün arka arkaya çö
zülmüş ve birlikte gönderilmiş ol • 
sun. Karşılıklar elimize hangi gün 
gelirse kurgaya girebilir. Ve arma • 
ğanlarımız posta ile gönderilir. 

eline aldıkça: 
- Fabrika bunları birer tam. 

yapmış. En güzel kıravatlar ... 
Diyordu. Bir iki tanesini be· 

ğenecek gibi oldum. Fiyatı sor
dum: 

- 475 .. 
Dedi. Zaten bahana arıyordum. 

- Oo ... çok pahalı ... 
Dedim. Hemen yürüdüm. 

Ama, bu boş bir yürüyüş oldu 
Bizim bayanı koydunsa bul. 
Mağazadan bir şimşek gibi dı
şarıya fırladım. Caddeye bakın
dım .. Yukarı aşağı, sokak kala
balıktı. Görmenin imkanı yok. 
Galatasaray'a doğru yürüdüm. 
Gözlerim her yam fellik fe~l 1' 
tarıyordu. Hepsi boştu Om e 
görmek. ne bulmak umudu 1'al· 
mamıstı. Cl·k üzüldlı:n 

Refet gevrek bir kahkdh_ .~. 
vurdu: 

- Kah .. kah .. kah!. 
Sonra ilave etti: 

(Arkası var) 

"' "' * [Bu yazıdaki yeni kelimeler: 
Yazman - edib, Etki - tesir, tut· 
sak - c5ir, izlemek - takıp etmek.] 
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Nazilli'de Pamuk Rekoltesi BORSA 

ÜYELER DÖNÜYORLAR 

Recep Peker Dün 
Gazetecilerle Konuştu 

Nazilli, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Gesen se
neye nazaran iktisadi hareket 
biraz durgundur. Kazanrn en 
mühim zenginlik membaı olan 
incir mahsulünün piyasada istih 
sal fiatına muadil bir fiatla 
satılması müstahsili sıkmıştır. 

Nazillide mevsimine göre 3,5 
milyon kilo incir yetişir. İncirin 
en iyi cinsleri A vrupaya ihrac e
dilmek üzere İzmire gönderiİir. 
İkinci sınıf incirler Anadoluya 
sevkedilir. 

Zeytincilik te Nazillide bü
yük bir istikbale namzettir. A
ğaç miktarı ve bilhassa yabani 
ağaçlar çok fazladır. Bunlar il • 
mi ve fenni esasat dahilinde ıs
lah edilecek olursa, mmtaka da 
hilinde yağ istihsalatı az zaman 
da iki üç milyon kilo arasında 
yükselebilir. 

Kaza merkezinde Sultanhisar 
da yağ fabrikaları mevcuttur. 
Fakat bunların daha asri teşki
latla mücehhez olmalan şart
tır. Bu sene bir milyon kilo yağ 
istihsal edilmiştir. 

Pamuk istihsaıatı 

Nazilli kazasının 934 - 935 
pamuk rekoltesi 1,5 milyon ki
lodur. Gerek pamuk ıslah istas
yonunun yapılması ve ahaliye 
gösterdiği kolaylık dolayısile ve 
gerek kumaş fabrikasının açıl
ması yüzünden pamuk ekimi art 
tırılımştır. Pamuktan, müstah -
sil oldukça istifade etmişse de 
Almanlann pamuk almaması 
yüzünden fiyatlar üçte bir nis -
betinde düşmüş ve mutavassıt 
ihracat tacirleri bundan mühim 
zararlar görmüştür. 

Bu gelen yıl pamuk mahsulü
nün üç milyon kilo raddesinde 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Nazilli çevresi dahilinde zirai 
kooperatifleri vardır. Müstah -
silin ekserisi bu kooperatife da 
hildir. 

Pirinç isf hsalafı 
~ 

Nazilliden on beş kilometre 
mesafede (Azizabat), (Yama
lak) ve (Girenis) ovalarında üç 
bin beş yüz ile dört bin dönüm-
1 ük saha ekilmekte olan pirinç, 
köylere yakın bulunmasından 
dolayı ısıtma tevlit etmiş ve 
ölüme sebebiyet vermiştir. Hal
kın müracaatı üzerine, hükumet 
tedbir almış ve pirinç ekimi ka
yıt altına girmiştir. Hükumetin 
b~ _tedbirinden sonra, rençber 
bırınç ekmekten vazgeçmiş, e
sasen pamuk mntakası olan bu 
ovalara tekrar pamuk ekmek 
suretile, bu ziraat, bir misli da
ha genişlemiştir. 

Mac Andrems N ormets İn
gili~ şirketi: bu mıntakada pek 
eskid~n ben yerleşmiş bir mües
s:s:dır. Bütün mülhakatta teş -
kılatı vardır. Sosyete Nazilli 
muhitinden Menderes sahillerin 
de senede 8, 10 milyon kilo yaş 
meyan kökü satın alır. Bunun 
yaş olarak kilosunu 30 paradan 

ahr. Meyan kökü, binlerce işçi· 
nin geçimine bir vesiledir. Bu 
şirketten maada (Şerbetçi zade 
Hüseyin Galip) firması da az 
miktarda meyan kökü satın al
maktadır. 

Üzilm ve kUkUrt 

Nazilli yaylaları yaş üzüm 
ihracatile meşhurdur. Burada 
halk dilinde salaman üzümü de
nilen razakı ve emsalinden se • 
nede 250 bin kilo ihraç edilir. 

Yapılan bütün vaitlere rağ
men, bağcılar, kükürtsüzlükten 
müştekidirler. Bir hafta evvel 
gelen 130 torba kükürt derhal 
kapışrlmıştrr. Havalar iyi gidi -
yor. Fakat, bilinmez, değişebi • 
lir. Vakit geçirmeden kükürt 
ihtiyacı temin edilmelidir. 

Mmtakanın, bilhassa, merkez 
kazanın, şarkında sebze yetiş
tirme istidadı ziyadedir. Yılda 
kırk elli bin liralık sebze satıl -
maktadır. 

o 
Kazanın umumiyet itibarile, 

toprağı çok verimli olduğu için, 
çalışma tarzı rslah edildiği tak
dirde istihsaıat ta artacaktır. 

Halk çalışkandır. Yalnız nü -
fusu azdır. Milli mücadeleden 
evvel,merkez kaza l 7 - 18 bin 
ve bütün kazada bundan fazla 
nüfus mevcut iken gayri Türk 
anasırın buradan ayrılması bu -
rada nüfusu çok azaltmışt1r. Ya 
kında, kazaya, ihtiyaca kafi, 
nüfus iskan edilecek olursa, mm 
taka çok zenginleşecektir. Esa
sen, yapılacak olan yeni mensu
cat fabrikası da bu nüfusla çok 
alakadardır. Bunun küçük bir 
delili: kaza mm takasına yerleş
tirilen (Grebene) ve sair mahal 
ler muhacirleri, çalışmaları sa
yesinde müreffeh bir hayat ge
çirmektedir. 

Toprağın zenginliği ve her 
türlü istihsalata kabiliyeti, yeni 
gelecek kolları, çok kısa bir za
manda refaha kavuşturacağın -
da şüphe yoktur. Bu söyledikle
rim, Ekonomi BakanlığımlZI da 
alakadar etmelidir. 

E. Hamdi Üstel 
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PARALAR 

Ahı 

Sterlin 618,-
Dolar 123,-
20 Fransız Frangı 167,-
20 Liret 203,-
20 Belçika Frangı 81.-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre Cr. 804.-
20 Leva 23,-
Florin 81,-
20 Çek Kuron 96.-
Avusturya lillİn 22.-
Mark 42.-
Zloti 22.-
Pengo 23.-
20 Ley 16,-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
lsveç Kuroıt · 31.-
Altm 933,-
Mecidiye 48,-
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransız Frangt 
Ingiliz lirası ' 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahml 
İsviçre Fra~ 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron• 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Iı Bankası MÜ· .... 

" " 
N. 

,. .. E 
Anadolu % 60 

,, % 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
TcJe!on 
İttihat değirmencilik T.A.S. 
Şark Değirmenleri 

Sark merkez eczanesi 

Satıt 

622,-
125.-
169,-
205,-
83,-
24.-

806.-
24,-
82,-
98.-
23,-
43.-
24.-
25,-
17.-
54,-
34.-
33,-

i1>34.-
48,50 

230.-

Kapanıı 

12.06 
622,75 

0,79,36 
9,64,62 
4,64,32 

83,71,50 
2,45 

64,08.10 
1,17,44 

19,08,60 
4,23,40 
5,81,43 
1,97,oti 
4,21,-
4.51,40 

78,54,43 
S4,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,10,50 

00.-
9.50 
9,70 

24,75 
42.-
16.-
29,50 
9,-

16,-
2,35 

10.-
58,.25 
27,50 
12,75 

7,75 
0,70 
4,80 

iSTiKRAZLAR 

[Baş tarafı birinci sayfada J 
sele üzerinde iyi bir uzlaşmaya 
varacağız. 

Gazeteci arkadaşlardan Fu
ad kısa zamanda demiryolu 
alanında elde edilen başarıklar 
ve hele yabancı sosyeteleri key
fi ve kamu anıkma uygunsuz ha 
reektlerinin önüne geçilmesi i -

lç Bakanı Şükrü Kaya Baam kon· 
gresinde kapanı§ nutkunu söylüyor 
- Meılek komisyonu son top)antı-
ımda - Ziya Gevher fikirlerini 

izah ediyor 

çin alınmış çok yerinde karar -
Jardan ve bu kararJarm doğur -
duğu iyi sonuçlardan dolayı hal 
km bir hoşnutluk duyduğu
nu anlatarak kamunun hisleri -
ne dilmaç olmuştur. 

Ali Çetinkaya kendisine kar
şı söylenil~n güzel sözlere te -
sekkürlerini bildirdikten sonra 
demiştir ki: 

"Taliim beni ilkönce yurd 
savgası alanında çalrşmağa sev 
ketmiştir. Bu bakımdan yurd 
savgasınm büyük kıymet ve ö • 
nemini çok değerlerim. Ben bu 
işleri görmekle ancak ödevini 
yapmış bir adamın haz ve zevki 

Türk Borcu ı Kupon Kesik 28.25 ni duyuyorum.,, 
.. II .. 26,40 E . k 1 d .. .. nı ,, .. 21.- konomı Ba an ığm a 

Ergani 94,-
Yumurtalartmızm lstikrazi dahili 94.- Gazeteci arkadaşları kendile-
n a k i 1 o c r e t i ri için hazırlanan dondurmaları 

T A H V 1 L A T yedikten sonra Bakana teşek -
Yumurtalarımız Almanyaya kür etmişler ve Ekonomi Bakan 

iki yoldan gönderilmektedir. Rd1tım 10,75 lığını gezmişlerdir. 
Biri Şark Demiryolları ile doğ- Ana~.olu 11;~~Ipon Kesik :~;~~ Köy kahvesinde 
rudan doğruya Almanyaya, di- Anadolu mümessil 51,30 Saat 

16 
otuzda bütün basın ü-

ğeri de Lloyd Triestino sosye-
tesinin vapurlarile Triyesteye !arının himaye edilmesini iste - yeleri Keçiören köy kahvesi~e 
ve oradan trenle Alınanyaya · · B ·· t ·ı . . toplanmış bulunuyorlardı. ır 

mıştır. anetta muş en erını az sonra Parti Genel Sekreteri 
gönderiliyor. tekrar elde etmek için Demir -

Şark Demı.ryollarr sosyetesı· 11 . • - Recep Peker de gelmiş ve saat yo ar sosyetesının yaptıgı ten- · d 
özel bir tarife yaparak yumurta zilattan fazla tenzilat yapacağr- 18 e kadar çok ı~ten vel can an 
larımızı çok ucuz taşnnaya baş- nı söylemiştir. Vapurların, taşı- bir hava içinde onuşu muştur. 
!ayınca dtniz yolile yapılan gön ma ücretleri ucuzlarsa, yumur - Recep peker'in 
d~rmeler azal u~tır. Müşterisi- taların sarsılmadan daha uzun önemli sözleri 
nın azaldığını gören Lloyd Tri- yolda kalabilece~i gözönünde Recep Peker bu konuşmada 
yestino acentesi müdürü Banet- tutularak tecmenlerin bu yolu demiştir ki: 
ta Türkofise baş vurarak vapur seçeceği muhakakktır. "Ön söz olarak köyümüze 

e-:-~~~~~~~~~~--·~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~ No. 3fö ·-

KIRMIZI VE SiY AH 
- İhtiyatlı olun, emrediyo -

rum ! diyebildi. 
J ulien toyluğunu farkediyor, 

sinirleniyordu. Emrediyorum 
sözüne kızması gerekip gerek
mediğine karar vermek için 
haylı düşündü. Oldukça ahmak 
lık gösterip şu neticeye vardı: 

ğu için vakit ilerledikçe korku
yordu, çünkü akşam yine bah
çeye çıkıp ıhlamurun altında, 
karanlıkta o kadının yanma o
turmak lazım gelecekti. M. de 
Renal'e, papası görmek için 
Verrieres'e gideceğini söyledi; 
akşam yemeğinden sonra ev -
den çıktı ve gece yarısından 
sonra döndü. 

sakladığı kadın onu yoksa hiç 
mi sevmemis !" 

Öğle yem~ğinden sonra ma. 
dame de Renal, ziyarete gel
miş olan Bray ilçebayı M. 
Charcot de Maugiron'u ağırla
mak üzere salona girdi. Haylı 
yüksek bir gergef lbaşmda bir 
üş i§liyordu. Madame Derville 
de yanında idi. İşte böyle bir 
sırada, hem de odanın içi gü
neş dolu iken, Julien koca ayak 
lkabısını uzatıp madame de Re
ınal'in zarif ayağına basmağı 
yerinde buldu; kadının ajurlu 
çorabı ve Paris'ten getirttiği 
güzel iskarpini de her halde o 
.zendost ilçebaym dikkatini çek 
mişti. 

Madame de Renal son dere
ce korktu; elinden makasını, 
yün yumağını, iğnelerini dü
türdü ve böylece Julien'in ha
reketi, düştüğünü gördüğü ma· 

STENO HAL 

kası durdunnak için yapılmış, 
faka!. sonuna erememiş bir te
~C:bbus sayılabildi. İngiliz çeli
gınden yapılmış olan o makas. 
çık, çok şükür ki kırılıverdi ve 
madame de Renal, Julien'in da
ha yakında bulunmamasına 
esef ettiği üzerine haylı şeyler 
söyledi. 

- Siz makasın düştüğünü 
benden önce gördünüz, önüne 
geçebilirdiniz; bunun yerine 
bütün gayretinizin bana bir tek
me atmaktan başka bir netice
si olmadı. 

Bütün bunlar ilçebayı aldat
tı ise de madame Derville kan
madı. İçinden: "Bu güzel deli
kanlının ama da budalaca ışle
ri var!" dedi; bir taşra şehri 
"adabı - muaşeret" inde bu gibi 
suçları bağışlamak yoktur. Ma
dame de Renal bir sırasını bu· 
lup:, 

"Çocukların terbiyesi ile ilişiği 
olan bir işde emrediyorum di
yebilir; fakat aşkıma cevab ve
rirken eşitliği kabul etmesi la
.znn. Eşitlik olmayınca aşk da 
~lm~z ... ':; artrk aklını hep eşit
lık~ uzerıne. bayağı düşüncelere 
bagladı. Bırkaç gün önce ma-
d~m~ .. :Oerville'den öğrendiği 
hır sozu, Comeille'in: 

• • • • • • · · • ·. L'amour 
F.~it .. ıe~. cgalitcs et ne Jes cherche pas. 
sozunu (2), öfke ile tekrarlayıp 
duruyordu. 

Julien, ömründe bir tek ka
dın~ bile .ele geçirememiş olan 
Julıen, hır don Juan rolü oyna
makta ısrar ettiği akşama ka
dar. gülünclükten gülünclüğe 
düştü. Aklına biricik doğru şey 
geldi; hem kendine, hem ma
dame de Renal'e srkılnuş oldu .. 

Julien Verrieres'e vardığı za
man papas Chelan'm taşınmak
la uğraştığım gördü; M. Che
lan azledilmiş, yerine de papas 
muavini M. Maslon getirilmiş
ti. Julien ihtiyara yardım etti 
ve FouquC'y ... bir mektub yaz
mağı düşündü. Bu mektubda, 
papashk için duyduğu Tanrı 
çağırısı yüzünden, onun pek el
verişli teklifl~rini reddetmeğe 
her ne kaclar mecbur olmuş ise 
de şimdi pek büyük biı haksız
lığın şahidi olduğunu ve tari
kate girmemeği ruhunun sela
meti için daha hayırlı sandığı
m anlatacaktı. (Arkası var) 

. (2) Aşk, eşitlik aramaz, onu ken· 
dı meydana getirir. (Eşitlik - Mü-
savat). N. ATAÇ 

hoş geldiniz. Sizi bu karşılayı
şım kendi adıma olduğu kadar 
bütün Keçiörenliler adınadır da. 
Köyümüzün gazinosundaki bu 
toplanışta realite bakımından 
ayrı değer alan bir taraf var -
dır. Onun üstünde durmahyrm. 

Biz sadece bir gösteriş, bir 
manifestasyon yapmak için de
ğil bir ve beraber gidişte öz a
maç alan karşılıklı anlaşmamızı 
kuvvetlendirmek için toplanmış 
bulunuyoruz. Toplanmamızın 
konusunu önce de belirtmiştim. 

Bu Keciören köşesindeki ko
nuşmamıi üç gün önce parti ça 
tısı al tındaki konuşmamızın bir 
devamıdır. Benim tarafımdan 
söylenecek yeni bir şey olma
mak ve arkadaşlarımın söyliye
ceklerini dinlemek gerekti. An
cak bir kaç sözle bugünkü ko -
numamızı açmak istedim. 
Gözleri kame\şhr:cı bir hız 
Arkadaşlar, 
Biliyorsunuz ki, yeni Türkiye 

bütün dünyamn gözünde şim -
şek gibi çakan, kafaları şaşırtı
cı ve gözleri kamaştırıcı bir hız 
almrş, bu hızla ileriye, öne doğ
ru gitmektedir. 

Her varlık gibi bir yuce dev
let ve ulus varlığı bakımından 
yeni Türkiyenin kendine has bir 
ana prensiplere sahip olması la
zımdır. Fert, bütün hayta te -
maslarınm, deneçlerinin ve gö
rüşlerinin sonunda bir inana va
rır ve o adamın varlığım bu i
nan besler. Karşılaştığı güçlük
lerde bu inandan kuvvet ahr. 

BüyUk varhk 
Bir cemiyette de sosyolojik 

bakımdan müşterek bir takını a 
kitleler vardır. Hele bir devlet 
ve ulusta büyük varlığa daya -
narak olacak inan özünün öne
mi büyüktür. Devlette bu özü 
politika yapar. Yeni Türkiye 
varlığının dayanağı olan Türk 
fertlerini birbirine bağlayarak 
kütleleştiren, ona karşı varlık -
lar üstünde zinde bir kuvvet çı
karan Kamalizmdir. Kamalizm 
bir ruhtur. Onu ruhlaştıran ana 
doktrinler vardır ki her hangi 
bir masa başında yazılmış cüm 
lelerden ibaret değildir. 

Savaşlar içinde· 

Yeni Türkiye doğuşundan bu 
güne kadar savaşlar, çeşitli ha
diseler ,çalışmalar ve çatrşma -
lar içinde büyümüştür. İşte yıl 
sayısı bakımından kısa, fakat 
içine sıkışan hadiseler bakımın
dan çok kesif ve olgun olan bu 
zaman parçasının kristalize ol
muş neticeleridir ki Cumuriyet 
Halk Partisinin programına e
sas teşkil eder, deniyor. 

Kaynak 
Her cemiyet için, her ulus i

çin bir müşterek inan ve ülkü 
bağı, bir müşterek hız alma 
kaynağı vardır. Her köklü ulus
ta bu ülkü birliğinin esaslarına 
rastlarız. İşte yeni Türkiyenin 
de böyle bir köklü ve kolları bir 
tek hedefe doğru yürüten ülkü 
bağı vardır ki adına Kamaiizm 
diyoruz. 

Bir ulusun bütün idare eden
leri, yazanları, söz söyliyenleri 
o. ulusun menfaatleri için böyle 
bır kutsal ana fikir etrafında 
birleşmiş olmalıdır. 

Karanhk nokta kalmadı 
Biz şuna inanıyoruz ki, hele 

bu dördüncü kurultayda kabul 
edilmiş yeni, geniş programla 
rejimimizin takip ettiği yolda 
hiç bir karanlık nokta kalmamış 
ve bizim kendimize has ve ken
dimize en' uygun hayat formülü
müz bu programda saptanmış
tır. Her hangi bir aykırı fikir 
bu doktrinlere çarptığı zaman 
o?un kendi hayatiyeti ve ken -
dınde mevcut elan kuvvet önün 
d~ ha~if bir dalga gibi geri çe
kılmege mahkum kalacaktır. 

Program 
Kurultayın onadığı son prog 

ram bugünkü hayat icap ve ~art 
larına göre hele kendimize ~y -
gunluk bakımından en mükem
mel bir eksiksiz ve bütün başka 
formüllerden üstündür. Ancak 
biz doğmlara değil, hayata b~~ 

Hava Tehlike
• 

sıne K arşı 
[Baş tarafı birinci sayfada J 

merkez şubesine 300 lira gön • 
dermiş, hava tehlikesini bilen 
üyeliğine yazılmıştır. Bütün ha· 
va kurumu mensuptan maaşla
rından yüzde 2 sini bu hayırlı 
işe bırakmağL kararlaştırmışlar
dır. 

Yurdun her yanında 
hareket başladı 

Ankara, 28 A.A. - Türk ha· 
va kurumuna yılda en aşağı ~C 
lira vererek " Hava teh1ikesını 
bilen üye,, yazılanların sayısr 
günden güne artmaktadır. 

Memleketin her tarafında 
çoşkun hazırlıklar vardır. Pe~ 
yakında illerimizin ve ilçelerı· 
mizin üyelerini yazmaya başla 
yacağız. 

Gayretler geniş'eyor . 
Ankara, 28. A.A. - Hava ter; 

likesine karşı korunma çareleı1 
aramak üzere yapılmağa başla· 
nan gayretler yavaş yavaş ge· 
nişletmektedir. Bir tarafta~ 
memleketini seven ve bu tehh 
keyi yakından gören pek çok a· 
damlar Tayyare Cemiyetine 
kaydolundukları gibi başbakan· 
lık da büti.in bakanlıklara gön"' 
derdiği bir tebliğde bu yardıtrı"' 
larm daha esaslı ve bütün merrı· 
lekete şamil bir surette yapıla' 
bilmesi için kendilerine merbut 
bütün dairelere ve taşra memur 
lanna lazım gelen emirlerin ve• 
rilmesini istemiştır. " 

Lehistanda ulusal 
balon uçuşları 

Varşova, 28 A.A. - Ulusal 
özgür balon uçuşlarına . gir~ı1 
11 balondan dokuzu yere ınmW 
tir. Bunlardan ikisinin uçuş~ 
600 kilometreyi aşmıştır. Öte~1 

iki balondan ise daha hiç bı1' 
haber alınamamıştır. 

karak ileri gidiyoruz. 
Ne Parti bir tekkedir, ne d~ 

onun vücude getirdiği prograrll 
bir ayet. Biz gidi imizde zam&' 
nın icaplarına sıkı sıkıya bağ "' 
lıyız. 

Y arm, zaman gerekliklerinitl 
bizi ne gibi şartlarla karşılaştı.' 
racağını bilemeyiz. Y almz b11' 
şey biliyoruz. Yurdun ve ulusurı 
önde ve ileride olması için de ' 
neç ve sağduyu neyi gösterir~e 
onu yaparız. Onun için hiç bı1' 
zaman değişmiyecek olan Ka ~ 
malizm ana ruhunun dışında t~ 
bik şekilleri üzerinde iyiyi, dog; 
ruyu, güzeli nerede bulursa 
almak ve benimsemek yolunda"' 
yız.,, 

Parti genel sekreteri bu söı: 
lerden sonra arkadaşları konı.l~ 
mağ:a çağırmış ve basın ü~~ı:: 
rinden bazılarının soruları uı 
rinde açık, duru, inandırıcı ce ' 
vaplar vermiştir. 

Memleketin her köşesinde~ 
gelmiş olan gazetecilerin p~rt~ 
nin yetkili bir ağzından verıl~ıı 
izahları dinlemesi ve Ankara ıı.: 
devlet ve parti adam1arile ha a• 
arasındaki sonsuz içtemliği, ~a· 
kından görüp tanıması çok ·ıe 
yırlı olmuştur. Bunun iyi et}(gı 0 
rini yakında gazetelerimizde 
receğimize inanıyoruz. 

pe, 
Ü yeler geç vakte kadar ı.ll"' 

kerle konuşmuşlar ve 1stanb te 
lu arkadaşlar bu akşamki t~~~ı"· 
hareket etmişlerdir. Diğer 1 rtfl 
den gelmiş arkadaşlar da Y: .. e· 
ve daha sonraki günlerde 1' 
ket edeceklerdir. 

Ankaradan ayrılırket 
J3asıı1 

Ankara, 28.A.A. - uzre 
kurultayına iştirak etmek eteri 
gelmiş olan İstanbul ga:e:e bit' 
sahip ve baş muharririerıY eJlıe 
kısım üyeleri bugünkü ~\ı:ıw 
İstanbula dönmüşler ve ~ıırııl' 
yonda iç işleri bakanı ye eııiı· 
tay başkanı Şükrü Ka~a'..~8,Çtı' 
li saylavı Necip Ali Kuçu ere· 
nakkale saylavı Ziya Gevtı it 11· 
tili, Kütahya saylavı ~~b Vt' 
luğ ve basın genel mü~ur e,te' 
dat Nedim Tör ile bütuıı ~JŞ"' 
teciler tarafından uğurl 
lardrr. ritçtıs' 
Aynı trenle cenup ~t1leeJl s1' 

gazeteciler; de şehrimızd 
rılmışlardır. 
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Demir Ağların Hızı 
Ergani Hazinesine Uzanan 
Demiryolu ilerliyor 

Diyarbekir, 27 

Fevzlpaşa - Diyaı:ıbekir hattının Eiazizden itibaren yapıl-
11lakta olan krsunlarında gayretle çalışılmaktadır:. Yirmi kilo
lnetrelik {)lan 23 üncü kısım ile 24 üncü kısma ait Gölbaşından 
Pırnos Hanına kadar yirmi kilometrelik yerde yarma, toprak 
düzeltme, tünel ve köprüler bitmiş, epeyce bir kısma demir dö
§enmiştir. 

Pırnostan Ergani Madenine kadar da toprak ve düzeltme 
Ve yarma işleri bitirilmiştir. Bu kısmın köprüleri yakında ta
lnamlanacaktır. Yirmi altıncı kısmın başlangrç yeri olan Ma
dende de büyük bir taş köprü yapılmıştır. 

Çayırlı mevkiindeki köprülerle, bu kısmın orta merkezinden 
itibaren Didenin ayağından yolun mihverine kadar takriben 
15 metre yüksekliğindeki büyük bir istinat duvarı da bitirilmiş
tir. Bu muazzam duvar yürüyen bir dağ kütlesinin önüne geç
tnek için yapılmıştır. Madene kadar demir döşenme işinin ya
kında biteceği ve nakliyata başlanacağı wnuluyor. .. .. 
Büyük Bir Hastahane Yapıhyor 

Adana, 26 

~' r(Hususi muhabirimiz bildiriyorY - Bu yıl Adana posta, tel
graf, telef on ve tasarruf sandıkları muamelatını bir arada top
layacak büyük bir posta telgraf binası yapılması kararlaştırrl
nuştır. Yeni bina şehrin işlek bir yerinde eski Orozdibak arsa
~nnda yapılacaktır. Arsa için hususi muhasebe 8 bin lira harcı
Yacaktır. Binanın 50 bin liraya çrkacağ"ı umuluyor. 

Yeni bina yaptırıldıktan sonra gayri muntazam vaziyette 
bulunan telefon hatları da değiştirilecektir. Adana, Mersin, 
Tarsus gibi mühim şehirlerin Ankara, İzmir ve İstanbula bağ
lanması için de bazı tetkikler yapılmaktadır. 

Köy Muhtarlarına Ders 
Giresun da 
Üyelerine 

Köy Muhtar Ve 
Kurslar Açıldı 

Giresun Valisi Kemaliye k6yUnde ... 

:Giresun, (Hususr muhabiri
tnız bildiriyor) - Vali Yahya 
Sezai Uzer, iki gün evvel Ke
tnaliye, Mesudiye köylerile Ti
:tebolunun nahiyelerini teftiş 
e~ıniş, numerotaj işlerini ve 
Btoy mekteplerini gözden geçir
llıiştir. 

N umerotaj işlerinin iyi ya
t>ıl.dığı görülmüş, sıra takip 
C"Clılıniyen bazı: yerler tashihten 
t'eçirilmiştir. Keşap yatı mek
tebinde açılan nümune fizik 
~ahçcsinin çok faydalı çalıştı· 
;gı anlaşılmıştır. 
ın· Teftiş sırasında, tsbiliş na-

1YCSinde Dere Çayı yatağın -
~a Yapılan kanal gözden geçi
~ştir. 400 metre uzunluğun-

daki yeni kanal çayın yatağını 
değiştirmiş ve Hacılar köyü ile 
Adabük köyünün ara.zisi su al
tında kalmaktan kurtulmuştur. 

Vali, vilayet merkezine 104 
muhtarla 208 azayı davet et
miş, kammlann kendilerine bı· 
raktığı vazifeyi öğretmek ve 
anlatmak için açılan kurslara 
iştiraklerini temin etmiştir. 
Kurslarda Vali Yahya Sezai 
Uzer, Nüfus Müdürü Sadettin, 
Maarif Müdürü Rifat Necdet, 
J andanna Kumandanı Şemsi, 
Sıhhat Müdürü Haşim, Genel 
Meclis Uyesinden · Doğan, Ilk 
Tedrisat Müfettişi Süreyya, 
Tahsil Müfettişi Ösman ders 
vermektedirler. 

Ay din Nakış Sergisi Kapandı 

, ~ 
~ Y<lın, (Tan) - ~yam HalkevJnin üç ay evvel açtığı nakış 
lıt~surıu bitiren 75 bayana belgeleri ( dip}omal dağ_ıtıldı, hazır-

llcJarı sergiy) binlerce aY.dmlı gezdi.
1 

~ 

Kubilay anıbnda 
İzmir 25, (Tan) - Göztepe 

Cümhuriyet Kız Enstitüsü iz
cileri dün Menemene giderek 
büyük şehit Kubilay anıtını zi
yaret etmişlerdir. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Kütahya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kadınların çarşaf işi 

tamamen halledilmiştir. Çarşaf ve pe. 
çe tamam ile tarihe karışmıştır. 

* Küthya, (Tan) - Kültür Ba
kanlığı B:'\~müfettişlerinden Besim, 
lise idare ve tedrisatını teftişe başla· 
dı. Yazılı yoklamalar devam ediyor. 

* Merzifon, (Tan) - Halkevi 

Samsun 27, (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Köprü ka
zasının Türkmen köyünde çok 
acıklı bir kaza olmuş ve iki kü
çük çocuk ocakta yanarak öl
müşlerdir. 

Hadise ş ö y 1 e olmuştur: 
Türkmen köyünden Bekir Ka
rakaş, odun satmak için şehire 
gitmiştir: Karısı Ayşe de, boş 
durmamak için dağa gidip 
odun getirmek istemiştir. Ay. 
şenin iki yavrusu var. Henüz 
üç aylık olan Kezbanı beşiğine 
yatırmış, iki yaşında olan Şeri
f eyi de ocağın kenarında uyut
muştur. Ayşe odun getirmek 
üzere dağa gittikten sonra, 
ocaktan sıçrayan kıvılcımla, 
evvela Kezban kızın beşiğini 
tutuşturmuştur. Bundan sonra 

1 

biraz ötede uyuyan Şerifenin 
döşeği de ateş almış ve yanma

' ğa başlamıştır. tki yavru ate
' şin harareti ile uyanmışlar, fa-

·· at ne yapmak Iazımgeldiğini 
nüz bilecek çağda olmıyan 

ıı<:i yavru kız, bağırarak, acı fer
yatlar ara~mda yanmışlardır. 
Dağdan sırtına odun yükleyip 
evine dönen talihsiz ana, iki 
yavrusunu kömür halinde bul
muştur. 

MEKTUPLAR 

Otomobil Uğrağı Olan 
Yerlere Atla Posta Taşı
m a k Garip Geliyor 

Boldan En Çok Posta Servis
lerinin Azlığından Şikayetçi 
B oldan, (Seyyar muhabi · 

rimiz bildiriyor) - Di
nardan Koncalıya, Koncalıdan 
Sarayköye düzensiz bir trenden 
haylı hırpalanarak seyahat et
tim. Aydın demiryollan tarihe 
karıştı sayılır, artık ... Yirmi gün 
sonra bizim idaremize geçiyor. 

bundan böyle geceli gündüzlü açık 
kalacaktır. Tertip edilen konferans· 
lar iyi alaka uyandırmıştır. Hafta 
içinde Baytaı Eşref ve Muallim Ve· 
cihi birer konferans vermiştir. Onü
müzdeki hafta da icra işbaşı Hakkı 
bir konferans verecektir. Halkevi 
için bir radyo temin edilmek üzere· 
dir. Bun.fan böyle Halkcvinde daimi 
toploantılar yapılacağı · 'tluluyor. 

.,. Çektiren, son günlerini yaşı-

yoruz. Kazada bir doktor var- ' 
dır. Sıhhi vaziyet memnuniyet 
vericidir. (Baş Tatlı), (İki Ar
ın u t), (Yönaççe), (Hasan), 
(Bucak), (Çarşı Suyu) gibi iç
me sularımız ünlüdür. Kasaba 
hastahanesi tamamlanmak üze
redir. Şehrin gaI'bındaki Yaylfi 
Gölünün, toprağın sulanışmda 
büyük faydası dokunur. Şehrin 
cenubunda yüksek bir tepede 
çocuk sağlık evi kurulması için 
genel meclis kararile dört bin 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Ye
ni mali sene içinde bu iş başa
rılacaktır." 

" yor, çekenlerin rahata kavuş
ma günü yaklaştı, demek ..• 

• Merzifon, (Tan) - Soğuklar, 
bütün bağlan yakmıştır. Bu yüzden 
üzümün az olacağı tahmin ediliyor. 
Son aünlere kadar süren kuraklık ta 
bütün mahsulleri kurutmuştu. Fakat, 
yağmurun birdenbire yağması tek· 
mr yüzleri gıüldürmüştür. 

* Merzifon, (Tan) - Beş mayıs 
çocuk bayramı havalann müsaadesiz. 
liği yüzünden henüz yapılabilmiştir. 
Fakat, esaslı bir mesire yeri olmayı
'ı eğlentilerin tamam ve eğlenceli 
geçmesine imkan vermemiştir. Bele· 
diyemizin, Merzifonun bu htiyacını 
nazarı itibara alması lazımdır. 

Kayseride balo 

Atatürkün milli mücadeleyi ha
zırlamak üzere Samsuna çıktı
ğı tarihi günün sevinçle kutlu
landığını gösteren resimler.Ata
türk gününden iki görüyü tes-

bit ediyor. 

Dil çallşmaları 
Kütahya, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Halkevi, ye
ni sentaks anketi ile uğraşıyor. 
Bu işin nurlu parçalarını üye
lerine dağıttı. Ara verilen köy-

• cülük çalışmalarına önümüzde
ki haf ta yeniden başlanacaktır. 
Bu sefer, civar nahiye ve köy
lerde bir gezinti yapılacaktır. 
Havaların ısınması dolayısile, 

dershane ve kurs işleri durmuş-

Sarayköyde yorgunluk kah
vesini içer içmez otomobille 
Boldan yolunu tuttum. Bir toz 
bulutu içinde kırk beş dakikada 
kazaya vardık. 1stanbuldan ilk 
-çıktığnn günlerin titizliğinden 

eser kalmamıştı. 
tık olarak Belediye Başkam 

Talat Tarakçıyı gördüm. Oda
sında iki genci baş göz etmek
le meşguldü: "Şu nikahı kıya-
yım da öyle görüşelim." dedi. 
Merasim uzwı sürmedi. İki şa
hit dinlendi. Kayıtlar yapıldı. 

Belediye Başkam, yalnız kalın
ca dedi ki: 

"- Belediye bütçemiz 22 bin 
liradır. Kazanın nüfusu 31,085 
tir. Şehriıı imar planını tem
muz sonunda hazırııyacağız. 
Asri mezarlık yerlerini son de
fa istimlak ettik. Çarşının ha
vasını bozan demircileri yeni 
yapılan dükkanlara yerleştiri • 

Belediye başkanının yanın
dan ayrılırken mcmnundwn. 
Memleketin her köşesinde gö
rülen imar faaliyeti insanın 

göğsünü kabartıyor. Havasını 
ve suyunu kusursuz bulduğum 
bu şehir, hiç şüphe yok ki, ya
kında memleketin en şirin bir 
köşesi olacaktır. 

Boldanın en büyük kusuru 
posta servislerinin noksanlığı -
dır. Haftada yalnız üç defa pos 
ta geliyor. Sonra otomobillerin 
hergün uğradığı yere posta pa
ketlerini hayvanla nakletmek 
te doğru değildir. ı-'osta işleri
nin intizama girmesi çok lü
zumludur. 

E. Hamdi Üstel 

tur. Evin kütüphanesi günden 3 Q M kt b • T 1. A 
güne zenginleşiyor. . - .-, e e 1 n 1 eme 1 tı 1d1 
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Bir köylü 
Kansını öldürd ü 

_ , İzmir 25, (Hususi muhabiri

Kayseri, (Hususi muhabirı . 
miz bildiriyor) - Çocuk Esir
geme Balosu şehir sinemasıntn 
büyük salonunda verildi. Çok 
samimi geçen baloda ilbay ve 
Şarbay Nazmi Toker'le Korge
neral Ali Hikmet ve buradaki 
Sovyet mütehassısları bulundu
lar. Kurum menfaatine hazır -
lanan piyango ve çiçek sa.ışı da 
iyi bir alaka uyandırdı. "' 

K andırada 

miz bildiriyor) - Kuşadasrnın 

Selçuk nahiyesinde yürekler 
sızlatan bir cinayet olmuştur. 
Ciceler köyünden Veli oğlu 32 

· yaşında Mevlfıt, genç karısı 
Haticeyi bıçakla ağır surette 
yaralıyarak öldürmüştür. Katil 
koca muhakeme edilmek üzere 
lzmire getirilmiş ve ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Kütahyada 
Porselen fabrikası 

H Kütahya, (Hususi muhabirimiz ayvan Sayımı bildiriyor) - Burada kurulacak olan 
• Kandıra, (Tan) - 1935 yılı porselen fabrikası için Sümer Ban-

hayvan sayımı neticesi alınmıştır. kın mühendis ve fen adamları işe 
Buna nazaran, 47,560 koyun, 15,915 başlamı§lardır. Ağustosta inşaata ge· 
k ... çi, 63 dı:ve, 7,787 manda, 22,855 çilecektir. 
sığır, 1,627 at, 128 eşek, 1 katır var· • Kütahya, (Tan) - 260 vagon 
dır. Cem'an 95,632 baş hayvan bu- buğday alacak bir silonun yapılması 
lunduğu anlaşılmaktadır. için Ziraat Bakanlığınca gereken iş· 

Bu yıl sayım varidatı geçen l!ene- ler yapılmıştır. lnşaata bugünlerde 
den fazladır. ... başlanacaktır1 

Denizlide ismet lnHnU lık mektebi binası 

Denizli, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Denizli vila
yetinde bugün 131 ilkmektep 
vardır. Bunun 21 i merkezde, 
31 i Acıpayam kazasında, 14 Ü 
Buldan, 23 ü Çal, 10 u Çivril, 
22si Tavas, 100 Ü Sarayköy ka· 
zalarındadır. 

Son hazırlanan bir istatistiğe 
göre, bütün vilayette 21,952 si 
kız .. 20,326 ti da erkek olmak 

üzere 42,278 tahsil çağında ço
cuk vardır. Bunlardan 29 545 i 
mektepsizlikten, muall~siz -
likten okuyamamaktadır. Bu 
vatan yavnılclrını bir an evvel 
mektebe, muallime ve derse 
kavuşturmak g erektir. 

Köy Kanunu mucibince 16 
mektebin inşaatı tamamlanmış, 
30 mektebin temel atma işleri 
bitmiştir. 
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Yazan: NizamettlnNAZIF 

i m p a r a f o r, K o n s f a n f i n i ye 
Kapılarını Kapamış Ve 
Arkalarını Ördürmüştü ... 

'' k~tolik. kil.~ses.iyle ~:~reşmek istemiyen "Zo"ot,, far 
Latanler,n kotulUklermı unutamıyan vatanseverlerdi.,, 

Zaten babasının ikinci defa bak, görüyorsun ki uyku uyuya 
tahta çıkışına ve bir kere salta- mıyorum, gözlerimi l:.ırpamıyo
nat zevkini ve zehirini tattıktan rum. Geceleri yatakta bir taraf
sonra kendisinin tekrar Manisa tan bir tarafa dönerek sabahlı -
beyliğine göç etmesine sebep ol- yorum, rahatım kaçmıştır. Ka • 
duğu için sadrazamla r;örülecek fam yalnız bu işle uğraşıyor. 
bir hesabı olan ikinci 

1 

Mehmet Başka ne bir düşüncem, bir eğ
Zağnos'un verdiği haberleri al- lencem, bir zevkim kalmıştır. 
dıkça büsbütün küplere biniyor- Eğer bunalıp dalar gibi olursam 
du. o zaman da gene Kostantaniye 

Nihayet bir gece onunla baş- yi rüyalarıma karışmış buluyo-
başa konuşmak istedi. rum. Seni çağırmaktan maksa -

"Sadrazam Candarlı Halil dım, senden yardım aramak i -
Paşanın konağın~ adamlar gön- çindir. Sen bana babamdan ka
derdi. ihtiyar paşa, çoktan ya - lan en kıymetli yadigarsın ... 
tağma gin11iŞ bulunuyordu. Tekrar ediyorum. Senden ciddi 
Uyandırdılar. (2) Halil paşa gc- yardım isterim. 
lenlere ne istediklerini sordu. Ve ufak bir susma yaptı, bir 
Padişahın kendisini derhal ya- az düşünür gibi oldu. Sonra ke
mna çağrrdığını işitince büyük limeleri tc:ne tane dizerek şu 
bir tetaş ve korku ile hazinesi- tehdidi savurdu: 
ne koştu; büyük bir altın tepsiyi - Sakın bir yanlrş hareket
altınla doldurarak çıktı ve sara- te bulunayım deme ... Bizanslı _ 
ya gitti; ve otuı:duğu odaya dan gelecek, gönderilecek he -
elinde bu içi alımla dolu tepsi ile ~iyelere gönlünü kaptırmama~ 
girdiği zaman ilk işi genç padi- ga çalış. Benim Allahtan gele -
şahın ayaklarına kapanmak ol- cek yardımlara itimadım vardır. 
du. İkinci Mehmet göz ucuyla Fakat senin yardımlarından da 
bir tepsiye bir de sadrazamının b 
korkudan telleri diken diken ol- üyük şeyler ummaktaynn.' 
muş sakalına bakınca hayretle İhtiyar vezir bu sözleri du • 
sordu: yunca tekrar zangır zangır tit -

- Bu ne lala?, remeğe başlamıştı. ö zaman 
Çandarh heyecandan kısılan İkinci Mehmed adamlanna bir 

bir sesle: işaret vermiş, onu kollarından 
- Padişahım .. - diyebildi - tutarak dışarıya çıkmasına yar-

B .. ı f k dım etmiı::lerdi. (*) oy e ev atade zamanlarda kul :ı: 
kısmı efendisinin karşısına eli Bizanslıların manevi kuvvet-
boş çıkmaz. Kölenin kendisi de, leri art~k adamakıllı bozulmuş -
malı da ef endisinindir. tu. Şe?ır kendisini hali harpte 

Bu telaş, ikinci Mehmetli bir addedıyordu. İsfendiyar o<Tlu 
parca daha kuşkulandırmıştı. askerlerinin kanlı maceralar~n . 
Zağnos'a hak veri.r gibi bir an dan ve bu işin Şehzade Orhana 
düş~ndü Çandarlmın korkusu - Anadoluda bir gaile cıkartmak 
n~ ~idermek istediği için gülüm t~~didi~i savurmasından veya 
sıyerek; boyle hır temayül göstermesin-

- Şimdi bana bunlar lazım den. 8?ı:ra !kinci Mehmedin kük
Cleğil lala . • • - dedi - Ben rey.ışını Bızans bir harb ilam su 
Kostantıniyeyi düşünüyorum. re~nde tefsir etmişti. 
Şöyle bir tarafa otur da seninle .. apanan kapular, açılmak 
biraz konuşalım. Kostantmiye şoyle dursun bilakis arkaların _ 
işi için ne düşündüğünü anla - dan .vu~ul~uşlardı. Kostantin 
mak istiyorum. g~:~~ı gunduzlü çalışıyor, düz _ 

Çandarlrya bu söz geniş bir d~gu harb kadrosu eksiklikleri
nef es aldırmıştı. Şöyle cevap nı ;am.amlamaya çalışıyordu. 
verdi: Ik. ış olarak şehirde epey u-

zun hır muhasaraya yetecek de 
- Allah Bizans İmparatorlu- recede erzak biriktirebilmişt' 

ğunun birçok parçalarım efendi- !1'akat birçok vaitlerde bulund~: 
mize nasip etmiş bulunuyor. El- gu halde, yalvardığı yakardığı 
bette ki gene o Allah efendimi- Honyaddan ve Napoli kralr Al. 
zi Bizansın son şehrini zaptet- fonstan hiç bir yardım alama _ 
mek şerefinden de mahrum et - mıştı. Yalnız Papa Beşinci Ni _ 
miyecektir. Bütün kullarınız, kolanın vaadi, bir türlü neticesı 
genç, ihtiyar, biribiriyle yarış gelmiyen, fakat beklenen biri -
edercesine kanlarını dökmeğe cik ümit halinde duruyordu. 
hazırlanmış bulunuyorlar. (Arkası var) 

Kimbilir daha ne tekerleme
ler yapacak, neler söyleyecekti. 
Fakat İkinci Mehmed fazla söy
lemesine meydan bırakmadı. 

- Yeter Lala! - dedi - Bun • 
iırı ben de biliyorum. Yalnız 

' (2) Cincvizli müverrih Dükasın 
tfvayeti. • 

(~) lstanbulun zaptından bahse • 
den Latin müverrihlerinden Toskolo 
ise: (ikinci Mehmedin Istanabul civa 
rında bir meclis kurduğunu, Sadra • 
zom Halil Paşanın burada söz alıp 
lstanbulu zaptetmek müşküllerinden 
dem vurduğunu, Zağnos Paşanın ise 
bilakis Padişahın fikirlerini müdafaa 
ettiğini) yazıyor! 

B R i Ç 
Yeni başlıyanlar için :37 

Kontrcunun arkadaşı: 

ha hafiftir. Buna mukabil ha • 
sımlarm yazılmış sayıları var -
ken yaptıklan deklarasyon, siz 
pas derseniz manşı yapmaları -
na yetmiyorsa, sesinizi çıkarma 
ymız. Meğer ki, deklarasyonu 
kendinize bıraktırmağa veya 
hasma ceza verdirmeğe şüphe -
niz olmasın. 

iki Kardeş Arasında 

Hücum kontru yapanın arka· 
daşı, umumiyetle bu kontru kal 
dırmamahdır. Kontru ancak eli 
kendi deklarasyonundan başka 
bir kıymet göstermezse, mesela, 
arkadaşım tuttuğu zaman bu 
tutması yalnız kozun uzunluğu
na ve kesilebilecek kaatlara da
yanmışsa kaldırmalıdır. Bir de 
yaptığı deklarasyonla arkadaşı 
m aldatmışsa o zaman kontru 
bırakmamalıdır. Mesela assız u
zun bir renk ve bunun dışında 
ufak tef ek kuvvetlerle bir mü -
dafaa deklarasyonu yapmış ta, 
arkadaşı; hıma güvenerek has -
ma kontr demişse bu kontru kal 
dırmalıdır. 

Sürkontı 

Bir hücum kontrundan sonra 
yaprlan bir sürkontrun arttırma 
lann sırasile bağlılığı çok bü -
yüktür. Eğer hasımlar hiç bir 
deklarasyon yapmamışlarsa ve
ya dektarasyonlarını çok aşağı 
bir sayıda bırakmışlarsa yeni -
den bir şey söylemeleri korkusu ' 
yoktur. Bu halde, söylediğinizi 
yapabileceğinize inanıyorsanız, 
sürkontr demekte hiç düşünme
yiniz. Arkadaşınıza besliyebile . 
ceğiniz güvenç burada düşünüle 
cek yegane şeydir. 

Fakat eğer hasımlanmz dek
larasyonlannı; yüksek bir sayı • 
ya çıkarmı~larsa susmak gerek 
tir, meğer ki, deklarasyonlarına 
dönerlerse çok fazla ceza vere -
cekleri muhakkak olsun; yokc;a 
sürkontr hasımlara söyledikleri 
kontrun dipsiz olduğunu göste
rir ve deklarasyonlarını dön -
melerini icap ettirir. 

Kontrakt briçte sayılar oka
dar çabuk artar ki. hasımlar bü
yük bir ceza vermeden dekla -
rasyonu kendilerinde bırakam<. 
maları şartile, hatta şüpheli bir 
sürkontr faydasız değildir. He
le şlem deklarasyonlarından 
sonra, sürkontr mutlak yapılma 
lıdır: Çünkü en fazla kontrlu 
bir löve zıyan edilir, halbuki 
sürkontrlu atlı veya yedi löue
nin karı: çok büyük olur. 

Sayıların rolü 

Leh veya aleyhe yazılın~ bu 
lunan sayıların deklarasyonda 
önemli bir rolü vardır. 

Başlangıç deklarasyonların -
da: 

Alacağı sayı ne olursa olsun, 
başlangıç deklarasyonları sağ -
lam olmalıdır. yazılmış sayınız 
varsa, elinizin kıymeti imkan 
veri vorsa, manş yapmak için 
lazım olan löve adedini birden 
deklare etmelidir. Mesela yazıl
mış 16 sayınız varsa ·iki buçuk 
on ör lövesi ve yekunu altı löve 
tutan bir kaatla bir kör değil, 
iki kör birden söylemelidir, hat 
ta, bazı hallerde, baraj yap -
mak için manşın istediğinden 
fazlası birden söylenebliir. 

Tutma deklarasyonlarında: 
Yazılmış sayı varsa, arkada -

şı; en az kuvvetn son haddile tut 
malıdır. Mesela yazılmış 10 sa
yı varsa, arkadaşın bir sanza • 
tusunu bir buçuk onör lövesile 
iki sanzatuya çıkarmalıdır. 

Değiştirme deklarasyonların
da: 

Arkadaşı tutmak kabil olma
yınc~ yapılan renk değiştirme 
deklarasyonlarım da, eğer ya -
zıl~ış sayı varsa, yine en az kuv 
vetın ~on haddile yapmalıdır. 
Mesela arkadaşın söylediği bir 
sanzatuyu, e~er bu deklarasyon 
;11~~ş yapmağa yetiyorsa üç yan 
~. ır. daı:n. ve ayrıca yarım onör 
l_~ve.sıle ı~ı. Iövelik bir renge de
gıştırmelıdır. 

Müdafaa deklarasyonlannda. 
Eğer hasıml.~rm yazılmış sa: 

yıları varsa, beyle deklarasyon 
lar; hele manşı kurtarmak la _ 
zım geliyorsa, rast gele ve tehli 
keli bir iş olur. Kontrakt briçte 
en vülnerabl iken yaprlan bu gi 
bi deklarasyonların tehlikesi da 

,Manş mı, ceza mı? 

Hasımları mans yapmağa bı
rakmak mı doğrudur, yoksa bu
na engel olarak ceza almak mı? 

Plafonda, mansa bırakma • 
mak için hiç bir zaman kontrlu 
bir löve cezasından fazlasrm gö 
ze almamalıdır. Yalnız hasmın 
bir manşı varsa ikinci manşı yap 
maması için kontrlu iki löve ce
za verebilir. 

Kontrakt briçte : ilk manşı 
yaptırmamak ıçın kontrlu üç 
löve, yani 450 sayr ceza göze a
lınabilir. İkinci manşı yaptırma
mak için de yine kontrlu üç lö
ve, yani 450 sayı ceza vermeğe 
değer. Fakat iki tarafın daman 
şı varsa, öbür taraf m ikinci man 
şı yapmaması için yalnız koutr 
lu iki löve ceza vermek olabilir. 

Bütün bu hallerde, cezayi ter 
cih etmenin asil kari, ceza mik -
darile hasmlarm manş yapma -
malanndaki kar arasında bulu· 
nan az sayı farkında değildir. 
Asıl kar şundadır ki, hasımlar 
ekseriya, hele manş yapılamı
yorsa, kontr demekte tered
düt ederler ve verilen ceza ha -
fif olur; bir çok hallerde de ha -
sımlar taahhütlerini bir löve art 
tırarak değiştirmeği tercih eder 
ler ki, o zaman da bu değiştir . 
me ve bu bir löve fazlalık onları 
daha kolay düşürür. 

Şu halde iste daha fazla ha -
snnlann sahsiğ ovun lvırakter -
terinin rolü vardır. 

Erenköy Bağdat caddesi Ay
ten imzasile aldığımız bir mek
tup kıskanç bir genç kızın sev
gilisinden şikayetlerini anlatı
yor. Fakat bu genç kız henüz 
nişanlı bile değildir. ö halde 
bu kıskançlığa s e v g i s i n -
den başka sebep olmamak la
zımgelir değil mi? Hayır. id
diasına göre o da yok ... Okuya
lım: 

"A. ile iki senedenberi tanışı
yoruz. Bu tanışma bir hastaha
ne arkadaşlığiyle başladı. O sı· 
rada benle alakadar olan başka 
bir genç vardı. O beni ziyarete 
gelirken A. ile de ahbab oldu. 
Fakat ikimiz de hastahaneden 
çıktıktan bir müddet sonra ben, 
beni çıldırasiye sevdiğini söyle
yen gencin küçük bir lakaydisi
ni görerek ondan yüz çevirdim 
ve A. ile sevişmeğe başladım. 
Buna sevişmek denir mi? bil -
mem. Çünkü onun beni hemen 
her gün daktilo bulunduğum da 
İrenin kapısında beklemesine 
kaqı ben onu bir kere bile ara
mak lüzumunu görmüyorum. 
Çünkü ben çok ciddi bir aşk bek 
lerim. Halbuki A. da bana iste· 
diğim derecede bağlı değildir. 
Hala gözünün başkalarında ol· 
duğundan emin idim; geçen 
gün bir vapur gezintisinde bu -
nu gözlerimle gördüm. Karşı • 
mczda oturan bir genç kızla ben 
den gizli gülüşüp selamlaştılar. 
O benim böyle şeylere ne kadar 
sinirlendiğimi bildiği için inkar 
etti. Fakat Lenim hi~ şüphem 
yok. Böy ~ bir gerıçle alaka ve 
rabıtasını ilerletmek bir genç 
kız için felaket olmaz mı?. 

Evvela Ayten'in kendisini se 
ven genci sevip sevmediğini an 

Bilenler için 
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Kaadı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (N) iki kör, (S) 

dört kör söylemiştir. 
(O) oyuna karo damile baş 

lamıştır. 

., lamak lazım. Vakıa o buna men 
fi cevab veriyor. Rakat delil ola 
rak: "o beni her gün arıyor, 
halbuki ben onu bir kere arama
dım.,, diyor. Bu bir delil değil
dir. Çünkü her gün aranan bir 
kadının sevgilisini aramaya ih · 
tiyacı yoktur. Sevdiğine delil 
ise kıskanmasıdır. Vakıa Ayten 
bu kıskançlığı da tabiatine at -
f etmek istiyor; aşkta ciddiyet 
aradığını ileri sürüyor. Sonra 
her kıskançlık ta aşkın delili de 
ğildir amma vapur~a bir kıza 
selam verdi diye danlmasını 
yalnız tabiatine ve izzeti nefis 
düşkünlüğüne atfetmek güçtür. 
Sevmiyorsa, onda kendi aşkına 
sadık bir mukabele bekliyorsa 
henüz nişanlı bile olmadığı bir 
genci bu kadar kıskanmasına 
sebep nedir? .. (S), eğer bir trefl kesecek o

lursa ancak dokuz löve yapabi . 
lir. Onuncu löveyi yapabilmek 
için. birinci elde dokuzluyu, ikin 
ci elde valeyi koyarak iki defa 
trefl empası denemelidir. Eğer, 
burada olduğu gibi, (E) de bu
lunmayan üç trefl onöründen 
ikisi kendisinde ise, elindeki ü 
çüncü trefle mordan bir karo 
kaçacak ve yine elindeki üçün -
cü karoyu mordan kesecektir. 

Prensip: Elinde bir kaadını 
mordan kesebileceği iki, üç ve 
hatta dört kaatlı kısa bir ren -
gi varsa ve eğer bu kesiş taah -
hiidü yerine getirmeğe yetmi -
yorsa; keseceğ"i yerde bir veya 
iki empas yaparak bu rengin 
bir kaadım sağ-lamlamasr ve bu 
sağlam kaat üzerine mordan 
başka bir renk kaçması, taah -
hüdü yapan oyuncu için bazen 
mümkün olabilir. Bu suretle bu 
ikinci renk morda kısalacağı 
için elindeki o rene;in bir kaadr 
nı mordan kesebilir. 

Bu tarzda oynanmasını müm 
kün kılan kombinezonlar şunlar 
drr: 

Morda iki ufak ve elde as, va
le, onlu. 

Morda iki ufak ve elde as, va
le, dokuzlu. 

Morda iki ufak ve elde as, 
dam, onlu. 

Morda iki ufak ve elde as, rua 

• 
İki cami arasında kalmış bi -

namazın hali, en çok iki kadı~ 
arasında kalmış şaşkın bir ada
mın haline benzer. Hele bu iki 
kadın iki kardeş ise ... 

İzmirde Aşık Çelebi imzasiie 
mektup yazan delikanlı bu hal
dedir : 

"E sasen lzmirliyim. On iki 
ya~ıma kadar burad;. büyüdüm. 
lkı kızı, bir oğlu olan komşu • 
muz F.Beylerle ailem çok eski 
dost imişler. Ben hem oğulları, 
hem büyük kızlarile birkaç se -
ne onların bahçesinde oynadım. 
On iki yaşımda lstanbula, am
camın yanına geldim ve on sene 
onları görmedim. Derken hem 
lstanbulda, hem Avrupada oku 
yarak memleketime döndüğüm 
za:ııan kızlardan büyüğü evlen
mış. küçüğü ise henüz evlenme
mİ'?ti. lstanbulda, A vrupada bir 
çok. 'rrzlar tanıdığım halde bu 
eskı kom"iu kızı beni şaşırttı. 

onlu. 
Morda iki ufak ve elde rua, 

dam, onlu. 
Morda iki ufak ve elde rua, 

vale onlu. 
Morda iki ufak ve elde rua, 

dam, ufak. 
Morda iki ufak ve elde dam 

vale, ufak. ' 

Birdenbire ona karşı derin bir 
sevgi duymaya ba./adım. Koca 
sının evinde bulunan ablasını, 

görmemiştim. Hemen küçük kı 
za A vrupadan aldığım pişkinlik 
le aşkımı ilan ettim: muvCl,frk 
cevabını aldım. Ôn beş gün 
içinde on be:; senelik aşıklar gi
bi sevişmeğe başladık. Derken 
ablası geldi. O benden iki yaş 
büyüktür. Evv~la pek ciddi ve 
resmi görüştük. Fakat kocası 
işlerini takip etmek üzere lstan 
bula gidince onunla konuşma -
mızın tarzı da değişti. Evleri· 
miz yanyana olduğu, bahçeleri· 
miz müşterek bulunduğu için 
günlerimiz, gecelerimiz bera -
ber geçerken ve kız kardeşi ile 
aramızdaki rabıtayı sezmiş iken 
bu abla da bana kaqı temayülü· 
mesleğim olan hukuk üzerinde 
bir meselenin müzakeresine ça· 
ğırdı, o gece yalnız kaldık ... 
Şimdi bu iki kız kardeşin ara

sında şaşkın bir haldeyim. Bu • 
gün yarın, tekrar A vrupaya dö
neceğim. Dönmeden evvel kü • 
çükle nişanlanmak emelinde i • 
dim. Fakat büyük daha cazibe· 
li, daha güzeldir. Ben istersem 
kocasile herşeyi halledeceğini 
vadediyor ... ,, 

Yaşı, bize Aşık Çelebi imza • 
sile mektup yazan gencin yaşın 
da bdunanlar üzerinde genç ka 
dınlar genç kızlardan çok tesir 
yaparlar. Eğer Aşık Çelebi bir 
kaç ay daha bu iki kız kardeşin 
arasında bocalarsa büyüğü ter
cih edecek ve bazı tatsız hadise 
lere sebep olacaktır. Ancak a • 
kıllı bir genç makul olan yolu 
tutmalıdır. Birisi evvel, kendi -
sinden bir iki yaş ta büyük, is
tikbalini çizmiş, bir adamla ev
lenmiş. Ondan ayrılması kolay 
mı? .. Sonra böyle bir ayrılık bir 
kocanın bir de genç kızın fela· 
ketine sebep olduğu halde aca
ba ikisi için de hayırlı olabilir 
mi? Bugün sizden bir iki yaş bü 
yük bir kadını çıldı!"c..siye sev -
diğinizden eminsiniz. Fakat bu 
aşkın on, on beş :sene sonra de
vam etmesi ihtimali, tabii aşk· 
lar yanında pek azdır. 

Bizim tavsiyemiz: Hemen kil 
çüğü tercih ediniz; öteki ile ara 
mzda bir aşk sahnesi geçmiş bi
le olsa bunun günahı size ait 
değildir. İnkar da edebilirsiniz, 
herşeyi açıkça itiraf etmek te 
kabahatleri affettirmek için en 
iyi yoldur. 

H a v a y ı 
H a yvandan 
Ö ğ r en! 
Bazı hayvanlar havanın deği· 

şeceğini insanlardan iyi anla • 
yorlar. Afrika çöllerinde deve 
yerinde duramaz bir hale gelir· 
se, bir kum fırtınası çıkacak de· 
mektir. Ormanlarda vahşi hay • 
vanların bağırışlarının artması 
da fırtınalı yağmura alamettir• 

Kargalar çok yüksekten uçar 
larsa, havanın soğuyacağı anla· 
şıhr. Bilakis kırlangıçların yük· 
seklerde uçuşu iyi havaya işaret 
tir. Çok aşağr uçarlarsa havanın 
bozulacağı anlaşılmalrdır. 

Arılar, kovanlarından çok u· 
zaklara giderlerse hava iyi ola· 
caktır. Aksi takdirde kovanla .. 
rmdan çok uzaklaşmazlar. 

Tavuklar hava bozulacağ-ı ıa 
man biribirlerinc vanasJrlar 
Akşam kurbağanın ~esini oıl 

yarsanrz. ertesi gün iyi bir ha " 
va beklivebilirsiniı. 

Öküzler ve atlar koklaya kok 
laya sık sık teneffüs ederlerse, 
hava bozulacak demektir. 

·~ Göz Doktoru ~" 
•• 1 
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Birinci sınlf MUtehassıs 
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17 mayısta Bebek de yapılan seçmeler için 
İzmitden gelerek tasfiye müsabakalarım 

kazanan atletlerden üç idmancı 

AL TiNCi ISTANBUL 
ATLETiZM BAYRAMI 
Bu Bayrama Ankara, İstanbul, 
İzmit, Yunan is tan Ati eti eri 

\i ş t i r a k E. d i y o r 1 a r 
'Altıncı İstanbul atletizm 

bayramı, evvelce de haber ver
diğimiz gibi, Yunanistandan ge
lecek atletlerin iştirakiyle 31 
nıayıs günü Taksim stadında 
:Yapılacaktır. Geçen sene Avus
turya ve Yunan atletlerinden 
b.azıiariyle birlikte yapılan be
Şınci İstanbul Atletizm hayra -
nıı, hazırhyanların iş bilir ve 
cirJdi kimseler olması yüzünden 

ter tarafından karşılanacaklar
dır. 

ANKARALILAR 
DA VAR 

Bu seneki atletizm bayramı
na girmek üzere Atletizm Fede-
ras~onunun tensibiyle Ankara
dan da sekiz atlet gelmiştir. 
Beyoğlunda bir otele misafir 

-~~~~~L--~~~~~--· 

~aöda: 31 mayıs 1935 lstanbul a'I ~tizm mUsabakala· 
aranda 400 ve 800 metre koşac'k Ziya Kadıköy Fe
~er stadmda yapılan koşuda birinci gelirken. Solda: 
b ener atletlerinden Mufahham on beş gUn evvel Be
ekte yadılan seçme müsabakalarında birinci gelirken 

Parlak ve heyecanlı olmuştu. 
Bu seneki bayramın da geçen 

senekinden aşağı kalmıyacağı 
Ve belki de üstün olacağı anla
t1lınaktadır. Çünkü gerek bu 
a aYramı tertip edenler, gerek 
f tletıerimiz bu iş için bir aydan 

1 azıa bir zamandanberi hazır-
b~ntna~~adırlar. Diğ~r taraftan 
g musabakalara gıreceklerin 
':leçen . hafta haber verdiğimiz 
lt Unanıst~n atletleri de, memle· 
etıe~inde iyice çalışmışlardır. 

Jf'.A.tınadan son gelen haberlere 
laore 26 mayıs günü orada yapı
t n atJ~izm müsabakalarında 
1 St~nbula geleceK: Yunan atlet-
erınin d 1 . . -~1 erece erını aşagıya ya-
Yoruz • 

YUNAN 
DE:RECELERi 
te ~e_?~gakoplos sekiz yüz met
ttı Yı ıkı dakika 8/ 10 da, 1500 
ltee~reyi de dört dakika 13 sani-

/ ı o da almıştır. 
'lt SyUas diski 48 metre 4 7 ye 

Semih Lutfi 
Üç adıma girecek olan Sait 

BALK.AN 
OYUNLARI 
İstanbul Atletizm bayramının 

bu seneki hususiyeti bu yıl mem 
leketimizde yapılacak olan Bal
kan oyunlarına da ,çok güzel bir 

G ata tas arayın 
en eyi atlet· 
lerinden Selim 

Bir hatıra: Geçen sene Zagrepte yapılan bal
kan oyunlarında bizim atlet kafilemiz resmi 

geçit zamanında 
bayramından bahsederken bu 
.müsabakalara girecek İstanbul 
atletlerinden hatırımıza gelenle
ri de sıra gözetmeden rasgele 
söyliyelim: 

Müsabakalarda 400 ve 800 
metreye girecek olan koşucu 
Ziya Yunan şampiyonlarının en 
kuvvetli rakibi olacaktır. 

Galatasarayın en iyi atletle
rinden Selim üç adımda Türkiye 
rekorunu yapmış bir atlettir. 
Onun rekoru geçen sene Fener-

/ 

gençlerimizdendir. Her sene 
tecrübesi artan bu atletin neka
dar ilerlediğini Yunan şampi
yonlariyle karşıl?:-;tığı zaman 
göreceğiz. Bu Fenerbahçeli at
let diğer taraftan Türk milli 
bayrak takımının da en iyi ele
manlarındandır. 

Galatasaraylı Karakaşm daha 
geçen cuma ci.rit Balkan reko
runu kırdığı hatırlardadır. Ken
disinden çok şey bekliyebilece
ğiz. Bunlardan başka Cihat, İs
mail, Pulyos, Raif, Melih gibi 
diğer atletlerimizi de saymak 
1azımgelir. * * 
Federasyon Baş
kanı Burhan Felek 
Ne diyor? 

Türkiye atletizm federasyo
nu başkam Burhan Felekle İs
tanbul atletizm bayramı hak
kında görüştük. Bize söyledik • 
fori şunlardır: 

Türkiye yüksek atlama rekortmeni Haydar 1933 senesi İstanbul 
atletizm bayramında 

- Her sene oldıığu gibi İstan
bul atletik bayramı bu senede 
bazı önemli (milhim) Balkdn 
atletlerinin iştirakile yapılacak
tır. Bu müsabakalar mcvsim~n 
ve bir bakıma hatta İstanbulun 
en mühim müsabakaları sayıla
bilir. Çünkü mevsim başında 
atletlerimizin zaaf ve kuvvetıni 
apaçık gösterir. Bu müsabaka
lardan sonradtr ki bir atletizm 
takımındaki gedikleri kapama -
ğa çalışırız. Bu seneki müsaba
kaların su anlattığım noktalar
dan başka aynca bir hususi} eti 
vardır. Bir kere, bu yıl müsab:ı.
kalara yalnız lstanbulun deği1, 
Anadolununda en kuvvetli ve 
değerli atletleri girecektir. Öte 
yandan bu yıJ gelecek Yunanlı 
beş atlet, beşi de Balkan şampi- 1 

yonudur ve içlerinde bir ikisi 
arsıulusal adamlardır. Hele bun 
larm girecekleri numaralar bi -
zim pek sağlam olmadığımız 
numaralar olduğu için atletle
rin enternasyonal hiza ile olan 
derece aralarını aşağı yukarı 
ölçmek kabil olacaktır. Bu sene, 
İstanbulda yapılacak Balkan o
yunlarına bizim için girecek u
lusal atletizm takımının da bi
rinci taslağı bu müsabakalarrhı 
belirecektir. Bizim icin mev:ıim 
başı olmasına rağm;n bu mij -
sabakalarda bir kaç iyi derece 
yapılacağını ve belki bir iki re
kor kınlacağını umuyoruz. 

li Pulyos tarafından kırılmıştı. 
Selim 31 mayısta tekrar üç 
adnn rekorunukırmak için atlı
yacaktır. 

Yüksek atlayıcı Haydar, Yu
nan şampiyonu Paterakis'in en 
ciddi rakibi sayıimaktadır. 31 
mayıs müsabakalarında Haydar 
belki 1935 senesinin en iyi dere
cesini yapacaktır. Haydar ayni 
günde sırıkla yüksek de atlıya
caktır. 
Eğer Haydar yüksek atlama

da Türkiye rekorundan fazla 
atlar yani 1,88 metreyi aşabilir· 
se haziranın son haftasında Ati· 
nada yapılacak Akdeniz birinci
liklerinde bizim en büyük mü
messilimiz olacaktır. 

Mufaham hem 100. hem de 
200 metrede bugün en iyi koşan 

Şurayı da sözüme katmalı • 
yım ki Anadoludan gelen genç
lerin ve buradaki atletlerin b•r 
kısmı imtihanları ve işlerinin 
sıkılığı yüzünden henüz formla
rına ginnis olmadıklarından 
kendilerinde'°n umulan derece -
leri belki elde edemiyecekler -
dir. Bunu burada söylemeğ"i on· 
lar hesabına bir hnrc bilirim. 

lllıştır. · 
~ Geçen lstanbuf Atletizm bayramlarından birinde geçid törönü ttı eşhur Mantikas manialı 110 
i,reyi 15 saniyede koşmuştur. edilen bu atletlere antrenörleri 

6 
72

aterakis ise uzun atlamada de refakat etmektedir. 
~ metre atlamıştır. İstanbula gelen Ankara atlet-
~ U G Ü N leri şunlardır: 
~ ~ 100 ve 200 metreci Hakkı 
~liYORLAR 400 metreci Eınin ve Salahat-

.A.tı . . 
~la etızm bayramına girecek tın 
oğt beş Yunanlı atlet bugün 800 ve 1500 metreci Şevki 
Şeh~i V~kti Romanya vapuru ile 3000 metre koşacak olan Ga-
lt s rnıze geleceklerdir. Yunan- lip 
•tı~~rcular Galata rıhtnnmda Disk ve cirit atacak olan Su-
li.r ız~ bayramını hazırlıyan- at 

• l'urk sporcuları ve kolejli- Uzun atlamaya girecek olan 

h.azırlık teşkil etmesidir. Bu 
bayram Balkan oyunlarından 
evvel ve oyunlara girecek olan 
istanbulun, Ankaranın ve Yu
nanistamn en iyi atletlerini bir 
araya getirmiş olacaktır. İstan
bul qtletizm bayramında alına
cak neticelere göre atletlerimi
zin noksan taraflarını tamamla
mak, ona göre hazırlamak ve 
çalıştırmak kabil olabilecektir. 

lzmit sporcuları 
İzmitte noksan vasıtalar-

la v e h i m a y e s i z çalışan 
bazı özlü a t 1 e t 1 e r de 31 
mayıs müsabakalarına girecek
lerdir. K~c;ın istanbulda yapılan 
bir sokak koşusunda gene izmit
ten gelen koşucuların İstanbul 
atletlerini mağlup ettiklerini de 
hatırlatalım. 

31 mayısta İzmitli atletlerin 
ay~i varlığı göstermelerini dile
rız. 

BAZI SiMALAR 
Altıncı İstanbul Atletizm 

Cuma gUnU yarışacak en eyi atletter'mizin almmış re
sim.eri. Arkadan sağdan itibaren Cihat. Tobinı, lsmaıl 

Polyos, Ra.f, Melih, Ali Raş . t, Se.ım 
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"M El N KAMPF,, 

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

[BU ESERDE ILERJ dan egoist olan adam ölünceye 
SÜRÜLEN DÜŞÜNCE kadar egoist kalır. Tabii ve irsi 
VE DUYGULARLA HiÇ karakterin bu derece geniş payı 
BiR BAGIMIZ YOK • olmakla beraber, · genç bir 
TUR. BU TEFRIKAYI adamda üzerinde tesir yapılabi
BüTUN DÜNYADA DE- lecek, işlenebilecek gayrimah-
DlKODU UYANDIR • dut bir hüviyet vardır. 
MIŞ SiYASI BiR V ESJ. Doğuştan sarsılmaz hakiki 
KA OLARAK NEŞRE- karakterlere de nadir tesadüf 
DiYORUZ.] edilir. Buna mukabil terbiyenin 

'Atletizmin bu programda ge
niş yeri vardır. Fakat Hitler 
boksu tercih eder. Der ki: 

"-Münevver geçinen sınıfın 
boksa kar.'?t a.Jakasızlığı, hatta 
nefreti vardır. Mesela meç oyun
larım beğenirler. Ama boksu 
kaba bulurlar, neden? Halbuki 
taarruzi zihniyeti beslemek için 
bundan daha güzel bir spor ola
maz. Y almz o kadar da değil. 
Boks insanı seri karar vermeğe 
alıştıran en iyi usullerden biri
dir. Adaleleri ayrıca çelikleştir
diği de başka .. ,. 

Hitler boksa o kadar ehem
miyet veriyor ki, şunları da söy
lüyor: 

""7'" Eğer bizim münevver sı
nıfımız boksu öğrenmiş olsaydı, 
Almanyada ahlak kaidelerini 
hiçe sayarak geçinenlerin adedi 
hayli azalmış olurdu.,. 

Hitler bu bahiste \ençliğin 
kıyafetine de temas eder. Mo
danın inkişaf halinde bulunan 
genelerin üzerinde sıhhatleri 
aleyhine hakim olmasına müte
essiftir. Hitler delikanlıların vü
cutlarını mümkün mertebe açık 
tutmalarım temenni ediyor. Bir 
delikanlı nihayet para ile satı
nalman elbisesi ile değil, müte
n?sip vücudunun güzelliğiyle, 
bır taraf tan da kendi eseri de
mek olan bu güzellikle övünme
lidir. 

Irkın daha sağlamlaşması için 
yan çıplaklık (Tam çıplaklığa 
taraf tar oldu~nu zannetmiyo
ruz) genç kıza da intihap edece
ği erkekte vücut sakatlıkları 
olup olmadığım g9stermeğe de 
bir vesHe teşkil eder. Eğer vü
cut güzelliğine eh-:mmiyet ve
rilseydi, iğri ba.cakh yahudi 
gençleri yüz binlerce Alman kı
zım iğfal etmeğe muvaffak ola
mazlardı. O zaman böyle bir fe
laketin de önüne geçilmiş olur
du. En güzeli daha başka bir 
güzellikle zenginleştirmeğe yar
dım etmek milletin menfaati 
icaplanndandır. 

Beden terbiyesinden sonra da 
manevi terbiye.. ilköncc gözö
nüne alınacak şey zihni istidat
lar değildir. Evvela karakteri 
yaratmalıdır. İrade ve karar 
sağlamlı~ na, mes'uliyetten kaç
mamak duygusuna bilhassa 
ehemiyet verilmelidir. 

Bununla beı:aber Bitler terbi
yenin son derece 'kuvvetli bir 
amil olduğuna da kani değildir. 
Bilakis karakterin esaslı hatları 
bir insanda zaten evvelden te
şekkül etmiştir ve bun);- kolay 
kolay değiştirilemez. Doğuşun-
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üzerinde tesir icra ederek te
kemmül ettirdiği belirsiz karak
terler çoktur. 
Anasından cani doğan adam, 

gene cani kalacaktır. Fakat ci
nayete temayülü ne olursa ol
sun, ~ıu adam iyi terbiye gördü
ğü zaman, cemiyete pek ala fay
dalı olabilir. 

Hitler, terbiyede sükfitu mu
hafazaya da büyük bir yer veri
yor. Bir adam susmasını bilme
lidir. Umumi harpte Almanların 
susmasını bilmediklerinden az 
mı şikayet edildi? Bu yüzden 
düşmanın hazan ne mühim sır
lan öğrenmesine mani olmak 
için az mı müşkülat çe,kildi? .. 

Böyle bir sual sorulabılir. 
Harpten evvel Alman terbiyeci
leri talebesine sükutu muhafaza 
etmek faziletini öğrettiler mi? 
Maalesef hayn ! Çok defa mek
teplerde, sessiz bir arkadaşım 
ihbar eden talebe el üstünde tu
tulurdu. 

Hulasa insan sıfatını taşıyan 
bir adamın vasıflarından biri de 
susmasını bilmek olmalıdır. 

Hitler bazı çocuklar arasında 
görülen sıkı bağlılık rabıtalarını 
adeta takdis .f.der. Bu çocuklar 
biri birlerini ifşa etmezler. Ar
kadaşının herhangi bir hatasını 
gelip ihbar etmiyen çocuğu azar 
hyan hocalar, Hitlerin gözünde 
takbih edilecek insanlardır. 

Arkadaşının hatasını gidip 
haber veren cocuk haince bir iş 
görmüş demektir, memleketine 
ihanet eden bir sefil ile mukaye
se edilebilir. 

İntisap edilen grupa sadakat, 
şahsi r.:ıehfaatini müşterek men
faat u~runa feda· etmek, mes'u
liyeti korkusuzca üzerine almak, 
bütün bunlar bir Alman yurd
daşında bulunması laznngelen 
faziletlerdir. Bir milktin bü
yüklüğünü vücuda getiren amil
ler, böyle faziletlerdir. 

Sonra tehlikeyi göze almasını 
da bilmek lazımdır. Bir Alman 
cenerali demiş ki : 

- Ben bir işi, başarmak ihti
mali yüzde elli bir olmazsa üze
rime almam. 

Hitler de diyor ki: 
"- Bizim yıkılışımızın feci 

sebeplerinden biri de bu zihni
yettir.,, 

Vaziyet gayrimümkünü bile 
kahramanca karşılamağr emret
tiği zaman, artık muvaffakıye
tin yüzde ihtimalleri hesap edi
lemez. 1918 de ve onu takip 
eden senelerde de mefkut olan 
şey siiah değil, cüretli ve cesa
retli insanlardı. 

(Arkası var) 

! ile konuşulurken işittim.Flush'u 
cinayetten dolayı suçlu tutma -
yacaklar. 

Thalia ayağa kalktı, odada 
dolaşmağa başladı: 

- Sonra dostunuz beni ne -
den bu kadar alakadar etsin? 
Ne diye onun lehinde bulunmak 
için kendimi yorayım? 

Edgar Wallace - Sebebini söyliyeyim. 
Milly de yerinden fırladı v~ 

anlattı: - Milly insanın güleceğini 
getiriyorsunuz. Evet, ben Yale' 
m yanmda çalışıyorum, fakat 
sadece mektuplarını yazıyorum, 
masasw.ı düzeltiyorum, o ka -
dar ... Emniyet müdürlüğünün 
yüksek amirleri kimlerdir' hiç 
tanımam. Flush için ne yapabi -
lirim ki? .. 

- Sizden istediğim şey ba -
sittir. Parr'a dersiniz ki, Flush 
size abayı yalanış. Son derece 
kıskanç olduğu için, o gece sizi 
Marl'm evine kadar takip et -
mis. 

.:._ İyi ama, ya benim şerefim, 
sıamusum ne olacak? Hayır, ha
Jir, Milly daha başka bir şey 
bul. .. Zaten ben bu sabah Yale 

- Çünkü Brabazon me::e1csi 
yakında mahkemeye ge'iyl·r. 
Ben de pekala mahkemeye gi -
der, Brabazon'un yanında çıhş
tığınız zaman nasıl kolayca pa
ra tedarik ettiğinizi anlatcvcrı -
rim. Böyle yaparsam, hoşunuza 
gider mi? 

- Brabazon'u yakaladılar mı 
muhakeme edecekler? 

- Evet, dün akşam yaka~adı
lar. Tevkif eden de Parr'dır. 
Flush'un bana brrakacağr p:ıra 
meselesini anlamak için kara -
kola gitmiştim. O srrada banke
ri içeriye getirdiler. 

- Vah, zavallı Brabaz0n ! 
Milly gözlerini yarun kapata-
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BAHÇEYE, EVE VE GUZELE AŞIK BiR ULKE 

Japon kadını ç:çeöin aışkıdır 
.dana sorsalardı; yer yüzü • 

nün bin bir türlü halini düşüne
bilmek, dünyayı ondan ayrıla -
rak bir feylesof gözile görebil -
mek için en iyi yer; yüksek bir 
tepede kuracağımız bir çadır -
dır derdim.İşte Japon evi insan
da sessizliği ve sadeliği ile 
bu h i s s i u y a n d ı r ı y o r . 
Bazen can sıkıcı bir 
hal alan sisli, bazen ortalrğı ka
sıp kavuran tayfunlu bir ik.lıi -
min her türlü şartlarına karşı 
koyabilmek için Japon evi sağ -
lam ve dayanıklıdır. Fakat evin 
yine asde ve sadeliği içinde gü -
zel bir çadıra benzeyişi; dıvar -
!ardaki beyaz kaatlan gözü ok-
şayan titreyen gölgeleri ve dö
şemesinin üstündeki yeşil renk 
li hasın ile en çok yine bir çadırı 
andırışı, ilerlemiş bir medeniye
tin ecdattan kalma serseri ruh -
taki şarmdan bir şeyler sakla -
mak istediğine işarettir. 

Medeniyet; hiç şüphe yok ki, 
tabiati biraz değiştirmiş, hırpa
lamıştır. Fakat hiç bir vakit in
sanlar ona tamamile hakim ola 
mamışlardır. Japonyanm kü -
çük; gözden uzak bahçelerinde 
tabiat mesut bir esaret, fakat öy 
le yumuşak ve tatlı bir esaret 
ki, bahçeyi kaplayan parmak -
lık bile parmaklığa değil; daha 
ziyade bambudan örülmüş bir 
kafese benzer) altında yaşa
yan; kocasının her gelişinde yü 
zil gülen bir kadına benziyor. 

Evin içini tezyin hususunda 
Japon mimari her şeyden evvel 
renk ve gölgeyi düşünüyor. Ha
sır döşeli odaların dıvarları kum 
rengindedir. Alçak tavanlar da-

rak muhatabım süzüyordu. H:.ı 
kızı hiç sevmemişti, fakat şimdi 
iğreniyordu. Bir taraftan da on
dan çekiniyordu. Çünkü bu kız -
da anlaşılmaz bir kuvvet sezi -
yordu. 

Thalia nihayet dedi ki: 
- Ben Flush için ne yapabi

lirsem, ancak onu yapa!ım. 
Mahkemeden korktuğum da 
yoktur. Sizin mahkemede yeri
niz şahitler.in sırası değHdfr, 
başka yerdır. Onu da bilirim. 
Ben ~~ush'un lehinde şahıtlik 
edecegım. Çünkü katilin o ol -
madığmı da biliyorum. Biı fır -
satı çıkarsa bunu y ale'a da söv-
liyeceğim. " 

- Teşekkür ederim 
Milly çok memnun . görünü -

yordu. Tekrar yazıhanenin ra _ 
hatlığı~dan ve güzell•ğinden 
bahsettı. Thalia misafirine dai _ 
reyi dolaştırdı. Milly son bir 
kapının önüne gelince sor1 ı: 

- Burası? 
- Burası mutfak! 
Thalia kapıyı pek açm::ık ni -

yetinde görünmüyordu. Öteki -
ni de bir şüphe almıştı. · · · 

ha tatlı bir kahve rengidir. Re
simsiz bir çerçeveye benzeyen 
bu dekor içinde gözleriniz bo -
şuna o resmi arayacaktır. Bu 
resim her mevsimde değişen, 
dıvara değil, verandanın dışına 
asılmış gibi görünen bahçedir. 

Garp mimarlığında manzara-
ya çok ehemmiyet verilir. Hal· 
buki Japonlar, gözelrinin önün .. 
de vasi panaroma gibi yayılan 
kırlara, dağlara graplilerin anla 
dıkları manada "manzara,, diye 
rek bahçelerine sadece sahiple -
rinin estetik arzularına cevap ve 
recek hususi şekil ve renk ver
mekle gözlerinin resim ihtiyaç
larını tatmin ediyorlar. Bu bah
çenin verandadan görünüşü in
sana daha ilk bakışta, artisinin 
tabiati kendine dost kazanmış 
ve bu dostluk ilhamile ikisi bir 
leşerek nadir bir sanat eseri vü 
cut bulmuş hissini verir. 

Bu canlı tablo, sanatta Japon 
ların "dualism,,e inandıklarının 
bir misalidir. Çünkü bir resim 
yahut bir şiir iki bakımdan tet-
kik olunmalıdır. Artist yahut 
şairin düşündüğü ayrı bir iş, res 
mi gören, şiiri okuyanın aldığı 
ilham yine ayn bir histir. Bir şi 
ir yahut resim çok güzel olabil
mek için onu okuyan yahut se
yir edende, resim yahut şiirde 
olmayanı tamamlamak için il
ham· kudreti yaratması lazım -
dır. Sanat şahsiyetini ne kadar 
saklarsa biz ondan bir şeyler an 
lamak, ilham almak için o ka -
dar onu anlamağa çalışırız. Bu 
itibarla artist resmi yaparken, 
tabiati kendi arzusuna göre mey 

- Yoksa içeride bir dn5tu -
nuz mu var? dedi. 

Mutfak küçücük bir yerd~. 1 -
ceride kimseler yoktu. Fakat e
lektrik yanıyordu. Milly kapıyı 
çaldığı zaman, Thalia'nm mut -
fakta olduğu zannına düştü. 

Milly musluk taşma yaklaşa
rak, oradaki şişeyi alınca, Thal
ia 'nın kaşları çatıldı. Genç ~ız: 

- Bu ne? diye sordu ve şışe
nin etiketine baktı. 

Şişe renksiz bir mayi ile y~rı 
yarıya doluydu. Etiketin Ü~l!rm
de ''Kloroform ve eter" yazı -
sı vardı. 

- Aman, Miss Thalia, siz bu 
mayiden kullanıyor musunuz? 
Bu, tehlikeli bir iş ... 

Tlialia gülerek dedi !d: 
- Tehlikelidir ama. faydası 

da vardır. Ben rutubetlı bir ko
vuşta inleyen Flush'u düşün.dü
ğüm zaman, kederimi unutmak 
için bu mayiden bir parçasını 
koklarnn. 

Milly şişeyi yerine koydu: 
- Bilmem ama, bana siz bir 

az hızlı gidiyorsunuz gibi geli
yor. Belki bugünlerde bir gün 

y 
lettirmeğe uğraşsa da, tabiatin 
içindeki gizli kanunları ihlal et
mekten çekinmelidir. 

Japonyalının bir resim, bir 
tablo telakki ettiği bahçe güzel
liğini muhafaza etmek için çi -
çeklerin geçici heyecanından 
ziyade; ağaçlarının, taşlarının, 
havuzlarının, küçük köprüleri -
nin her mevsim değişen sakin 
manzarasından istifade eder. 

Ağaçlar arasında senenin her 
mevsiminde yeşil kalanları ter
cih olunur. Bunların bazen bü
yümesine müsaade olunmaz; bo 
dur bırakılır. karın altında a -
çan erik ağaçlan, mevsiminde 
açan şeftali çiçekleri ve buna 
benzer türlü türlü ağaçlar, taş -
lar, Japon bahçesinin değişme -
yen süsleridir. 

Bahçeden evin içine dönünce, 
burada en göze çarpan şey ; 
eşya yoksulluğudur. Fakat mev 
cut eşya üzerinde zerre kadar 
toz yoktur. 

Bir vazo içine konmuş bir 
kaç çiçek yahut bir kaç yaprak, 
sadeliği içinde o kadar güzeldir 
ki, adeta nefes almaktan kor -
karsıruz. 

Japonyanrn tabloları, sulu bo 
yalan, tunç, fil dişi işleri, por • 

selenleri, buhurdanlıkları, fener 
!eri nerededir acaba? Bunlar -
dan ancak bir iki tanesini bir ev 
de bulabilirsiniz. Fazlasını arar
sanız şark eşyası satan dükkan
lara müracaattan başka çare 
.,-oktur. 

E..;ash bir süs teşkil etmiye:ı 
eşya, Japon evinde, işi bittikten 
sonra kaldırılır. Mesela yemek 
masası, yemekten sonra orta -
dan kaybolur. Çünkü Japonyalı, 
bir yemek masasında estetik ba
knndan güzellik göremiyor. 

Japon evinde en belli başlı 
perdedir. Japon ressamların -
dan bir çokları, başlarında Ko -
rin olduğu halde, eserlerini bize 
perde üzerinde bırakmışlardır. 

En baygın renkli perdeler üze 
rinde havalanan beyaz kuğular; 
yahut insana su sesini hatı.rla -
tan bir şelale resmi ve buna ben 
zer tabiat manzaraları insanın 
gözünü okşar. Japon evinin, Ja
pon bahçesinin güzelliği, şarmı 
garp medeniyetinin mikyaslari
le ölçülmeğe gelmez. Bizde e -
sas olan gürültü, patırdı ve par
laklık yerine onlara hakim olan 
sessizlik ve sadelik içinde güzel 
lik başka başka düşünüş tarzları 
nın tezahürüdür. 

Japon evleri dUnyanın en sade fakat en 
zevkli evleridir. 

Her Japon evinin içinde çiçek vardır. 

sizi de buradan· gelip alırlar da, 
eşinize dostunuza söyliyecek bir 
şey var mı? diye sorm:ığa ge -
lirler. 

- Ne diye cevap verece!rmi
şim. Beni de muhterem hırsız 
Flush'un yamna göınsür.ler. 
Başka bir şey istemem. 

. ~illy cevap vermedi, çıkıp 
gıttı. 
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Parr'ın anası 

J ack banker Brabazon'un tev
kif ini haber alınca, derhal Parr 
ile görüşmek üzere emniyet mü 
dürlüğüne gitti. Müfett!ş'n e -
vinde bulunduğu cevabını ver -
diler. Nöbetçi memur: 

- Eğer mühim bir şey söy -
liyecekseniz, Parr'ı şimdi Stam
ford sokağındaki evinde bula -
bilirsiniz. 

Fakat Jack tereddüt etti. O 
kadar isticale lüzum yoktu. Yale 
öğrenilen yeni malUmatı tele -
fonla kendisine bildirmişti. Ha
fiye telefonla şunları da söyle· 
mişti: · 

- Parr, bu tevkiften mühir? 
neticeler elde edilebileceğinı 
zannediyor. Ben daha Braba " 
zonu görmedim. Fakat yarın sa• 
bah Parr'la birlikte hapishane "' 
ye gideceğim. 

Yale tiyatroya gideceğini d.e 
söylemişti. Lakin Jack hangi tı· 
yatroya gitmek istediğini sor .. 
mağa cesaret edememişti. 

Delikanlı, otomobilini sav "' 
dıktan sonra, yaya dönmeğe ka· 
rar verdi. Adalelerine biraz ha" 
reket vermekle kederli düşün .. 
celerini dağıtabileceğini zanne .. 
diyordu. Yürürken bir taraftan 
da düşünüyordu. Acaba Parr'ı~ 
oturduğu ev nasıl bir yerdi? Etrı .. 
niyet müfettişi ailesinden, hU .. 
susi hayatından hiç bahsetrrıe 
mişti. 

• batı .. Tam bu sırada tenha IJır 
3 .. 

çeden geçerken, arkasmd~n ··a-
yak sesleri duydu ve ge.rı dortl .. 
dil. Başka bir yerde belkı ehebtı" 
miyet vermeyebilirdi. Fakat .. 
rada, tenha ve karanlık bahc:tJ. 
de ani bir korku duyınuŞ r) 

(Arkası va 
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~v1ARTHA EGHERTiN 
ÇEViRDiGi SON FiliM 
Avrupa Sinema Muhabirimiz Romadan Yazıyor: 

' Meşhur İtalyan Opera beste-
karı Bellini, Napoli'de Musiki 
Akademisinin son sınıfındadır. 
Sene sonu münasebetiyle tea -
ınüle göre şehrin tanınmış aile
lerinden her biri mektebe da -
Vetiyeler göndererek birer genci 
aile sofralarına çağırıyor. Bel -
lini, Napoli'nin büyük hakimi -

• nin evine tesadüf etmiştir. İhti
şamlı salonun ortasında mükel
lef yemek masası şehrin en ki
bar aileleri tarafından çevril -
tniş. Bellini'nin yanındaki kol -
tuk boş ... 

Ev sahibinin kızı, babasının 
Çağırtmasına rağmen gene gel
~iyor. İhtiyar hakimin musiki 
ıle istihza eden nükteli cümle -
lerine serbest tavırlarla cevap 
Veren Bellini hocasının "az ye -
lllek, çok musiki,. ihtarını ha -
tırJayarak yemekten sonra piya 
nh~ çalmağı teklif ediyor. İhtiyar 
.akim kabul ediyorsa da misa -

fırleriyle beraber salondan ay -
?'Ilarak genç bestekarı piyano 
başında yalnız bırakıyor. 
k ~ellini ev sahibinin bu istis -
alıne rağmen en güzel piyano 

Parçalarım, kendisi için, bir de 
8~~onda asılı büyük bir tabloda 
gorülen çok güzel bir genç kız 
ı-~~minin bakışları kalbine giren 
gozleri için çalıyor ... 

Çaldığı parçayı bitirdikten 
sonra o sırada salona giren u -
Şaktan tablodaki kızın ev sahi -
binin kızı Magdalena (Martha 
:ggert) olduğunu öğreniyor ..• 

Bu gül onun çaldığı parçayı 
zevkle dinleyen Magdalena ta • 
rafından konulmuştur. 

Bellini mektebine dönünce 
zihni ve kalbi hep o gözlerle do
ludur ... Onları düşünerek bugün 
musiki dünyasının en hassas 
bestelerinden biri olarak kalan 
meşhur (Kasta - Diva) şarkısı
nı ~azıyor. 

İki gün sonra Bellini çok hoş 
bir hile ile kendisi için yaptığı 
besteyi sahibine veriyor. İki 
genç bu suretle tanışıyorlar ve 
biribirlerini seviyorlar. Fakat 
ne yazık ki Magdalena kralın 
hususi katibine nişanlıdır, ve ih
tiyar hakim kızının istememesi
ni dinlemiyerek onu zamanın 
nüfuzlu ve zenEYin adamına ver
meğe azmetmiştir. · -

Magdalena ıuşanhsmın yar -
dımı ile, o günlerde Skalada 
kral şerefine verilecek bir mü -
samerede söylenecek bir şarkıyı 
bestelemek vazifesini Bellini'ye 
verdiriyor. Bu beste Bellini'yi 
bir gün içinde bütün sanat dün
yasına tanıtıyor. 

O gece verilen büyük baloya 
Bellini, gizlice geliyor, ertesi sa
bah limandan ayrılacak olan 
gemi ile kaçmağa karar veriyor. 

M art ha Eghert•ın son 
çeivrdı~i filmden iki pozu 

veremiyeceğini görüyor, verdiği 
hüzünlü kararının bütün acısı 
ile söylediği napoliten şarkıdan 
sonra Rosini'nin kolları arasın
da bayılıyor. 

Ertesi sabah Bellini, limanda 
boş yere bekliyor... Dakikalar 
geçiyor ... İşte gemi yelken açtı. 
Sevgilisi gelmiyor. Elbette ki 
gelmez ... Bellini de kim? .. Fakir 
zavallı bir genç... Magdalena, 
zengin ve şöhretli nişanlısını 
bırakıp ta ona gelecek değil ya .. 

Bellini için artık yeni bir dev
re .•. şöhret ve ihtiras devresi 
başlıyor ... 
Kınk kalbi, küskün ve hü -

zünlü aşkı ile her sene yeni bir 
eser yaratıyor... ~ütün İtalya 
onu -alkışlamakta, en yüksek 
sosyeteler ona kucağını açmak
tadır ... 

Kendisinin inkarına rağmen 
her bir notasından hasta ve 
mahzun aşkı damla damla ak -
maktadır. Istırabını kumarla, 
içkiyle unutmağa çalışan Belli
ni artık eserlerinin topladığı al
kışlarla sarhoştur. Onu hala u -
nutmayan, piyanosunda her gün 
onun yeni bir eserini çalarak 
bekliyen güzel Magdalenasını 
hatırlamak bile istemiyor .•• 

BELLINi 
ŞAŞKINDIR 
Zamanın en büyük bestekarı 

Rosini ile ettiği bir münakaşa -
da aşkı ve kuvvetini inkar edi • 
yor, Rosini'nin, Magdalcna'nın 
hali onu beklediğini söylemesi
ne karşılık olarak ta: 

- Beni parasız ve şöhretsiz 
bir adamım diye reddetmişti ..• 
Şimdi şöhretliyim ve zenginim 
diye bana gelmek istiyor ... diye 
rek onu reddediyor .•• 

İçinde hiç bir aşk hikiyesi bu
lunmaya. yalnız kin ve garez 
saçan meşhur "Nonna" opera
auu besteliyor... Zannediyor ki 
musikinin güzellifi, afktan, in
sanlıktan uzaklapn, kin, garez 
ve ihtiras saçan bir mevzua kuv
vet verecek. 

Fakat, hayır .•• Birinci husu -
ıi temsil Yeni Opera için tam 
bir inhizamdır. Halk bestekarı 
tahkir ediyor ••• artistleri taşlı -
yor_ Tiyatro müdürü. arkacfat
ları. piyese hiç olmazsa bir aşk 
şarkısı, yürekten gelen, Bellini' 
nin eski, yanık parçalarını an -
dırail bir §arkı koymasını tavsi-
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ye ediyorlar. Vaziyeti ancak i:ıu 
kurtarabilir. 

Fakat Bellini kabul etmiyor ..• 
Artık böyle bir beste yapamaz ..• 
Kuvveti kalmamıştır ... 

KASTA-DiVA 
Kışın bütün dehşetile hükhnı 

sürdüğü bir mevsimdeyiz ... Za
ten hasta olan ve 'hala sf'vdiğini 
bekleyen Magdalena, Bellini'nin 
uğradığı hezimeti duyunca Kas
ta - Diva'yı hatırlıyor ... Norma' 
yı yanık ve yürekten kopa:ı şar
kı kurtarabilir ... 

Kışın bütün şiddetine rağmen 
kapalı arabasına atlayarak şe -
hirden şehire koşuyor ... 

Operanın halka verildiği gün 
onlara yetişiyor ... Bellini'ye ha
ber vermeden Primadonn'aya, 
Bellini'nin kendisi için b'!stde -
diği Kaıta • Diva şarkısım gös-
teriyor... · 

Bu şarkı halk üzerinde o ka
dar iyi bir tesir yapıyor ki 
bu defa halk yeni eseri alkışlar
la karşılıyor ... 

Eserinin ancak p:ye';e ilave 
edilen şarkı sayesinie oıduğunu 
öğrenen Bellini hatasm\ anlı -
yor ... Gururunu kırıy.>r •.. Ona 
doğru koşuyor .• 

ÇOK GEÇi. 
Zaten hasta olan Magdalena 

artık yatağa düşmüştü; ... Her 
an sevgilisini, sonunda onun 
şöhret ve muvaffakiyct= ıçi:ı ha
yatını da verdiği sevgilisini bek
liyor .... 

İşte kapının önünde bir ara . 
ha durdu ... işte şimdi merdıven· 
leri çıkıyor ... işte odaya girdi .• 

Bellini geliyor ... Ne yazd~ ki 
boş yere ... geç kalmıştır. 

1. N. 

1 
K Ü ç u KSı N E M A 
HABERLERi ._.-. _..,.........,_..,.........,._,..._c 

"müthiş fvan,, m hayatı fil 
me almıyor. Baş rol Emile J an 
nings'e verilecektir. 

'!ll9r • 

Stan Laurcl ile Oliver Har 
dy artın beraber film çevirmiye 
cek vaziyete düşmek üzereydi • 
Jer. Çünkü Stan LaureJ çahftı -
ğI müessese sahibi ile bozul • 
muştu. Fakat araları düzeldi!!i 
için iki artiste yine eskisi gibi 
beraber film çevireceklerdir. 

ellini kapıdan çıkarken şapka-
.. ,.., .... .:!---!-....2- L!- --!!.t L--1---

Bellini gittikten sonra balo -
ya gelen, zamanın en büyük mu
sikisinası Rosini ile konuşan 
Magdalena ha tasım anlıyor. 
Bellini ile kaçtığı takdirde genç 
bestekarın sefalete düşeceğini, 
hayatla mücadeleye mecbur ka· 
larak İtalyan musikisinin kendi: , 

:-...1-- ı...-w .. ..ı:~: .n•ı ..... ı ............... -----~~----~------------=-"----~---"''--~--~---~------------------1 
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l ARI ş • LER SAYFASI 
aç Harp 

Malulü var? 
Ne kazanmrlar, ne 

iş görürler? 
Biitün Türkiyedeki harp ma

lfıllerinin sayısı ( 15000) den 
fazladır. Bunun ( 7 500) kadarı 
lstanbulda, geri kalam ö~eki v.i
la yetlerimizdedir. 

Bu da yarım şehitlerden b .r. 

Harp malullerinin 1stanhulda 
bir cemiyetleri vardı. B~ cemi -
yet maluller için hiç bir yararlı 
jş yapamadığı için dağıldı . Şım
di onun yerine Ankarada, bütün 
harp malfıllerini içine alan bü
yük bir cemiyet var. 

Cemiyet, lstanbulda da bir 
şube açmıştır. Bu şube, malfıl -
lerin ufak tefek işlerile meşgul 
olmaktadır. 

Süel harp malulleri, aldıklôrı 
sıhhat raporları bakımından ~1-
t:ı dereceye ayrılmı lardır. Bi -
rinci derecede malilller ( 5~1) 
numaralı terfih kanunu He rr.Rk
tu olarak ayda (50) lira maIUl
lük zammı alırlar. İkinci dere -
cede malOller ( 45), üçüncü de
recedekiler (35), dördüncü de
recedekiler (30), beşinci dere -
cedekiler (25), altıncı derecede
kiler (20) lira zam alırlar. 

Malfıllerin ayrıca, rütbelen 
üzerinden bağlanmış maaş ve 
tahsisatları vardır. Bu maaşlar, 
rütbeye ve hizmetin sürerliğine 
göre değişir. 

Türkiyede iki nevi mallıl var
dır. Biri harp malulleri, öteki 
vazife malfılleri. 

Harp malUlleri, seferberliğ.in 
ilanından itib4ren muhtelif cep
helerde hizmet görerek aldıkla
rı yaralar neticesinde mal\ıl kal 
mış olanlardır. 

Bu gibilere, terfih zammı ve 
maaştan maada, tütün ikrami -
yesi de verilir. 

Vazife malOllerine gelince, 
bunlar da hem maa§larını, hem 
de malCıliyet zamlarını alırlar. 
Yalnız tütün ikramiyesinden is
tifade edemezler. 

Bundan evvelki İstanbul harp 
malulleri cemiyeti, iş başında 
bulunduğu sıralar, epeyce dedi
kodular ortaya atılmıştı. Ma -
lı1ller kendilerile uzaktan yakın
dan münasebeti olmayan bir ta
kım kimselerin adlarından isti
fade ederek kendilerine hususi 
kazançlar temin ettiklerini iddi
a ediyorlardı. Bir çok gürültüler 
ve münakaşalardan sonra, idare 
heyeti çekilmeğe mecbur oldu. 

Şimdiki halde, harp malUlle
rinin işlerile, Ankara merkezi 
meşgul olmaktadır. Bu sayede 
dedikoduların da arkası kesil -
miştir. 

Cumhuriyet rejimi memelket
te kurulmazdan önce, harp ma
lfilleri çok perişan vaziyettey -
diler. İçlerinde dilenecek vazi -
yete düşenleri vardı. Cumhuri
yet hükumeti, harp malUllerini 
himaye için muhtelif kanunlar 
cıkardı, maaşlarını, tahsisatla -
;mı artırdı. Bu sayede, bir çok
ları para artırarak ticaret haya
tına atrldrlar. İş güç sahibi ol -
<lular. Geçit yerlerdeki başlıca 

=-~-------------------==------------------------------J 
Nasll Yaralandılar? rYarım Şehit-" ' rNASI L YAŞ ARLAR? 

Bütün Harp Malüllerine lere Saygı 1 
S o r u y o r u z ! Gösterelim ! 

Hangi muharebede nasıl yaralan
dınız, bugünkü hayattnızdan 

niemnL''1 musunuz ? 
[Bu suallerimize ilk olarak 

Eminönünde, Tayyare piyango 
bayii Tek kollu Cemal cevap 
verdi.] 

Cemal, nasıl yaralandığım 
şöyle anlatıyor: 

"Aradan tamam on dokuz yıl 
geçti. Irak cephesindeyiz. Bağ
dadı ele geçiren düşman, bizi 
Musul'a doğru takip ediyor. Ri
cat ederken, "Etem çayı,, deni
len yerde mevzi aldık. Ben, bö
lüğümle birlikte nehir kenarın .. 
daydım. Siperlerimizi kazdık. 
Düşmam bekliyoruz. 

30 nisan 333 sabahı, müthiş 
bir sis ortalığı kaplamıştı. İleri
deki bölüklerden biri, müthiş bir 
paniğe uğrayarak bizim hatta 
gel<li. Tehlikeli dakika yaklaş -
mıştı, hemen bölüğüme ateş em 
ri verdim. Fakat düşmanın top
-u ateşi müthişti. Sis yüzünden 
arkamızda kalan topçularımız 
da farkına varmayarak bizim ü
zerimize ateşe başladılar. Vazi
yeti gözünüzün önüne getirebi -
lirsiniz. Sağdan haber: Birinci 
takım mülazımı Yusuf sehit ol
du. Soldan haber: Üçü~cü ta -
kım siperlerine düşman girdi. 

Bu arada sis dağılmağa başla 
mıştı. 

Düşman piyadesi, siperleri - . 
mizi hallaç pamuğuna döndü -
rürken, alayımız, darmadağın 
ricata başladı. 
Düşmana esir olmamak için 

ben de bölüğüme ricat emri ver-
dim. İşte tam bu sıradaydı ki, 
bir duman kasırgasına tutul -
dum. Büyük bir şarapnel par -
çası, sol elimi, bileğim hizasın
dan merhametsizce koparmıştı. 
Göğsüm kan içinde, yürümeğe 
çabalıyordum. Bin güçlükle ge
rimizdeki tabur sıhhiyesine gel
dim. Burada bir doktor, cebin -
den çıkardığı çakı ile sol kolu -
mu dirseğime bağlayan son da
marı da kesti. Zavallı sol elim, 
oracıkta kalmıştı. Tekrar kaç -
mağa çabaladığım sırada, düş
man da yanıbaşımızdaki tepe -
de göründü. 

Esirlik, bana kolumu kaybet
~~kten daha ağır gelmişti. Bir 
duşman zabiti beni atına bindir
d~. Yaram soğuduğu için müt -
hış ıstıraplar içinde kıvranıyor
dum. İngiliz karargahına gelin-

,"'iyanko bayii l:.ir harp 
maom 

ce, bir İngiliz zabiti halime acı
yarak bana bir bardak soğuk li
monata verdi. O limonatanın 
lezzetini ömrüm oldukça unuta
mam. 

Buradan sonra Dicle kenarm
da bindirdikleri bir hastahane 
gemisile bizi Bağdada getirdi -
ler. Büyük bir hastahanede a -
meliyat masasına yatırıp kolu -
mu kestiler. 

Uzun seneler, Hindistanda, 
Mısırda esaret hayatı yaşadım. 
İki kollu olarak 1 7 yaşında ay -
rıldığım anayurda, tek kollu o -
larak döndüğüm zaman; mü ta -
reke ilan edilmişti. 

- Hayatınızdan memnun 
musunuz? 

-· Bugün için evet! Düşünün 
ki tam yirmi sekiz yaşında ma
lfıl bir adam olarak yeni bir ha
yata atılmak icap ediyordu. Bir 
gün Eminönünden geçerken, 
şimdi içinde bulunduğum dük -
kam kapalı gördüm. 

- Bu dükkan kimin? diye sor 
dum. Evkafındır cevabını ver -
diler. Evkafa başvurup bir akra
bamdan aldığım parayla burası
nı kiraladım. Dükkanımı ilk aç
tığım gün, bir muharrem günü 
idi. Bütün tütüncüler kapalıy -
dılar. O gün sabahtan akşama 
kadar, 300 liralık satış yaptım. 
Hamdolsun, kimseye muhtaç 
olmadan geçiniyorum.,, 

Eski Harp MalUlü 
Yeni Harp MalUlül 

Muharebede aldıkları yaralar 
net" c~~i~de sakat kalan yurttaş
lar, buyuk harbi takip eden Mü
tareke yılları içinde çok acı bir 
yoksulluğa düşmüşlerdı. Bu 
yoksulluk, o dereceyi buldu ki 
sokaklarda avuç açıp para isti : 
yen yarım şehitlere sık sık rast
lanıyordu. 

İ~tanbuldaki padişah hüku _ 
metı, harp sakatları için müs
bet olarak hiç bir şey yapma
mıştı. 

M a 1 fı 1 1 e r i n sızlanmaları
na kulak asan bile yoktu. ATa
dan böyle yıllar geçti. Göğüsle
rinde kırmızı şeritli harp nıa. 
dalyalarile, hastalıklı gövde
lerini sürükleye sürükleye köşe 
başlarında merhamet dilenen 
bu yarım şehitler, hepimizin 
yüreklerimizi sızlatıyordu. 

Malullerden bir kısmı, Ana
dolu İstiklal harplerine iştirak 

tütüncü dükkanları harp malUl
lerinin eline geçti. Böylelikle 
bu vatandaşlar da, kendilerini 
tehdit eden sefaletten kurtul -
muş oldular. 

etmek için müracaatlarda bu -
lunmuyor değillerdi. Fakat İs
tiklal harbi uğrunda yeni ve 
çok kanlı bir yaşama, ölme sa
vaşma atılan genç Türk ordu
suna, sağlam unsurlar lazımdı. 
Bu malUI vatandaşlar, tabiatile 
orduya kabul edilmediler. 

Nihayet İstikial savaşı yüzü
müzün akile sona erdi. 

Cumuriyet hükumeti işleri 
eline alınca, harp malUllerinin 
yoksulluk günleri de artık sona 
ermiş oluyordu. 

Bugün, Umumi harpte ve 
İstiklal savaşında, malı11 kalan 
vatandaslann hiç birisi sürün
müyorlar. Hepsinin maaş ve ter 
fi zammı adlarile az çok olgun 
birer gelirleri var. 

Bundan dolayı harp malOlle
ri, Cumuriyet hükumetine en 
derin minnet duygularile bağlı
lık duymakta haklıdırlar. Bu. 
nunla beraber malCıllerin ufak 
tefek bazı şikayetleri de bulu
nabilir. Bunlara bugünden iti
baren sütunlarımız açıktır. 

MalUl vatandaslar. bütün di
lediklerini bize yazabilirler. 

Bir yarım şehitler sayfası 
yapmağı niçin düşündüğümü 
anlatayım. Güneşli bir gündü. 
Taksim Bahçesine gitmiştim. 
Müzik en seçkin parçaları ça
lıyordu. Marmaraya bakan 
seddin üstünde yarım şehit-

lerden biri oturmuştu. Gözle
ri o kadar dalgın bakıyordu 
ki, burada niçin oturduğu so-
rulsa, şaşkınlığa uğrayacak, 
münasip bir cevap veremiye
cekti. 

Dikkat ettim: Bu yarım şe
hidin sağ kolu yoktu. Ve ne 
acıdır, sol ayağının yerinde 
de bir tahta değnek gördüm. 
Sağ kolu ve sol ayağı ol

mayan bir adam, bir yarım 
şehit değil, bir bütün şehit te 
sayılmazdı. 
Yaşayan bir ölü idi bu a

dam . . . ve yaşadığı için 
belki de derin bir azap duyu. 
yordu. 

Ö sırada çember çeviren 
çocuklardan b i r i, göğsün
de kırmızı bir İstiklal madal
yasının şeridini taşıyan bu ya
rım şehidin görmiyerek aya
ğına bastı. Ve sanki bir yıla
nın kuyruğuna basmış gibi, 
tiksinti ile birkaç adım geriye 
fırladı. Sakat adam, buna hiç 
ses çıkarmamış, sadece gü
lümsemişti. 

Bekledim ki, çocuk tekrar 
dönsün ve ondan özür dilesin. 
Bu umudum boşa çıkınca yü
reğimin başı sızladığını duy
dum. Bu sakat adam, şu çem
ber çeviren çocuğun, rahat rn· 
hat evinde oturup döl döş ye
tiştirmesi için böyle yarım 
kalmıştı. 

Fakat kabahati çocuğa de
ğil, bir sakata karşı nasıl mu
amele edileceğini öğretmiyen 
büyüklere buldum. Sakat, ve 
hele bu sakat kimse, bir savaş 
sakatı olursa, ona gösterile
cek saygı, daha derin, ve da
ha kökten olmalı değil midir? 

Göğsü madalyalı· a d a m, 
bahçede daha fazla kalmadı 
ve kendinde kalan biricik ko
lunun altına koltuk değneği
ni yerleştirerek, bükük boyni
le, oradan uzaklaştı. 

Kendi kendime: 

- İşte üzerinde işlenecek 
bir mevzu.. İşte kendilerile 
meşgul olunmağa değer bir 
insan kütlesi .. diye düşündüm. 
Yarım şehitler sayfası, bu 

düşünceden doğdu. Yolumu
zun üstünde srk sık rastladı
ğımız, bu tek kollu, tek ayak
lı, yarım yüzlü adamların ana 
yurda saldıranlara karşı gelir
ken yarım kalmış kimseler o!
duğunu hiç unutmamaklığı-

mız gerekliliği üzerinde dur
mak isterim. 

Hiçbir sakatlık, bir malUl 
askerin sakatlığı kadar şeref
li olamaz. 

Cephelerde aldıkları yara
yı, birer madalye gibi göğüs
lerinde taşıyan bu adamlara 
karşı açrk söylemeli, gereği 
kadar saygılı davranamıyo

ruz. Çok defa tramvaylarda. 
vapurlarda, onlara yer verme
ği bile bir fedakarlık sayıyo
ruz. 

Harp mahllü geçerken ge· 
rek ki, hepimiz önünde baş 
eğmeli, ona yol göstermeliyiz. 
Böylelikle yurdu uğrunda sa
kat kalanlara, bunun çok şe
refli bir şey olduğunu unut
turmamış olacağız. 

Harp malOllerinin toplandıkları kahve 

Nasıl yaş al ar? 
Harp malUlleri, yarım kalmış 

vücutlarının acıklı vaziyetine, 
kendilerini alıştırmasını bilir • 
ler. 

Mümkün olduğu kadar neşe
lidirler. Ve neşeli meclislerde 
bulunmasını severler. 

En çok hoşlandıkları yerler, 
açıklık yerlerdir. Kırlarda, te -
miz hava alarak dolaşmaktan 
büyük zevk duyarlar. 

Geliri az çok yolunda bulu -
nanlar, iyi yer, iyi içer, kendile
rine iyi bakarlar. 

Ölümle çok kereler karşı kar
şıya geldikleri için canlarının 
kıymetini bilirler. 

En cok bulundukları yerler, 
Beyaz;dın, Fatihin, Aksaraym 
kuytu kanveleridir. 

İçlerinde tavla, iskambil me-

tine mi 
Geçenlerde Harp malulleri 

Cemiyetinin İstanbul şubesinin 
lağvedildiği hakkında bir şayi'1 
vardı. Cemiyetin lstanbul şube
si başkanı İsmail Hakkı Çetin 
Alp bize dedi ki: 

- Şubemiz Iağvedilmiş de .. 
ğildir. Biz vazifemizde devam e
diyoruz. Şubenin Ankaraya kal
dırılacağı da yanlıştır. Çünkü 
Ankarada bir umumi merkezi -
miz var. Umumi merkezle mun
tazaman muhabereleşiyornz. 
Böyle bir şey olsaydı, duyardık. 

İsmail Hakkıya: 

- İstanbuldaki bir krsım ma
IUllerin şubenin Iağvi şayialan 
üzerine Mütekaitler cemiyeti"" 
yazılmak istedikleri, doğru 
dur?,, diye sorduk. 

İsmail Hakkı şu cevabı verdi ; 

- Bütün maluller, mütekait 
sayılırlar. Bundan dolayı, ister
lerse, mütekaitler cemiyetine de 
yazılabilirler. Bu bizi hiç alaka
dar etmez. 

Umumi kongrenin ne vakit 
toplanacağına gelince; bu işk 
Halk Partisi meşgul oluvur. 
Parti genel katibi Recep.Pe
ker'in başkanlığında General 
İhsan, Esat ve genel merkez ü
yelerınden bazı zatlar, harp ma-

rakhlan vardır. 
Bir araya geldikleri zaman, 

ya oyun oynar, yahut ta eski sa· 
vaş günlerinin ha tıralarıru taze
leyerek vakit geçirirler. 

Harp malfülerinin çoğu evli· 
dir. Bekarları, geçimleri yolun • 
da olmadığı için evlenmemiş 
kimseler teşkil eder. 

Maluller arasında, örnek ola· 
cak derecede bir düşünüş birliği 
vardır. 

Biribirlerinin hastasına, düş • 
kününe hemen yardıma koşar • 
lar. 

Yalnız, İstiklal savaşı malUl· 
leri ile Büyük harp malUlleri a• 
rasında vaktile maaş farkı yü -
zünden hafif bir kırıklık hasıl 
olmuşsa da bu da zamanla geç
miştir. 

ıarp malOIUnUn HOie yem~gi 

lfılleri için yeni bir yasa hazırla
mışlardı. Bu yasanın tatbikma 
ne vakit başlanacağını bilmiyo
rum.,, 

Bizim öğrendiğimize göre, ce· 
miyetin İstanbul merkezi malul· 
lere yardım için, her hangi bir 
sebep ve bahane ile mali bir te· 
şebbüse girişmemek için Anl:.ara 
merkezinden emir almıştır. Bl1-
nun da sebebi, dedikodulcırın 
yeniden başlamasına niani ol .. 
maktrr. 

"Harp Mal O ileri Hayatlarından 
Şikayetçi Değildirler!,, 
.. B~ söz~ bize b.ir ~arp mallı. j mağa hak kazanmışızdır. Vazi-

lu soyledı ve dedı kı: femizi tamamile yapmış olma-
-A Bi.z, ş~hsi bir kanaat veya nın verdi~i inançla hayatta_n 

şahsı hır kır.,_ ve gdra:! uğruna, birçok sağlan.tarın duymadıgı 
çarpışıp malul kalmış kimseler tadı biz duyarız. 
değiliz. Gönüllerimiz, hiç te sanıldı· 

Bundan dolayı, üzerimizde ğı gibi yeis içinde değildir. Ge
taşıdığımız yaralarc.cn utanç çim zorluğumuz da olmasa, ade
değil, onur duyarız. Kimimiz, ta, Türkiyenin en mes'ut ins~ın
tek bacaklı, kimimiz tek kollu- ları biz olacağız. 
yuz. Fakat hepimiz, bu yurdun Bunu böylece yazınız ister• 
topraklarında açık alınla dolaş- seniz ..• 
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Osküdar'da Bir Gün:1 
a.,,,, ............ --. ...... ~ ................... ....., 

Bozuk bir plakın ıeaini haykıran bir gramofon höparlürü gibi gişe 
bomordandı : u .. üç kuruş daha r .. " 

9 Çocuğunu 7,5 Kuruşa Aldığı 
Palamutla Doyuran Bir Babai 
Gençliğinde bir tulumbacı imiş Dört köşe ... Ve 
Şimdi bu Tetanos yuvasında dört başı mamur 

bir tıayat kurmuş gibi memnun ... 
1._leöprüye yanqan Orküdar vapur
"""1na töyle bir baktmı: 

Biri aktı. Ama ne ak! Nöbetten 
)~ çıkmıı bir atqçinin yazlık pan· 
~onu gibi, kömür tozu ile kan§ık 

li, İsli, pislikli bir ak • 
'-Öbürü karaydı. Mavnalann kala-
1> Uandığı yer de mi boyamışlardı 
~~rıu ne? Öyle battan savma bir ıü
~en vurmuılardı ki, yalın kat boya 
) çürük süleğen temelinin üıtünde 
~r Yer köpünnüı, fıska fıaka kabar
~ Ilı ve bu kabarıklar, güneş vur-':'.ça çatlayıp dökülüyor, bardağa 
) ru dolduruhnut bir gazozun habbe· 

.. 

cikleri gibi bqi kaybolurken onu be
liriyordu. Öyle ki bir an evvel tek
nenin göze dümdüz gözüken bir sat
hı, birden, an sokmuı bir deri gibi 
şiıip kabarıveriyordu. Ooqh l Bu ha
liyle ıu gemi, budakları tomurcuk
lanmı§ incir ağaçlannı hatırlatıyordu. 

lstemiye istemiye gİ§eye yaklaş. 
tun. Kadtköye, HaydarpClf&ya her 
gün gidip gelen adamların alııkanlı· 
ğı ile bir nikel yirmi be§lik uzatarak: 

- iki tane mevki .• - dedim· Oıkü
dara. 

Ve bekledim ki bu yirmi beı ku-

"• Rumeli yakuında Ortaköy bile göze bir güleryüz 8'öateriyor. 

ruı ıu vapurlardan birinde iki ki1i
lik yer kiralamak için çok gelıin, 
yetsin ve artsın! 

Y anılmıtnn. Zira, bozuk bir pliim 
sesini haykıran bir gramofon hopar
lörü gibi giıe homurdandıı 

- Oç kurut daha ••• 
- Neye; kuzum? 
- iki tane birinci mevki yinni 

sekiz kuruı eder de ondan. 
Çaresiz .. Bu Üç kuru!u da bayıl

drk. Ve o zaman, yammdan yüksek 
sesle konutarak geçen sekiz on gen
cin Kadıköy iskeles.ine doğru hızh 
hızlı yÜrÜyüp gitmelerindeki 9ll'l1l a
kıl erdirebildim. 

Uzun boylu sanım bir delikanlı, 
mektep çantalan tıklan bldım dolu 
iki kızı kollarmdan yakalama,, adeta 
ıürüklüyor ve bağmyorclu: 

- Deli misiniz be? Haydarpqaya 
gidelim, bir kere biletler ucuz, gemi 
rahat.. Sonra dakikada bir Bağlarba· 
şına tramvay var. 

Ve az ilerde köprü merdiwınlerin· 
: m birinin arkaamda gözümden 
kaybolurlarken ince bir kız leli ar· 
kadaıınm sözlerine payanda vurdu: 
"-Öyle öyle. .. Oaküdar Mkeleainde 

tramvay bulamayız. Bul.ak bile 
ayakta kalırız. 

Fotoğraf makinesinin bilmem han· 
gi vidasını düzelbneğe çalııan arka· 
da§ım Müfit bu konuşmayı iıitmişti. 
Göz göze geldik. Can ııkmbıryle: 

- Be canım... • dedi - Biz neye 
Haydarpaıaya gitmedik sanki? 

• Vapur yola düzüldükten ıonra b~ 
Üıküdara bir de boğazJD Rumeli ya
kasına baktım: 

Yalnız bu Üsküdar değil, Haydar· 
paJa gerilerinden başlayıp Haremi, 
Salacığı, Osküdarı ve ondan aonra 
gelen yeıiJliklere gömülü aayıaız 
köyleriyle bütün !U Anadolu kıy111, 
adına Anadolu denilen canlılık ve 
kan kaynayışı ülkeaine neıkadar ta
ban tabana zıt bir ıurat göıteriyor 
Marmaraya! ... 

Ölü bir surat •• Ve gündüzehin bu 
ölü, ölgün ve ıolgun Oaküdannda 
gece bir geceye değil, K aracaahme
din bütün bir coğrafya parçaıı üze. 
rinde eriyip yaydışına benzer. 

Zir •. aynı mağazadan ayni fiatla 
alman yni marbdan iki amput Oa
küdarda batka ve Rumeli yab.amda 
batka bir ııık veriyor. Elektrik bir 
türbe kandili gibi yanıyor Oaküdar-
da. . 

Niçin mi? , 
Cüalrıii._ .bma w)s - ...., - ,..., 

samn-bil" aadaka gibi, tabanı naarfaa 
toprağa değebilmi~ bir Mııırh pren-
5el gi.bi, denizin altından incecik bir 
kordonla bu betbaht Oıküdara ulaı· 
tırılabilmiıtir de ondan. 

Tramvaylar da öyle. Üvey bir ev· 
lada kırk bayram bekletildikten sonra 
hediye ec:lilmiı oyuncaktan andıran 
bu tramvaylar niçin Oıküdarda kul· 
lamlmaktadırlar? Rayların Kadıköye, 
Haydarpaıaya uzahldığı günden bir 
dakika sonra o yepyeni, gıcır gıcır 
araba.lan yoktan var edebilenler ne
den Üaküdar yollannda bu döıeme· 
leri yırtık süprüntü arabalanm do
laıtmnaktan çekinmezler? 

Çok ıonnaymrz.. Cevap bazJrdır. 
Baylar, 

- O akü dara bu kac:lan çook bile •• 
Derler ve geçerler. 

• KUTtundan külah giymiş, uçakları 
yaldızlı bir çeıme.. Kül renkli, aan 
ıiyah, mor güvercinler ki cilveleşerek 
uçuıuyorlar.. Kulaklara dinmiyen. 
bibniyen "Huu Huul,, lar geliyor ve 
arkada biribirindcn ak biribirinden 
sülün iki minareaiyie Mihrimah-

lşte Oıküdar iıkeleainin ıöze ver• 
diği manzara. 

Bir otomobile binip Çamlıcaya 
gitmekti niyetim. Fakat birden, göz. 
lerimden çengellendim bir adamın 
tabanlarına.. 

Bu adam bir elinde bir palunut ve 
arkaıında üç çocuk, gülerek ötekiyle 
berikiyle takal&Jarak yan sokaklar
dan birine aapmııtı. Ve o anda kimi 
İp aUıyan, kimi kaydırak oynıyan al
tı çocuk daha ona doinl kof&l'Ü; 

- Bafıa! Baba! 
Diye bağnımaya baılumflardı. 
Bunlann en büyÜğü on yqmda 

var mıydı bilmem? Demek ki herse
ne bir kadın bu adamdan bir döl ye. 
tiıtirmitti-

0 gitti, ben gittim. Epey yürüdük, 
Bülbülc:lereainden az beride ona 

yeiklaımn: 

- Arkadaı ... 
- !il-
- Hepıi aenin mi bu yavndarm? 
- Evet •• 
- Hepai bir anadan mı? 
- Evet ... 
- Allah bağıılasm •. - ..... . 
- Nasıl beke.\ liyorıun humara? 

Sana zorluk vermiyorlar mı? 
Güldü: 

ICurıundan külib giymit, saçaklan_ yaldızlı bir ç~tme... Gül renkli, nn, ıiyab, mor güvercinler ki 
cilyeleıerek uçuıuyorladı ••• Kulaklara dinmiyen, bitmiyen " Huu Huuu " lar geliyor 

ve arkada birbirinden ak, biribirinden ıütlün iki minareıile Mihrimah ••• 

Ha köpürdü ha köpürecek zannmı ' 
veren •cin bir yeıillik denizi araun
dan yürüyorduk. En ortada küçük bir 
kazığa bağla bir kuzu yalnızlııktan 
korkıyonnuı gil>i acı acı mel.iyonlu. 

Dört köıe çenetiyle onu göstere
rek; 

- Benimkiler ele buna benzerier ... 
·dedi- Bek ıu kuzuyu sahibi buraya 
bağlamış g&bni, •• Y efillik bol ya.. Ye
ıin, büyüıün demiı. Ben de Öyle •• 
Her gece ıürüyorum palamutu ~ 
culdann önüne.. Bir adam oğlu böy
le mi yetitir? K.azancmun yargını 
vapura veriyorum. Hele eakiden 
Bailarbafmda otururdum. Bir o ka
dar da tramvaya verirdim. Bak ıu 
mahalleye •• 

Paılamnrı tenekeleriyle evden zi -
yade Tetanoa yuvuma benziyen piı 
evler .•• Yer yer birilmniı ıüprintüJer. 
Karasinekler uçuıuyor. lıte adma 
mahalle clecliği yer. 

Devam etti: 
- Buraya Solaksinan mahallesi 

derler. Burada .. nndık, tekerlenip 
gidiyoruz. Halbuki musevinin l:~rinin 
dedesinin dedesine bu yerler rebin
mif. A-... timdi 111m ~ 
.............. ffepiınlıs tfr lir libf)OIU&. 
Akai bir karar çlb.raa hepimiz yer • 
ı~ yurtauz kalacağız. 

Şimdi tozlu biı- yokuıun ba,ma 
gelmittik. Bana veda etmeden ayni. 
eh yannndan. Onlara dalım gözlerle 
baktım: 

İki çocuğunu iki yanma almıştı 
ve onlar gibi küçük, onlar gibi 
yalmayak ohm yedi çocuğu ciğer ko
kusunu almıt kedi yavrulan gibi ko
ıarak, Oyn&farak, palamuta bakıp 
yutkunarak arkaıından gidiyorlardı. 

Sonra gözüme tekrw yqi.llilder, 
lnn:u ve bu kulübelerin tam karfı
ımdaki mezarlıklar iliıti. 

Süt gibi beyaz mermeTleriyle bu 
mezarblc Solabinanm küflü tenekele
ri yanmda Endülüıten bir parça l'İ· 
bi dunayordu. 

Ve az ötede, yulen ıene •ğlam 
buğa bailannwı bir arpa ıördüm ki, 
biiyüldülcleri iyi ayar edihnit bir çift 
lnalafın ıölplediği bol tüylü kafası
nı aallryor ve bu kafanm iki yanmc:la. 
ki iki "Ariatetilia,, ıözüyle bu imiz, 
c:inaiz harabeye bakıyor ... 

~ızamettin NAZiF 

4 ................ -,, 
. , 

... ... • t..d ..... " ' '-'..t4 

Ve yine yutan, sağlam kazığa batlanmıt bir ııpa ki büyüklükleri 
iyi ayar edilmit bir çift kulaj"ın gölgeledi~i bol tiiylü kafasını 

sallıyor ve kafanın iki yanındoki AriıtetUiı gözile bu 
inıiz, cinaiz harabeye bakıyor ... 

- Bana gençliğimde tulumhacr ar
kadaılanm Dörtköşe derlerdi. Bunla
" meydana getirdikten aonra "Dört 
başı mamur n oldum .•• Çocuk bakmak 
çok zor bir ıeydir. Eğer her baba be- j &t_ • · 'b· clOku ~ 7,s ku "' • • • ki çocutunu iki yanına almıtb Te onlar gibi küçük, onlar gibi yalınayak olan yedi çocuğu 

lt~PÜrdü ha köpüreceL zannı v~ren engin bir deniz gibi yeşil- ::::·~ 11aı~:1=ruyona r;~ citer kokuıunu almıt kedi yurulan gibi koprak, oyna::.:=p:.=.:rl'k-:__.,.:....::':.•=m.:.::'='t:..ı:........:ba=akı::::'=b~---~----~-
q)der ••• Ve en ortada küçük bir kazıta bat~h_b:...:i:.:..r ...:k.:..:u:::z~u-... ;,..._ __ _._r_ı __ ıaki~·-oc_ukl_ardan_ _11U111m.--L------~------""....ı.ı--.~-ı--.1..-..-..._-_.~--
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BUNLARIDA 
BiLiYOR MUSUNUZ? 

Dünyanın en büyük çakısı 
A m e r i k a d a Connecticutte 
Nrount isminde bir Amerikalı 
yapmıştır. İki tarafı açılmış ol -
duğu halde boyu iki metre gel
m~ktedir. Ağırlığı 25 kilodur. 

• " Bombayda Avadhani ismin 
deki b i r H i n t 1 i b i 1 g i n • 
leri son derece alakadar etmek
tedi:. Bu Hintli bir defa okuyuş 
ta bın satırlık bir kitabı hiç şa -
şınnadan olduğu gibi tekrar et
mektedir. 

• Amerikahlarm tuttukları 
bir istatistiğe göre Amerikada 
dolar üzerinden 353 milyarder 
lngilterede 80, Fransada 50 Al~ 
manyada 40 milyarder varmış. 

• Nevyork üniversitesi profe-
sörlerinden biri, yer yüzünün 
kaç yaşında olduğunu hesap ct
meğe muvaffak olmuş. Bu zata 
göre arzımız 1,850,000,000 ya -
şındadır. 

• Çind: ihtilallere, isyanlara 
kıyamlara rağmen mütemadi -

Bayraklar 
Yer yüzündeki muhtelif dev

letlerin bayraklarında kaç renk 
vardır? Yedi renk: Kırmızı, ma
vi, beyaz, sarı, yeşil, siyah, nar 
çiçeği. 

En çok kullanılan renk kırını 
2ıdır: 54 defa, nar çiçeği 51 de
fa, mavi 41 defa, sarı 30 defa, 
yeşil 1 7 defa, siyah 5 defa, nar
çiçeği bir defa. 

Bu nar çiçeği rengi sadece Le 
histanm milli bayrağında var -
dır. 

Bayraklarında en çok renk o
lan memleketler şunlardır: Çin, 
Godetcmala, Hayti, İtalya, Mek 
s:~rn. Paraguv~y, Portekiı:, ce
nubi Afrika, Pero .. Her birinde 
b~~ renk. 

Fransa, Andorre, Belçika, Gu 
vcıtemala, İtalya, Meksika, Pe
ro, Portekiz ve Romanyanın 
bayraklarında renkler amudi, 
diğer 37 milletin bayrakların -
da ufkidir. 

Danimarka, Fentandiya, İn -
giltere, İrlanda, Norveç ve İs -
veç bayraklarında hem amudi, 
hem ufkidir. 

Günler • 
Hoca, talebeden birinden gün 

ler: sıra ile saymasını istiyor: 
Talebe - Sayayım Bayım, 

evvelki gün, dün, bugün, yarın, 
öbür gün. 

yen çoğalmakta olan büyük .. bir 
nüfus kütlesi vardır. Bu nufus 
en aşağı 365 milyon tahmin edil 
mektedir. Her yıl, Çinde takri
ben on dört milyon nüfus doğu
yor. 

Hind is tanda da nüfus kalaba
lığ:ı fazladır. Orada da her yıl 
on bir milyon çocuk doğmak
tadır. Sovyet Rusyada doğum 
her sene yedi milyondan aşağı 
değildir. Amerikada her sene 
2,200,000, Japonyada 2,100,000 
nüfus kaydedilmektedir. 

Sovyet Rusya hariç bütün Av 
rupada ise, her yıl sekiz milyo - ' 
na yakın çocuk doğuyor. 

Tırnaklar 
Konuşuyor 

Jahram Sirong isminde uzun 
zamanlar Hindistanda İngiliz 
ordusunda hizmet etmiş bir a
dam, askerliğini bitirince fakir • 
lik yapmağa başlamış. Kendisi 
ayni zamanda da doktordur. 

Müşterilerin tırnakların~ ba
karak para kazanmaktadır. 

Simla Herald gazetesinin bir 
muharriri kendisile mülakat et
miş. Jahram bu mülakatta ga -
zeteciye şunları anlatıyor: 

Evvela şunu bilmeliyiz ki, ta
bii bir adamın tırnaklan pembe 
olur. Solgun tırnak, sahibinin 
kanca fakir olduğuna işarettir. 
Kırmızı tırnak ise, kanın fena 
deveran yaptığını gösterir. 

• Dalgın bahk 
Küçük Ergün babası ile bera 

her su kenarında balık avına git 
mişlerdi. Babası bir yılan balı 
ğı yakaladı. Balık karaya çık -
tıktan sonra mütemadiyen sıçra 
yor, deli gibi kıvranıyordu. Er -
günün babası dedi ki : 

- Al şu biçağı; balığı kes, o 
zaman oynamaz. 

Ergün babasmm d e di ğ i n i 
yaptı. Fakat balığın iki1 parçası 
da ayrı ayn yine oynayordu. Er 
gün dedi ki: 
. - Baba, ne tuhaf şey! Kes -
tım de haberi bile yok. 

1AR-A ~A A G A N L 1 
YAZI YARIŞIMIZ 

i iNCiliGI KAZANAN YAZI 
İlk yaz gelmişti. ı O gece pek az uyudum. lçimde 
Güneşin kızıl 1 engi kırları bitmez bir sevinç kaynıyordu. 

tatlı yeşile boyamıştı. ~~r şey U~un kır yollarım çok çabuk 
gülüyordu, benim de gulmem geçtık. ~ırl~r~ ka ı~şt~k. Ta
haklı olmaz mı? şan sevıncımız dınmıyordu. 

Fakat bu güzel günleri ben Kuşlar gibi uçtu~, koştuk, .Y~ 
evimizin az güneş gören yama- rul~uk .. ö ?zun ~~ ~abuk bıttı. 
lı penccresin<len görür ve kok- Şımdı yıne evımızın pencere-
larım.. si önündeyim. Annemi bekliyo-

Neden mi? rum. Gölgeler basan kırlara ba-
Annem otuz kun1şla bir iş kıyorum. 

ev"-ıde ç~:ı§ır. Ben üçuncu sı- O gün Yıldız küçük makine
nı ... t:ıyı:n. Annem o kadar er- sile salıncakta bir de resmimi 
kcn g:dcr ve o kadar geç gelir çıkardı. Onu pencerenin yanı
ki, annemin kucağına gözıerirn na astım, biribirimize bakıp gü
kapah düşerim .. Bu yeşil kırla- lüyoruz. Kendimi yine kırlar
rın kucağı bana ne kadar uzak.. da sanıyorum. Salıncak ve ben 

Uç gün oldu, annem boştu. annemi bekliyoruz .. 
Komşumuz ve okula arkada- Bilseniz bu salmcakh resmi
srm Yıldız'm annesi bir gezin- mi ve onu çıkaran Yıldızı ne 
ti yapacaklarmış. A!lnemi . de kadar çok seviyorum .. 
istemişler. Ben de gldecektım. Bursa: Ergün Dalsar 

(cocukıarın boy~ 
Bir İngiliz doktoru, binlerce 

çocuklar üzerinde yaptığı tet • 
kikattan sonra, çocukların en 
ziyade 15 ile 16 yaş arasında 
boy attıklarını görmüştür. Bu 
doktor gene tetkikatı neticesı 
olarak şöyle bir tablo çizmiştir: 

Yat Santimetre 

10 - 11 3,7 
11 - 12 5 
12.- 13 5 
13 - 14 6,7 
14 - 15 6,7 
15 - 16 7,5 
16 - 17 3,7 
17 - 18 1,2 
18 - 19 0,7 
19 - 20 0,7 

Bu tablo erkek cocuklar için· 
dir. Kız çocuklar ise 14 yaşına 
kadar erkeklerden daha fazla 
boy atıyorlar, fakat ondan son· 
ra boy atışları duruyor. 

• Bilmece 
Sorgu - Köpeğinizin daima 

arkanızdan gelmesi için çare ne 
dir? 

Karşılık - Daima önünden 
yürümek. 

Avdan Gönen avcı 
Bir yaz sıcağında timarhane

nin bekçisi, biraz serinlemek i
çin kapının önünde oturuyor -
muş. 

O sırada bir avcı geçmiş, ko • 
nuşmuşlar: 

- Ne mükemmel bir avcı el
biseniz var. 

- Evet ama, bana yüz liraya 
mal oldu. 

- Sonra tüf ekler de çok gü • 
zel. 

- Evet, en son markalardan 
dır ama, seksen liraya mal ol -
du. 

FAYDALI BiLGiLER 
BugUnkU 8 
program 

ISTANBUL 

V clou, 'mUracaat 
yerleri 

2230 x c. 
23 4S X A. 

22 50 
24 os 

22 5~ 
24 ll' 

A. tıaretli seferin treni curııa, pazartetl 
günleri İ$ler. 

18 Fransızca ders. 18.30: Jimnastik, ba· 
yan Azade Tarcın. 18.50: Muhtelif plak· 
!ar. 19.30 : Haberler. 19.40: Monolog • Ba· 
yan Halide. 20: Konferanı: Maarif. 20.30 
Stüdyo çigan orke&tra&L 

Deniz Y o11an acenteıi T e
lefon 
Akay (Kadıköv iıkelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Havriye. Telefon 
Vapurculuk s:rketi merkez 
acenteıi, Telefon 

'42362 B. l~retli ıcferin treni per5embf! ve .,.. 
zu ıünleri işler. 

43732 X İşaretli seferlerin Banli7t trcnlerile 
44703 iltisakı varda. 

21: Bayan Ateş şan piyano ile. 21,20: 
Son haberler. borsalar. 21.30: Radyo or· 
kestraııı. 22: Radyo, caz, tanıo orkeıtraıı 
ve bayan Emine İhsan. 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 rn . 

Şark Demirvollan mürac&• 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet DeTTt1ryol1an mÜt'tl• 
caı.t kl\lemi. HaydarpafL 
Telefon 

22925 

23079 

42145 

J9.30: PIAk. 21.10: Konferans. 20.40: Q. O 
pcra orkestra11. 21.20: Duyumlar. 22.30: 

Liman 
hareketleri 

Çingene mızıkası. 23.10: Hava raPoru. 24: 
Caz. 

BUKREŞ 

923 Khı. 364 m 

13-15: Plak. duyumlar. 18: Radyo orkes
trası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin de
vamı. 20: Sözler. 20.20 : P!Ak. 21: Söıler .. 
21.15: Piyano (Solist kongcri) 21.45: Şar
kılar. 22.05: Radyo salon orkestrası. 23: 
Duyumlar. 23.15: Hafif musiki. 23.45: Ec· 
nebi lisanla duyumlar. 

VAR ŞOVA 
224 Khz. 1339 m. 

'Z0.30: "Pivano • .-rln dilo. 20.50: Söz. 
ler. 21: Plik 2145: DuYUmlar. 21.55: Söz
ler. 22: Chopin • konseri. 22.30: Sözler. 
22.40: Şarkılar. 23: Reklimlar, :Zf.iS: 
Salon ve cu musikisi. 

STUTTGART 
J74 Khz. 523 m: 

20: R'.ar~ık :va'fJl'n. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yayun. 21.45: Skeç (Hariçteki al
manlara). 23.20: u~, yaymıL 23.45: Oda 
musikisi. 24.lS: Gece musikisi ve danı ha
vaları. 1·3: Gece konseri. 

PRAG 

638 Kbz. 470 '"· 

18.50: Mektep şarkıları. 19: Amele :va • 

Diin ~imanımıza §l' vapur:ar gel • 
miştir : 
Ayvalıktan: (Bandırma). Karabi

g; dan: (Bartın), Bartından: (Anta1 
ya), Mudanyadan: ("'-ıyyar). 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır : 

1zmite: (Ayten), Mudanyava: (As 
ya), lskenderiyeye: (lzmir), Bandır· 
maw : (Gülnihal), Karadenize: (Ka 
radeniz), 

Bugün limanımıza ııu vapurlar ge
lecektir: 

Mersinden: (ine bolu), Bandırma • 
dan: (Saadet), lzmitten: (Ayten). 
Mudanyadan: (Tayyar). 

Bugün Iimanrmrzdan gidecek va -
purlar şunlardır : 

Karabigaya: (Bandırma), Ayvalı· 
ğa: (Bartın), lzmite: (Güzel Ban· 
dırm), Bartına: (Kemal). 

• itfaiye 
Te efonları 

f stanbul itfaiyesl 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

: Üsküdar itfaiyesi 60625 

! Yeıilköy, Bakrrköy, Büyükdere, 
Patabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burraz, Kı
nalı mıntakalan İçin telefon santra· 
lındaki memura (yanım) kelimeıini 
söylemek kilidir. 

yıınr. 19.10: Almanca yayını. 19.55: Pllk. 
Duyumlar. Plak. 21: Sarkılar, 21.15: Çek 
musikisi. 23: Duyumlar. 23.15: Plak . .23.30: O 
Fransızca duyumlar. Hastane adresferi 

ve Telefonları • Sinemalar 
Tiyatrolar 

• ipek: ("':urfuna b:cilen krali· 
çe) ve (E•kimo) 

•Sara.,: (Savaı ıarkıa) ve (Ku
karaça) 

• Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

11- Şık: (Tar:can) ve (Beı Kocalı 
Kadın) 

"' Elhaınra: (Solmuı Güller) 11e 
(Sema Devleri) 

l/o Tan: (Çılgın Kan) 
lf. Melek: (Mö•;yö Bebe) ve ( J, 

Lind) 

CerTahpafa bastaneıi. Cer
rahpaıa 
Zeynep Kamil baatanesi. 
Oıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddeıi 
Haseki kadınlar haataneai. 
Akıaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur haataneH. 
Firuzaia 
Gülhane baıtaneıi. Gülhan• 
K11duz baataneıi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
baıtaneıi. Bakırköy Reıa· 
diye kıılatı 
Etfal hastanesi. Şiıli 
Haydarpap Nümune ba .. 
taneıi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

~ Sümer: ( Bitmemİf •enloni) u. • 
(Amok) 

Çabuk sıhht 
yardım teşkilata 

"' Alkazar: (Cehennem Kartal
ları) ve ( Boana Sevdaları) Bu numııradan 

mobili iıtenilir. 
imdat oto-

•Yıldız: (Harp orileaınde) ve 
(Con l•trov~n Qfkı) 

• Alemdar: (Patron oboydım) a 
v~ (Caau• kalbi) 

44998 

Davetler 

EYOP iDMAN YUVASINDA 
KONFERANS lf. Milli: (Sarııın Kukla) ve (E•· 

rarengiz Çiflik) 

"" Hilal: (Leb 1ebici Horhor ağa) 
ve (Seyta~ karde,'er) 

"' Kadıköy Süreyya: ( Kar;yoko) 

• 
fTıııHıie ve Arkaıia~lar Tivatrnsu 

BeJikta~ta Suad Park Tiyatroş.unda 
Bu akşam 

ÇAM SAKIZI 

Komedi, 3 perd~ 
Yazan: I. Galip 

30 • 5 • 935 per~embe günü akşa
mı saat 21 de yuvamız salonunda 
(Sporun ger ,'ik terbiyesi üzerinde 
tesiri) mevzulu bir konferans doktor 
Şükrü tarafından verilecektir. Her
kes gelebilir. 

KÖPRO • HAYDARPAŞA • KADIKÖ"Y 

15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 
(Her ıün) 

Köprüden 
Kalkıı 

H Pasa- Kadıköyil· 
dan K. ne Var11 

• 
KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPR0 

ıs Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Hu cüıa) 

Kadıkö- H . Pata
yünden K. dan K. 

Köprüye 
Varıt 

625 
7 30 
700 
8000 

8 05 ıı: 
830 

900D 

905B 
940 

1020 
10 50 
1140 
12 30 
1305 
13 45 
14 35 
15 00 
15 40 
1620 
ı .. 50 

17 2S 
1H5 

1830 
1900 

1945 
20 20 
21 10 
2155 
:Z3 os 

635 " 
HS X 

805 XD 
810 x 

84S x 

.. t --

650 
7 53 
7 20 
820 
825 
825 
8 50 
9 05 
920 

9 ıs Ankara sür'at 9 35 
9 ıs 9 3S 
9 48 x 10 03 

10 28 x 10 43 
10 58 Adapazarı 11 13 
11 48 x 12 03 
12 40 Ankara muhtelit 12 55 
13 ıs x 13 30 
13 55 x 1410 

1508 x 

1628 x 

1715 x 

1815 x 
18 40 Adana 
1908 x 
1935 x 
19 53 Toros 
2028 x 
2120 x 

2205 x c. 
2315 X E. 

14 55 
ıs ıs 
1600 
16 43 
17 10 
17 35 
17 45 
1815 
18 35 
18 55 
19 :ZJ 
19 55 
2001 
20 43 
21 35 
2220 
2330 

C. baretli ıeferleria treni t Haziraadd 
31 Birinci Tqrine kadar iııler. 

D. tııaretli seferler cuma slialeri yapdmaı. 
E. ltaretJi ıeferler cuma günlert yapılır. 

Sisli tipili ve ,iddetli fırtınalı havalarcls 
vapurlar bulundukları mahallerden harekeC 
etmiyecckler . • barınmak mümkün ol~ 
.,an lıkelelcri tutmıyacak. yahut daha _. 
t'cJ terkedebileceklerdir. 

İstanbul asliye mahkemeai birind 

yenileme bürosundan : Davaci İ•k 
Bardavit ile dava edilen Necip Bey 
zade Necmettin arasındaki alacak da-' 
vaamın bakılmaaı için dava edilenill 

adresine vaki tebliğatta batka bir ye
re gittiği mübatir tarafından yazdall 

meıruhattan antaıılmakle ilanen teb
liğat yapılmasına karar verilmit 99 

muhakeme günil olarak 29-6-935 .., 
nesi cumartesi saat 14 tayin ediladt 
olmakla mezkQr gün ve ıaatta cel• 
mediği veya bir vekil göndermedil' 

surette muhakemesi giyaben icra .. 
dileceği ilan olunur. (1187 5) 

İstanbul dördüncü icra memurhl

ğundan : Bir borçtan dolayı maheul 

olan ev eıyasınm satrıma karar veril

miı olup 4-6-935 günlemecine rastla" 
yan salı gilnü ıaat 10 da Salı pa.
nnda Salı pazarı apartnnanmın ıs 
No. lu dairesinde açık artırması yapı

lacağından isteklilerin mahallindeki 

memuruna müracaatlan ilan olunut• )' 
(11884 

İstanbul ikinci icra memurluğUO
dan: Mahcuz olup paraya çevritoıe
ıine karar verilen üç bin dört yils d
ralık gayrimübadil bonosu 3.5.9S5 

pazartesi günü saat 10 da İstan~ 
Esham ve tahvilat borsasında ikiıl 
açık arttırma suretile satdacağındaıl 
talip olanların mezkQr gün ve saatti 
mahallinde hazır bulunacak medlU" 

- Köpeğiniz bari işe yara • 
yor mu? 8 

- Her cihetten .. Fakat bana 
yirmi liraya mal oldu. 

Nöbetçi 
Ecza neler 

630 x 
700 x 
7 30 D 
7 35 x 

f 6 48 
7 18 

6 53 
7 23 
7 so 

runa müracaatları ilan olunur. ) 
(11893 

- Öyle ise kimbilir, ne ka -
dar av vurmuşsunuzdur. 

- Maalesef... Vura vura bir 
tane keklik vurdum. 

-: İki .Yilz liraya yalnız bir 
keklı.k mı? Aman öv leyse, bura 
da hıç dumıavımz. E~er timar. 
h.aı_ı~ m~dürü isitirse, mutlaka 
sızı ıçerıye kapar. 

Telefon 
Aboneleri 

o 

İngiltere yakın zamandanber: 
Japonya ile telefonla konuş 
maktadır. Yeryüzünde otuz beş 
milyon kadar telefon abonesi 
mevcut olduğu tahmin edil • 
mcktedir. 

• 

Bu gece nöbetçi eczahaneler §Un· 
lardır: 

Sirkecide (Ali Rıza). Divanyolun
da (Esat), Kumkapıda (Belkis), 
Zeyrekte (Hasan Hulusi). Şehzade -
başında (Asaf), Akaarayda (Ethem 
Pertev), Samatyada (Erofilos). 
Şehremininde (A. Hamdi), K a r a
gümrükte (Suat), Büyükdada (Şina· 
si Rıza), Heybelide (Yusuf), Bakırr
kövünde 'latefan Teziyan), Fenerde 
(Vitali), Haaköyde (Halk), Kasım· 
paıda (Deniz}, Kadıkövünde Moda· 
da (Sıhhat), Pazaryolunda (Rifat 
Muhtar), Karaköyde (Karaköy)a, 
Tksimde (Della Suda), Taksimde 
(Ertuğrul), Yenişehirde (S. Baru • 
nakyan), Şiılide (Nargilcciyan), Be
şiktatta (Rıza), Eyüpte (Hikmet) 
cczahaneleri. 

7 35 X E 
8 00 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
9 05 Toroı 
9 45 X Adam. 

10 2\1 
1100 x 
11 50 x 
12 30 

7 53 
7 S3 

8 40 

900 
9 23 

1003 

11 18 
12 08 

1315X 1333 
ı4 00 X Ankara 111uhtcllı 14 18 
14 30 14 48 
ıs ıo x ı5 28 
15 5u X 16 08 
16 2~ 
16 45 J 
17 00 
ı 7 25 Adapazan 
17 50 x 
JR 00 

17 05 

17 43 
1810 

18 30 Ankara ıür'at 18 48 
1855 x 1915 
19 10 
19 45 x 
?.O 30 X 
2110 x 

,20 o:. 
20 48 
2130 

1 sa 
820 

8 50 
85S 

9 28 
10 08 
10 40 
11 23 
12 13 
12 50 
13 38 
14 23 
14 53 
! 5 33 • 
16 3 
16 40 

17 15 
1748 

·~ 15 18 53 

19 2S 
20 08 
20 53 
2135 

DOKIOR 

· Rur çok ı u Hakkı üze 
ı Galatasarayda Kanzuk eczahal'I~ 
karşısında Sahne sokağında 3 nıJ 
maralı apartımanda ~ numa~ • 

-~~~~~~~~~3~21' 

--------~-------------
0 r. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısl 

Cumadan başka günlerde s::; 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1stan 
Divanyolu No. 118. ııd: 

Muayenehane ve ev telefod~ 
22398. Yazlrk telefonu .Ka~ 
38. Beylerbeyi 48. --'"' 
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eozerıer güzeli sarışın 
~ız bahadırın atı 

üstündeydi 
o 

ı. ~oma; kültürü, askeri disiır 
~nl sayesinde gitgide büyüyor, 
'il er .~arafa kol budak sahy~rd~ • 
. Utun hemşerilere adaletı tet
~k~iz dağıttığından Avrupa 
<ıt ası yavaş yavaş kartalın ka. 
lladına sığınmakta idi. , 

.Sezar, Gaul eyaletini zaptet
llıış ve ancak Sezara mahsus 
Parlak cesareti ve teknik bilgi-
8<ni birleştirerek Ren nenri 
\ııerine koprü kurarak Roma
~ın ileri karakollarını Alman 

1°Praklarma kadar sokmuştu . 
. §te bu hareket noktalarıncıan 
~lertiyecek oJan Octavian 'i'eu-
0n kabileleri üzerine yürüye -

teı 
• <t ve Ostrogoth' ları, liructe-

~l'leri, Suevi· .ıeri pençesine ta
darak Roma hudutJarı:ıı şimal-
e Elbe sehrine kadar dayıya-

caktı • 
· l'e~ton'lar Romanın yüksek, 
~ce ve daha ziyade hak göze
~ kültürünü sevemiyorlardı. 
~ hcın devletin kanunu önünde 
b~nına giımesi lazrmgeldigini 
~tr türlü kafaları almıyordu. 
la arbarlar kendi yabani orman
§ rının ıssızlığını, şehirlerin şa
~alı ihtişamına tercih ediyor
~ r; kabilelerini milletten daha 
Stün sayıyorlardı. 

k İster cesaretle, mertçe; ister 
Q~hp.elikl~ ne olursa olsun ken
~llerıni latin boyunduruğundan 
ıı. llttarmak azminde idiler. Bu
~ Un için Romalı Vali V arus'u 
b~dırarak askerlerini büyük 
~r Saha üzerinde dağıttırmış
t r, fazladır diye bazılarını tek
~r Romaya iade ettirmişlerdi. 
ı 1erkes esasen müstevli Roma
~ ardan memnun değil mi idi? 
~.~alde bu kadar askere ne lü
--...ın vardı? 

ıı ~Vrupanın her tarafı ebedi 
~ehırcten akan kültür ışığile 
bl'dınıanmıyor mu idi? Ve işte 
~~~Un neticesi olarak her taraf 
icr n ve sükun içinde değil mi 
tl l? Fakat işte tam bu esnalar
°ra; I<oınalılarr gafil avhyarak 

cuton'Iar tarafından açılan 
ba;aş hakika~en V arus'un hiç 
P~OlenıecHğ. bir hacl1Se gıbı 

t Cllllı§tı. 
te 'l'euteborg orm~.ularında bu 
,~tanı munariplerle baştayan 
tı~ h mücadelede, şimalin sa
la. ~n. kana susamış kahraman
~ tıte boğuşmak; açık arazide 
tl~0trıa alayları için belki kolay
ttı' Fakat karanlık ve sık or
\tknlarda iş tamamile aksine 
ler tı. Roma askerleri büyük te
tj1 at vererek dağıtıldı; kaçırıl-
~e mahvedildi. 

~o arus ve maiyeti, Roma leji
~s~~annın başında kılıçlarının 
<a.~e düşerek intihar ettiler. 
~-aı en yapacak başka bir şey 
~trıamıştı. 

~htı u kara haber Romada yıl
~a.\> tn sür'atile yayıldı. Yavaş 
qa.n aş .~kan bir nehirin kenarm
\eh · dunyaya meJeniyet saçan 
IJt ltde derin bir matem başla. 
illi S~zar sarayında başını eğ
~~ Sınirli adnnlarla dolaşıyor; 
lc/nı dövüyordu. Arasıra diş
~ l arasından: "V arus, Varus; 
~~ lejiyonlarnnı gönder" di-

lllırıldanryor; deli gibi ken-

Eski ROMA Tarihinin 
En Büyük AŞK ve 

AHRAMANLIK 
Macerası 

di kendine söyleniyordu. 

• Roma alaylarını silip supu-
ren, bir gece içinde altüst eden 
şu Teuton kahramanı kimdi? 
Hermann adını taşıyan bu ba
bayiği te Romalılar Arminius 
ismini vermişlerdi. 

Wagner'in bestelerinde kılı

cının şakırtısını bugünkü nes
lin bile duyduğu Hermann, Al
man kahramanlığının bir tim
sali olarak alınsa yeridir. Şima
lin zalim esrarengizliği içinde 
kan akıtmaktan başka bir Al
lah tanımayan şimal Barbarla
rının bu harpteki kahramanlık
larına karşı ne kadar hayranlık 
duysak azdır. Fakat medeni
yet namına, insanları asırlarca 
gerileten bu savaşın böyle ne
ticelenmesini esefle yad etme
mek te kabil değildir. 

Ölen askerler, yaralılar hep· 
si bir araya toplanarak zalima
ne bir surette orman içinde ya
kılmışlardı. O zamanki Alman 
inançlarına göre ormanların 

türlü türlü perileri, cinleri var
dı. Fakat bunlar sonraki Roma 
imparatorları gibi zevk için 
adam öldüren, kan akıtan in· 
sanlar değil; bilakis akan kan
dan içmekten hoşlanan vahşi
lerdi. 

Binlerce Teuton -.1Uharibi, 
yarı çıplak, yarı giyimli, öldür
mek, can yakmak aşkile sar
hoşmuşlar gibi, insan cesetle
rinden hasıl olan dağ gibi bir 
ateşin etrafına toplanmışlar ve 
bu ateş sönmeğe yüz tuttukça 
yine yaralı yahut büsbütün 
canlı esirlerle alevlerini gökle
re yükseltmekten vahşi ve do
yulmaz bir zevk alıyorlardı. 
Yanan insanların et kokusu bu· 

~0rna Lejiyonlarıyla sarı saçlı barbarlar ormanlarda çarpışıyorlardı 

tiği daha mes'ut ve müreffeh 
hayat efsanesi onda sadece de
rin bir nefret uyandırmaktan 
başka bir şeye yaramazdı. Bir 
erkek harp için yaşardı. Mede
niyet, kültür ikinci işlerdi. Fa
kat ihtiyar kabile Reisi Seges
tus, Arminius ile ayni fikirde 
değildi. ö, Romanın insanlara 
daha yüksek bir hayat seviye
si venneğe uğraştığına; savaşı 
bırakıp barış içinde yaşatmağa 
çalıştığına inanıyordu. Talih 
bu iki zıt fikir taşıyan insanı 
birleştirmiş olsaydı; Arminius 

ma ile barış yapmadıkça yüzü
nü bile göremiyordu. Kılıcını 
kınına sokmadıkça avucunu ya
lamaktan başka bir şey yapa· 
mıyordu. 

Ne yapacaktı? Ya aşkını kal
binden silip atacak, yahut 
memleketine, kendi inandrkla • 

asker, Segestusta bir fikir ada·t~ ~~~~~"""'..,,~'~ 

~ ~j - ' 
l1J Çıa. • ,, )} ~ :-.. - ı 
~ ~ 

runlarını bürümüş; oynuyorlar, 
gülüyorlar, bağırıyorlar, eğle
niyorlardı. 

Anninius hakikati halde va· 
tan sever bir muharipti. Lüzu
munda harpte hileyi, hud'ayı 
kahpelik addetmez, fakat ce -
sareti, gözünü ateşten sakın
mamazlığı ile temayüz etm!~ 
bir kumandandı. Romaya karşı 
zafer kazandığı esnada henüz 
27 yaşında idi. Ebedi şehrin şa
-şaa ve ihtişamından ve vadet-

-
Elde edilen en 

son vesikalara 

dayanılarak 

eski Roma 

tarihinin k a

ran lıkla rm dan 

çıkarılmış olan 

bu aşk ve kah· 

ramanlık m a

cerasım büyük 

bir merakla 

okuyacaksınız. , ______ ../ 
mı olarak elele verebilmiş olsa
lardı muhakkak ki, Almanya 
çok daha evvelleri bir millet 
olarak yeryüzüne çıkmış ola. 
caktı. Fakat onlan birleştir 
mek ihtimali olan yegane un· 
sur maalesef sonuna kadar bi· 
ribirlerinden ayrılmalarına se· 
bep oldu. 

• Segestus'un çok dilber bir kı-
zı vardı. Romada olsaydı mu. 
hakkak ki, ona harp ilahesi Mi
nerva diye taparlardı. Armini
us görür görmez gönlünü kap· 
tırdı. Fakat ona malik olmak, 
onu okşama~ şöyle dursun, Ro-

:: ., 
.y ",,, 
~ , f- '\o 

'("'"" -
n şeylere ihanet ed~ceKti. • 

Kahraman asker kılıca bak
tı. Göğsünae kaba.-~ :. gurur, 
dilbere karşı duyduğu aşk, bun
lardan hiçbirini fed "1 etmeden 
maksada nai1 olmok yolu yr!{ 
muydu sanki?.. Bir t n için ! 

kızı kaçırmağa karar verdi. .! 

ayni gece t.u kararını tatbi'; et
ti. Ö devirlerde yeryüzün i;n 
her yerinde adi bir hadise gibi 
telakki olunan kız kaçırmak, 
Almanyada sor derece güç ve 
mes'uliyetli bir işti. Çünkü ora
da ahlak her ~eyin üstünde tu
tulurdu. 

(Arkası var) 
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Romanganın Ulusal Korunması cu: :p j;::a:m::~!::: :::~ ul"~i~
111

y'~~.,;~·~-- Köstence - Bükreş - Peşte 
verilen dört adet ~m,er liratık ve bir VIY ANA seyyaha ti 12 haziranda T. L. 62 

An d 1aşma1ar1 a ç i z i 1 e n adet (100) liralık Kocaeli banka hi•· i Ace~t~e~: ~a!k~ ;öp~ü!a,ı ~ AT~~ ~o A ~- °ı..~: aeyyahatl 18 Haz ıranda 
se senedatile bir adet müessis hisse .. _ 

S 1 n 1 r 1 a r B 1 r a k 11 a m a Z d i Tel. 42362 - Sirkeci Milhilrdar· _: Tafıillt için " N A K ,. Turizm acantasına müracaat 
.enedl. 3-6-935 tarihine tesadüf e en G ı R ht dd · 7 T 1 f 431"6 ::tlltllzade Han. Tel. 22740 111111 $ a ata ı ım ca esı • e e on &. 

pazartesi günü saat 10 dan 11 re ka· İ iMROZ YOLU ~-
dar birinci açık artırma .uretile Bor- = = • Müskirat amilleri cemiyetine 
sada paraya çevrileceğinden talip o- ;: KOCAELi vapuru 30 Mayıs ! 

21 Mayıs düşünmediklerini zannetmek tanların mahallinde hazır bulunacak 1:ı: PERŞEMBE gOnO saat t6 da : Cemiyetinizin mtiddeti biten idare heyeti seçiminin 30/5/935 per-

[BUKREŞ HUSUSi MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 

Romanya hükumeti ordunun saflık olur. Hu"kum" ete karşı çı- MROZA L d (l\ftS8) - -mbe ... aati saat ondan on altıya kadar cemiyet merkezinde yapılın.,. memuruna miiracaatln ilin olunur. • a;a ar ''7 : -w- • 

rilahlanru yeni modellere uy- kan Romenlerin ellerinden hü- (11879) aıw11111111111111n111HUllUHt nıur. uygun gCSrülerek Vilayete bildirilmi,tir. . 
durmak için ekonomik darhg·ına Keyfıyetin gazetelerle alakadarlara yayılmaaı gerektir. 
bakmadan bütçesine birkaç mil- cum ıilihlannı bıraktıran kuv- Eanaf Şubesi Müdürlütil 

yarlık tahsisat koydu. veti Transilvanyaya geçmiyen-
1 

ıo ------------------------
Başbakan Tataresko, hudut- lerpekantıyamazlar.. , 1 R •ıs L • · ı d :1 Kartal .Malmüdürlüğünden: 

::..rıı:,u·=:ı:1ı= :~;: _;:~;:: ::1':;.; ı'..n ~ ~i~ ·. M 1s1 l m l e u ,: Kariyesl llllevkli Cinıl lllletr• llllubammen K•ymctl 
dan tutan gazetelere gönderdiği M Lira K. 
açık teşekkür mektubunda eko- milli öğüt haline getirmiş olan il Kartal Yakacık Deli Ö· Hali 18380 919 00 
nomik durumun güçlüğünü giz- Macarlara karşı Transilvanyayı ı Sermayesi : 100,000 Türk Lirası ıı 
lemedi. bağırlarına basan Romanyalılar Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 1 

mer bayın Arazi 

Siyasal partilerinin sayısı on Titüleskonun bir nutkunda ba- TURKtYE tş BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 
beşi geçen bir memleketin sı- ğırcbğı gibi böyle seslenmek is- İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
kmtılı zamanın.da süye önemli tiyorlar: EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
bir para aynldıg·~ 11 açıkça .;.oy Muahedelerle çizilen hudutla-

1 .., - tSKENDERIYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde-
liyen hükUınete karşı ufak bir rm münakaşası mı? renler, hesabnmza, TURKIYE JŞ BANKASI fubelerinden 
şikayetin yükselmemesi Romen - Ne bugün, ne yamı, ne de ava n 

11 
a ı a b i ı i r ı er. 

Kartal Mercimek dede ve Tarla 4087 122 61 
mezarlık civan 

Maltepe Tarla sokağı Arsa 
Maltepe Hamam sokağı Ahpp Ev 

130 
00 Bir odadan 

51 00 

ibarettir vergi 
ı· ile beraber 120 00 

milletinin bugünkü hudutlara hiçbir gün!... En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
nekadar bağlandığını gösterir. Romanyayı muhalifi, muvafı- i' görmek istiyenlerin MISIR tş LIMITED'i tercih etme- ıı 

Yukarıda cins ve evsafları yazılı gayri menkullerin 
1 peşin para ile temliki 8-6-9 3 5 günlemece c~arte~i g~
.. nü saat 1 2 de ihaleleri icra kılınacağından 1steklılerın 

depozito makbuzlarile Kartal Malmüdürlüğünde müte· 
Son zamanda tenkitlerini, le- kı, ihtiyarı, hastası, çocuğu ÇO- teri kendi menfaatleri icabıdır. 

11 
yin istikrarı ve ziraatin ehem- tuğu ile bir maya haline getiren Telgraf adresi MISIRİŞ _ İskenderiye il ------------------------:-
miyetleştirilıneai eaas1ann da bu arzu v11 bu bağlanış kuvveti- 3226 ı E 1 iLANLARI J 

şekkil Satış Komisyonuna gelmeleri. ( 2944) 

toplıyan milli köylü muhalefet ni yapan. Transilvanya toprak· . IST ANBUL BELEDIY S . 
partisinden de ordu tahsisatma tanndan ben geçtim. lstanbul Mlllt Emllk MQdürHi§ünden: 
karşı iki söz sızmadı. Öyle yerleri kimin geri ver- Muhammen 

Halbuki, bu masrafı bir taraf- meğe hakla vardır? Kıymet 
tan tetkik etmek şartiyle büku- Dört tarafından deniz gibi Lira 
mete hücum edecek sebepler ço- ufuklara dayanan yeşil ovalan, 
ğaltılabilirdi. Yabancı olarak Çin oyuncaklan gibi özenilmiş 
hatırlıyabildiğim çatma vesile- nümunelik köyleri, tabiatin 
lerini aşağıya yazaynn: renk renk süslediği dağlan keli-

FERİKÖY : Meşrutiyet mahallesi Beyoğlu 
caddesi eski 3 sayılı 112 hektar 63 9 
metre ve 94 santimetre murabbaı 
tarlanın 1/2 payı. 
Hududu: İki tarafı emlaki Milli yeden 
balmumucu çiftliği ve bir tarafı ka-
ğrthaneye giden tarikiam ve tarafı ra-
bii H araağaç caddesi. 

11264 
Şimdiki siyaset "Dostumun me ile anlatmak kabil değil ki .. 

dostu benim de ahbabuncbr,, Yeşilliği, tabiatin taze renk
şeklinde yürüyor. Sovyet - Fran lerini bir İstanbullunun denizi 
sız anlaşmasından sonra Fran - sevdiği kadar seven Romanyalı 
sanm dostu olan Romanya Be- Bükreşteki Çeşmecu parkmm 
sarabya tarafından daha rahat çimenleri için milyonlarım esir
nefes almıştır. Roma konferan- gemiyor. Binl~rce Çeşmecu ka
sında ortaya atılacak Macar ve dar güzel yerleri muhafaza~
A vuaturya davalannda küçük cek ordusuna verilecek birkaç 
antant'ın gövdesinde daima milyan elbet de çok cörmer.di. .. 
Fransız kalbi gibi çarpan Ro- Transilvanyanm zümrüt ova-

Yukarıda yazılı mal 9-6-935 pazar giinü saat 14 de 
peşin para ve kapalı zarf usuliyle ve arttırma suretiyle 
satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini 
vakti muayyeninden evvel yatırmaları ve hazırlayacak
lan mühürlü zarfları arttmnaıun açılmasından bir saat 

U • - a '" • • ıiY;ı:...__ Vermeleri. 
·~· 5&a&a 

(F.) (2879) 
manya karşısına İtalyanın çık- larmda güneş batarken Macar
ması ihtimalleri azalınıftır. larm acı acı bağırdıktan Nem 
Fransız. ttalyan yaklaşması Nem Şoha'lar bugünlerde daha 
Revizyonist milletlerin avukat- sıklqtı. 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİS ·GELİŞ 
PROGRAMI 

Romen vatanperveri, komşu, 
lığuu Almanyaya aktamuşm. hatta hududu içindeki Macarla-

193 S yı1mm 1 Mayısdan sonra 

No. ••••• KALKI8 Ve nihayet ailihaız bir Maca- rm bu aealerine, trampetlerini, 
ristana kartı Balkan ve Küçük borularuu yenilıniyeceği ordu
antantm da nöbetçilik ettikleri ıunun bu ~ ile cevap ver
SDlll"lar 141runda yetişirden faz- mek için canından kesip verece-

ği milyarlara ses çıkaramıyor: 
la bir hazırhf.a lüzum var mıy- Ne yarın, ne bugün, ne de hiç 

10 Şitli • Timi '( Sllliden - Tanele 
( Ttiııelden • Silli,.. 

dı i~l'J)en muhaliflerinin bunlan bir gün! ..•• 
ve bunlardan daha fazlalarını E•ref ŞEFiK 

11 Şiıli ... ,ait 

12 Hut.iye • Fatih 

12 A HarW,. • AluaraJ 

'( 
( 

'( 
( 

·c 
( 

şqlidaı • Be1Uita 
B.,.uittan • Siıliye 

Harbl7eden • Fatihe 
Fatihten • Harbiye)'e 

Harbiyeden • Ak1&r&1a 
Aluaraydan • Harbiyeye 

Divanı muhasebat reis
liğinden: 

15 Tllbim. Siıaci ( Tablmden • Sirkeciye 
( Sirkeciden • Taklime 

16 Maçka.&e,mt ( 
( 

Maclradan • Be)'Uita 
BeJUittan - Maçkaya 

" • D~'JC!~ Muhasebatta münhal murakip muavinlikleri 
ıçın ımtihan yapılacaktır. Sartlar aşağıda yazılıdır. 

1 - Mülkiye, Hukuk mektepleriyle bunlara muadil 

( Sitliden • Bminönllne 
16 A Maçka • Eminönü ( MaçbdaD • Bminönibıe 

( Emln&ıUnden • Ma'"7& 

Mali ve Ticari Yüksek ihtisas mekteplerinden mezun 17 1it1i • Siriaıcl < 
olanlardan müracaat edeceklerin adedi münhal adedin- < 
d~n aşağı olduğu takdirde bunların ı'mtı'han edilmeksi- < 

17. A Mecidlyekö7.E.önii ( zin alınmalarında Daire muhtardır. 1mtiha.na tabi tutul- < 
duklan takdirde tahsil dereceleri tercihe sebeb teşkil < 
eder. 19 Kartalaı • &e,azit ( 

2 - Taliplerin Askerliklerini bitirmiş olmaları < 
ıarttır. ( 

3 - İmtihanda muvaffak olanların tayinlerinden 19 A Kartuıaı-Eminönü < 
evvel daire tarafından Hey' eti Sıhhiyece muayeneleri < 
icra ettirilerek memurin kanunda acanılan sıhhi vazi- < 

. l dık1 22 BeWı • Eminönü ( yetleri haız o ma an anlaşılanlar tayin edilmiyecek- < 
!erdir. < 

Sitlidea • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şitliye 

Meddi1eköy • Eminönilne 
Bmiıı&ıllnden-Mecidi:rek
llecidiyeköJ'ilndea-Emiııö. 

Eminönllnden-Mecidiyek. 

Knrtal111tan - Be,.uita 
Be)'Uttan • Kartu1111& 

Siılidaı • Eıninönllne 
Kartll1111tan-Eminönüne 
Eminönibıdea • Kurtulup 

Betiktaltan • Bebete 
Betiktattan • Bminönllne 
Bebekten-Emia&a&ne 
Emiııönilnden-Bebete 

Bebekten • Betiktata 4 - Maaşlı memuriyette bulunmatQış veyahut henüz < 
namzetlikleri kat'i memuriyete tahvil edilmemiş bulu- 23 Ort.kör • Aban, ( Ortak6ydea-Aaaran 
nanlar namzet olarak alınacaklardır. · < Abar&Jclaıı-Ortakö,. 

5 - İmtihan divanı muhasebatı alakadar eden mali 34 8efİldat • Fatila ~ =:ı~= 
mevzu ve kanunlardan yazı ile Ankarada yapılacakdır. Aban~·ToJ»bpsn 

6 - İsteklilerin 19-6-935 tarihi akşamına kadar ar- 32 Topbpa • Sirtreci ~ Topbpıdan-Sirkecbe 
Z\'halle divanı muhasebat başkltipliğine r; .. • ,.aat et- ( Birkeclden-Topbpsn 

me!eri ve nüfus teskeresi, Askerlik terhis vesikası ve < Topluıpıdan-Abara,. 
• ( Abara~· y edilaale,. mektep Diploması ve memunyette bulunmuş olaiılann- 33 Yedikule. Sineci < Yedikuledea-Sir11ec1,. 

da memuriyetlerine dair vesikalannın asıl veya musad- ( Birkeciden-Yedikul.,.e 

dak suretleri gibi vesikalan da arzuhJlleri ile birlikte ( Yedibledm-Abar&Ja 

Dl.vana vermeleri lazımdır. c AlıılanJün.BctirnelrapıJa 
da 37 Eclinaebpı • Sirkeci ( Bdlnaeüpadaa.airkeci,. İmtihan 19-6-935 Çarşamba ~ünü saat dokuz _ _ c ~edd-.Bdlnıelrap.,. 

:Ankarada Divaru muhasebat bina,mıda yapılacaktır. .t BdirnelraDIClaa-Abara,. 

. ~2934) 
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lı1ı: Boa 
kalkıt Varıs 

5.40 23.40 
6.00 24.00 

6.20 
7.02 
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5.46 

6.40 
6.00 

7.15 

2S.30 
24.12 

24.00 
23.20 

23.SO 
22.50 

ıuo 

7.35 19.30 

6.15 
6.55 

23.20 
24.00 

6.10 --
7.10 20.20 

15.40 

6.25 
6.55 

6.45 
7.17 

14.211 
15.00 

6.00 
6.45 

6.05 
7.05 
6.35 

5.25 
5.35 

5.45 
5.55 --
5.50 
6.35 

6.30 
7.10 

5.25 
5.40 
6.12 --
5.30 
~.45 

6.17 -

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
10.12 
184S 
19.15 

2S.10 
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24.20 
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21.so 

20.4C 
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24.00 
24.35 
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2405 
24.40 

5.25 -
5.45 ~ 
6.14 2S.5S 

-- 24.25 
3561 

Çöplerin Denize Dökülmesi 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Kadı·. 

köy kazaları dahilinden ve Hal binası iskelesinden gün: 
de çikacak çöplerle kanalizasyon tasfiye fabrikasındakı 
muzahrafat ve lağımlardan çıkan bilcümle muzahrefat, 
Karaağaç mezbahasındaki kan tahammuratı ile işkembe 
muhteviytının ve çıkacak pisliklerin mavna ile denize 
dökülmesi ve U nkapanı köprüsünün her gün açılıp ka
panması işi bir sene müddetle ve kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuşdur. Senelik döküm tahmin bedeli (26400) 
liradır. Talihler şartnameyi parasız Levazım Müdürlü
ğünden alabilirler. Eksiltmeye girmek isteyenler 2~90 
numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesıka 
ve 1980 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu· 
bile teklif mektublanm 3-6-935 pazartesi günü saat ıs 
de kadar Daimi Encümene vermelidir. ( B) ( 2 7 S 5) 

Bazı İmtiyazlı hidematı umumiye Şirketlerinin kend" 
abonman senet. veya talimatnamelerinin bazı kayrtla
nna istinaden tanzim ve imza ettikleri makbuz ve fa• 
turalara yapıştırdıkları pulun bedelini . a~onelerde~ ~
malannın yeni damğa kanununun 7 ıncı maddesınııı 
ikinci fıkrasına uyğun olmadığı anlaşılmış ve keyfiy~ 
gerek Belediyece ve gerekse Nafıa Şirket ve müessesel~f! 
baş müfettif!iğince bütün imtiyazlı Ş!.rket,ere teblılt 
edilmiştir. Alakadarlarcaga bilinmek üzere keyf:yet ilaO 
olunur. (İ) (2959) 

, . ..,,-
'EVKAF MUDIRIYETl 1 LAN LA R I] 
PAZARLIKLA SATIŞ 
Boğaziçi'nin en değerli 
ve şerefli yerinde bugün 
kömür depoları olarak 
kirada bulunan iki parça 
arsa ile bir parça yalı ile 

Değerl 

Lira K. 
14417 25 

11292 00 

beraber arsa 
Pey Paruı Mahalle ve 
Lira K. Sokak 

1081 30 Kuru çepne 

864 90 
" 

Kapı Harita Miktan Çetidl 
No. No. 

105,109 4 

105,119/ 2 2 

3296 Metre ısı_. 
d• 0-rabbaJll .,. 

lan arsa -
(iıeri.Jıdeki 1:. 

ıııuıı bUtiiJS 
ısı"'" 3242 Metre ~ 
d•~ 

rabba111 bil 
arsarıın 
ttiııU· ,, 

12306 00 922 95 ,. 105.119/ 3 1 3:>'33 " '' rdS 
Boğaziçi'nde Kuruçeşmede deniz kenarında yuk~ 

mahalle ve sokak N o. lan yazılı ve şimdi kömür ~~ f'>" 
olarak kullanılan arsalarla yalıya kapalı zarf usu~~ ,., 
pılan arttırmasında istekli çıkmadığından pazarlı~ 
tılmasına karar veriİmiştir. Ustermesi 13-6-935 pe kJil'" 
be günü saat 15 de Encümende yapılacakdır. tst~ 
rin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlulat Kal 
celmeleri. < 29 s s >~ 
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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 misalini 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevk edilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkil 
eder. Bu ku~ yalnız sahibine değil1 fakat sayıgız 

· insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d,lfar 

Siz de iş Bankası_nda ... n Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş Bankasının, iş Bankası 

da .Cumhuriyetin eseridir! 
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Grip, nezle, baş ağrısından kurtulmak istersen AsipirOI 

Açfk havada 

Bırakılmış 

KELVİNATORDA 
saklanmış bir gıdanın 

ll!İkroskopla görünüşü 

oa·mi Sıhhat Sigortanız 

SICAl{,yediğiniz bütün yemeklerde mik
roplar doğurur. SO~UK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk hava dolabi satın almalısınız ve bunu alırken en 
eyisini seçmelisiniz. 

Bu sfgorlayı temin eder. 
Fiyatl == 180 liradan itibaren Tediyat = 18 ay vade 
Satış Yerler.,. Nureddin ve Ş riki. Ankara A . Vetter, lzmır 

• Sahibinin Sf'si mf'rkezi Beyoğlu - Galatasaray 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ismi Mahalle ve S. Meşöuliyeti Tarh 

rto. 
Vergi 

s. 
ihbarname Verği 

rt. mikdarı 
L. K. 

Şevket Tarabya C. 188 Bisiklet tamircisi 35 931 4 190 22, 80 
N. Yorği Büyükdere C. 268 Manav 196 ,, 4 83 13, 20 
Gahp Sar.yer Y. M. C. 7 Kunduracı 176 ,, 4ı83 28, 35 
Abdullah ,, 88 ,, 148 ,, 4 ,95 22, 50 
lsmail ,, 96 Sobacı 177 ,, 4 86 14, 40 
Muhittin ,, orta~eşme 3211 ,, 178 ,, 4 188 7, 20 

Yukarda isim, san'at ve adresi yazıh mUkelleflerin gerek ikamet ve gerek 
ticaret adresleri tesbit edilemediğinden kazan41 vergisine ait ihbarnameleri 
tebliğ olunamamıştmr. Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak Uzere il:ln olunur. (2952) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satıhk Dükkan ve Arsa: 
Esas No. 

644 

647 

648 

649 

650 

651 

Mevkii ve Nev'i Depozito 
Mercanda U zunçarşı sokağın-
da eski 299 yeni 110 No.lu 
dükkan. 100 Lira 
Teşvikiyede Karakol sokağında es-
ki 18 yeni 154/1 No. lu 332.50 
metre murabbaı arsa. 470 
Teşvikiyede Karakol sokağında 
eski 18 yeni 154/2 No. lu 305.50 
metre murabbaı arsa. 306 
Teşvikiyede Karakol İhlamur soka 
ğında eski 18 yeni 154/3 No. lı 

" 

,, 

376.50 metre murabbaı arsa. 302 ,, 
Teşvikiyede Çınar caddesinde es-
ki 18 yeni 37 / 2 No. lı 308 metre 
murabbaı arsa. 340 u 

Teşvikiyede Çınar caddesinde eski 
18 yeni 37 /1 No. h 335.50 metre 
murabbaı arsa. 4 70 ,, 

Yukarıda yazılı dükkanla arsalar peşin para ile satıl
mak üzere açık arttrrmağa konulmuştur. İhale 3 Hazi
ran 9 3 5 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. İsteklile-
rin Şubemize gelmeleri. (120) (2741) 3906 

lsfanbul Komutanlığı 
Satlnalma Komisyonu 

ll:lnları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin edi
len bedeli 86 kuruş olan 
20,000 kilo Sade yağ kapa
lı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 5 Haziran 
935 çarşamba günü saat 15 
dedir. İstekliİer şartnamesi
ni Fındıklıdaki satınalma 
komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 
1290 liralık teminat mek
tubu veya makbuzu ile bir
likte 2490 sayılı kanunun 
2 ,3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını belli gün ve i
hale saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. ( 2 7 O 6) 

3773 
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1 ~~· ~ · . : . Yaz Geldi 

Bayanlar [ 

• 

BekCediğiniz şık, 
ucuz ve ağır ipekli 
kumaşlarda geldi 

En son moda 
r-anklerde 
yüzde yüz 
tabii ipelc 
ı{UMAŞLAR 
giymek isterseniz 
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ipeklHeri bu arzunuzu yerine getirir 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ldcuesi ilanları 

a 

1 

1 

1 
1 

Miıkemmel mobilya lı devren 

SATILIK OTEL 
Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri ko· 

ku 9-6-935 pazar günü saat 1 S.30 da kapalı zarf usu
liyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyen1erin 630 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bu1unmadrğma dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gUn scıat 14,30 a hadar Komisyon Reisliğine ver-
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Feshi Şirket münasebetıle Arna· 
vu ı köyündekı müşterısi eks ksı:ı 
BOSFOR PALAS oteli satılık· 
tır. Talip olanlar 10 Hazirana 
kadar meı:kür olfle müracaat 

etmetidirlf'r. 

meleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal

zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk mü
dürlüğünden alınabilir. ( 2883) 3945 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 

Çünki bu sigorta ile : 
Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -

vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malfıliyete uğramamış ise müem
men meblağ % ıo fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531 
Umumi acentahğı : Galata, Ünyon han. Telefon: 44888. 

3371 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz f AlK 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gaıetec.ılik ve matbaacılık T . A. Şirketi. fstanhul, Ankara ca<l 
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desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 
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İstanbul ikinci icra memurluğun• 

an : Mahcuz olup paraya çevrilme• 
ine karar vcrHcn Kırmızı Zemin ü:ı:e• 
ine pirinçden mamul num:ırclar "e 
50 lira kıymçtinde motor Glatada 
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Perşembe pazarında Ticaret hanı it• 
isalindeki 26 No. lu mağazada Ma

yısın 30 uncu perşembe günü saat 12 
den 13 çe kadar mahallinde buluna• 

ak memur tarafından satılacağmdaıı 

aliplerin müracaatı ilan olun'ur. 
(11878) 

İstanbul asliye altıncı hukuk ı r alı• 
kemesinden : Sırrı Enver tarafındaıı 
Fatihte muhtesip lskender mahalle
sinde başkatip sokağında 13 No. da 
Dürrüsaf aleyhine açılan nez'i vela• 
yet ve çocuk teslimi davasında müd• 
dei aleyhin ikametgahının meçhul ol
duğu mübaşir tarafından tebliğ va

rakasına verilen meşrubattan anlaşıl• 
maltla hukuk usulü muhakemeleri ka• 
nununun 141 inci maddesi mucebiıı-

ce arzuhalin onbeş gün müddetle ili• 
nen tebliğine karar verilmiş oldı&• 
ğundan bir nüshası mahkeme divaıı
nanesine asılan dava arzuhaline ila& 

tarihinden itibaren on gün içinde ı .. 
tanbul asliye altıncı hukuk mahkeme
sine müracaatla cevap vermesi Jüzıl
mu tebliğ makamına kaim olmak il
zere ilan olunur. ( 11894) 

Hali~ Vapurları 
TUrk Anonim Şirketinded 

1 LA rt 
Müzakerat ruznamesinde Ticaret 

kanununun 386 ncı maddesinde yası• 
1ı hususatın tetkiki bulunduğundlll 
bir hissesi olan herhangi bir bissr 
darın 27 Hazıran 1935 umumi heYr 

tine iştirak ed.ebileceği haliç vapı.IP 
lan Türk Anonim Şirketi hissedar~ 
rına bildirilir. 

İdare Meclisi 

------------------------~ 
1 KUÇUK- ILArtg 

. ta ait hd 3 LiRA-Tuvalete ve ıtrıva ..Mr . ya~.: 
ne yapmak isterseniz h~! ~.c~~o yad# 
bileceği şekilde formulunu ~ 
gönderirim. Sonfen laboratuvar~g35 
dıköy rıhtım 76. ~ 
-~--------:.-:si,,ı. 
ZA Yl - İstanbul Türk 1:~~at0"' 
7 inci sınıfından aldığım tasdı ~ rııcı-ıa 
mi zavi ettim. Yen:sini alacagı 
hükmÜ yoktur. 210 No. Reşit. 


