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Peyami Safa'nm fıkrası -
Orhan Sclim'in fıkraı;ı - Şe 
hlr haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele
fonları - Galib Ataç'm ya
zısı - Feleğin fıkrası. 
Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kcndimizG ı;atıyoruz 
- Ne dersiniz. 
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Öz dil sayfasL 
Ekonomi. 
Memlck!tte TAN. . 
Fatih İstanbulu nasıl aldı?
Briı; dersleri - Sevi§meler, 
evlenmeler. 
Spor. 

Hitlerin Kavgam adlı eseri 
- Kızıl çember - ~ inci 
asır korsanlarL 
İzmir sayfasL 
Kültur sayfası. 
Kadm ve Moda. DUn Hava kurumu topıantısından Uyeler çıkarken 

HAVA KURUMUNA 

ATATÜRK 
10.000 LiRA 

VERDi 
Ankara, 29 (A.A.) - Ataw 

türk. Türk Hava Kurumuna on 
bin lira vererek hava tehlikesini 
bilenlerin başına geçmişlerdir 
ve demislerdir ki: 

"Bu ulus en zor za.manlarda 
memleket ödevlerine canla, bat 
la koımuıtur. İstediklerinden 
daha fazlasını ba§aracaklardır. 

ı Tuttukları yol doğrudur.,, 

------------- -

Hava Tehlikesi 
~öz!eri. Tür.k Cum.ariesi Günü· Biiyük 

BASIN KURULTAYINDA 

• 
lnönü'nün 
Basmma Vem Bır Dırektaf, Bir Toplantı 
Yüksek Bir Değer Vermiştir · · 

"EGER BlRAZ SOGUK KANLI, HELE BlR PARÇA 
DA GENJŞ YÜREKLl OLURSAK, DAlMA BIRIBI
RIMIZI SEVMEMiZE HiÇ BiR ENGEL YOKTUR.,, 

l Basın kurultayı cumartesi top· 
ltandı, üç gün çalıttı. ve pazarteai, 
apandı. Bu üç günlük çalışmalar 

•onunda, istenen manayı alan ku
\:'ltay, eğer aldanmıyorsam, Türk 
~'•nı tarihinde yeni bir çağın, ye-

lli, t\izel, verimli bir çağır., başlan· 
Bıcı olmnkta geç kalmıyacaktır. 

lJk ırünü VAnıla.n ,, ___ , &-•--•-
it l .- iş birliği, meslek, kültür 
0rnısyonlan adlanm alan üç ko • 

~iı~onda, İ§ bölümü ile çalışarak 
l lıgunkü vaziyeti olduğu gibi orta -

a koymak. 
I> 2 - Bir taraftan hükiirnetin ve 
t artinin, öbür taraftan gazetecile· ;n vaziyetlerini görüıtükten sonra 
~ birliğiyle o vaziyetlerin düzeltme 
~arelerini aramak. 
it· Ben, iş birliği, yani gazetelerle hü
l'"lırnet arasındaki münasebetle • 
tıın aksayan yerlerini görüıerek bu
t'un çarelerini aramak ödevini üze
~~e almış kom~syonda idim. Bu ko
l 11Yonda bütün memleket gündelik
detinin dclegcleri vardı ve hükumet 
ı:ı ~egelcri olarak ta Dış Bakanlık Ce 
ı:ı el S~krcteri Numan Rifat, Basın Cc-
4t~ Dırektöı Ü Vedad Nedim, Parti 
li •na da Necip Ali bulunuyorlardı. 
lt·erşeyden önce şunu söylemeliyim 
ı 1 ~~ görüımede gazeteciler dert-
1 er-ını ~çık, bütün çıplaklığiyle, as
~ çekınmeden ve hiç birıey gizle
t eden ortaya döktüler. Obür taraf 
dan. hükumetle partinin komisyon
~kı_ delegeleri, bir cumuriyet hüku
&.detı ve Cumuriy. t Halk Partisi 
) llrnJarına yakıırr anlayışla, kavra • 
,..'fla, bilhassa tolerance'larile derdle· 
~ı d" 
0 ınleyerck çareleri beraber arayıp 
;!adan kaldırmak için her yardı
._ hazır olduklannı gösterdiler. Qen .. 
il}· • once, bunu, yalnız bizim ko • 
~ 11Yonda böyle oldu sanırken, di
l.er- komisyonların çalı§tıkları oda-
'"ta. w d w Ilı.. Ugra ıgım zaman, oralarda da 

h lızakerenin ayni güzel, rahat. ser 
~ eat hava İçinde geçtiğini gördüm 
t:ı~endı kendime ''işte bu sefer. 
tlü ıba bu gazete derdi düzeliyor, 
~o Z~lec:ek !., kanaatine vardım. Bu 
.,11\llıııyonhrdaki goru~me zabıtla
hİl-ın memleket basını için tarihi 
~i d~sya olarak kalacaklarından 
~t~ f~phe oh:nmamalıdır. Bir ga • 
ltııı ec:ı olarak lu görü~melerde bu
d, b1-~ktan ve o görüımeler sonun. 
bu .. oYle bir kanaate varmaktan 
)a~~ kıvanç duyduğwnu saklama-

1( gun. 
lıaı lltultayın genel ve son toplan
'lllllda Üç komisyonun kararlarını 
bit~~!lh raporları okundu ve fikir 
İiıı~•rle onaylandı. Bu raporların en 

C lı neticesi §Udur: 
~,1 • llzeteciliği memlekette meslek 
ic, •ne . getirecek ve onun bütün 
•aı:!arıle uğra§acak bir organ ya
•11.a ak ve gazetelerle hükumet a
~ıı'~daki temas ve münasebetlerin 
ltıt·zırnini de bu organ vasıtasile 

ı-... 1 
s:-::ı a tına almak. 

'-ıı bhest çalışmalar aonunda alı
u kararın ehemmiyeti §ura • 

dadır ki, adına gazete denilen bü
yük mÜeşsesenin. memleket hi:oı: -
metlerinde yardrmı yüksek mües • 
sesenin hakiki değeri artık daha 
iyi tanınacak ve gazete, §Urada 
burada, ulusal hizmet bakımından 
ne ödevlerini bilip yardım, ne de 
varlığını tanıyarak saygı göater -
oınr~Ar 111eınt1r z/nmyetTertnıh; ıi;
sat buldukça lı.-ncliaine yalnız güç
lük çıkaran, hor bakan. keyfi takdir
lerinden kurtulacak!rr. 

Demek istiyon1m ki, mesela ''fa
lan bahçe sulanmadı. Aman sulan
aın. Çiçekler kuruyor!,, dediğim 
zaman falan belediyeci kızamıya • 
cak ve bunu yazdığımdan dolayı 
nefsinde toplanmıı sanacak kadar 
küçülttüğü devlet otoritesi silahını 
kendi biçareliğine kalkan yapamı: 
yacak ve falan vilayette falan ta
pu memuru, nüfus katibi. maarif 
c~n! ~end! vazifelerine ait herhangi 
hır şı~ayetı yazan falan vilayet ga. 
zetesme musallat olup gazetecinin 
batına bire bin katarak meısele çı
karmağa kalkamıyacaktır. Yaratı
lacak organ, Partiye bağlı gazeteci • 
ye, rejimin yüksek prensipleri ile 
hükumetin iç ve dı§ siyasasını doğ
dukları öz ve en salahiyettar kay
naklarda takip etr.ıek imkanını ve
recek. bu ana çizgiler üzerinde 
Parti gazetecisinin her an haberli 
ve uyanık olmasını temin edecek 
b.öyle olunca da, gazeteci, devlet 
sıyasaınna yardım ve rejim yasala
nnı koruma ödevini yerine getir • 
mekte daha yararlı olabilecektir. 
Böyle bir organın yoksulJuğu yüzün
den §İmdiye kadar gazetelerimizin 
dü~tükleri birçok hatalann yalnız 
bu organın vücude gelmesile "au· 
tomatiquement" ortadan kalkaca• 
ğını İse söylemcğe bile Jüzwn yok • 
tur. 

Bu sebeplerden ötürüdür ki, ba
sın kurultayının aldığı karar bü • 
yük devrime daha yakı§ır, daha sa
yılır ve saygıya değer bir basın ya
ratılması hakkında hükumetçe ve 
partice gösterilen samimi isteğin 
ıyı re ilk neticesi olmak itibarile 

1 k . • • 
mem e etımız ~1zeteciliği için bir 
dönüm noktası sayılsa yeridir, di-
yorum. 

ıoı * * 
işte, Basrn kurultayına başkanlık 

eden ŞüKrÜ Kaynnın, kurultayın ça 
lı§malarını bitirdiği pazartesi ak • 
§F mı; Şehir lokantasında verdiği 
ziyafet, kurultayın yaratrhğı bu sami
mi, İyi anla~mıt hava ile dolu olması 
ve bilhassa Baıbakanın - bütün ba· 
kanlarile • sofraya ge'mek ıuretile 
gösterdiği büyük nezaketle Türk 
gazeteciliğine kar~ı hakikaten yük
sek takdir, alaka, te§vik nişanesi 
göstererek Önemli bir i~aret ver· 
mesi sebeplerinden ötürüdür ki, o 
kadar göğüs kabartıcı bir tezahür 
şeklini aldı. 

[Arkası 6 mcıda) 

Ali Naci KARACAN 

Hava kurumu Istanbul şubesi 
merkez heyeti dün saat 11 de 
fevkalade olarak toplanmıştır. 
Bunwı ardından bir iki ve üç nu 

Y apıla·cak 

maralı tayyare yar<.iım dernek
leri mümessilleri ele toplantıya 
girmişlerdir. 

[Arkası 8 incide] 

Avrupada Beliren 
iki Kombinezon 

Mussolini ile Hitleri Karşı Kar
şıya Koyan Av_usturgadır 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Ye-
ni bir söylev veren general 
Gömböş demiştir ki: 

"Genel istek, Avrupada hak
sız bir durumu sürdürmek de -
ğil, fakat yapılmış yanlışlıkları 
düzeltmek ise, Macaristan, Av
rupa konferanslarına ve bilhas
sa Tuna konf eranslarma iştirak 
etmeğe hazırdır.,, 
Gömböş, Almanyanın silah -

lanmasmı tenkit eden uluslar 
kurumu kararının tek taraflı ol
duğu fikrindedir. Macar hüku -
met adamı, bugünkü siyasal du 
rumun, Fransız direktiflerini 
güden devletlerin güttükleri 
sistemi sağlamlaştırdığını söy
lemiştir. Gömböşe göre Awu • 
patla iki kombinezon belırmeğe 
başlamıştır: 

Biri doğudan batıya gider ve 
Fransa ile Rusyayı bir araya 
toplar. Öteki, şimalden cenuba 
gider ve Polonyayı, Macarista
m, Avusturyayı, 1 tal yayı ve bel 
ki de Almanyayı toplayan bir 
korunma çizgisi kurar. 
Gömböş, bu kombinezonda 

bir çatlak olduğunu sözlerine 
eklemiştir. 

da.. Mı---olini ile Hitleri 
arsı karşıya koyan Avu:sl~ı -

ya sorumudur. Fakat bu sorum, 
doğu ve batı Avrupası ülkeleri 

I 

GÖMBÖŞ 

arasında anlaşamamazlık çıka ·-' 
ran meseleler kadar önemli de
ğildir. 

Gömböş, A vusturyanm reali
te politikası gütmesi gerek ol • 
duğu düşüncesindedir. 

180 kuruş için Bir 
Adam Öldürüldü! 

(Resimler, yukanda sarhoş olan kati
li ayıltıyorlar, sarhoş katil, kelepçeli 
katil, katili katil eden adam: Rüştü) 

Dün saat 12.10 da Karaköy. 
de Hacı Recebin önünde bir ci
nayet oldu. 18 yaşlarında genç 
bir delikanlı bir sarhoş hamal 
tarafından vuruldu ve bir ikı 
dakika sonra da can verdi. Cina 
yet şöyle oldu: 

Fatihte orta çeşmede 19 sa -
yılı evde babası. anası ve iki kız 
kardeşi ile oturan 18 yaşların -
daki Rüstü geliri pek az olan bir 
ailenin çocuğudur. Babası, Ba
ba Sahabettin denilen ve Sultan 
ahmette istida yazıcılrğı yapan 
ihtiyar bir adamcağızdır. Rüştü 
de bu geliri az olan yuvaya ba· 
knn için Karaköyde şöförlere 
müşteri bulmakla meşgul ol -
maktadır. Galataya her gelen 
vapurdan kendisi ile iş yapan şö 
förlere müşteri bulmakla geçi· 

[Arkası S incide] 
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BıR FiKİR VE aKi SÖYLEV 
Gerek Şükrü Kayanın, gerekse l 

Recep Peker'in Ankarada gazete. 
cilere verdikleri söylevlerde birlet
t.ikleri bir fikir, Türk rejiminin bu. 
günkü esası \Utüne bol bir aydmlrk 
yağdırıyor: Pek sayın iç Bakanına 
göre Kamalizm, sağ ve sol ideolo
jilerinin clar kalıpları içine sığdırıla 
mıyacağı gibi, Halk Partisinin de
ğerli Genel Sekreterine göre de 
Türk devriminin gidip birtakım ta· 
riflere ve dogmlara t ~.:ılacak de
ğildir: "Ne Parti bir tekkedir, di· 
yor o, .ne de vücude getirdiği prog. 
ram bır ayet, Biz gidişimizde za • 
manın icaplarına sıkı aıkıya bağlı. 
yız.,, 

. .. " ,. .. . " ...... .. . ' . .. 
..ıe. .. \ 
;y : J . . / .. ~ ' ~ .... .,., . 

Birçok defalar kaba dogmatizm. 
lere ve hazırlop al:delere karşı 
!_iksinişimi yazılarımda da belirtme 
ge çalışmış olduğum için, hayata 
rnefhumdan ve tariften ziyade yer 
v~~~n bu iki aöylevin rejime getir
d~~ı aydınlığı hazdan genişleyen 
gozierle seyrettim. işte bir devlet 
._,~ ~ir parti adamının idrakinde 
gozuken bu çevikliktir ki Türk ulu
sunu bir aürü katılaşmıt ideoloji 
balçıklanna aaplanmaktan alıko • 
yar. 

[ Ankaradaki Basm Kongresindan dönen gazetecilerden bir grup vapurda - Dün şehrimize gelen Yunan 
atletleri - Galatasarayhlarm dUnkU vapur gezmelerinden bir görUnUş] 

Garip tesadüftür ki dünkü aabah 
gazetelerinden birinde İmzasız ve 
ga.lıba tercünıe, çünkü günlük bir 
kalemden umulmayacak kadar it. 
lenmiş bir tefekkür mahaulü bir ya· 
:nda da şu cümleleri okudum· 

':Fikrin insan hayatına mütİaha. 
lesınden doğan en büyük alet, mu
hakkak ki maddelere ve hadiselere 
ad koymak ve tarilçilik olmu1tur. 
Ya~atılq, efya ve ruh kördüğüm • 
lerı etrafında halci tahminlerinin 
sabahsız gecelerinden çıkamıyan 
lel~eFe, b~ iki muzip ve uka[a piç
le ınsanlıgı bütün bir ömür oya • 
lamanm yolunu buldu. Cemiyet ci • 
hengini aaymz tarif lormüllerile 
k.~rmufuz ve onlarla yaf1yoruz. Bü
tun hareketli hayat karfıarnda mef
humlar, muayyen kalıp iaimlerinin 
sı~a:anma~ından ba,ka birıey mi • 
dır. Cemıyeti sardığından korktu
i~muz ruh bozgununu biz mi geçi· 
Tıyoruz? kelimeler mi?" 

Mefhumların ve kelimelerin bize 
ya felsefe apekülaayonu, yahud da 
sosyal ihtilaller halinde ihanetin
den çok şikayet ettim; hemen bü
tün aon romanlarım, felaefe cemi • 
yetinde verdiğim münakaşalı bir 
konferans ve iki üç yıldır yazdığnn 
fıkralann çoğu bu fikir temini bel
ki usandrrıcı bir tarzda tekrarla • 
mıştır. Bence bir ferd veya bir aoa
yete zekasmm en büyük kurtulutu. 
mefhumla realitenin uygunsuzlu • 
ğunda gizlenen hayat akıntılarını 
sezerek bütün akidelerin düştüğü 
''ilmi kelamcıltk'' illetinden yakayı 
sıyırması ve içinde bir ikrar "affir
mation'' bulunan her tarife yan 
bakınaaıdır. Bunun için gerek Şük
rü Kayanın, gerekse Recep Peke • 
rin söylevlerine giren bu görüş çe• 
vikliği, ba:ıa, tefekkür zaviyesi için 
de yalnız kalmayan adamlarm se
vincini verdi. Fikrin tatbikatta ala· 
cağı şekillerin tenkidi bahsimizin 
dı§ındadır. 

Peyami SAFA 

Yunan atletleri 
G e 1 d i 
Yarın Taksim stadında yapı

lacak altıncı atletizm bayramı
na gireceklerini evvelce bjldir -
diğimiz Yunan atletleri dün Ro 
manya vapurile şehrimize gel -
mişler ve alakadarlar tarafın -
dan karşılanarak Beyoğlunda 
misafir kalacakları otellerine 
götürülmüşlerdir. 

" TAN " m tefrikası : 38. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Sesim, tavrım, tekrar dikl~ş • 
mişti. O, boyun iğdi: 

- Peki, saat kaçta? 
- Tam ikide ... 
Tekrar başını iğdi: 
- Peki .. 
- Fakat benim bir huyum 

vardır. İnsan beklemeğe çok si
nirlenirim. Tam ikide bulunma
lısınız. yoksa, beklemem. 

Soluk gözleri parlayıvermiş -
ti· ; 
·_İşte buna~ ~o~. ~evindi~ 

Siz de benim gıbı ıntızamlıgı,, 
seviyorsunuz. İnsan kısmı, . her 
şeyde, her işte, böyle dakıkası 
dakikasına muntazam olmalı. 

Gülümseyordum: 

Tatil Gelecek 
Hafta Pazar 
Günü 

Resmi tatil günleri kanunu
nun pazardan sonra ilbaylığa 
gelmesi beklenmektedir. Ka -
nun pazartesi günü resmi gaze
tede çıkacaktır. Kanun, neşrin
den muteber olacağından gele
cek cuma günü resmi daireler, 
müesseseler açık olacak ve 9 
haziran pazar gününden başla
yarak her pazar hafta tatili ya
pılacaktır. Bu suretle yarınki 
cuma, eskisi gibi son (cuma) ta 
til günüdür. 

Bu şekil hakkında ilbayh~a 
haber verilmiştir. Cuma tatili
nin pazara çevrilmesi dolayıs~le 
perşembe akşamlan birer saat 
geç kapdyan dükkanların cia 
cumartesi akşamları aynı suret 
le birer saat geç kapanacaklan 
şarbayhktan ilgili yerlere bildi
rilmiştir. 

Cuma günleri açık bulunan 
dükkanların ruhsat kağıtları da 
pazara çevrilecektir. Esasen ha 
ziran ayı içinde ruhsat kağıtta
n değiştirileceğinden kağıtlar 
değiştirilinceye kadar cuma 
ruhsat kağıtları p~zarldı.- i~in 
muteber sayılacaktır. 

Tar.leler de değişecek 
Hafta tatilinin pazara çevril

mesi dolayısile, gerek deniz yol 
larınm ve vapurculuk şirketinin 
gerek limanda işliyen vapur ta
rifelerinin değiştirilmesi icap e
decektir. 

Bunun için, deniz yolları ve 
vapurculuk şirketi delegeleri 
bir toplantı yapacaklardır. 

Jenne d'arc beklen·yor 
Limanımızı ziyaret edecek 

olan Fransanın J an Dark mek -
tep gemisinin bugün gelmesi 
beklenmektedir. Fransız bahri
yelileri serefine cumartesi günü 
akşamı Fransız sefaret konağın 
da bir balo verilecek, yarın da 
Ünion Française'de saat 18 de 
bir resmi kabul yapılacaktır. 

vılcımları parlayordu. Ben, bu 
parıltılardan, günün birinde, 
"patron,, aleyhine . p~~l~yac~~ 
bir bomba fitili alevı gorur gıbı 
oldum. 

"Patron,, , bunları duymu -
yor, görmüyor değildi. Onun da 
fırsat kolladığı muhakkaktı. Bu 
iki genç, hiç ummadıkları bir an 
da patronun sillesini yiyecekler 
di. 

O gün "patron,, dan ayrıldık
tan sonra bir müddet düşün -
düm. Sah günü, onunla buluşa • 
cak mıydım? 
Dükkanın karanlık, kasvetli 

havası içinde onun ağırlığına ta 
hammül edilebilirdi. Karanlrk 
ve kasvet, ona yaraşıyordu. Fa
kat açık havada ... 

Bu, güç denenir bir sinir işi -
di. Hem onunla nereye gidecek· 
tim ve ne konuşacaktım? 

Onun "lirik,, damarları tuta • 
caktı. İşte o zaman, lop pıhtı ya 
naklarına iki tokat atmak hırsı, 
beni hasta edebilirdi. 

Liselerde 
imtihanlar 

Bütün liselerle orta okulların 
imtihanları temmuza kadar bi
tecektir. İmtihanlarda buluna -
cak mümeyyizlere kültür direk
törlüğü tarafından basılan dave 
tiyeler gönderilmiştir. İmtihan· 
heyetleri resmi mekteplerin 
müdürü, baş muallimi ve imti -
han olan hususi mektebin mü
düründen teşekkül edilecektir. 

İmtihanlardan sonra 3 tem
muzda bütün mektepler kamp -
Iara çıkacaklardır. Bu mektep • 
lerin hepsinin leyll olarak kam
pa crkarılabilmesi için h::\zrdık
lara başlanmıştır. 

GOmOş liralarm 
basılması bitti 

ilbaylıklarda 
Yapılacak 
Değişiklikler 

Haziranda İç işleri kadrosunda 
ve özel ilbaylıklarda önemli de
ğişiklikler yapılacaktır. Şimdi
ki halde Sıvas ilbaylığı münhal 
dir. Buranın ilbayı Sami, şar
bayhklar bankası direktörlüğü
ne getirilmiştir. 

Trabzon ilbayı Rifat hasta -
dır ve şehrimizde tedavi altında 
dır. Rifat, emekliğe (tekaütlü
ğe) ayrılacaktır. 

Van ilbayı, bakanlık emrine 
alınmış bulunmaktadır. Muş, 

Maraş, Gümüşhane ilbaylrkları 

açıktır. Çanakkale ilbayı Sürey 
ya da emekliğe ayrılacaktır. 

Bu suretle yedi ilbaylık açık 
bulunmaktadır. Bunlardan baş
ka Trakya genel ispektörlüğü -
ne getirilen İç işleri bakanlığı 
viiayetler idaresi genel direktö-

Darphane, 100 kuruşluk gü -
müş paraların basılması işini 

dün tamamlamıştır. Şimdiye 

kadar 4 milyon liralık gumuş 

para basılmıştır. Son basılanlar 
da peyderpey piyasaya çıkarıla
caktır. 

rü Sabrinin yerine de Kırklareli 
ilbayı Hasan Faikin getirilece
ği duyulmuştur. 

Darphane, 25 ve 50 kuruşluk
ların basımı için hazırlıklara baş 
lamıştır. Basım isine h~?'ir~nm 
HK haftasında başlanacaktır. 
İngiltereden satın alınan 10 ton 
gümüş İstanbula getirilerek 
darphaneye teslim edilmiştir. 

Sıcaklar çoğaldı 

Bir haftadanberi iyiden iyiye 
ısırunağa yüz tutan havalar, 
dün yaz sıcağını bütün İstan -
bullulara tattırdı. Sıcaklık de
recesi 30 u buldu. 

Tatil günü olmayışına rağ. 

men, deniz kenarlarına ve yeni 
açılan plajlara akın edenler e
peyceydi. Seyyar şerbetciler, su 
cular da birdenbire çoğalmış, 

dükkanlardaki ayran, limonata 
satışları artmıştır. Rasathane -
nin verdiği malllmata göre, ha
valarda bir gayri tabiilik yok • 
tur. 

başka bir darbe indirecektim. 
Yine hasta rolü oynayordum. 

"Patron,, , sitemler, kinayeler, 
serzenisler etti. 

Halsi21 halsiz içimi çekiyor -
dum: 

- Devam etme, cicim ... Cok 
hasta idim. Ve bu hastahk b~ni, 
fena halde yıktı. 

Gözlerimi yumdum, sönük 
bir sesle: 

- Hele parasızken, hastalık, 
çok güç ... 

Dedim ve fakirl.i;-:imi açığa 
vuruşuma utanmışrm, pişman ol 
muşum gibi bir tavır aldım. 

Fakat inanmazsın, çocuğum 
"patron,, um, benim fakirliğimi 
pek ciddiye almamıştı. Neden? 
Her halde, fakir, yoksul insan
ların sızlamşlarını o, çok gör • 
müş, ve yakından biliyordu. 

Böylece açık ilbaylıkların sa
yısı sekize çıkacaktır. 

Edirne ilbaylığmda değişik-
lilr nl .,,..,;i? uı:> 'f'r.,, lrn"3 ,,.,.,.,,,.1d· C::-

pektörlüğü asayiş müşaviri s
manın ilbayhğa getirileceği söy 
lenmektedir. 

İstanbul Emniyet direktörü 
Fehmi Vuralın da açık bulunan 
ilbaylıklardan birine getirilece
ği anlaşılmaktadır. 

Kaymakamlıklarda da bazı 
değişmeler yapılacaktır. Yeni 
atamaların h a z i r a n d a yeni 
kadrolar gönderilir gönderil -
mez yapılacağı duyulmuştur. 

iş sahipleri iCin 
Fen müdürlüğü, iş sahipleri 

icin yeni bir proje hazırlamış -
tı;. Bir büro yapılacaktır. işi 
olanlar buraya müracaat ede -
cektir. Yirmi dört saatte cevap 
verilecek, ayrıca müdürlük bu 
işlerle uğraşmıyarak esas işle
re bakacaktır. Bu proje ilbay 
Muhittin Üstündağ Avrupadan 
gelince kendisine gösterilecek, 
onaylarsa tatbik edilecektir. 

du. Para değil, canını alacak -
tım. Bu öyle bir borçtu ki, öden 
miyecekti. O, bunu biliyordu. 

Alt dudağının belli bellisiz 
titreyişinden ic:nin ağladığım 
anlayordum. Göz ucile delikan
lıya, genç kıza baktı; sonra pan 
talonunun arka cebinden cigara 
paketini çıkardı, bana uzattı ve 
benim cigaramı yakmak için 
iğildiği zaman, fısıldayarak sor 
du: 

- Nasıl? Bugünfük elli lira 
yeter mi? 

Yapma bir istiğna ile kırıt • 
tım: 

- Aman, çok rica ederim, ne 
zahmet! 

Dargın dargrn bakryordu 
- Aramızda teklif mi var? 
- Yok yok ... Olmaz. 

Gel gelelim, inanmadığını, 
kuşkulandığını bana hissetir
mek istemedi. Hemen alakadar 
göründü : 

ô, açılacak, öğünecekti, fakat 
delikanlı ile genç kız, onun dili 
ni kilitleyorlardı. 

Buna rağmen, taşmıştı: 
- Paranın ne ehemmiyeti var? 

_ Tabii değil mi ya? Elb~t~ 
te ! Dünyada "intizamlık,, gıbı 
iyi sey var mı? 

Kıvırcık saçlı delikanlı; ile 
saif genç kız, bizi. dinliyorlardı. 
İkisinin de gözlerınde merak kı 

Salı günü gitmedim. Bekle -
miş ve tabii kızmıştır. İki gün 
sonra dükkana uğradım. Öna, 

- Srkm tıda iseniz, bana em • 
redebilirsiniz ! 

Soluk gözlerinin içinde, ze -
hirli iğneler gizli gizli parla~or 

Ben, paraya ehemmiyet veren 
bir adam değilim ki ... Sevdi O-im 
candan bir dostuma, ahbabı':na 
~ardım edebilmiş olmak keyfi, 

L~.~~~.~-~~.~.~.~.~ ~-~J 
:t- Münhal bulunan Gaziantep say

lavlığına namzet gösterilen kolordu 
kumandanlanmızdan General Ali 
Hikmet bir iki güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

:r. Muallimler Birliği Haziranda 
cemiyet menfaatine .r çay verecek, 
temmuzda üyeleri arasında bir Bursa 
seyahati tertip edecektir. 

:r. Kabzımalların müstahsile kre • 
diyi kesmeleri, yeni hal açıldığı za • 
man bazı gliçlükler doğuracağı için, 
belediye bu işi tetkik etmjş ve bir pro 
je hazırlamıştır. Müstahsile daimi kre 
di teminine çalışılacaktır. 

:t- Pazar tatilinin kat'ileşmesinden 
sonraya tesadüf edecek imtihanlarda 
pazar günleri yapılacak imtihanlar 
cumaya ve perşembe günleri yapıla
caklar da cumartesi gününe nakledi
leceklerdir. 

:t- Ingiliz Kralının doğum günü do 
Jayısile 3 Haziranda konsolos tarafın 
dan bir garden parti verilecektir. 

:t- Şarbayhk muhasebe direktör ve 
kili Nail Ankaradan gelmiştir. Şar • 
baylığın, Şarbaylıklar bankasından 
alacağı 7 50 bin liralık istikraz işi bit
miştir. Para, Haziranda alınacaktır. 

:t- Genel nüfus yazımı hazırlıkları· 
na devam edilmektedir. Sokaklara 
levhalar asmak ve nümerotaj işleri 
en çok üç aya kadar bitirilecektir. 

:f. Şarbaylık, elliği direktörlüklere 
bir yayım göndermiş ve son günler
de mülhakattan şehre kuduz köpekle· 
rin gelmekte olduğunu ve bunların ko 
valanarak öldürtülmcsini bildirmi§tir. 

aari d8fayP~ı?ı.~t~!n.Je,."dure11tm•Wıu1 
yet genel direktörü Şükı'ü iyileşmiş· 
tir. Bugünlerde Ankaraya gidecektir. 

:t- Limanımıza gelirken Y eşilköy 
fenerinde karaya oturan Peyasa va
puru, yedi gün geceli gündüzlü ça -
lısma sonunda kendi kendisini kurtar 
~ıs ve dün limana gelmiştir. Vapur, 
ke~disini kurtarmak isteyen teşekkül 
krin yardımlarım kabul etmemiştir. 

Fransız tayyarecile
rinden bir heyet geldi 

Fransanm De Wortine tay -
yare fabrikası mümessili olan 
tayyareci pilot Doumerc yanın
da bir kaç tayyare makinisti ol
duğu halde şehrimize gelmiştir. 
Tayyareci bugün Fransadan ma 
deni bir avcı tayyaresinin va • 
purla şehrimize gelmesini bek
lemektedir. Tayyare gelince tay 
yareciler Eskişehire giderek, o
rada bazı gösteriş uçuşları ya -
pacaklardır. 

zevki yetişir. 
Bu lakırdılar, pot hazır es -

vaplar gibi ağzından iğreti iğ -
reti döküfüyordu. Bu adamdaki 
para hırsı kadar, öğünmek hır
sı da kuvvetliydi. Bu iki hırs bir 
düziye biribirlerile çekişiyordu. 
Öğünmek hırsı, para hırsını 

yere vurmuştu.Bütün dikkatim
le ona bakıyordum. Parayı nasıl 
verecekti? Yüzü, ne renk alacak 
tı? Elleri nasıl titreyecekti? 

Bir insan, usta bir hokkabazı 
da ancak bu kadar merakla sey 
redebilirdi. Önda, hem.iz bir lia 
reket yoktu. Hastalıktan, hava 
!ardan, hayat pahalılığından,-pi 
yasadan bahsettik. 

Hafta içinde buluşmamız 
için benden söz almağa uğraşı • 
yordu. 

Hastalığımı bahane ederek 
kaçamaklr cevaplar verdim. Tek 
rar uğrayacağnnı ve o vakit söz 
verebileceğimi söyledim ve aya 
ğa kalktnn. 

ô, benim1le konuşurken iki e
lile pantalonunun, caketinin bü 
tün ceplerini karıştırmış dur • 
muştu. Ceplerinden renkli renk 

COŞTUK OCAGIN IZA ! 
Düttük ocağınıu §oför kardeş • 

ler. Bu tramvay kumpanyasından 
bizi siz kurtaracaksınız. Bunu bir 
kez daha yazmıştım, yine yazıyo -
rum, bir kez daha yazarım. 

"Biz kim oluyoruz ki, elimizden 
ne gelir ki, sizi Tramvay kumpan
yasından kurtaralım!,, demeyin şo· 
för karde§ler, demeyin bunu! 

Ne olursa sizden olur, umudum 
sizdedir. Saatlerce, gelmiyen araba 
ları beklemekten, ayak üstü dikilip 
tıklım tıklım ezilmekten, kontrol -
ların namusumuzu kontrolundan 
ıiz bizi kurtaracaksmız? 
Nasıl mı? Ne yolla mı? Nasıl o

lacak, ne yolla olacak, dolmuşa a· 
dam taşımak düzenini genişleterek, 
çoğaltarak, yayarak! 

Ben kendi payıma hangi tram • 
vay durak yerinde bekliyen bir 
taksi görsem çöl ortasmda yeşillik 
gÖrmÜ§ bir adam gibi sevinçten yü. 
reğim ağzıma gelir. işte, derim, bu 
bir dolmuş taksisidir ki, beni bir 
tramvay bileti paraaına büyük bir 
dertten kurtaracakbr. 
Dolmuşa adam taşıyan taksilen, 

binmek, bence bir Jstanbul §ehirda
tı ödevidir, 

Orhan SELiM 

Yabancı diller 
Mektebi tatilde 
Açı k kalacak 
Bakanlıktan üniversite rek

törlüğüne gelen bir emirde Ede 
biyat fakültesi yabancı diller 
mektebinin tatilde de faaliyete 
devam etmesi bildirilmiştir. 

Mektep, 5 haziranda açılacalt 
ve 5 eylüle kadar tedrisat yapa
caktır. Rektörlüğün hazırladığı 
talimatnameye göre: 

1 - Ders yılında ecnebi ders 
lere devam etmedikleri ıçin im· 
tihanlara alınamıyan A kurları 
talebeleri bu üç aylık devreye 
muntazam devam ettikleri tak
dirde eylül başındaki yazılı ve 
sözlü imtihanlara girebilecek -
lerdir. ı 

2 - Devamları eksik olan B 
kurları talebeleri de aynı şarta 
tabi tutulacaklardır. 

ta1~oerelFfın1e ~tıaıı ... ~ ... ~mt'll:I 
istifade edebileceklerdir. 

4 - Lisan bilgilerini geniş • 
letmek istiyen lise talebeleri ile 
halktan arzu edenler de bu kur-
lara devam edebileceklerdir. ! 

5 - Kurlara devam edeceK
ler 1 hazirandan itibaren Ede
biyat fakültesinin yabancı dil • 
ler mektebine isimleri yazdır -
malan lazımdır. 1 

Kurlardaki lisanlar. Fransız- ' 
ca, almanca, İngilizce, rusca • 
dır. 

Temmuza kadar uzabldı 
Türkiye ile Fransa arasında 

yapılacak yeni tecim anlaşması 
için Pariste müzakereye başla • 
nacağını yazmıştık. Bu sebeple 
bir haziranda müddeti bitecek o 
lan eski tecim anlaşması bir 
temmuza kadar uzatılmıştır. 

li kaatlar, zarflar çıkmış, lakin 
bunların arasında paraya ben • 
zer bir şey gözükmetnişti. Be • 
nim ayağa kalktığımı görünce 
hemen toparlandı ve beni kapı -
ya kadar götürdü; kapının öni~.n 
de elimi sıkarken avucuma, dor 
de katlanmış bir kaat sıkıştır .. 
mıştı. 

Bu parayı nasıl hazırlamıştı? 
Hangi cebinden ve nasıl bir el 
çabukluğile kimseye gösterme
den çıkarmış, avucunda katla· 
mıştı? 

Genç kı1 da, delikanlı da, be· 
nim gibi dikkat etmişlerdi; f.a .. 
kat hiç bir şey göremediklerıne 
emindim. "Patron,, , onları at .. 
tatmıştı. . 

Sokakta avucumun içindeki 
elli lirahğ~ baktım. Ben, bu pa
rayı ne yapacaktım? ,.. ·ıı 

Bir an, pişman oldum. Lakı ıı 
aklıma gelen bir ihtimal, kaça 
neşemi yerine getirmişti. t1 

Karısının, dük·kana gelip 0 \ 

ruşundan "-... tron u ontrol e .. 
~· ,, ı1l 

tiği anlaşılıyordu .. "Patron,, u J1 
karısına hesap verdiği zatl'la) 

(Arkası var 
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Tatil Günleri Kanunu 
Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Tatil günleri 

kanunu Iç Bakanlıkça bütün vilayetlere tami.m edilmiştir. Ka~un 
milli iradeye iktiran etmiştir. Kanun Resmı gazetede 3 hazıran 
pazartesi günü neşredilecektir. 

••• 
haziranda Dağıtılacak 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - . Finans Ba
kanlığı memleketin her tarafında memurların, 1 hazıranda maaş 
alabilmelerini temin maksadile, havalelerini telgrafla gönderme 
ğe başlamıştır. 

ATATÜRK 
[H u s u s i M u ha b i r i m i z 

Bildiriyor:] 
Ankara, 29. 

Atatürk'ün bugünlerde An -
karaya gelerek bir kaç gün kal
dıktan sonra tekrar İstanbula 
gitmeleri muhtemeldir. Atatürk 
haziranın 5 inde yeni Romanya 
ve Macar sefirlerini kabul ede
cekler, sefirler itimatnameleri
ni vereceklerdir. 

*** İstanbul, 29 (A.A.) - Cu-
DEVLET DEMiRYOLLARI mur Başkanı Kamaı Atatürk 

bugün saat 16 ile 18 arasında 

B S e B i r ç 0 k y e n i bir gezinti ya!.mışlardır. 
u en . . Tuz Layıhası-

Hatlarda Katarlar ışhyecek nm Esasları 
Ankara, 29 (Hususi muhabi- lik Sıvas - Koca köprü, 153 ki

rimiz bildiriyor) - Devlet de- lometrelik Afyon • Antalya, 62 
miryollan bütçesi basılmıştır. kilometrelik Çankırı - Somucak 
Yarın Kamutayda müzakere e- hatları da işlemeğe açılacaktır. 
dilecektir. Devlet demir yolları İdarenin 94 bütçesi varidat faz
varidatı 20 milyon lira olarak lalarından hava yollan idaresi 
tahmin edilmektedir. Esbabı bütçesine 500 bin lira yardım e· 
rnucibede tenzilatlı tarifelerin dilmesi teklif edilmektedir. Bun 
hatlar üzerinde yüzde 40 nisbe- dan maada Ankara istasyon bi
tinde fazla bir faaliyet uyandır- nası. yapılacak, umumi idare bi
dığı gibi varidatı arttırdığı bil- nası genişletilecek, Eskişehir 
dirilmektedir. vagon fabrikasile Sıvas atelyesi 

Masraf bütçesi geçen seneye inşası teklif edilecektir. 
nazaran 3 milyon 950 lira faz- Varidat fazlası bu işlere kafi 
lasile 20 milyon liraya çıkanı - gelmedi~i takdirde yine varidat 
maktadır. Bu fazlalık İzmir - fazlaları karşılık gösterilmek 
Kasaba hattının devlet demir - slretile 1,5 milyon lira istikraz 
yollarına geçmesinden ve bu se akdi için Bayındırlık Bakanlığı
ne işlemeğe a~ılacak 560 küsur na salahiyet verilmektedir. 
kilometrelik hattan ileri geli - Aynı bütçe kanununa ilave e-
yor. dilen bir madde ile 934 te An-

Eylüle doğru 90 kilometrelik karaya nakledilen memur ve 
Eskipazar - Somucak, 61 kilo- müstahdemlere, ücret tertiple • 
metreli~ Yolçatı - Dicle, 100 ki- rinden tasarruf yapılmak sureti 
lometrelik Dicle - Ergani - Di- le, temin edilecek paradan An
yanbekir, 32 kilometrelik Malat kara pahalılık zammı verilecek
ya • Koca köprü, 80 kilometre- tir. 

_ -'T--.-.un ı~m~L 

lnönü geliyor 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

ı-imiz bildiriyor) - Başbakan 
İsmet İnönünün yarın akşamki 
trenle İstanbula gitmesi muhte
meldir. 

Yevtiç'in Ankara 
Seyahati 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Haziranda 
Ankaraya geleceği evvelce ya -
zılan Yugoslavya Başbakanı 
'l evtiçin işlerinin çokluğu dola. 
Yısile, seyahatini bir müddet 
tehir edeceği zannedilmektedir. 

Para kaçakçı· 
h!jına karşı 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Finans Ba· 
kanlığı evrakı nakdiye, döviz, 
esham ve tahvilat kaçakçılığı 
hakkındaki kanun projesinin ha 
2ırlığuu bitirmiştir. Prope bu -
günlerde Bakanlar heyetine ve
rilecektir. 

Bakanlık bu proje ile Türk 
Parası, döviz, esham ve tahvi -
lat kaçakçılığına mani olmak 
jçin hudut merhalelerinde ya -
Pılacak muayene tarzını etraflı 
bir surette anlatmakta ve ka • 
Çakçılık hakkında yapılacak mu 
ameleleri tasrih etmektedir. 
. Projeye, kaçakçılar hakkın -
da çok ağır cezalar konmuştur. 

Zonguldak limanı 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

:tımiz bildiriyor) - Zonguldak 
limanını yapmak istiyen İngiliz 
\Tikers Metropoliten şirketi mü
ınessillerile Bayındırlık bakan -
lığı arasında konuşmalar de -
\ram etmektedir. Mümessiller 
bugün Baymdırlrk Bakanı Ali 
Çetinkaya ile görüştüler. Bun
clan sonra da Finans Bakanı 
t-'uat A~ralı tarafından kabul 
tdilmişlerdir. , 

ı aKCl=ııi :suıı:=ııi&1ma11 

Tahkikatı 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz "bildiriyor) - Tarım Ba
kanlığı takas suiistimali hakkın 
daki tahkikat evrakı üzerinde 
tetkikatını bitirmiş, bu hususta 
ki mütaleasmı gümrük ve inhi
sarlar bakanlığına vermiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar bakan
lığı, ekonomi bakanlığının bu 
evrak üzerindeki tetkikat neti
cesini de aldıktan sonra kararı
nı verecektir. 

Belediyeler 
Kongresi 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - İç Bakanlık 
müsteşarı Vehbi belediyeler 
kongresi hakkındaki neşriyat 
üzerine sunları söylemiştir: 

- Böyle bir kongrenin top -
lanması cumuriyetin onuncu yı 
lınm kutlulanmasmdanberi mev 
zuu bahistir. Fakat bu bir tasav 
vurdan ibarettir. Henüz kongre 
hakkında verilmiş hiç bir kara
rımız yoktur. 

lzwir müzesinde 
Hırsızlık 
İzmir, 29 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Şehrimiz mü
zesinde bir hırsızlık hadises! ol
muş, ilbaylık işin tahkikatını 
emniyet ve kültür direktörfük
lerine havale etmiştir. 

Yapılan tahkikatta müze an. 
bar memuru Esadm evinde ara
maya lüzum görülmüştiir. Bu 
arama sırasında Esat bütün şüp 
heleri kuvvetlendiren itirafta 
bulunmuş: 

" B ... - oş yere ugraşmaym .. 
Bir şey bulamazsınız.. Bir bu -
çuk senedenberi zaman zaman 
alabildiğim Venedik ve Bizans 
altınlarım sarraf Peca ile sarraf 
Leona sattım.,, demiştir. 

Bunun üzerine derhal bu iki 
sarraf ta yakalanmışlar, hadise
yi olduğu gibi söylemişler, fa -
kat altınları sattıklarını, elle • 
rinde bulunmadığını anlatmış
lardır. Esat tevkif edilmiştir. 
l'ahkikat sürüY.or. - Abidin 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Tuz Iayıha
sı bugün Kamutaya geldi. Güm 
rük ve İnhisarlar encümeninde 
görüşüldü. Layıha yarın da büt 
çe ve maliye encümenlerinde 
müzakere edilecektir. 

Kanunda, fiyatın altıdan 3 
kuruşa indirildiği, kanunun 15 
haziran 193 5 ten meri olacağı, 
15 haziran 935 ten evvel ihraç 
edilen tuzlu maddelerin tuz fi
yatı 6 kuruş olduğuna göre es
kisi gibi 5 kuruş prime, 15 ha
ziran 935 ten sonrakiler de ye
ni fiyata nazaran 2 kuruş prime 
tabi olacağı yazılmaktadır. 

Kaçakçılığın önüne geçmek 
için tuzla ve anbarlarda fiyatla
rın daha indirilmesi salahiyeti 
gümrük ve inhisarlar bakanlığı
na verilmektedir. 

iş Kanunu 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Muhtelit en 
~ ... ----~ 

iş kanunu Hiyıhası üzerinde ça-
lışmalarına devam ediyor. Ka
nunun Kamutayın teşrinisani 
toplantısında müzakere ve neti
celeneceği anlaşılmaktadır. 

Fransa ile yeni 
Ticaret anlaşması 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Fransa ile 
hükumetimiz arasında yeni ti · 
caret uzlaşması akdi etrafında 
Pariste yapılacak müzakereye 
hükumetimiz tarafından Eko -
nomi Bakanlığı müsteşarı Faik 
Kurtoğlu ile Türkofis baş mü. 
şavirlerinden Burhan Hilmi me 
mur edilmiştir. · 

Murahhaslar haziranın orta
larına doğru Parise gidecekler
dir. 

Bakan'ar heyeti 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Bakanlar 
heyeti bugün de saat 17 de top 
lanmıştır. 

ANKARA K crcüKI 
HABERLERi 

---~==~--"--==~""'--* Ankara, 29 (Tan) - An -
kara tayyare cemiyeti bir hazi -
randa mühim bir toplantı yapa
caktır. Bu toplantıda tayyare • 
ciliğimizin ilerlemesi için An -
karada ve kazalarında canlr bir 
çalışma esaslarını kuracaktır. 

• Ankara, 29 (Tan) - Dış 
işleri bakanlığı yeniden iki mas 
lahatgüzarhk ihdas edecektir. 
Numan Tahirin Cenevre baş kon 
solosluğuna tayini kararlaşmış
tır. 

* Ankara, 29 (Tan) - İran 
sefiri bu akşamki trenle İstan -
bula gitmiştir. 

* Ankara, 29 (Tan) - Çu -
buk barajının teşcir edilerek bir 
mesire yeri haline getirilmesi i
çin hükumetçe Kamutaydan talı 
sisat istenmektedir. 

* Ankara, 29 (Tan) - Yu -
goslavya ile akdolunan adli mü 
naseba t ve iadei mücrimin ve 
ikamet mukavelelerinin tasdiki 
Iayıhalan Kamutaya gelmiştir. 

* Ankara, 29 .(Tan) - An-

KRONiK 

Al manyadaki Veni Din 
Almanyada yeni türeyen din

den bu yakınlarda sıksık haber
ler geliyor. Birgün ünlü bir ge
neral hıristiyanlıktan çıkarak 
yeni dine girdiğini bütün dün -
yaya bildiriyor. Başk<> bir gün 
gene ünlü Almanlardan biri ye
ni dinin türesine göre evlendi
ğini gazetelere yazdırıyor. 
· Gittikçe genişleyen bu Al -
man dini büsbütün ·yeni birşey 
de sayılmaz. Bazdan bunu eski 
Cermanların birçok tanrıları o -
lan dini sanıyorlarsa da büsbü
tün öyle de değildir. Bu din he
nüz geliş .• ıe halinde . olduğun -
elan ne olduğunu şimdiden ke -
sip atmak mümkün değilse de, 
istemediği ve istediği şeylerin 
bazılarını söylemek mümkün -
dür. Her devrimin ille bir şeye 
karşı olması, o şeyi <tekiştinne· 
si lazımdır. Alman dini de her 
şeyden önce Hıris ... iy ..mhğa kar
şıdır ve onu çekiştirir. Zaten Al 
mantar cenup ulularının elle
rinde büyüyen hıristiyanlığa 
iyice uyamadıklarını ilk fırsat
ta protestanlığı çıkararak gös -
termişlerdi. Fakat bu da hıristi
yanlıö-ın içinde olduğundan Al
manl;rın arasında protestanhğı 
da istemiyen büyük adamlar çık 
mıştı. 

· Büyük savaştan çok önce 
meydana çıkmış olan bu hıristi· 
yarılığa karşmhk savaştan s.on
ra birdenbire büyüdü. Savaş ıçe
risinde o kadar çalıştığı halde 
düşmanlarını en sonunda alt C· 

dememiş olan general Luden -
dorff suçu hıristiyanlığa bul
muştu. Hıristiyanlann Tanrısı 
V elisailles antlaşmasının yapıl
masına engel olma
Y ı n c a halk a r a s ı n d a bir
cok kimseler ancak Cenevre· 
deki uluslar kurumuna yakışa • 
cak arsmlusal birşey olan Hıris
tiyanhk Tanrısının Almanların 
Tanrısı olamayacağına karar 
vermişti. Halis Arya ırkından 
olan bir Alınan bir yanağına to
kat yediği vakit, hıristiyanlığın 
ittı-,.;,Hö-.i aıhi_ ;)teki yanağını u -
zatamaz, denıımıştı. 

Yahudikre karşı hareket baş 
laymca, yeni dine karşı beğeni 
daha ziyade arttı. lsanın babası 
gerçekten Tanrın •. ! kendisi ol -
sa bile, anası Yahudi kızı oldu
ğundan hıristiyanlığın peygam
beri yarı Yahudi demekti. Bir 
yarı Yahudi adama Almanlar 
nasıl pağlanabilirler?. 

Hıristiyanlık insanların ve 
insan ırklarının biribirine mü • 
savi olduğunu söyler. Halbuki 
yeni Almanların fikrine göre 
Arya ırkı l itün ırıklarm üstün -
dedir. Bu ırkın içerisinde de bü
tün insanlar birbirine müsavi 
değildir. Birtaknn bozulmuş ve 
karışmış Almanlar vardır ki, 
yeni Almanların en büyük arzu 
su da bunların hiç olmazsa nes
lini ortadan kaldırmaktır. O hal 
de Almanlık, insanlar arasında 
müsaviliği nasıl tanıyabilir?. 
Hıristiyanhk Cenevredeki arsı
ulusal kurumdan sonra ancak 
sosyalistlere yı.kışır. Zaten 
Karl Marx da Almanyadan iki 
defa kovulması gerek bir Yahu
di değil --lidir?. 

Almanyadaki yeni dinin ne 
istemediğini öğrenmek kolay 
ise de, ne istediğini anlatmak 
daha güçtür. Ancak ilk önce 
şurasını söylemeliyiz ki, bu ye
ni dinde ne bir Tanrıya, yahud 

An karada 
Resim sergisi 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Güzel sanat 
lar birliği resim sergisi bir ha -
ziran cumartesi günü burada 
sere-i evinde, açılacaktır. Sergi~ 
yi Kültür bakanı Abidin Özmen 
bir söylevle açacaktır. 

kara garı ve büfesinin inşaatı 
20 haziranda ihale edilecek, he
men inşaata başlanacaktır. Bi
nalar 7 50 bin liraya mal ola -
caktır. 

* Ankara, 29 (Tan)- Finans 
encümeni bugünkü toplantısın
da maliye teşkilat kanununun 
müzakeresini bitirdi. Bütçe en
cümene verildi. 

birçok Tanrılara tapınmak, ne 
de kurban kesmek, yalvarmak 
yoktur. Bundan dolayı Alman -
larm yeni dini herkesin gözün. 
de birdenbire yüksek görün -
mcktedir. 

Yeni dinin tapınma yerleri ve 
tapınma tarzları -da belki son -
radan çıkacaktır. Fakat şimdi
lik bu yalnız bir düşünüş, bir ina 
nıştır. Yeni dindeki Alman her 
şeyden·önce iki şeye, kan ile 
toprağa inanır. Kan ırk, Arya 
ırkı, toprak ta Alman ülkesidir, 
demektir. 
Tanrıya gelince, yeni Alman 

için, insanlan yaratmış ve ke~· 
disi insanlardan ayrr yahut og
lu ve mukaddes ruhu ile insan
ları yöneteı. bir Tanrı yoktur. 
Tanrılık tabiatin her yerinde, 
insanların da kendisindedir. Bu 
nun içindir ki,gerçekten Alman, 
başı sıkıştığı vakit bir Tanrıya 
tapınarak ondan imdat aramaz! 
ancak kendisine güvenir. Y enı 
Alman dini, bu inanışla da, doğ
rusu, yükselmektedir. 

Mademki Tanrılık insanın 
kendisindedir. Ö halde insanı 
buna yakıştırmak için daima 
yükseltmek lazımdır. Bu da Al 
man ırkını yabancı ırklardan 
temizlemekle olur. Yahudilerin 
Almanyadan çıkarılması, deje -
nere adamların kısır edilmesi 
fikirleri de işte bu prensipten ç1 
kıyor. 

Her dine birtakım ahlak pren 
sipleri de lazımdır. Burada da 
yeni Alman dini hıristiyanlıkta 
temeli olan iki prensibi geri çe
virmekle işe başlar. Yeni dinde 
insanları sevmek ve kendi işle
rinde Tanrının yardımını um -
mak yoktur. Yeni dinde her in -
san kendi talihi her ne olursa ol 
sun ona katlanmalıdır. Dünya 
şimdi nasılsa onu öylece beğen 
melidir. Herkesin bu dünyayı 
beğenmesi ve yalnız kendisine 
güvenmesi lazımdır. Bir okula 
hocası, yeni dinde çocuklara 
öğretilmesi gerek olan prensip
leri şöylece dokuz sayıda topla
v.ıve.r.ınist ir.; 

l - Tanrılığa, yanı evrene; 
2 - Analarına, çocuklarına, to
runlarına; 3 - Kendi ulusunda
ki büyük ad~mtara; 4-Anana, 
babana saygı göster, 5 - Soyu
nu bozmaktan sakın, 6 - Ulu -
suna bağlı ol; 7 - Çalma: 8 -
Doğru söyle; 9 - Temiz soy
dan olanlara yardım et! 

Yeni dinde ahlak prensipleri 
nin en son sözü şudur: Alman 
dinine bağlı olan insan Tanrı -
nın kulu değildir. lnsan kendi 
kendisinin içinde olan ~anrılı
ğa h?.kim olmalıdır. İnsanı yük
selten merhamet istemek değil, 
savaşmaktır. 

İnsanlara kuvvetli karakter 
vermek içirı bu ahlak prensip -
leri, doğrusu, hiç te fena şeyler 
değildir. · 

Yeni Alman dini kendisini 
Yahudiliğe büsbütün karşı sa -
yarsa da, ona pek benzeyen bir 
tarafı vardır. Bu da yeni dinin 
yalnız Almanlara mahsus olma
sıdır. Bu yeni dine göre, insan
ların hepsine yarayacak evren· 
sel bir din olamaz. Onun için 
yeni Alman dini de başka ulus
lara uygun gelemez. İsrail oğul 
lan da hak din dedikleri şeyi yal 
nız kendilerine mahsus sayar • 
lardı. 

Yeni dinin bu düşünüşü bir ta 
rafa bırakılırsa, Almanyanm bü 
yük 'ilim adamı Haekel'in ge • 
çen asırda kurduğu Monism f el 
sefes~ne pek benzediği göze çar 
par. Ö da Tanrı denilen kuvve
tin bütün evrende, heryerde bu
lunduğunu söylemişti. Ondan 
sonra gene Alman filosofu Niet- · 
sche de gene hemen ayni fikir
de bulunmuştu ... 

Bu yeni Alman <iininin gele
cek zamanda varacağı genişlik 
ne olursa olsun, insanları bu yir 
minci asırda yeniden din kur -
makla uğraştıklarından dolayı 
ayıplamamahdır. lnsanın nere -
den geldiğini ve nereye gittiği
ni ilim anlatamadıkça insanlar 
kendi hayallerinde kurdukları 
faraziyelere bağlanmakta de -
vam edeceklerdir. 

G. A. 

AHMET CEVDET 
Sekiz sene oluyor, Peştede 

Avrupa güreş şampiyonasında 
Türkiye delegesi olarak bulu -
nuyordum. Güreş .m~sabak~l~_rı 
5Ürüp giderken bır gece butun 
delegelere birer enli siyah yas 
pazvandı verdiler. Kollarımıza 
taktık. Oğrendik ki; lsveç de· 
Jegesi Yüzbaşı Roberts'in baba
sı ölmüş, ona saygı olarak gü • 
reşler bitinceye kadar yas tuta· 
cak imişiz. Bu yas ile tabii yüz
başı Roberts'in babası dirilme· 
di ama delegeler arasında bir 
duygu beraberliği olduğu gös • 
terildi. lyi bir şey oldu. 

Türklerin en eski gazetecisi 
(Ahmet Cevdet) in Ankarada 
öldüğünü duyduğum zaman, ~u 
yukarıya yazdığım vak'ayı ha
tırladım. Umdum ki,· tam o sı· 
rada ilk toplantısını yapan 
Türk Basın kurumu üyeleri 
kendi (Doyen) /erinin ölümü • 
ne bu tarzda acımı§lar, yas tut
muşlardır. 

Böyle oldu mu, olmadı mı sor 
mak istemiyorum. Belki ters bir 
şey öğrenirim diye. Ben olmuş 
sayıyorum. 

Şimdi gazetecilik edenlerden 
çoğu anasından daha doğmamış 
iken gazeteciliğe başlamış oları 
Ahmed Cevdet memleketin saY. 
gısım hak etmiş bir çocuğudur. 
Hiç birimiz, gazeteci olarak yur 
da ondan çok yararlık ettiğimi· 
zi söyliyemcyiz. Öz türkçe yaz
nıağr ilk düşünmüş, hatta bu 
yolda hayli uğraşmış olduğu Lu 
günkü dil savaşının ön sırasın· 
da bulunanlara gizli olmasa ge
rektir. 

içinde ben de dahil olduğum 
halde çoğumuz bu sayın ve de· 
ğerli Türk gazetecisi ile arasTra 
§aka/aştığımız, onu kızdırdığ: • 
mız, belki saygısızlık ettiğimiz 
de olurdu. Şimdi, ardında elli 
hizmet yılı bırakarak aramız -
dan ayrılan bu adamın yararlık
ları, yurda kar§ı olan sağlam 
sevgi bağları ve yılmak bilmi -
y~n ~ttlrşma aşkı önünde saygı 
ile baş eyiyor ve bunu bütün ka
pı yoldaşlarımın da böyle yap
tığını sanıyorum. 

* • (: 
Eğer bucünlerde gazeteleri

mizde (Ahmed Cevdet) in Jıa • 
yatma, nasII büyüyüp, nasıl ga
zeteci olduğuna dair birer tam 
sayla çıkmazsa, eğer gazetele
rimizde, bir iki gün olsun, birin
ci say/alarmda altlı üstlü birer 
kalın siyah yas çizgisi görül • 
mezse bunu dalgınlığrmıza ba~ 
ğışlayrn! 

B. FELEK 

Kamutayda 
Görüşülecek işler 

Ankara, . 29 (Hususi muhabi 
rimiz bildiriyor) - Kamutay 
yarın saat on beşte toplanacak
tır. Görüşülecek işler arasında 

Mülkiye mektebi binası için 
1935 - 1936 bütçelerinden öden 
mek üzere taahhüdat icrasına 

dair Iayıha ile, ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları hak 
kında 1076 numaralı kanuna 
bazı maddeler ilavesi, kazanç 
vergisi kanununa bazı maddeler 
ilavesi, Türkiye ile Almanya a
rasında akdolunan ticaret mu -
kavelcsine ek kanun Iayıhaları 
vardır. Kamutay bundan başka 
yarın beş mülhak bütçeyi de 
müzakere edecektir. 

Toprak layıhası 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Parti gru -
bunda toprak Iayıhasmı tetkik 
edecek olan komisyoh bugün 
ilk toplantısını yapmıştır. 

Ankara ile Çankırı arasmda 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) _ Devlet de _ 
mir yolları idaresi Ankara ile 
~~nkırı arasında bir mayıstan 
ıtıbaren tenezzüh katarları iş -
letmeğe başlıyor. Seferler pa -
zar günleri yapılacaktır. Bu se. 
ferlerin geçen seneki gibi cok 
rağbet göreceği umuluyor. Çan 
kınya gidip gelme 8,5 saattir. 
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" TAN " m tefrikası : 38. i y • · • 
azan: Azız Hüdayı Akdemır 

Bayan M. .. Poliste İş Aramıştı. O Kadınlığın 
Bütün Kurnazlıklarını Yaptı 

·vermekte kendini borçlu bili
yordu. İşin şaşılacak bir yeri de 
şu idi ki bunlar komünistliğin, 
ne olduğunu iyice anlamamış
lardı. Mesela yurdunu ve ordu
sunu çok seven bir Türk komü
nis~~i.k .Yaparken onlara hıyanet 
ettıgını sezemiyordu. Din, na
mus ve aile aşkına bağlr gençler 
ve kadınlar vardı ki komünist
likte bunlara uğurlar olsun di
y~ceklerini bilmiyorlardı. İste
mıyerek saptığım bu yolda söy
liy~ceklwe.rim pek çok. Yazık ki, 
yen degıl, ve ben de sözümü 
~~raktı~ım yere dönmek gere
gı~deyı.m._ Şunu bağırarak söy
lerım kı bı7.d.c komünistliğe yel
tenenler yurda casusluk etmek 
hıyanet etmek sucunu göze aı: 
mışlar sırasmdadı~. 

/ /h "" , ,,/,,,,/. 

, •'" . 
,., I 

İngiltere tarafından verilen 
bu taktirname ve mşan hakkın
da kısaca şöyle y,azılıyor: 

19 14 - 19 18 savaşı 
Mademoiselle M. Cnockaert, 

Roulers. 
in; 

Feld-Mareşal Sir Douglas Haig, 

İşte böyle yolunu şaşırmış 
muallimlik eden ve okuttukları~ 
na komünistlik aşılamağa çalı
şan, her görüştüğüne bir komü
nist kitabı sıkıştıran bayanlarr
mızdan birini polisimiz gözlü
Y?r, onu kaçamak bulamıyacak 
hır durumda yakalamak istiyor
du. İlk defa olarak bir kadın 
kullanmak gereği vardı. Evvelce 
saray kadınlarının gizli işlerin
?e çalışmış Bayan M .... poliste niçin başka uluslara yükletiyor-
1ş aramıştı. Ona bu işi verdiler. lar? Bu da bir koloni siyasası 
M .... kadınlığın bütün incelik ve mı? 
k~rnazhklarmr buldu ve yaptı. Bize gelince, Türkiyeyi iyi 
Bır hafta geçmeden komünist görmüş ve anlamış yabancılar, 
ajanı ile senli benli olmuş, onun- genel olarak, bizde casus ve he
la yeyip içmeğe, düşüp kalkma· le kadın casus, olmadığım söy
ğa başlamıştı; anlarsınız ki bu lcrler. Doğrudur. 
Bayan komünist ilk fırsatta M... İngiliz korunma işleri müfet
e açılmış, ona gizli kitaplar ve tişlcrinden biri büyük savaşta 
kağıtlar vermiş, yeni arkadaş- İngilterede casus barmdırmadık 
Jarla tanıştınnıştr. iş 0 kerteyt! farım, İngiltere düşm.:mlarmrn 
gelmişti ki komünist muallimi İngiliz toprağına casus sokma
toplandıkları yerde bütün kitap- ğa muvaffak olamadıklarını söy 
ları ve kağıtlariylc yakalamak lerken birden bire yüzünü öbür 
işten değildi. Polis her şeyi tarafa çeviriyor ve "İntellicens 

kl d M · h Servis casus kullandı mı? bilmi-am a ı. ... ın aber vermeıi-
ni bekliyordu. O gün M ..... bit- yorum,, diyor. Acunun her tara-
kin, uykusuz, gözleri şişmiş bir fı İng'İliz ajanlariyle dolu iken 
halde polise geldi, hala ağlıyor- ve savaşta yüzlerce İngiliz ca
du. susu yakalanmışken bu sözün, 

- Ben yapamıyacağım, di- bu propagandanın yeri var mıy
~?rdu, ben bu işi bitircmiyece- dı? Bununla beraber casusluğu-
gım. nu yine kendi yazılarında oku-

- Neden? duğumuz Bayan Marthe Mc 
- Ele vereceğim kadın belki Kenna'ya İngiltere hükumeti ta 

ağır ceza görecek, belki öldürü- rafından verilen taktirnameyi 
~e~ek. Be~ sonra ölünceye kadar buraya koyduk. Umarrm ki Bay 
ıçımde hır sızı duyacağım. Ya- Herbert T. Fitch şüpheden kur-
pamam, beni bırakınız! tulmuştur ( 1). 

O .~a?.ar akç;ı darlığında olan ~· Y u.k arda da s ö y 1 e d i • 
bu guçlu c~s~s, darlığı gö- gım gıbi, hükumetler ne den
ze almış, pohsı son kertede şaş· se bu göze görünen ve ko· 
k~n ~e yarıda bırakarak çekilip ca konaklarda açık olarak ku
gıtmıştı. ~lup işleyen casusluğu bir tür-

M .... iyi mi yapmıştı? Bayan lu kabul etmezler. Cok kere gö
okuyucular belki insanlık yö- rülmüştür ki barışti bir casus 
nünden iyi bulacaklardır. Fakat yakalandı mı, bunları kullanan 
onlar yüzlerini yurdun kurtulu- ülkenin dış memuru hükumete 
şuna çevirirler, o çağdaki telıli- g~ler~k o adamın kendileriyle 
keleri gözöniine alırlar, gençli- hıç ~ır bağı ve ilişiği olmadığr
ğin vürüdüğü düz yol üzerine nı ~o>:~cr, kendilerince de şüp
serilen dikenlere bakarlarsa M... helı goründüğünü, sınır dışı e
i suçlu g-öreceklerdir. Acımak ve dildiğini, anlatarak yakayı ele 
sevmek, işte kadın casusun kes- veren beceriksizi büsbütün cu· 
kin bıçağı yanında bozuk bir si- kur!'.l düşürmüşti.ir. Fakat biz
nir, cürük bir düşünüş. nişan al- de oyl~ değ~l?ir. Casusluk para 
dığı halde tetiği ç~kemiycn bir ve yetışme ışı olduğu için biz
pannak... de henüz başlamamıştır. Bunu 

İngiliz yazrcılan hep bir ağız- bütün yabancılar da bir eksik
(lan kadın casus kullanmadıkla- lik olarak göstermekte ve şim
nnı söylüyor ve bununla övünii- diye kadar Türkiye hesabına 
yarlar. Diyorlar ki: "Kadın ca- casusluk yapan bir casus görül
~us erkeğin getirdiği verimi ge- memiş ve yakalanmamış olması 
tiremiyor ve tutuiunca öldürü- da bunun doğruluğunu berkit· 
lüyor ki İntellicens Servis kadı- mektedir. 
m böyle bir soni\ sürüklemek is· 
temez. 

Öyle ama sonra en aşağı on 
bayan adı sayıyorlar ki intelli
cens'in en kahraman casusu ol
muşlardı. Bunların başında, yu
karıda işini ve başına geleni 
yazdığımız Miss Cavell vardır. 
intellicens Servis bu casusların 
t;z İngiliz olmadığını söyleyebi
lir; bu da bir İngiliz benliği, 
•egoisme,, olur. İngiliz kadm-
1111 için iyi gönnedikleri bir işi 

Casusluğun kurnazlık, tehlike 
sevgisi, merak~ yenilik, yurt işi, 
şıklık ve sevdirme oyunu olma· 
sı genel kadınlarda olduğu ka
dar bizim kadınlarımızda da 
gü~lü bir heves ve atılganlık U· 

yandırmaktadır. Bol para, lüks 
yaşayış, aldatış, sevdiriş, muvaf 
fakiyet, ün. Bunlar bir kadın i
çin öyle çekici, kamaştırıcı, öy
le meraklı şeylerdir ki her ka
dın, hele gençler, kendilerini 
zor tutarlar. Türk kadınının c-

• 

.,. 

8 ikinci Teşrin 1918 günemeç
li telgrafında, kendisinin cephe
de görmüş olduğu mümtaz ve 
nafi hizmetlerden dolayı ismini 
sitayişle zikretmiştir. 

Kral Hazretleri bu hizmetleri 
taktir ettiğinin bildirilmesini 
emretmişlerdir. 

L. W. ChurchiJl 

ğer yurdun bu işlerinde de da
yanmak sırası gelirse, yabancı 
kadınlardan üstün çıkacağına 
benim inamın pektir. 

Casuslukta kadınlığın ne de
mek olduğunu anlamak için 
kendi düşüncemi burada kesi
yorum. Aşağıya aldığım seçme 
vak'alardan okuyucularım çok 
şeyler çıkarabileceklerdir: 

Kadın casusların başında bü
tün fotihlJdı ar acununcıa "'Ca· 
suslar Kraliçası,, diye ün almış 
olan Matmazel Doktor Anne 
Marie gelir. Bu kadın hakkında 
türlü şeyler yazıldı. Büyük ki
taplar çıktı; fakat, öyle sanılı
yor ki, bunların yüzde yetmişi 
uydurmadır ve merak uyandır
mak için yazılmıştır. Ben kendi 
bildiklerimi doğru yazanların 
bildiklerime Çoğru yazanların 
saca anlatıyorum: 

(Arkası var) 

(1) Bayan Mc Kenna'nrn hatıraları 
Türkçeye tercüme edilmiş olduğu i
çin burada ayrıca bahsedilmemiştir. 

MÜZAYEDE 
Diş Doktorlarına fcvkatade büyük 

fırsat 
31 Mayıs 935 cuma günü saat 9 

buçukdan itibaren İstanbul'da Sultan 
Mahmut türlıesi karşısında 10 nu
maralı eski Hilfıliahmer binasında 
Diş Tabibi Bay Mchmed Ilüdaverdi
nin dişçiliğe aid en iyi cinslerinden 
fotöy Kolumbia Emperyal kraşuar 
klark müteaddit fevkalade bitrinler, 
müteaddit türler, portatif kabine ve 
portatif tetiyer ve portatif tur, silin
dir (Aş) kazanı, Şarp (Aş) (S.S. 
White) markalı bilcümle klinik ve 
protez alfi t ve edevatı, çeşitleri ve 
mıkdarlnrı çok dişler, frezlcr vesair 
malzemeler ile antıka vitrin, halılar, 
t ablolar. vazolar, aynalar, masalar, 
ve Tonet fabrikası mamulatı sandal
ya takımları, muşambalar vesair bi
lumum mefruşat, müzayede ile parça 
parça satılacagmdan talip olanların 
yukarda yaı:ılı gün ve saatte hazır 
bulunmaları iHin olunur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim
liğinden : Kadıköyünde Söğütlü çeş-
me caddesinde 19 numaralı odun ve 
kömlir ticaret sahibi iken ölen Ek
rem Muhtara ait meskCır depoda bu· 
lunan ~esilmiş ve kesilmemiş odun ve 
antrasıt, kok ve tozlu tücnan ve çira
lrk odun ve kombunet ve araba depo
ya ait demirbaş gibi eşya açık art
tırma suretile 9·6-1935 pazar günü 
saat 14 de mahallen satılacağından ve 
meskür günde işbu satış bitmediği 
surette 10·11-12 Haziran pazartesi 
salı, çarşamba günleri saat 14 de ve 
13-6-935 perşembe günü 9,5 dan iti
baren satışa devam olunacağından is 
teklerin kanuni harç kendilerine ait 
olmak üzere gösterilen tarihlerde ma 
hallinde hazır bulunmalan ilan olu· 
nur. (11916) 

'İ<ENDi 
N e r k i s I' d e n 

Bir Parça 
Dinledik! 

Geçen akşam, İstanbul rad -
yosu, bize "Kızılay., yedi günü 
dolayısile, bir piyes dinletti. 

Amatör gençlerin oynadıkla
rı, yahut yalnızca söyledikleri 
bu piyese, en az, yüz sene önce 
kilerin dili bir tutkal gibi ya -
pışmıştı. 

Köylülerin, enderun şivesile 
konuşturulduğu bu piyesle özdi 
lin alıp yürüdüğü bir çağda, a • 
caba kimlere hitap ediliyordu? 
Bunu bir aralık çocuğuma din -
letecek oldum. "Baba, bir şey 
anlamıyorum!,, diye sızlandı. 

İçinde öyle ağdalı terkipler 
vardı ki, Nerkisi mezarından 
kalksa hiç şüphe yok, bunu ya
zana candan bir aferin sunaca -
ğı gelirdi. 

Edebiyatı cedideciler bile 
köylüleri biribirlerile bu kada; 
kötü konuşturmaktan cekinir-
lerdi. .. 

İstanbul radyosu, öz dil sava 
şma giriştiğimiz günlerin için -
de, "Kızılay,, sevgisini içimiz
de kökleştirecek daha özlü bir 
piyes bulamaz mı idi? diye dü
şünüyorum. 

Sa13haddin GÜNGÖR 

1 LA rf 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 ailin 
dirli, 120 illi 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir ıalon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDlL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
.. Hu4·u::.1 !'<IUvvı..,..., ... ıt••· .. ·-- ---
müracaat, (3091) 3229 

lstanbul ikinci icra 
memurluğundan : 
.... f potek cihetinden paraya çevril 

mesine karar verilen ve tamamına 

( 5405) beı bin dört yüz be! lira kıy· 
met takdir olunan Fındıklıda Perizat 
hatun mahallesinde Dolmabahçe cad
desinde ve Nazlı çıkmazı sokağında 
kain eski 35, 1 yeni 33, 33/ 1, 3 nu· 
maralarla murakkam maa aralık bir 
evin tamamı açık arttırmaya kon
muş olup 1-7-935 günlemecine rastla· 
yan pazartesi günü aaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma sure
tile satılacakdrr. Arttırma bedeli tak
dir edilmi§ olan kıymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde mezkur 
gayri menkul alıcısı üstüne ihale olu
nacakdır. Aksi halde son arttıranın 

antı yerinde kalmak üzere arttırma 

on beş gün müddetle uzatılarak 

16-7-935 günlemecine rastlayan sah 
günü saat 14 den 16 ya kadar yine 

dairemizde yapılacak olan açık art· 

tırmasrnda mezkur gayri menkul en 

çok arttıran üstünde bırakrlacakdır. 

Arttırmaya girmek isteyenlerin yüz

de yedi buçuğu nisbetinde pey ak(je

si veya ulusal bir bankanın teminat 

mektubunu vermeleri Ji:.:ımdır. Hak

ları tapuya kayıtlı olmayan ipotekli 
alacaklılarla, diğer alakadarların, irti

fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

hususile faiz ve masarife dair olan id-

ÇAllYORUZ 1 
HOCANIN TEKERLEMELERi 

Sen, Ben, Bir de Merhum! 

N asraadin hoca Karısını dul 
olarak almışmış. Her gec~ kan 
koca yatağa çekildikleri zaman 

kadın bir düzüye eski kccasını 

anar ve içini çekerek: 

- Ah merhum ah'-·· 
Der dururmuş. Hc~a buna 

bir hayli sabretmiş ..• Fa'<at gör 
müş ki, karısı eski erkeğini an
maktan vazgeçmiyor ..• 

Bir gece gene kadın: 
- Ah merhum ah! Her ha1i 

başkaydı. 

Deyince hoca söıe caşlamış: 

- Yahu! bu yaf:ak bize dar 
geliyor, sıkıldım ... 

r 

HAFTA 
Haylıdır aöylenip duran halta 

IUl&tl KU/IUllU ıç11 0'111""""' ,,..,.,., .... 
taydan çıktı. Bur.unla eskiden cu
ma günü dinlenirken, §imdi paz.ar 
günü dinleneceğiz.. "ler eski §e· 
yin deiişmeaine körkörüne karşı 
koymak iateyenler belki buna kar 
şı da söz ederler; bunda bir din 
kokusu ararlar. Bu olduğu gibi 
boş ve aptal bir düşüncedir. lalam 
dini cuma günü çalıımayı yasak 
etmiı değildir. Tatil gününün cu
madan pazara geçmesinden dola
yı cuma namazını kılamıyacağın
dan korkar görünenlerin çoğu ca
mie ayak basanlardan olmadığı 
şöyle durıun, cuma tatili kanunu 
ile haftada bir gün dinlenme mec 
buriyeti konduğu z.aman karıı ge 
len de gene aynı çeıitten adamlar 
dır. Demek iateriz ki din namazı 
tembelliğe bahane ol.un diye bu
yurmamııtır. 

Daha unutmadık ki; bugünkü 
devrime içlerinden uymak iatemi
yenler, halife de.1rind~ cuma gün
leri dükkanlarını açarlardı. Gene 
o devirde resmi daireler pazar 
günleri bomboı, /ilen kapalı idi. 
Diyecek ıu ki; bir tatil günü la • 
1amdı. Bunun için de dünyanın 
dinlendiği günü ıeçmek en doğru 

- Neden oar gelsini" İki ki .. 
şilik koca döşek ... 

- Evet ama üç kişi sığamı • 
yoruz. Sen, ben bir de merhum. 
İkimizden birimiz yataktan çık· 
malıyız. Ya ben, ya merhum! 
demiş. 

o 
İnsanların çoğu eskiye bağ • 

hdır. Geçmişte büyük tatlar a • 
nar. Hiç bir zaman bugün düne 
yaklaşamaz. Bu bir karakter me 
selesidir. Lakin, yeni fikirlerle, 
yeni yaşamanın bize y:.iklediği 

vazifelerin icaplarıyla ':m eskivi 
anıp ona yanmak birlil<te gide· 
mez. 

TATiLi 

1 
yol idi. Bu oldu. 

&İW u&.• iMi r'w;,,,.,-. ~~~-~-

geçemiyeceğiz. Kanun kamutay 
da görüıülürken §ekc?r ve kurbaı 
bayramları günlerinin azaltılma 
sını ileri aürenler oldu ... Böyle ba§ 
haları hesabına c:imertlik edenle· 
re rastgelinir. Bereket ki içişler 

Bakanı "halkın alıştığı bayramla· 
rı değiştirmekte fayda olmadığı • 
nı" aöyliyerek i~i kapattı. 

Biz bütün kuvvetimizle inanıyo 
ruz ki; bu iki bayramın kökü din
den bile gelse artık bizde ulusal 
bir çeıni almıı ve :ıelc.: halk "kü
me" ainin bu yüulen ekonomik 
bir oynaıma yapmasıııa vesile ol
muştur. Bunları ne kaldırmak, ne 
kı•altmakta gerçekten fayda yok 
tur. 

Zaten İ!imiz baıımızdan apnı~ 
ta değildir. Dünyanın en çalış 
kan ulusu sanılan lngili:der hal 
tada beş buçuk gün hatta beı gür. 
çalışırlar. Cumartesi öğleden Pa 
zart .... : •abah veya öğleye kadaı 
işlemezler. Bununla beraber dün 
yanın en :z.engin yurdu da oraAı 
dır. Hüner vücudü yıpratarak de· 
ğil, hayatın tadını eme eme çalıı· 

madadır. Biz. böyle düfünüyoruz 

Siz ne dersiniz? 

~----------.....;;------------------J~ 
- Bugün ilk matineden itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
2 film birden: 

1 
1 

1 

1 

dialarmı ilan tarihinden itibare.n yir- Görülmemit bir muvaffakiyet kazanmış olan 

mi gün zarfında evrakı müıbitelerile ER MEYDANI Şarkı Dans nUkte 
birlikde dairemize bildirmelidirler. sahn~de 100 gen~ kız 
Aksi takdirde haklan tapuya kayıtlı Oynıyan: sevimli ve eg"lendirici artist EDDIE. CAN- 'i 
olmayanlar satış bedelinin paylaşma-

1 
sına giremezler. Mezkur gayri men- TOR ilaveten: K u K A R A ç A' nm devamı 

1 

kulün nefsinden doğan bilcümle ver- • - Suvareler: Saat 9 da başlar -------·• 
gi mükellefiyetleri borçluya aittir. Da 1 
ha fada malumat almak ~te~nkr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3-6-935 pazartesi günü~den itibaren • ~~~~~ Bugün matinelerden itibaren 

iPEK SiftEMASlftDA dairemizde açık ve asılı bulundurula· 

cak olan arttırma şartnamesini ve 
934-7366 No. Ju dosyasında mevcut Birinci sınlf iki Fransız filmi dirden: 

J 
ve mezkur mahallin evsaf, mesaha, GECE YARISI KLÜ· lttCILLI KADll"f 
vesairesini gösteril: vaziyet ve tak- BRIGİTTE HELM ve 
diri kıymet raporunu okuyup anlaya- BÜ. CLARK GABLE JEAl"f GABlrt 
bilecekleri ilan olunur. (11912) _ ·~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~·' 
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!.'~~Rl~ADA vlBir Adam Oldürüldü SON HABER Buyuk bır gre [Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Tehdidi 
iNGiL TERE - ALMANYA Şehrimize gelen B a ş 1 a d 1 

Deniz Görüşmeleri 4 Hazi- Rus Artistleri ro:::c·..!~y;;;;!: 
d B 1 M k d tarafından konulmuş olan bu-ran da Londra a aş ıyor os ova a günkü_gündel_ikleı:i muh3:!a~a 

G .1 • • C' •1"""h1 I Artistler parlak bir 
.JVQŞ emzıe··znzn ulLQ LQTl, Konser verdiler 

etmek ıstemedıklennden butun 
birleşik Amerikadaki asfaltlı kö 
mür madenlerinde çalışan işçi
ler birliği 17 haziranda gene' 
grev ilanına karar vermişlerdir. Tonajları da .incelenecek 

lıerlin, 29 (A.A.) - Haber ve 
tildiğine göre donanma ıı.kın 
da İngiltere ile Almanya ara • 1 

llrıda yapılacak müzakerelerin 
tarihi 4 Haziran olarak belli e
dilmiştir. Müzakereler Londra .. 
da yapılacak ve Alman murah
lıa8 heyetine Riıbentrop başkan 
lık edecektir. 
a._ ~iman heyeti muratıhaaası 
·~a eonunda Londt'aya gide • 
tektir. 

Neler konufulecak 
İ.ondra, 29 (A.A.) - Yan 

t'eami konupnalarm ergeei de • 
iliz ailihlarmm azaltılmaaı için 
~ıuluaal resmi konu§ltıalara 
!>q1angıç olacak fikir danışma· 
lanUda bulunmaktır. 

Bununla beraber sanıldığına 
töre, konuşmalar, savat gemile 
l'İllin ıilihlan ve tonajlan gl 
teknik meseleler üzerinde de a 
la§abilecelderdir. 

Bu konupnalar Alman deniz 
~.lanmaaımn, fn.giltereyi 930 
-unara andlapnasmda yazılı o-

fman heyeti reisi Rlbentr .. 
lan ve eskalatör adı verilen, kur 
tulu§ maddesine müracaat etti
rip ettirmiyeceğini gösterecek -
tir. 

Moskova, 29 A.A. - Büyük 
Moskova tiyatrosunda, Türki -
yede yaptıktan seyahatten dö
nen Sovyet artistleri bir konser 
vermişler ve bu konserde Türki 
ye büyük elçisi, elçilik ve dış 
işleri komiserliği ileri gelenleri 
ve basm mümessilleri hazır bu
lunmuşlardır. 

1 Türkiye büyük elçisi Vasıf 
Çınar locasında gözükür gözük
mez salonda şiddetli bir alkış 
kopmuştur. 

Çınar kendini alkışlayanları 
locadan selamlamış ve teşekkür 
etmiştir. Tiyatro müdür mua -
vini Arkanof Sovyet artistleri
nin Türkiyede bulundukları za
manı anlatmış, gerek hükUınet 
ınahafilince, gerek halkça ar -
tistlere yapılan çok yürekten ka 
bulden bahsederek bu sevgi gös 
tcrilerinin iki ulusu birbirine 

:Ylayan sıkı dostluğu bir kere 
1 meydana koyduğunu söy

_ ..,.Jiştir. 
Konser artistlerin Türkiyede 

ki programlanrun aynı olmuş 
ve büyük bir muvaffakiyet ka
zanmıştır. 

Bu kararın tersine olarak ı 
Detroit bölgesindeki Ehrysle 
fabrikaları ulusal kalkınma ida
resinin emirlerine bayrı (sadık) 
kalmaya karar vermişlerdir. 
· Yüce hak yerinin verdiği hü
kümden sonra değerler borsa
sında bir tasfiye dalgası görül
müştür. 

Artık meydanda işlere direk
tif verecek bir nizam kalmadı
ğmdan yeniden fazla ürün (is
tihsal) elde edilmesinden kor
kulmaktadır. 

Nevyork'ta ve diğer şartlarda 
ulusal kalkınma idaresinin ni
zamları yok olduğu farzedilerek 
mağazalar fiyatları indirmişler
dir. 

Enflasyona karşın bir hava 
husule gelmiş olduğundan dolar 
yükselmiştir. 

Yüce hak yerinin hükmüne 
karşı bir dayanma hareketi be
lirmektedir. Parlamento Tüz~l 
komisyonuna yüce hak yerinin 
kongre kararlarını bozmak hu
susundaki yetkesini tahdid ede
cek veya temamen ortadan kal
dıracak 9 proje verilmiştir: 

[ Sarhot katili batına su 
dökerek aylltlyorlar, mak· 

tulU gBtUrUyorlar ... ] 

nen ve çok temiz, pik giyinen 
gencin, Karaköyde Banka ~~a 
ğmda 20 numarada kahvecıhk 
eden Hasana da 180 kuruş ka
dar borcu vardır· 

Bundan bir müddet evvel 
kahveci Hasan dükkinuu ~pat 
mış ve Rüştüden borcunu ıste· 
miştir. Rüştü "parası o~duğu za 
man vereceği,, va?il~ bıraz ~k~ 
lemesini söylemıştır. Evvelki 
gün ı 40 kuruş kadar para ka -
zanan Rüştü sevinçle arkadaş -
larına bunlan göstermiş, Hasa
na gözcülük eden Kara Musta· 
fa paşa sokağı hamallarmdan 
İzmirli Ziya da derhal Hasana 
haber uçurmuştur. 

Dün sabah ta parasının bir li
rasını ötekine berikine gösterir 
ken haber yine Hasaruıl kulağı
na kadar gitmiş ve Rüştünün pa 
rası olduğunu anlamıştır. 

' beraber gidelim .• ,. 
Fakat makinenin tozlanm 

sildiği zaman yanında 
Rüştüyü görememiş.. Etrafını 
ararken Hacı Recebin ilerisinde 
ki demire yaslanan Rüştünün 
hamal palabıyık Ahmetle hid • 
detli hiddetli konuşmakta olduk 
larnu görerek oraya yürümüş • 
tür. 

Tam bu sırada palabıyık yuın 
ruğunu kaldırmış ve: 

_ "Ulan ben adamda para 
bırakmam.,, diye Rüştünün g:>ğ 
süne vurmuştur. Araya giren 
Tevfik ikisi arasına kolunu ge
rerek yumruklara mini olmaya 
çalışmıştır. . .. w 

Fransadaki Finansal Kriz 

liUkOmet Frangın Değerin
den DüşUrülmesine Muarız 

Konserden sonra tiyatro mü
dürü Mutnik tiyatro büfesinde 
bir supe vermiş ve söylevinde 
Türkiyeyi dahiyane sevk ve ida 
resile yeni yeni muvaf fakiyetle
re götüren büyük Önder Atatür 
kün şerefine kadehini kaldırmış 
tır. 

Dokuma sendikaları ve diğer 
bazı kurumlar ulusal kalkınma 
yönetimi ortadan kaldırıldığı 
takdirde grev ilin edeceklerini 
hüldbnete bildirmişlerdir. 

Hükmnetin, yenilmesi, tamir 
kabul etmez birşey değildir. 
Söylendiğine göre, hüldlltıet 
ulusal kalkınma idaresinin esas
larını kurtarmak için bir kanun 
hazırlayacak ve narh koymak 
hususundaki yetkeyi bu kanu
nun dışında bırakacaktır. 

Kahveci Hasan bir akşam ev
vel aldıiı haber üzerine yine o
rada palabıyık Ahmet dedikleri 
hamallıkla geçinen bir adamı a
raya koyarak: 

- "Sen şu parayı al palabı • 
yık!. Korkma... Kafa tutana 
bas bıçağı •• Hapse dilfersen ben 
sana bakacağım,, diye kıflart -
mıştır. • Rü tü""d 

Fakat Rüştü birdenbıre gog
sünü tutarak haykırmış, pol is 
ngktasma doğru koşmağa baş • 
lamıştır. Palabıyı~ ta o~u?w ~Ja• 
ğırarak polise ~ogru gıttıgır~ı. 
ortadaki işaretçı memurun da 
kendine doğru geldiğini görün
ce Kredi Liyone sokağına sapa 
rak kaçmak istemiştir. Tevfik 
ile belediye memuru hemen pa
labıvık Ahmedin arkasından ka 
şarak sokağın içinde yakalamış 
lardır. Elinde sakladığı ufak a
yakkabıcı br.c;aklanndan falçata 
kan içinde olarak alınmış ve Ga 
lata merkezine götürülmüştür. Paris, 29 A.A. - Hükftmetin 

l>arlimentodan istediği yetke 
lıakk;daki kanunun esbabı mu 
Cibe liyıhasmda Frangın duru
l'tlu ile ekonomi. ve bütçe du -
ruınıarından ~ 

d@n .. ve arsru usal bir durluk 
~İstikrar) sözbağmdan bahso • 
llıunaktadır. 

1 - Franarun §imdiki altm 
ç_~ devam ederse frank teh -
~eye düşecektir. Sağlam para 
1 .. _ a - Holanda ve İsviçre para
"'4Q1Ila - hücum etmiı olan arsı
:!_u_saı spekülasyon ıimdi de 
icuıga karşı taarruza geçmiştir. 
.,~un tesirleri içerde devlet es 
::-ınında ve hazine benolarmm 
~enmesinde kendisini göster -
'"q!ttir. 

2 - Devam eden buhrana 
~en ekonomi alanmda kor
ı..: için hiç bir sebep yoktur. E
~onıide kalkmma vardır ve İ§ 
~ıik ualmqtır. 

3 - Asıl tehlike bütçe açığın 
~~· Bu, genel borçlan ağırla
. '"""lllt frangnı değerden düşü -
~esi ihtimaline dayanan spe 
~Ulbyon için iyi bir hava ya -
~bnakta ve para için bir tehli
' Olnıaktac:hr. Genel borçlar 
)h, ~ bütçeye 3 milyar frank 
;.~eınektedir ki devlet bmıu 
~ fazla arttıramu. Bütçe a
~~111& kal'fl alınacak tedbirler 
L;~~çıkışma karşı tedbirlerle 
~-.ıe yürümelidir. 
~ - Hükilmet frangın değer
ij diifürülmesine muanzdır. 
~ halıgi bir devalüaıyon an
~- renel borçlan o da kısa bir 
bl~ için hafifletebilir. Fakat 
~ fakirleştirir ve bütçe açı
~ kapatıJmaama da yardım 

~iikomet, paralarm durluğu 
•- lrlnılusal bir mukavele yap 
,..~ ve yine aranıluaal tecimin 
~~~ için tefriki mesai
~~. Bu yolda aarfedile-
' C.yretler bugün evvelkin -
'~müsait bir alan bula-

ft.~18nıento vereceği oyla 
-ıa~ krediyi ve ekonomik fa
..!tti tutmak . ted""" • .. t ~-.e ıs ıgını goe e-
~ d haııa aydmlatmı' ve haki
te..:.~u ona olduğu gibi gös-
• 'lllf olur. 
b.... • Altın aıkınllsı 
~· vıa, 29 A.A. - Germain 

· P.W~ franaadaıı 

Finans Bakanı Oermain 
Martin 

sonra altın çıkışlarmı anlatmış 
ve hele evvelki gün çıkan al
tının bir milyar yüz milyon fran 
gı bulmuş olduğunu söyliyerek 
demiştir ki: 

"Gelirlerle masrafların denk
leıtirilmesi liznndır. Frangm 
bugün değerinde tutulması için 
kabinede tam bir görüş birliği 
vardır.,, 

Blum, hükQmetin istediği sa
Wıiyetler aleyhinde bulunmuş
tur • 

Radikal sosya•istrer 
Paris, 29 A.A. - Herriot ra

dikal sosyalist parlimento gru
bunun toplantISmda bugünkü 
finansal durum dolayısile hü -
ktimete müzaheret· edilmesini 
söylemiştir. 

Daladier ise gruptan hüktime 
te muanz bulunduğunu göste
ren bir karar vermesini istemiş-
tir. 

Öte taraftan finans komisy~ 
nunda hüktlmetin istediği sala
hiyete müsait bir ekseriyet el
de edilmesi çok güç gibi gözü
küyor. Bu takdirde ise hük1lme 
tin istifa edeceği söyleniyor. 

Londra Boraa•nda 
Londra, 29 A.A. - Fransız 

kabinoainin aalihiyet kanununu 
kabul etmesi borsada frank ü -
zerinde iyi tesirini hemen gös
tenniş ve bir İngiliz lirası 75,25 
franga çıkmıe iken 74,87 ye düş 
müstür. Frangı tutma için İngi
liz lirası satmaya bqlamıı olan 
İngiliz finans murakabe heyeti 
frangın birdenbire yükselmesi
nin önüne geçmek için sattığı 
İngiliz liralannı tekrar satın al 
llUftır. Bunun üzerine frank bi
r~ düpnilf iae de Y.inc 7 s.60 da 

Verdiği cevapta Türkiye bü
yük el!;isi, zor günlerde do~an 
Türk - Sovyet dostluğunun ıler 
lemekte olan Türkiye Cumuri
yeti ile kuvvetli Sovyetler bir
liği arasmd~ her an dah ~ 
uygularmın iki ulusun içinden 

geldiğini söyledikten sonra de
miştir ki: 

Vatandaşlarım Sovyet artist 
lerine hayran kalmışlardır: Hu
susile ki bunlar büyük Stalinin 
idare etmekte olduğu memleket 
ten geliyorlardı. Bir Türk va -
tandaşı olarak Sovyet Rusyanm 
başarıklarmdan bilhassa kıvanç 
duymaktayım. 

Amerikanın 12 
Bin Uçağı var 
Vaşington, 29 A.A. - Yan 

resmi haberlere göre, Amerika 
Birleşik hük1lmetlerinin hava 
kuvvetleri 12,000 uçak ve 18 
bin pilottur. 

Şimdi çalışan 13,886 sivil pi
lotun 7083 ü posta uçağı kul -
lanmak bilgisine sahiptirler. 

Parla elçimiz 
Parla, 29 A.A. - Dış Baka

nı Laval, Türkiye büyük elçisi 
Suadı kabul etmiştir. 

litvinof döndU 
Moskova, 29.A.A. - Litvinof 

Cenevreden Moskovaya dönmüş 
tür. 

tutunmuştur. 

Tasarruf isteniyor 
Berlin. 29 A.A. - Alman 

haber alına bürosuna Paristen 
blıdiriliyor: 

Bu sabah çıkan gazeteler, fi
nansal durum hakkında karam
sardırlar (bedbindirler). Bütün 
şubelerden ve otuzdan fazla e
konomik kurumu içine alan 
Fransız ürütmenleri merkez bü
rosu, kabul ettiği bir karar su -
retile Frangın kıymetten düş -
ınesine karşı gelmekte devlet fi 
nansmm yönetim tarzını çirkin 
scyerek bütçenin denkleşmesi 
için tasarruf yapılmasuu iste -
ıııcktedir. 

bö le bir-. 
Kamoy (efkarı ıtmumiye) 

gündelikleri ve iş saatlerini 
buçlandıran ( tahdid eden) ço
cukların işini ortadan kaldıran 
fazla ürün elde edilmesine kar
şı nizamlar koyan haksız önür
deşmelere (rekabetlere) ve 
mübalağalı fiyat düşkünlüğüne 
sed çeken ulusal kalknuna kanu 
nu gibi bir kanunun toptan yı
kılamıyacağını anlamaktadır. 

Birçok kurumlar ulusal kal
kınma kanunu hükümlerinin mu 
hafazasma karar vermişlerdir. 
Şurasını da kaydetmelidir ki, 
hükUmet düşmanları gibi kanu
na uygun usullere dönmeğe ka
rar vermiştir. 

HUkOmet aleyhine dava 
Vaşington, 29. A.A. -Tüzel 

mahafile göre ulusal kalkmma 
ofisi nizamnamelerine karşı gel 
dikleri için bir çok para cezala
rına uğramış olan binlerce kişi 
hüktimet aleyhinde zarar ve zi
yan davası açabileceklerdir. 

Ruzvea ve u~usıııl kalkınma 
Vaşington, 29.A.A. - Roo

sevelt, ulusal kalkınma yöneti
minin gelecekte alacaktı fekle 
aid işleri bir müddet için tüze 
bakanlığına tevdi etmiştir. 

Sanıldığına göre, Roosevelt, 
bu kalkmma yönetiminin sağlı
yacak yeni bir formül bulmaya 
çalışmaamı tüze bakanlığından 
istemiştir. 

Roosevelt, pazar günü radyo 
ile neşredilecek bir söylevinde, 
durumunu müdafaa edecektir. 

Gazeteler, bugünkü dqrumu 
zahiri bir sükUnetle tefsir etmek 
tedirler. 

Kond lis'in alSylevlerl 
Atin&, 29 (Hususi muhabiri

mizden) - General Kondiliı 
Selinikten dönerken Larisaa ve 
Trikala'ya da uğrayarak her iki 
şehirde seçim söylevini vermiş
tir. Bu söylevlerde hük1lmetin 
icraat ve programı hakkında 
Selinikteki söylediklerini tek -
rar etmiş seçimde hüktimet par 
tisi namzetlerine rey verilmcai
Qi İl~tir. 

Dün sabah yıne ş e pa-
ra olduğu haberi alınnıca pala
bıyık, Rüştüyü aramaya .~ı~ış
tır. Diğer taraf tan Ruştu de 
dün gelecek olan Romanya va
uru ile Karadenizden aelecek 

için anlaşmış olduğu 1497 sayı. 
1ı otomobilin 1159 sayıda kavrt
h Tevfik admdaki şöförünü i'ra 
maktadır. Bir akşam evvel söz· 
leştikleri için Tevfik Kredi Li
yone sokağmm köşesinde ara
basmı temizlemekle meşgul i • 
ken Rüştü gelmiş ve: 

- Tevfik ağabey!. Romanya 
vapuru ile Karadenizden gele -
cek vapurlar var. Ben gidiyo • 
rum. Sen de gel beni salonda 
bul demiştir. Şöför Tevfik: 

- "Dur Pikoli - bu Rüştü -
nün orada takılma adıdır. Her
kes ona böyle diyormuş - bekle 

Polis noktasına koşan Rüştü 
ise noktanın önünde birdenbire 
düşmüş ve hemen Karaköy HU· 
seyin Hüsnü eczahanesine ah • 
narak yarası tımar edilmek is· 

dadı sıhhi otomobili gelmiş ıse
de doktor, Rüştüyü ölü bulmuş
tur. Eczahanede ölen yaralı 
müddei umumi ve zabıta dok .. 
toru gelinceye kadar bekletil· 
miş. saat ikide bir açık sediyeve 
konularak Galata merkezine a· 
lmmıştır. 

Galata merkezinde yapılan 
sorguda palabıyık Ahmet cina
yeti inkar etmekte ve "ben onu 
vurmadım, öldürmedim.,, de -
mektedir. Kahveci Hasan iie 
diğer habercileri, İzmirli hamal 
Ziya yakalanmışlardır. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Avusturya Askeri Tahdit
lerin Kaldırılmasını istiyor 

Viyana, 29 A.A. - Federal 
diyetin bugünkü toplantuında 
gündemine göre başbakan Şuş
nig iç ve dı' siyasa haklmıda 
bir söylev verdi. 
Başbakan silihlar meselesin

den bahsederek, Avuaturyamn 
türe eşitliği bahainde aüratli bir 
karar almaSDU istemiş ve demiş 
tir ki: 

"Ytikümsel askeri hizmet 
hakkındaki her türlü tahditler 
ortadan kalkmalıdır.,, 

Başbakan, bundan sonra kom 
şu devletlerle büyük devletler 
ve Avusturya arasnıdaki müna
sebetlerden kısaca bahseden 
başbakan ve hele Avusturya İ
talya münasebatmda urar eyle
miştir. 

Almanyadan bahseden ŞU§· 
nig demiştir ki: 

Hitlerin söylevini kıvançla 
öğrendik. Söyleve göre, Alman
ya, Avusturyayı ilhak etmek 
tasar ve isteğinde değildir. Ay
nı zamanda yabana memleket
lerin A vusturyanm iç ı,ıerine 
karışmalarına da engel olmayı 
kabul etmektedir • 

A vuaturyanm istediği ve is -
temekte olduğu, haklı olduğunu 
sandığı şeyler üç fonnülde ö -
xtinebilir (Huliaa edilebilir).. 

1 - Prensip bakımından ay-
m elyem, 

2 - Töre eşitliğinin prensip 
olarak tanınması, 

3 - Aynı şerefin tanmmaS1: 
Şuşnig, Fransa ve İngiltere 

ile olan münasebetlerin iyi bir 
surette gelişmekte olduğundan 
Çekoslovakya, Yugoslavya, İs· 
viçre ile dostane münasebetler
den ve diğer devletlerle Avus -
turya arasında iyi anlaşmadan 

bahseylemiştir. 

İtalyadan bahseden Şuşnig, 
§U sözleri söylemittir: 

"Evvelce olduğu gibi şimdi 
de kODlfWDUZ İtalya ile olan mü 
nasebetlerimis çok dostanedir. 

G6rlng Sof ada 
8irfey görüşm m·ş 

Sofya, 29 A.A. - Bulgar a
jansı bildiriyor : General Gö
ringin Sofya göreti dolayısiyla 
görüşüler yapıldığı hakkında 
yabancı gazetelerde çıkan ha
berler hayalidir. Çünkü, Prus
ya başbakanının Bulgaristana 
~ğı görcti tamamen özel idi. 



8 ==============================================TAN========================================= :o - 5 - 93'i -·-

AMERiKALI GAZETECıLER HAK YERiNDE HiSARLILARIN BOYKOTU 

Dün Ankaradan Döndüler Geceleyin Eve 
. ugün Gidiyorlar 'Giren Hırsız 

Beşiktaşta, Eşref isminde bi· 
rinin evine gece vakti girerek i
çinde 30 lira kadar para bulu -
nan kumbaraları çalmaktan suç 
lu Süleymarun, dün üçüncü ce· 
zada duruşması sona erdirildi. 
Süleymanm kumbaradan aşırdı 
ğı paralarla umumi yer~ere gi • 
derek rakı alemleri tertip etti• 
ği ve bir defa da Pendiğc gidip 
geldiği tesbit edilmişti. Müddei 
umumi muavini Feridun, Süley 
mana ceza kesilmesini istedi. 
Hakycri, bu isteğe uyarak Sil -
leymanı 10 ay hapis cezasına 
çarptırdı. 

S A G L 0 1 K 

ÖGÜTLERİ 
insan ne vakit 
Şişman sayıhr? 

Şirketi Hayriye MüdürU 
Neşriyata Cevap Veriyor 

Güney Amerikasının gazetecileri Tür 
kıyeyi nasll bulduklarını anlatıyorlar 

Ankaraya gitmiş olan Cenu- seyi reisi Titülesko muahedeyi 
bi Amerika gazetecilerinden mü imza edecektir. 
rekkep heyet dün sabahki tren- Bu haber cenubi Amerikada 
le İstan'Jula dönmüşlerdir. Mes iyi bir surette karşılanacaktır. 
lekdaşlarmıız dün hükftmet na-
mına m:safir edildikleri Park o- TUrkler tabiatı yenditer 
t~lde öt:.e yemeğini yemişler • Diğer taraftan gazetecilerden 
dır. ve bu seyahati esnasında Sen 

Öğled~n sonra genel Basm Dominig dış işler bakanlığına 
.nüdürlüğ'ü lctanbul mümessili tayin edilmiş olan Bracho da 
Ne~et Halil ve diğer gazeteci_ Ankarada gezdiği Çubuklu ba
l~rm ~fal~at:;;ıde Boğaziçinde rajmı çok beğenmiş ve bu hu -
~ır gezıntı yafmışlardır. Misa- susta bize demiştir ki: 
fırlerden bir kısmı bugün vapur- - Bir şehir için en mühim iş 
la Pireye ve bir kısmı da trenle su meselesidir. Bu barajı yapan 
Sofyadan geçerek Parise gide _ ve şimdiye kadar bir ~ok harp • 
ceklerdir. lerde düşmanı yenen Türkler, 

burasını yaparken tabiatı da 
Meslektaşlanmız Ankarayı yenmişlerdir. 

ziyaretlerinden çok memnun - Madritte çrkan Heraldote, 
~~rlar .. Dün kendilerile görüş - El Liberal gazetelerile Sagita
tuk. Bıze hükftmet merkezini riv ajansı muhabiri Alnarden de 
görmeden yeni Türkiyeyi tanı· demiştir ki: 
mak kabil olamıyacağma, an - - Ankara beni, asri bir şehir 
cak Ankaraya gittikten sonra olmak noktasından enterese et
kanaat getirdiklerini söylediler. ti. İkinci Filip zamanında biz 

Ankarayı görDnce de Madridi hijldtmet merkezi 
yaptık. Fakat onu bugünkü ha
line getirmek için iki yüz sene 
çalışmak Iiznn ~eldi. Siz ise 
aynı işi on sene gibi kısa bir za
manda yaptınız. Bu sayede 
Türklerin ne kadar yaratıcı bir 
kuvvete malik olduğunu bütün 
dünyaya isbat ettiniz. 

Associet Presse muhabiri Fa
rini Fynn dün bize Ankara hak
kındaki int:balarını şu suretle 
anlattı: 

-:- ~iz cenubi Amerika gaze
tecilen Türkiyenin bugüne ka • 
d_ar sarfettiği gayretleri ancak 
şımdi liyıki veçhile anlayabili
yoruz. Garbi Avrupa gazeteci -
leri daha muhafazakar oldukla
n için, Türkiyede terakkiye dC)ğ 
ru görülen bu ilerleyişi daha li
~yt bir. nazarla karşılıyorlar. 
Bıze gelince: genç Tür ki yeye 
karşı samimi takdir hislerimiz. 
den emin olabilirsiniz. Ankara
da çok şeyler gördük ve aldığı
mız notlar, Türkiyeyi memleke
timize tanıttırmak için halcild 
ve kıymetli vesikalar tepi1 e -
der. ~rada gördüğtimüz 

mektepler çok mükemmeldir. 
Ben gazeteci olmazdan evvel 
hekim olduğum için Ankarada
ki Nümune hastahanesi beni 
çok alakadar etti. Bu hastahane 
en m:>dem ilmi eerait altında 
yapılmıştır. Orada tekniğin en 
son terakkilerine şahit oldum. 
Bu kadar mükemmel bir mües· 
1eseye doğu A vrupasmda da na 
diren rastgelinir. 

Ankarada Dış işleri bakanlığı 
genel sekreteri ile görüştüğüm 
zaman bana Buenoa Ayreste ce
nubi Amerika hüldlmetleri ara
sında imza edilmiş olan ademi 
tecavüz misakı.-. Türkiye ve 
Balkan antantı devletlerinin iş-
tirake karar verdi v • • •• 1 di gını ıoy e • 
Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü 
Aras Türkiyenin bu muahedeye 
iştirake dair olan kararını imza 
ettiginden Balkan antantı kon· 
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Ve patron bu münaaebetaizli 
ği anlatımş olmak için o ~kpm 
<Nadya) nm davetine gitmedi. 
Yemeği mühendis Şahinle bera 
her yine gazinoda, eski masala -
nnda yediler. 

Uzaktan mimarm evi görünü 
yordu. 

Radyofar'ın 
Tecrübeleri bitti 

Tahlisiye idaresi tarafından 
Karadeniz Boğazına konan rad
yofarın son tecrübesi de yapıl
mıştır. 

Tahlisiye yönetgesi genel mü 
dürü Necmettin, deniz ticaret 
müdürü Müfit Deniz ve alika
darlar, ~ yallar.ı. işletmesi
nin Menin vapurile Karadenize 
çıkmış ve radyofarcian 200 m .il 

uzakla§arak iletin telsiz vasıta· 
sile geminin bulunduğu yeri ta
yin edip etmediğini araıtınmı
lardır. 

Evvelki gün öğleden sonra 
başlayan bu tecrübe dün geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Tahlisiye yönetgesi, radyo -
fardan ba'ka muhtelif limanla
rnnıza koyacağı 6 fenerin şart
namelerini hazırlamıştır. 

YENi KiTAPLAR 

Pertembe gazetesi 
Uç renkli zarif bir kapakla 

bugün 9 ncu sayısı çıkan Per -
ıembe gazetesi, son sadrazam 
Tevfik paşanın hatıralarını neş
re başlıyor. Bu hatırattan başka 
Ercüment Ekrem. Behçet Ke -
mal, Mahmut Yesarinin ve da· 
ha bir çok muharrirlerin yazı. 
lan vardır. 

1 sesini işitmişlerdi, 
1 Ertesi gün Turgut ve muav!

ni henüz it başına çıkmak üzere 
hanrlanıyorlardı ki, Muhtar A
rif göründü. Hayatını kurtar • 
mak için bu topraklar üzerinde 
çalqan mühendis bir hasta aıbi 
sapsan olmu,tu. 

Adeta korka korka arkadaşı
na elini uzattı. 

Turgut daha onu görünce her 
ıeyi anlaımttı. 

Muhtar Arif gUIUmsemeğe ça 
lqarak: 

- Dün gece bekledik. Nadya 
çok üzüldü. Biliyorsun ki ..• 

MahkOın ayrıca 1700 kuruş 
hak yeri masrafı ödeyecektir. 

* Zabıt katibinin dalgınlığın
dan istifade ederek, ikinci hu
kuk mahkemesine ait bir dosya 
üzerinde tahrifat yapmaktan 
suçlu Vahan isminde biri hak -
kında müddei umumilikçe taki· 
bat yapılmaktadır. 

Vahan adliyenin yanması ü
zerine, karma karışık bir halde 
Postahane binasına getirilen 
dosyalar arasında bir dosya ele 
geçirmek ve bu dosya üzerinde 
bazı tahrifler yapmak istemek
ten suçludur. 

* Elmasyarun katilleri olduk 
lan şüphesile Zonguldakta ya
kalanarak şehrimize getirilen 
Muharrem oilu Mehmet ve Sa
lih oğlu Mchmedin sorgularına 
dün de müddei umumi muavin
lerinden Ferhadın huzurile po
lis müdüriyetinde devam edil -
miştir. 

Dün suçluları Sanyerden ge
tirilen üç tahıs1a muvaceheleri 
yapılmıştır. 

İki Mehmetlerin Elmasyanm 
katlinde alakalan olduğu henüz 
anlaşılamamıştır. 

* Rüstempaşa camii avlusun
da abdest alan İbrahimin ceke
tini ve Zindankapısından geçer 
ken Celil isminde birinin altın 
kalemini asırmak.tan suçlu Er -
meni Ali dün üçilncii cezada 3 
ay ı 5 gtin hapia cezamna mah -
kum nlmn~ttu• .. 

Ayasofyadakl 
Araştırmalar 

Ayuofya meydanmdaki arat 
tınnalarda toprak altından çı • 
kan kıymetli tatlar sıraya kon· 
mu,, açılan yerlerin örtülmesi
ne başlanmıştır. Arama itlerine 
bakan mütehassıs doktor Şnay
der bazı tetkikler için bugün İz. 
niğe gidecektir. 

Müzenin sol tarafında hasır 
ovası adı verilen kısmın tamiri 
bitirilmiş, kubbe kurşunlarmm 
yenilemnesine başianmııtır. Mü 
zenin iç tarafında yapılan bir 
sondaj ameliyesinden sonra 5,5 
metre kadar toprak kazılmış, 
çok glizel bir taşa rastlanmış -
tır. Fakat tası çıkarmak imkanı 
olmamıştır. Toprak 2 metre da 
ha eşelenince altındaki mahzen
ler meydana çıkmı~ve !SU bulun 
mustur. Açılan kısımlar dün tek 
rar doldurularak kapatılmıştır. 

etti: 
- Çalışalım, çalışalnn, bun • 

lar ehemiyetsiz şeyler, 
Muhtar ferahlamıştı. 
Beraber çıkarlarken: 
- Bilsen, Nadva sana oka· 

dar mahcup ki! 
Diyordu. 
İki aktam sonra Turgut ve 

Şahin yeni bir davet mektubu 
aldılar. Artık yemeklerini evin 
de hazırlatan Nadya onlan evi
ne çağınyordu. 

Hafif bir tuvaletten sonra 
(Pirovani) nin eski evine giden 
Turgut kapıda onunla karşılaş -
tı. içeride piyano sesleri geli
yordu. 

.Pi~ovani ırk IMr kostüm giy _ 
mııtı. Turgudun gözünden kaç 
mayan bu kıyafetle lspanyol i· 
d~~ bir kaç yaı gençlepniı gö 
rünuyordu. 

Patronu görünce elini uzat • 
tı : 

Bir çok kimselerin zihinlerin 
de saplanmış bir boy ve 2iırlık 
nisbeti hesabı var: Bir insanın 
boyu bir metrenin yukarısında 
kaç santimetre geliyorsa ağırlı
ğı da o kadar santimetrenin sa
yısı kadar kilo olmalıdır. Bun
dan yukansı şişman, ondan aşa
ğısı zaif sayılır. 

Oysa ki, boy ile ağırlık ara • 
sındaki nisbet o kadar basit ve 
kestirme değildir. V aktile Que· 
telet adında bir hekim nomal sa 
yılan erkek ve kadın bir çok a
damların boylarını ve •ğırlıkla
tını ölçmüş ve bundan vasati nis 
betler çıkarmış. Bu nisbetler 
herkesin zihnine saplanmış o -
lan o basit nisbete büsbütün uy. 
gun değildir. Boyun bir metre • 
den fazla olan santimetresi yal -
mz üç defa o basit nisbete uy -
gun gelir: 1,60 uzunluğunda bir 
adam 60 kilo. 1,75 uzunluğunda 
ki 75, 1,85 uzunluğundaki 85 ki
lo gelir. Fakat bunlardan başka 
larında bir metreden fazla san • 
timetre ile kilo sayısı arasında 
az çok bir fark vardır. 

Sonra, Quetlet cetveli de bir 
vasati istatistiıktir. Şişmanlık 
ve zaifbk yalnız kilo ile belli ol
maz. Herkesin kemiklerini ada
lelerini, omuzlanmn genişliğini 
de hesaba katmak lazımdır. Ke
mikleri iri, omuzlan geniş, ada 
leleri epeyce geliımiş bir adam 
kısa boylu da olsa da ağır ba -
sar, fakat ıipnan sayılamaz. Bu 
mm giıbi uzun boylu bir adam 
dar omuzlu olursa, ayni boyda 
fakat geniş omuzlu adamdan da 
ha hafif olur. 

Bundan dolayı yalnız bir met 
reden fazla santimetrenin sayı. 
sını zihinde tutmak bir adamın 
şişman sayılıp sayılmıyacağını 
anlamak için yetipnez. Geniş o
muzlulann o santimetre sayısın 
dan ~ daha on kiloya bakla 
n vardır. Bunun tenine olarak. 
ucu vuıı.ı~'"' ""ı. .. -.a---- .,._ 1 

• 

santimetre sayısından on kilo 
daha az ağırlığında olursa he -
nüz zaif sayılmaz. 

Şişmanlığı veya zaifiığı asıl 
ayırt ettirecek şey nesiclerin a
rasmdaki yağdır. Bunun azlığı 
veya çokluğu da kantar ile anla 
§ılamaz. Bundan başka şişman -
lığa sebep olan yağ bedenin her 
tarafında müsavi olarak çoğal • 
maz. Mesela çok defa yalnız 
kann üzerinde toplanır, şu ka • 
dar ki, yalnız bir yerde olunca 
ağırlığı da az olur. Bundan do • 
layı da santimetre ile kilo ara -
aındaki nilbet büyük bir teY 
meydana çıkannaz. 

Sağlığa .. ararı olabilecek ka • 
dar şişmanlığı yahut zaiflığı a
yırt etmek büsbütün bir h«:kim 
işidir. Şişmanbkta yahut zaıflrk 
ta bedenin nasıl işlediğini anla· 
mak lazımdır. 

Yalnız boylannı ve ağrrlıkla
nnı ölçerek kendi LenJilerine 
zaiflamağa kalk~anlann hare· 
ketleri tehlikeli olabilir. 

Lokman Hekim 

Galatasaraylıların 
Gezintileri 

Galatasaray talebeleri hususi 
bir vapurla dün Beykoza gide • 
rek yıllık gezintilerini yapımt • 
tardır. 

Talebeler çok güzel bir ~~ 
geçirmişler, Beykoz kulubu 
sporcuları ile müsabakalar ve 
futbol maçtan yapmIŞlardır. 
Akeam vapurla Boğazda bir ge
zinti yapıldıktan sonra dönül • 
müştür. 

Kan mübadelesi 
Konferansı 

26 - 29 eylülde Romada ilk 
defa olarak anıulu1al (Kan mu 
badelesi) konferansı toplanacak 
tır. 

Her penceresinden bol ışık f1f 
kıran evde gramofon boyuna Is 
981lyol dana havalan çalıyor ve 
ara sıra Nadyanm şakrak kah
kahesı i•itiliyordu. Amele iş~i 
çocukları (Baaıbrin) gecelerin
de pek az görülen bu eğlenceyi 
yakından seyretmek için gon:~ 
terasın altına sokulmuşlar me -
rak ve heyecanla içerisini sey • 
retmeğe çalışıyorlardı. 

Bu ilk gece eğlentisi geç va• 
kite kadar devam etti. 

Turgut ve Şahin uyuyunca • 
,,a kadar uzaktan gelen muzik 

Turgut onun kanama olan 
gevsekliiini, düşkünlüiünü bil -
diği için başladığı bu özürlere 
meydan vermedi. Ne oluna ol -
sun onu kurtarmak için kansı 
tarafından gelecek münasebet • 
sizliklere göğüs germek limn -
dı. Elini Muhtann omuzuna ko
yarak gülümsedi: 

- Hiç bir şey yok dostum. 
Madamın rahatını bizim düşün
memiz lizundır. ı, arasında 
meşgul olamadık. 

- İçimize bir nete ve hayat 
kaynağı getirdiğiniz için size 
nasıl teıekkür edeceğimi bile -
mem. Bu kadın yüksek bir mah 

Kongre dört gün sürecek, 
Fransız, Rus, Alman, İtalyan 
ve İngiliz, arsıulusal profesör • 
ler tarafmdan (kan mubadele -
si) hakkmda konferanslar veri· 
lecektir. Kongreye İstanbul ü
niversitesi de davet eciilmiıtir. ..... Ye çca.ellilıi oktalarak ilive .<Arkası varı 

Son Yılda Taşınan Yolcu 
Sayısı 9,5 Milyona Yakın 

Şirketi Hayriye tarafından en 
son yapılan ucuz tarifenin tat
bikine yarından sonra başlana
caktır. Tarif ede, kendi iskele
lerinin gidip gelme biletlerinde 
yapılan beş kuruş indirmeyi az 
bulan Anadolu hisarı halkının 
demek istediklerini yazmıştık. 
Dün bu hususta ,irket müdüri
le görüştük. Yusuf Ziya bize de 
diki: 

"- Yapılan itirazlarda ve 
yazılan yazılarda (timdiye ka -
dar müşterileri azaldıkça fiyat· 
tara zam etmekten baıka çare 
bulamıyan Şirketi liayriye) de 
niliyor. Bakınız! Bu, hakikaten 
ne kadar aylan bir söz: Sulhün 
ilk senesinde yolcumuzun adedi 
on milyon yedi yüz kırk bin i -
di. Küçük temevviiçlerde bu 
rakam 1927 de on milyon dokuz 
yüz yirmi bir bin oldu. Ertesi 
sene biru arttı. 929 da - ki bü
tün dünyada iktisadi darhğm 
başlamaııdrr - yüz bin kadar a
zaldı ve o senedenberi mütema
diyen azalarak 933 te sekiz mil
yon dokuz yüz yetmiıyedi bine 
düştü. Geçen sene askerle~ . de 
dahil olduğu halde dokuz mıl • 
yon doksan sekiz bin idi. 

t1 cretlere gelince: . 
Şartnamede yazılı fiyatlar u. 

mumi harp sonlarında ve harp
ten sonra muhtelif zamanlarda 
altı defa zam gördü. En sonun
cusu 927 senesinin birinci ayın· 
da tatbik edilmiştir. Bu tarife 
930 senesi ilk aylarına kadar 
sürdü. Ondan sonra tenzilit dev 
ri başlar. 

930 mayısında ilk tenzillth 
tarife yapıldı. 931 haziranm:ia 
ikinci bir tenzilat daha yapl1dı. 
934 eylillibıde kmni ve üçüncü 
bir indirme tatbik olundu. Şim-.... -- __ .... ·--------- " -- - -
mumi bir ucuzlatma yapıyoruz. 

Bu söylediklerim hep resmi 
hakikatlardır. Şimdi gazeteci 

arkadaşlardan soruyorum. Şir· 
keti Hayriye, yolcusu azaldıKça 
fiyatlan azaltmış mı, çoğaltmıŞ 
mı • 

· (Yaptığnnız tahkikata göre 
sosyete yılda otuz bin tona ya• 
km kömür sarfediyor ve bu ı:tö
mürü piyasada kömür tacirleruı 
den abyor) deniliyor. 

Sosyete kömürünü piyasada • 
ki kömür tacirlerinden değil, fi· 
yatlan kontrola tibi olan büyük 
müstahsillerden yerinde ve doğ 
rudan doğruya alır. Kömür işi
te allkaa olan herkes bilir ki en 
ucuz kömür alan ve yakan mile• 
sese Şirekti Hayriyedir. 

Sonra, deniliyor ki: (Ucuz •· 
lmabilecek vapurlarla otuz bin 
ton kömürü bizzat naklederek 
firket için nakliye ücretlerinde 
ton batma en qağı bir lira ka
zanmak işten bile değildir). 

İste burada mütalea ve ta • 
haflık rekoru kırılım§ oluyor. 
Şirket kömürünü 933 te bir lira _, 
üç kuru,ıa ve 934 te bir lira ye· 
di buçuk kuruşla naklettirıruş· 
tir. Bu ıene de biraz aşağı fiyat 
bulacağı ümidindedir. Şimdi bu 
fiyatlar ucucz mu,pahalı mı? Bu 
iıte zerre kadar bilgisi olanlar 
söylesinler. Yeni bir vapur alı
nırsa kömürün tonunu üç, beş 
kuruşa mı nakledebilecektir ki 
kömürün tonundan en aşağı bir 
lira kazanmak imkinı hasd ol• 
ıun. 

Kendilerine haklı bir amme 
davumm fahri takipcileri ıüsü• 
nü vererek gazete idarehaneleri 
nin eşiklerini aşındıranlar, gö
rüyorsunuz ve herkes görsün ki, 
şahai garaz ve ihtirastan yoluna 
86 yıllık bir millet müeueaesıni 
halk nazarında küçültmek JÇin 
Ge kadUl~dd ..,.&enJara~iiteh\Ji 
J --·--· 

Siz bunlara bakın da, itin ~-
rafmda çıkarılan gürültülere 
kıymet verin!.,. 

BASIN KURULTAYINDA 
HükUınetle yüzden fazla ıaaele· 

cinin etraf ana toplancbldan aofra, 
aonunda alqalmıt. akademik nutuk· 
lar aöylenen r'iplamatik bir mera• 
aim ziyafeti çerçeveainclen fırlayıp 
kurtularak her inmda herkeain ... 
•ine ini açık ifade ettiği ÇOfkun, 
Türk buını tarihinde eti ıöriiJme. 
mit bir ıece haline ıeldi. 

Benim, aofradaki cojnfi vazi • 
yetim, herteJi iyi ıönnep ıayet 
elveritli idi. Balu7ordum •e ıöri· 
yordum ki, Batbakanm bizim aof• 
radaki hali, ıazetecilerin aofrum· 
da bulumnakan baldkaten ..._ • 
nun bir ark.adat, candan bir ark.adat 
hali idi. itte onun büyük devlet 
adamlrtında büyük muvaffakıyet• 
terinin aa"larmclan Wri oı.. ha Aftlİ. 
mi halidir ki, paetecilsi o ıece o ka
dar ÇOtbarup o derece sevindirdi. Hw 
kea ona bakıyordu •• ıör6yorclu ld, 
lnönü, kencliıiai ftl'bklanma ....,si 
•• •Yll çemberi içi· alıp lmfataa 
o J1bd• fazla gazetecinin ortaaaa
da, onlan in• memleketin i)i " ı .. 
na ıünlerinde yakından tanmuı 
gözlerle bakıyordu. Y apbldan hiz· 
metlerden takdir cluyclufunu açlk 
söyleyen bir J'ilzle ıülüyordu. B• 
i•nen, d""ier Yeren ıüsel aöyle.ler
le ö .. rek, arka arkaya ayağa kal
kıp f9reflerine içwek, denebilir ki, 
o ıeceyi, cumuriyet rejiminde 
Türle ba11nına vercliii Jiik•k öne
min itareti halinde, bütün atmoefe. 
re İfliyordu. 

Bircleabire Tank Ua a7afa kalk· 
b : 

- ''Arkadqlarl Şimdi bir ha•a
clia cluyit:m. Bi1- la IÖyliyeyim 
mi, aöylemiyeyiın iDİ? .,, eledi ft der 
demez, bGtün ıa"!etecilerin: 

- ''Ha•acliai kaynafmdan lat• 
ris. Sen otar. lnönG aöyl.U. I,. 

Diye ıa.tenlilderi ana " ba ar
saya tidcletle ifade M• alkıtlan 
üaerine, bu ııefer onan ayLfa kal
karak M•Iİ clolu bir yüale ıüldüfü 
ıörGldi. 

lnönü, ta fiJabnrn indiıilmeli 
haldcmda '*"--- llir mun •-'
leceiini müjclelet'Zkten aonra: 

- ArltatlOflar, eis de, 6is de, 
hep •7fti dafHlllUI )'Olcalanyq. o.. 
,...,, 6iri6irimia. lcian ...,,.,,,, 
olılalammı İçiıl, Wribiriıniae tirin 
.,,,;:..:ı..-.u • r• ~.---··· )'la. 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
Diye takalatmak lutfünia ı&t .. 

rir tekilde bqlıyarak alkıtlanaa 
•e: 

- Eitr biras eoiulc kanlı, hele 
bir parça ı•nit yürekli olanak cla
ima biribirmizi ......mze hiç Wı: 
ensel yoktur!'' cliy• vtteize f9klia1 
alan aö,-1.-ri ile. herkesi, büsbütün 
çotturdu, her taraftaa "bra•ol" 
eli,. .............. ..... 
•• .a., .......... 6iitiin • ., .. 

ri pi, .,.,,.... ..... 6ir ... tlefil., 
a1fli ,,.,,..,.,,,. onan Tüle ..-iıci· 
lifin• uerwlili Wl'ile deferiıt canla 
il"'1ai ol'.lrClle ,..,...,.ın ......... 
•ir dalaa oleamı:uı, teJırar oJıamcus 
l&.ımplen 6ir direJıtilti, dire/dil• 
tir, clbwlitil Jı.ı.c.Jıtar .... H_~ 

Ba .ös, Cllltllll'i7eri ~ w .......... ,,., w ..... c ... .,... 
yet 6cuuautı ,.,,.., """"'1ıia111 """"" 
.. ,..,, .. t• ... ,.,.. "'°" iti ...... .,.. 
lothfı ai6i ~ H .,.,.,,..,,. 

""'· ••• 
Şiln, .. ip.de ........ ,.. 
~le Nmimi bir ha•a .Uyor IJ 

anlatrlamaa. imar haklı olarak .a• 
nabilir ki ıenç cummiyetia, 1_e_:ç 
•• ba ıurd• claha çok hizmet eur 
cek bunu cloiuyor. Bir an, ~ 0 

hale plcli ki, her ıueteci, aP.f• 
kallap, la-. azun natukı.rla dfı1-
clupnu, ,.Jıua kendinin dejil, ldD
di aöylmncle herkeain duydajull11 

ifadeye '-tlach. lnönl, Lunlann • ....,. 
- .......... , .... ., hdii ... _~il~ 
fa delil, kaç defa, Türk s~ 
nin ~fiae i9ti. itte tam ba. ~.; 
dachr ki, •.attddan ferah ...-ICI 
•adan eniaç iç.inde COflllUf ıasetr 
cil•, kenclllerinl hatn ;un•k I~ 
r.d ıa.teren Atatir!riin Dobn~' 
çedea a&:d.-dii;i k ·ırada, 1tdit' 
kartancllUl9 da cihand.,_ ta .... ...... n. ~ kaaanmc. artık 
yecanm e y'1•·aelr deret"eaine •' 
drlar ,,. ''7 al'' .... ıerile lfalr:,:i 
lana " daldkalarca birik ön .., 
1ıı~Akta dkql" idar .. ıı.ml•~ 
•• ''Varoll" cllye artahf1 çınla dl 
tan aonn, sGr ... ı.ru. oayd ~l.lflt 
oku1arak, kucaldafll' ıibi .....
lerincl1.n -ı3 nldllar. 'l'arl' 

25. 27 Ma:rı• 1935, yalıu• ~ 
hamu clefil, o bunun ...... .,W 
Türk inlalüı tarihiacle de, ~ 
u.n •tdıt tarihi o1ara1r ~cı:--11 

AH Naci KARA ~ 
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r KLAVlfZ l ANKARA! 
~ÇiN DERSLER Ankara Basm kurultayına 

"delege,, olarak seçilen "Maarif 
- 19 - Kitapevi sahibi" Naciyi Anka • Muvafık - 1 • Oydaıılı, 2 • Onay ·t c:en bı·r gun·· o··nce 3 rr.ya gı mez . . y e..-i;ıde, uygun . D'. .. 1 

I\.uva..a: ;at etmek _ Oydatmak görmeğe gitmiştım. uşunce ı 
P.1uhalif - Ayrıtlk ve dalgındı. Bana dedi ki 
t. uha.efet etmek - Aynfmak - Tam 26 yıl oluyor. "Meş-
Zıd - K.arııt rutiyet" in ilk günleri idi. Bütün 
"fezad - Kar~ıthk f 1 ·,, · 
l'elif etmek _: Bağdamak (conci· gazeteler, "Maari mese esı nı 

li ı·) parmaklarına dolamışlardı. Ben 
1'aavib etmek - Onamak o zaman gençtim. Kültür işl.~ri-
1'aıdik etmdr - OnayAamak nin nasıl gittiğini içinden gor • 
l'aıdik - Onaylama mek istedim. Rumeliye gittim. 

1. Bu meselede aiz~nle oydatlık deği· Köy okullarına varınca, dolaş • 
}iu önergeyi onay bulanlar, elleri- tım. Eksiklikleri görerek dönüş 

ııı kaldırsınlar. te "Maarif meselesi" adında bir 
Bu hareketiniz benim ahUik anlayı. kitap yazdım. O çağlarda kül • 

§ttna uygun değildir, tür bakanı olan Baban oğlu İs-
Oydaşmak her zaman gönülden °1• mail Hakkıya götürdüm. İsmail 

~lzde ayngık parti yoktur. Hakkı Baban; beni yurd kültü-
~için bütün görüşülerde ayrıımak- rü için katlandığım bu yorgun-

tan -zevkalıyorsunuz? luktan dolayı, kutluladı Kitabı-
Ayrıtık ve oydaıık biltün partiler, mı okuyacağına söz verdi. İşte 

l'urd savgasında birleıirler. . . . 0 akdar... Aradan yıllar geçti. 
" Fikirlerimiz gerçi karşıt değildı. Hı·ç bı·rş 'y yapılmadı. Cumur -
"alcat ne yapayım ki aynımak zorun- O 

da kaldım. luk kurulduktan sonradır ki, be 
. Partimizin programı, ekonomik gi· nim bu kitapta kültür yayımı 

:tı~İınler.n kamuğaııığ ile karııtıığını için ele aldığun şeylerden bir 

ka~~a:!~:zherhangi bir fikre oyda· kaçı yasa olarak onay landı. 26 
!.tk görünmek, onu onamak demek yıl sonra, arkadaşlarım beni, 
ttğildir. Parti hayatında özveri ve ucu gene "kültür" e dokunan iş
dayanışma esastır. ler için Ankaraya gönderiyor -

Cumur Baıkanı son kanunları lar. Bilsek ki, gene boşuna mı 0naylamıştır. l - ? 
C lra 1 yoru acagız .,, 

umur Baş nının onay amasın - Ankaraya gitmeden bir gün 
dab··n henüz geçmiyen bir kanunun 
llkümleri yürütülemez. önce böyle donuk, umutsuz bir 

e adam olarak bıraktığım Naciyi, ı lialu1cat - Hakikat (verite) dün Ankarc:. yolculuğundan dö-
liakıkat (ıeniyet) - 1 · Gerçek, nüşte, inanılmıyacak kadar de

teı-çeklik 2 • (Terim) rerçe, ger· g-işmiş görünce şaşırdım: ~eldik (realite) 
liakiki _ Hakikiğ (Veritable) Nasılsınız? dedim. 

C liakikt (ıeni) - 1 • Gereçk, 2 • - Ankaradan geliyorum, de· 
erçel, {reel) 3 - Olmuı di. Ankaradan gelen herkes gi-

liit liakikiye meıleii - 1 • Gerçekçi- biyim. • 
, gerçeciklik 2 • (Terim) Gerçeizm Anlamadım: 

t liakiJciye mesleğine me~ıub - 1 
• - Ne demek istiyorsunuz? 

t
er. ~kçi, gerçeci 2. (Tenm) Gerçe· 

-Sunu demek istiyorum: Der· 
1-f~aten - Gerçekten, doiruıu mansızdrm. Dermanım yerine 
Tahkik etmek - Gerçinlemek eld · U w dıirn. ~ · di bas 
°lahkik.. ~ -...~ttmMı..'D_ı_n=r,=•""~---!::ı-mP._~ -... ....... y.!ffi. • 
81ldı:.ttahkik _ Gerçintendikte - Dernek, kitap satışı işleri-
l'lahldcatı adliye - Tüzel gerçin ni yoluna koydunuz?. 
~ ahakkuk - ı . Gwçddepne, ger- - Yok canım ... İşler nasılsa 
e·eııne 2 • Kesinleme öyle .. Yalnız, ben değiştim. Gö 
l'ahaldcuk ebnek - l • Cerçeklet· · · · k kl 
k, gerçelqmek 2- Keıinlenmek rüşlerim, bılışlerım, anı arım 
l'aıı.ıtkuic ettirmek - ı . Gerçek. değişti. Kafamın içi darmada -

eıtil"lnek, gerçeleıtirmek 2 • Keıin· ğmdr. Ankaranın havası bu da
~eılc, 3 • Varlaıtınnak ğmıkhğı topladı. Yorgun ve ta
. l'ehakkuk memuru - Kesinci, ke- salı gitmiştim. Güçlü, inançlı leyici. -

Ankaramn çevresinde, nasıl 
anlatayım, bir içli dışhlrk, bir 
candanhk, bir özböl:.ik var. An -
kara bir sanatoryom .. 

Yorulanların başını diIJ.lendi
ren, hastaları ayağa kaldıra~, 
bozulan sinirleri yatıştıran bır 
sanatoryom ... 

Ben bu sanatoryoma gitme • 
den, herşeyi kara görürdüm. 
Şimdi görmiyen gl.· lerimle her 
yer bana aydınlık geliyor. İçim 
aydınlaştı, içim ... 

Sordum: 
- Ya kitapçılar arasındaki 

geçimsizlik ne oldu? 
Gülümsedi: 
- Geçimsizlik filan kalmadı 

aramızda ... Ankarada bütün iş -
ler yoluna girdi. Ankara bizi 
sanki kavradı, içine çekti ve bir 
hamur gibi yoğurarak biribiri -
mize katıştırdı. 

13 yıl önce "Zafer kitabeleri,, 
adıyle bir kitab çıkarmıştım. O 
kitapta, daha halife lstanbulda 
iken : 

- Halıfe yok, Gazi Mustafa 
Kemal var, İstanbul yok1 An -
kara var, demiştim. 
Şimdi o Ankarada on üç yıl 

önceki inançlarımın kökleştiği
ni görerek, içimde derin bir se
vinçle dönüyorum.,, 

Biraz sor.ra Ahmed Halid Ki 
tapevi sahibi Halidi gördüm. 

O da Naci kadar sevinçli idi; 
dedi ki: 

- Kültür yayımı işlerini ge
reği gibi yapamadığımızdan 
doğan sıkıntı ve acılar, aramız
da ayrılığı andırır birtakım an
laşamamazlıklar doğurmuştu. 

Ankaramn sıcak havasında bu 
anlaşamamazlrklar çarçabuk da 
ğıldı. Şimdi kafa, el ve gönül 
birliğiyle çalışma y-0lundayız. 
Yayım işlerinin devle}._r,a~~ 

~rdiler". Bu bir tek söz, bizi, An 
kara yolu üstünde, yeniden bi -
ribirimize bağladı.,, 

Bu iki kitapçıyı dinledikten 
sonra : 

- Ey Ankara t dedim, sen bü 
tün iyi işlerin başladığı ve ba -
şarıldığı yersin! Buna bir daha 
inandırdın beni !.. 

(TAN) tN OYKUSU (HiKAYE) ~ •• 
5 

.. 
•• •• Hergun 5 oz 

K o T u D E N E ç ON ÜÇÜNCÜ LiSTE 

••. Ağır ağır bahç~~~~ çiçek 
bölümlü yolundan yuruyordu. 
Önüne gelen birkaç basamak 
merdiveni çıktı. Solundan. geçe
rek terasın kapısma geldı ... Ka
rısı 'hasır kol tuğa arkasını daya 
mış, dudaklarında sigara, karşı
sındaki genç adamla konuşuyor 
du. Ayak seslerile başlarını ç:
virdiler. Kadm kocasm~n. geldı
ğini görünce güldü. Elını uzat
tı ona: 

- Hoşgeldin dedi... 
Bu akpkara saçlı, pırıl pırıl 

gözlü, güzel bir k.admdı ... Pırıl 
pırıl yanan gözlerınde kocasna, 
bir (İlgi) yoktu ... Karşısında o
turan adama bakarak kocasına 
söylendi: .. 

_ Bugün gene boyle erken 
geldin. Ben seni daha geç gele-
cek sanıyordum. . . . . 

Koca karısının içı ısteksızlık 
dolu sözlerine hergünkü cevabı 
verdi: . 

_Bugün işim erken bittı de .. 
Bir koltuk ta kendisini çe~e

re koturdu. Karısı ve arkadaşı~.e 
konuşmağa vakit bı.ılamadı: Bul 
bül şakımasına benzey~n bır ~ 
cuk sesi duyuldu. Bır dakıka 
sonra küçük kızı kollarını boy -
nuna dolamıştı. Sesinde sonsuz 
bir (göresi) titriyordu: . 

- Babacığım ne geç geldın, 
bugün ben seni çok daha erken 
bekliyordum ... 

Yan gözle annesine bak'1rak: 
- Annem senin bu arkadaşın 

gelince beni unutuyor ... 
Babasını öpüyor, bir yandan 

da söylüyordu. Genç kadın ona 
da bomboş gözlerle baktı.:· ~a~
ka bir dünyada yaşıyor gıbıydı. 
Baba, kız susmuşlar ... Kendile
rinden uzaklarda, yabancı duy
gularla dolu nu kadına bakıyor-
&a&~ ... •Z'-4,J'"G"\. °\: ~'U• l.a~'°',._.I...,. ~-- ....._ 

tarak onlara tatsız, yavan gel
mişti... Baba, kızın yi:reklerın -
de, büyüklükleri bir, çeşitleri ay 
rı (tasa) lar dolaştı ... 

Adam o gün kansının gözle
rinde (hayınlrk) ışıklarını yaka 
ladı ... Küçük kızının şakıyan se
si kulağına doldu. 

oyun, yapalım. 
Sonra kendi kendine mırıldan 

dı: 
- Hem de bir deneç (tecrü-

be) olur... . 
İki ç.ocuk gibi koşarak eve gır 

diler. Cocuk annesine anlattı. 
Kadın ~gizlemek istediği sevinç 
li bir sesle: 

- Sahi iyi aklınıza geldi. O 
zavallı kadını unutmuştunuz. 

• 
Baba kız geç vakit eve dönün 

ce karanlrk evin bir t ... k odasın
da ışık vardı. ô da annenin ya
tak odasıydı. Gözgöze baktılar. 
Küçük adımlarla kapının önü • 
ne kadar yürüyerek, içeriyi din 
lediler ... Gündüzki konuk (mi • 
safir) un gülen sesi dışarıya ta
şıyordu.. ö zaman; küçük kız 
avaz avaz ağlamağa başladı. Ba 
basının boynuna atılmıştı: 

- Baba gidelim .... ~nnem _bi 
zi istemiyor artık. Bızı sevmı · 
yor artık diyordu ... 

Seslerle anne odadan çıktı. 

Bir çift söz söyliyemiyordu. Ba
ba, kızın yüreklerindeki düğüm 
çözülmüştü. Oyun süsü vererek 
yaptıkları deneç onlara doğru · 
yu söyleyivermişti. Bir daha 
dönmemek üzere evden çıktılar. 

Cahit Uçuk 

BULMACA 
Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek

limizin boş gözlerine karc;ıhklannı yer 
leştiriniz. Yedi gün arka ~ kaya ~~1-
macamrzz doğru çözülmüş olar~k gon
derenler arasnıda kurga çekıyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları

m:zı istediğiniz gün çözmeğe başlaya· 
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşıhklan "ls
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layı ruz, 

J 

ı.- Mamara- 1- Görey 
(paysage) 2 - Görü· 
nüm, görüm (as· 
pect) (1) . 
Örnekler : 1 - Çam 
lıca sırtları, İstanbulun 
en canlı göreylerinden 
biridir. 
2 - Bu şehir halkının 
yoksulluk görünü insa
na acı geliyor. 
3 - Bu meselenin sos
yal görünümü üzerinde 
durmak isteriz. 

2 - Nezaret - Görü 
· örnek : Bu evin denize 

olan görüşünü, başka 
hiç bir yerde bulamaz
sınız. 

3.- Tarzı ruyet - Görüş 
Örnek : Bu iş üzerin 
de <(irüşlerimizi uzlaş 
tırmağa ben imkan gö 
remi yorum. 

4.- Ticaret - Tecim 
Tüccar - Tacimer 
Ticari - Tecim~] 
Örnel hr : 1 - Dış tt>· 
cim işlf"rimiz yolunda 
dır. 2 - Türk tercimerle 
rının kuvvetlenmesin; 
ve artmasını arzu ede 
riz. 

5.- intihap etmek - Seç
mek 
İntihap - Seçim 
Müntahib - Secmen 
Müntehab, güzide -
Seçkin .. 
örnekler : 1 - Bu ıkı 
tablodan hangisini seç
tiniz ? 
2 - Kamutay secimi 
dört yıl sonra ola-:.~ktır. 
3 - Ben istanbulun i
kinci seçmenlerindenim. 
4 - Bay X X X Tür
kiyenin seçkin yazarla
rındandır. 

Not : Gazetemize gön<'lcriJecek 
yaz1larda bu kelimelerin Os'1tan. 
hcalan kullarulmamasıru rica C· 

deriz. 

·ı.. k' ve sevindi olarak dönüyorum. cıa ıkat budur. ~ 

. Yilk~k bir de~~ ada~. gerçeyi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıçbir zaman gözd~n kaçırmaz. 

Salahaddin GÜNGÖR 
- Haydi babacğım deniz kı

yısına gidelim .• 
Kalktılar. Onları başıyle esin 

ledi. Elele terastan çıktılar. A • 
ğır adımlarla konuşmadan bah
çeyi aştılar. Küçük kız yolda 
yalvarıyordu: 

( ı) Kılavuz Komisyonu ara sı· 
ra bir kelimeye böyle iki kargı

lık şekli koyarak, biri üstünde 
karar kdmağı yazarlann zevki· 
ne bırakmışur. 

~elki iyi değil, fakat gerçek (ger
t) olan budur. 
llu romanda okuduğunuz bütün 

'Yler olınu§tur. 
~ Gcrçeiıt (gerçeci) bir politikacı, 
Yle sakat işlere girmez. 

,~~ornanda gcrçeizm (gerçecilik) 
&~nı ileri götürenler arasında 
j;l Zola adı nasıl unutulabilir? 

ad ise gerçekten böyle mi geçti? 
. l>olis son hadiseyi gerçinlemekte
ır. 

U F'ranıada kıya gerçinleri ağır yü -
r: .. fakat duruşma çabuk biter. 
llutün dileklerimiz gerçekleşti. 
'tarihte eşsiz bir devrimi gerçekle 

~'IN ROMANI : 11. 

yen Atatürke her gün daha çok ve ı 
daha gönülden bağlıyız. 

Evimin vergisi yeni kesinlenmiştir. 
Bir devrim davaııını gerçekleştir -

mek söylemek kadar kolay değildir. 
Anadoluda, uzak asırlardanberi, en 

büyük bayındırlık eserleri varla§tıran 
cumuriyettir. 

Verginizi iyi keııimlemedilerııe. Fi· 
nanı bakanlığına ba,vururaunuz. 

Kesinleyici (kesinci) ancak kanun 
hükümlerine göre vergi biçebilir. 

Mesele gerçinlendıkte, aslı olmadı· 
ğı anlaşılmııtır. 

Bu hadise hemen gerçinlenebilir. 
Bu miııallerde geçen yeni kelime

ler: 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

c~ va 1 l a h i meraklı şey. r yayım.. . . .. .. 
lı kı kaybettin. Sonra nasrl bul- Der gıbı dudaklarını buzdu: 
il?.. - Hayır vapurda gördüm! 

ihtt'~rit yine bütün andaçlarını Refe~: 
~ 11.~ndc derleyen bir çabalayış· - Bırcr tane daha atar mı-
c >'iizünü buruşturdu. Tane ta- yız? :· . .. 

~elimeleri konuşarak an- Dıye sordu. Fcrıt gulerek: 
ttr: - Atalrm .. 
'Bi h f .. • . İitı .. r a ta ..• on gun ... yımu 

Ok t0 zlerim hep onu arıyordu. 
~ ta, tramvayda, dükkan 
li de, her yerde. Bir cuma gü
ıttı sabahleyin erken kalk -
u§U c:~?ım sıkıldı. Düşün~üı;ı 
oıt ~durn, yapılacak hiçbır ış 
~il~ daya giderim .. dedim. On 

toka ~na Yetişmek için hemen 
~ ga fırladım. 
......_efe! sözü kesti: 
t' ~ıne sokakta mı gördün?. 
Ctıt · ' . O~ da sözümü tamamlı· 

Dedi. Her atışta göz çukurla
rı biraz daha ufalıyor, gözbebek
leri biraz daha süzülüyordu. 

Ferit yeniden anlatmağa ko
yuldu: 

- Adaya nasıl gittim, ne 
yaptım, nereleri gezdim?. Kim
lerle konuştum? Bütün bunları 
birer birer ne ben anlatırım, ne 
sen dinlersin. Senin kısaca an
layacağın on dokuzu beş vapu
rile İstanbula dönüyordum. İs
kele tıklım tıklım dolu. Kalaba
lığın arasına ben de &0kuld1.1m. 

Kıya - Cinayet 
Duruıma - Muhakeme 
Ba~vurmak - Müracaat etmek 

• Muhtelif - Türlü 
Müteferrik - Aynk 
Türlü kaynaklardan gelen haberle

re göre, Alman hava kuvveti gittikçe 
artmaktadır - Menabii muhtelife • 
den gelen haberlere göre .. 

Türlü kaynakl:ırdan gelen ayrık 
haberler birleştirildiği zaman görü· 
lüyor ki mesele sizin tasınladığınız 
gibidir - Menabii muhtelifeden ge
len müteferr.k haberler birle§tirildiği 
zaman görülüyor ki mesele sizin tah
min ettiğiniz gibidir. 

Biraz ilerledim. Bir de baktım 
bizim küçük bayan da iskelede. 
Önu görür görmez tepeden tır
nağa kadar bütün gövdeme, si
nirlerime, duygularıma ezici, 
yıpratıcı, bayıltıcı bir vurgunlu
ğun yayıldığını duydum. Anlı
yordum ki bir görüşte bu kadı· 
na tutulmuştum. İlk önce yüzü
ne bakamadım. Gözlerine baka
madım. Rengine bakamadım. 
Damarlarımda, sinirlerimde bir 
karısına vardı. 
R~f et gülerek: 
- Afalladın desene .• 
Dedi. Ferit te güldu: 
- Tabiği afalladım. Hiç şa

kası yok. Bir bakışta eritiyor. 
Sen daha böylesile karşrlaşma
mışsın da vız geliyor. 

Refet önünde yarım kalan 
kadehi de ağzına boşalttıktan 
sonra: 

- Ah, benim budala aşığrm. 
Ne de toy şey mişsin. 

Dedi. Ferit kızacak gibi oldu. 
Refet : 

- Şaka cancağızım, şaka .. 
Diye söylendi. Ferit devam 

etti: 

- Ne olur babacığım. Anne
me bir oyun yapalım. Şimdi e -
ve dönerek, biz lıu gece baba an 
neye gidiyoruz diyelim. Sonra 
gezelim §eninle. Geç vaıkit dö -
nersek annem şaşıracak. 

Sözlerini dinliyor mu diye 
baktı. Babasının gözlerinde şim 
şekli pırıltılar yanıyordu, güle
rek: 

- Haydi dedi, bu güzel bir 

SOLDAN SAGA : 
1 - Çok sert (7) . Ücret (3). 
2 - Zehir (3). 
3 - Tavlanın bir şeyi (3). Enin 

(6). 
4 - Desen (5). İnce değil (4). 
s - Mülazım (5). 
6 - Küçük nehir (4). Valide (3). 
7 - Korkak (5). 
8 - Geniş değil {3).Çok değil (2). 
9 - Hususi (4). 

10 - Bir yaz meyvası (5). Cari (4). 
11 - Çift değil (3). Çabuk (3), 

YUKARDAN AŞAGI : 
1 - B.r kümes hayvanı (3). Nezir 

- -- ---
- Birkaç saniye içinde ken

dimi toparladım. Baktım elinde 
bir cicek demeti var. Benim de 
elini'd~ en birinci, renk renk ka
ranfillerden bir demet vardı. 
Yavas yavaş yanma 'sokuldum. 
Göz ~cile benim kendisini süz
düğümü gördü, başını çevirdi. 
Vapur iskeleye yanaşmıştı. 
Yolcular ilerliyordu. Bu ilerle
yişteki zoru bilirsin. Öndekiler 
yağma varmış gibi koşuşurlar, 
arkadakiler de talandan geri 

r 
kalrmş gibi ilerive hızlanırlar ve 
bir itişmedir gider. Ne olursa 
olsun, nasrl olursa olsun bu ka-
dınla konuşmalr idim. Doğru
dan doğruva lM sövlemektPn 
korkuyordum. Hiç yüz vermi
vorrlu. Terslerc;e iskele füı:erin
de bir kepa7.elik r.ıkahilirdi. Ak
lrma tP.1< <'are geleli. Öniine gec;
tim. C:içek demetini g-öğsiinün 
üstünde tutuyor, dokunulma
masına dikkat edivordu. Bes
belli idi ki bu demetin onun icin 
çok değeri var. Bir aralrk sanki 
ayağım sendelemiş gibi kendi
mi bıraktım, arkaya doğru kuv
vetlice yaslamverdim. Bu Y.C· 

rinde ve değimli bir yapmacık 
oldu. Sırtım kadının göğsüne 
yaslandı, çiçek demeti bozuldu. 
Kadın kendisini de yere yuvar
lamamam için birden iki eli ile 
beni ileriye itmeğe mecbur ol
du, istemeye istemeye elinden 
çiçeklerini düşürdü. Arkadan 
gelen itişle d~metin üzerine de 
ilk önce kendisi bastı. Işte dile
ğim de buydu ve .. bir saniye için 
de olmuştu. Hemen geriye lön. 
düm, boynum bükük: 

- Aman bayan. Milyon kere 
bağışınızı dilerim. Bu itişme ka. 
kışına içinde ayağım takıldı •. 

Dedim. 
İri, kara gözbebekle:-~ni devi
re devire gözlerirnın içine baktı. 

- Bir şey değil. Ne yapalım. 
Öldu! 

Dedi. Bu, omın ilk işittiğim 
sesi ve cümlesi idi. Bu sanivede 
bile onu Beyoğlu'nda fotoğraf
çı vitrini önünde gördüğüm 
gözle görüyordum. Başımdan 
aşağı giydiğim tıhsımlı, büyülü 
aşk gömleği beni sımsıkı sar
mıştı. 

Orada ona : 

\_=-==-=---.. -_._,_.cccc 

{ 4 ). 
2-Şecer (4). Köpek (2) . 
3 - Bir komşumuz (6). Nota (2), 
4 - Nota (2). Beyaz (2). 
5 - Dikiş dikilir ( 4). Çeşim (3). 
6 - Sonuna bir (1) kanunca Mısıı 

• ra gider (2). 
7-Aza (3). 
8 - Mefkure (4). Trabzonlu (3). 
9 - Kat (6) . 

10 - Bir İspanyol muharriri (6). 
Kamer (2). 

11 -Nota (2). Pay (4). Erl:ek (2). 

- Ne kadar sevimlisinız?. 
Demiştim, kaçırmıştım. Bu

rada da o yoldan gitmek tıpkı 
tıpkısına öyle bir son verebilir
di. Aklımı ve dilimi toparlıya. 
bildiğim kadar çığırı değiştir
dim: 

- Çiçeğinize yazık oldul 
Dedim, ilave ettim: 
- Doğrusu çok üzüldüm, 

çok ta utandım. 
Hem yürüyor, hem konuşu· 

yorduk. Soğukkanlı idi. Birer 
ikişer kelimeden cümJeıerıni 
yapıyordu: 

- Zararı yok. K.ıza 
Dedi. 
Vapura giriyorduk. 
- Cok nezak'!tlisiniz Ö n· •n 

için ö n c m s i z b •lu or u
nuz. Gerçekten çok utanç duy
dum! 

Dedirı. Yine yüzünü hiç 
kıpratmadan : 

<Arkası var) ••• 
Bu yazıdaki yeni kelimeler: 
Andaçlarını - hatıralanru, bağı

ıınızı - affınizıa 
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Alınan kararlara göre, Baş -
bakanın işaret ettiği şekilde ve 
İstanbulun ekonomik vaziyeti -
ne uygun olarak devamlı gelir 
kaynakları temin edilecektir. 
Yardım derneklerine Iazımge -
len talimat verilmistir. Esasen 
bir numaralı demek, şehrimiz • 
deki Emıeni vatandaşların lis -
tesini tanzim etmiş, lstanbulun 
her bucağındaki teşkilatı ile 
derhal harekete geçmiştir. Di -
ğer dernekler de ayni şekilde 
işe başlıyacaklardır. Hava teh
likesini bilen üye yazımını ko -
laylaştırmak için gerekli görü • 
lecek her çeşit kayıttan ve bu 
arada nüfus kütüklerinden de 
istifade edilecektir. Dünkü top
lantıda her vatandaşın bu ulusal 
ödevi yerine getirebilmesi için 
büyük kolaylıklar gösterilmesi 
de kararlaştırılmıştır. 

te bir sonuca ermesini kolaylat
mak ve çabuklatmak için yapıla 
cak işleri örüşm..:k üzere 1 Ha 
ziran cumartesi günü saat 17 de 
C. H. P. İstanbul ili merkezin
de büyük bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıya aşağıdaki ku
rumlar delegelerinin bulunma -
lan rica olunur: 

Ismail Hakkı Başak T. H. K. Is • 
tanbul şubesi direktörü 60 lira, Mu· 
hittin Nomer T. H. K. lstanbul şube· 
si muhasebecisi 48 lira, •'e ·n. Güven 
T. il. K. lstanbul şubesi muhasebeci 
muavini 28 lir .. , Salim T. J K. Istan 
bul şubesi muhasebe katibi 24 lira, 
Kazım Yereök T. H. K. veznedarı 2C 
lira, Bayan Adviye T. H. K. Istan • 
bul şubesi beş yazıcı ve. mütercim 
20 lira, Raziye T. H. K. Istanbul şu· 
besi daktilo 20 lira, Hicri T. H. K. Is 
tanbul şubesi idare memuru 20 lira, 
irfan Gök Ton T. H. K. İstanbul şu· 
besi mürakıp 28 lira, Abdullah T. H. 
K. İstanbul şubesi mürakıp 20, Tev• 
fik T. H. K. Istanbul şubesi müra· 
kıp 20 lira, Asım Ozden T. JI. K. Is• 
tanbul şubesi yollama ambarı işyarı 
24 lira, Ali T. H. K. Istanbul şubesi 
yollama ambarı işyan 20 lira, Rauf 
T. H. K. Istanbul şı.bcsi apartıman• 
lar idare memuru 20 lira, Ahmet En· 
ver T. H. K. İstanbul şubesi avukatı 
20 lira, Bedri T. H. K. lstanbul şu· 
besi dava takip memuru 20 lira, Cez· 
mi tayyareci 24 lira, lhsaı Mermerci 
mıde İstanbul Aşir • '· cadesi 1 No. 
da manifatura tüccarı 100 lira teber• 
ni, Salti ve Franko İstanbul Rizapa· 
şa caddesi 89 • 91 mefruşat tüccarı 
300 lira teberrü, Ş. B. Yakar Istan· 
bul Sultanhamam Haçopulo han No. 
35 Çoha tüccarı 84 lira taahhüt, Sa
betay Kamhi lstanbul Sultanhamarn 
12 No. Mevsim mağazası sahibi 120 
lira taahhüt. Oral Dilek Galata Tü • 
nel Han No. 6, 7, avukat 20 taahhüt . 
Nesim Mizrahi ve Benaredete lstan· 
bul Fincancılar No. 12 manif.aturacı 
50 lira taahhüt, Nesim l\lizrahi ve Ba 
redete İstanbul Fincancılar No. l 2 
manifaturacı 150 lira teberrü. 

Kılıç, Torik, Orkinos İhracatı 
Günden Güne Artıyor 
Yabancı memleketlere yaptığı 

mız balık ihracatı son günlel'cie: 
önemli tutarda artmıştır. Eski
d~n pek az balık ihraç edi!irni. 
~ır aydanberi iki 1 tal yan şırke
tı İstanbuldan balık almakt:tdır. 
Bu şirketler esasen balık avla
n:ıak maksadile teşekkül etmiş
tır. Fakat kendi sularında ba -
lık avlamak için sarf ettfüleri 
para, bizden gelip balık almak
tan daha çclk tutmaktadır. Bu 
yüzden İtalyanlar hemen biUm 
balık ihtiyaçlarım İstanbuld:ın 
karşılamağa karar vemıişler -
dir. Buradan aldıkları balıklar 
bilhassa konserve yapılmasmda 
kullanılmaktadır. 

. Mayıs ayı içinde İtalyaya bir 
mılyon yüz bin çift torik b:ıhğı 
yollanmıştır. Satılan balıklardan 
11 bin lira ihraciye resmi alın -
mıştır ki bu parayı alıcılar ver • 
mektedir. Türk balıkçıları bun -
larm cif tini 8 - 9 kuruşa satmak 
tadırlar. Gemiler balıkları mu
hafaza etmek için gerek olan bu 
zu İtalyadan g•_tiriyorlar. Ge -
tirilen buz yetişmez ise buradan 
kalıbı 37,5 kuruşa kendilerine 
buz temin edilmektedir. 

İtalyan şirketleri torik ve pa
lamutlar başka kılıç ve orki
nos balıkları da alıyorlar. 

Poyraz köyünde oturan balık 
ç~~ardan Salih oğlu Recep, gün
duz kılıç balığı tutabilmek kin 
b

. ~ 

ır gırgır ağı icat etmiştir ki bu 
ağın yüzünden günde en az 50 · 
60 kılıç balığı tutuluyor. Kılıç 
balıklarının kilosu 30 kuruştan. 
orkinos balıklarının kilosu da 
10 kurustan satlmaktadzr. 

Eskiden bu balığın kilosu 
bir kuruş bile etmezdi, çünkü 
bizde yenmezdi. Halbuki İtalya 
da orkinoslardan ton balığı gi
bi istifade edilmektedir. 

Balıkçılar yapılacak ihracata 
göre yani istedikleri kadar ba
lık tutabiliyorlar. Balık avcıları 
aralarında sosyete yaparak ih
racatı bir elden yönetiyorlar.Bu 
suretle elde tutulmuş balık kal
mıyor. 

ltalyan hükumeti İstanbul -
dan gelip balık alan sosyetelc
rin ödeyecekleri paraların nak
den ödenmesine izin vermekte 
ve bu suretle sattığımız balık
ların parası eff ectif olarak mem 
leketimize girmektedir. Fakat 
buradan satılmak için İt"11vaya 
balık yollanırsa parası 1 tal ya -
da bloke kalmaktadır. 

. ts.tanbulda yapılan satışlar i
yı hır halde olduğu için aynca 
balık yollanmamaktadır. 

İzzet Salihin gırgırlarile kı -
lıç balığı tutulması da büyük 
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bir sayıda artmıştır. Mayıs için
de 50 bin liralık kılıç satılmış -
tır. İtalyan vapurlarının ödediği 
masraflar ile beraber bu ay 
memleketimize 200 bin lira gir
miş oluyor. 

İtalyan balık gemilerinden 
Orsa vapuru İstanbula gelirken 
Ahırkapı civarında sisten kara
ya oturmuştu. Bu vapur getir -
diği buzları denize atarak ken -
dini kurtarmıştır. Bu yüzden 
gemi alacağı balıklar için gere
ken buzu şehrimizden alacak • 
tır. 

• • 
ı z mır 
Panayırı 

Bu sene 22 
Ağustosta a~ılacak 

Her yıl İzmirde açılmakta o
lan arsıulusal panayir bu yıl da 
Ağustosun 22 sinde açılacaktır. 
Panayir 20 gün açık duracak ve 
11 Eylülde kapanacaktır. 

Panayire ıher zaman olduğu 
gibi bu yıl da evvelki panayir
lerden daha üstün olmasına ça
lışılmaktadır. 

Panayirin birinci fahri baş -
ıkanlrğmı Başbakan İsmet İnö
nü, ikinci fahri başkanlığını da 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
üstüne almıstır. 

Geçen se~eki panayirde mal
larını teşhir ettnek isteyenler 
çok olduğu halde yer olmaması 
yüzünden istekleri yerine getiri 
lem emişti. 

Bu nokta gözönünde tutula -
rak bu seneki panayir için daha 
geniş bir yer seçilecek, paviyon 
lar yeniden ve daha güzel bir 
şekilde yapılacaktır. 

Panayir hakkında tü~kçe, 
fransızca, almanca ve İngilizce 
brosürler hazırlanmıştır. Broşür 
ler ~Devlet matbaasında basıl -
maktadır. 

Panayir için bir de rozet ya
pılmaktadır. Bunun nümunesi 
Viyanada hazırlanacak, lstan -
bulda yapılacaktır. 

Bu sene istanbuldaki endüst
riyel ve tecimsel kurumların ge 
niş sayıda panayıra karışacağı 
anl~ılmaktadır. Rusya ile Yu • 
nanistan şimdiden, panayire ge 
leceklerini resmen bildirmişler
dir. Daha başka memleketlerin 
de geleceği umulmaktadır. İz -
mirde arsıulusal panayirin en 
mükemmel bir şekilde hazırlan
ması için iki komite çalışmakta 
dır. Bunlardan biri umumi ko -

KIRMIZI VE SiYAH 
Julien, Verrieres papasının 

azlinden bile istifade edecek 
kadar ince zekalılık göstere -
bilmesine çok sevindi; günün 
ibirinde gönlünde ihtiyatın 0 . . ' :tatsız ıhtıyatın kahramanlığını 
a.ltettiğini görür de ticaret sev
dasına kalkışırsa, bu mektub 
ona yol açmış olurdu. 

STENDHAL 

tahlıkla: madame de Renel'e aç-
tı. • 

Bahçeye daha yeni çıkmışlar-
dı; ortalığın iyice kararmasını 
beklemeden J ulien ağzını rna
dame de Renal'in kulağına yak
laştırdı ve bu hareketi ile onu 
fena halde lekeliyebileceğini dü
şünmeden: 

PARALAR 

Alış 

Sterlın 617,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 167.-
20 Liret 202,-
20 Belçika Frangı Sl,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 804.-
20 Leva 23,-
Florin 83,-
20 Çek Kuron 97,-
Avusturya liılın 22,-
Mark 41.-
Zloti 22.-
Pengo 23.-
20 Ley 15,-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
İsveç Kuron 33,-
Altm 934,-
Mecidiyc 48,-
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
ln giliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark, 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Iii Bankası Mü-
,, ,, N. 
,, " H. 

Anadolu% 60 
" 3 100 

Şirketihayriyc 

Tramvay 
Bomonti • Nek~ 
Terkos 
Reji 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Telefon 

Satı~ 

622.-
126,-
169.-
204,-
82,-
24.-

806.-
24,-
84.-
98.-
23.50 
43.-
24.-
25,-
16,-
54,-
34.-
34,-

935.-
48,50 

230.-

Kapanıa 

12,06 
622,50 
0.79,39 
9.64,62 
4,65,36 

83.71,50 
2,45,.80 

64,16.63 
1,17,60 

19,10,50 
4.25,10 
5,81.43 
1,97,-
4,21.-
4.51.40 

78,54,43 
34,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,11,50 

90-
9.50 
9,70 

24,60 
41,50 
16.-
29,25 
8,25 

16,-
2.35 

9,90 
58,-
27.-
12,50 

İttihat degırıncnCllık T . . ~. ,50 
~rlr n .. ;;;p ___ , • 

Şark merkez eczanesi 4,60 

mite ve diğeri de icra komitesi
dir. Umumi komite; İzmir il· 
•bayı Kazım Diriğin başkanlığı 
altında banka direktörleri ve 
konsolosların iştirakile teşek • 
kül etmektedir. Bu komitenin 
gerekli görerek verdiği direktif 
leri, İzmir Şarbayı Salih Beh -
çet Uzun Başkanlığı altında top 
lanan icra komitesi. tatbik et -
mektedir. Gecen sene Devlet 
Demiryolları yönetimi biletleri 
ucuzlaşmıştı. Bu sene yapılacak 
ucuzluklar geçen senekinden 
daha çok olacaktır. 

Denizyolları yönetimi de va
pur biletlerinde ucuzlatacaktır. 

Türkofis Başkanlığiyle gö -
rüşmek için birkaç gün evvel 
Ankaraya gitmiş olan Şarbay 
Salih Behçet Uz evvelki gün İs
tanbuldan geçmiş ve İstanbul 
Türkofis müdürü Akil Emrul
lah ile de görüştükten sonra 
izmire dönmüştür. 

zandıklarının hepsini bozduğu
nu anlıyor ve hangi kapıya baş 
vuracağım bilmiyordu. 

Fevkalade toplantıda alman 
en önemli karar, evvelce kaldı
n lan kaza teşkilatının yeniden 
kurulmasıdır. Genel heyet dün 
bu işi onaylamıştır. Nahiyeler -
de kurumun mümessili olarak 
mes'ul ve maaşlı birer memur bu 
lunduralacak, bu memurlar ke -
falet alınarak atanacaklar (ta -
yin edilecekler) dir. 

Kaza teşkilatının yeniden ih
ya edilmesi ve nahiye kolları -
ıun kuvvetlendirilmesi hava teh 
likesini bilen üye yazımını da 
kolaylaştıracaktır. Yeni durum 
nahiyelerdeki çalışmaları can
landırarak önem kazandıracak
tır. 

1 - Ticaret odası ba kanlık diva
nı, 2 - Ticaret borsası başkanlık di
vanı ve komiseri, 3 - Hayvan borsa
sı başkanlık divanı ve komiseri, 4 -
Endüstri birliği genel sekreteri. 5 -
Esnaf kur9mları kontrol kurulu baş
kanı. 6 - Hekimler odası baskanı, 
7 - Etibba muhadenet cemiyeti baş
kanı, 8 - Baro başkanlık divanı, 9-
Farmakoloğlar birliği başkanı, 10 -
Esnaf Cemiyetleri Başkanı 11 - U
lusal banka delegeleri.. Iş, Ziraat, Sü
mer, Cümhuriyet Merkez, Emlak, 1 • 
mar, Adapazarı bankaları ve Emni
yet Sandığı. 12 - Gazeteler yazı iş· 
leri müdürleri, 13- Belediye reis mu 
avini, 14 - C. H. P. Kaza başkanları 
15 - Halkevi başkanları, 16 - Tay 
yare cemiyeti İstanbul şubesi direk
törü, 17 - Şark demiryolları direk
törlüğü ve komiserliği, 18 - Devlet 
demiryolları Haydarpaşa işletme di -
rektörlüğü, 19 - Vapurculuk Ano -
nim şirketi, 20 - Kasaplar şirketi, 
21 - Tramvay, Elektrik, Tünel şir
ketleri, 22 - Telefon şirketi. 23 -
Şirketi Hayriye, 24 - Usküda'r Tram 
vıay şirketi, 25 - İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü. 26 - Iş Limited Şirketi, 
27 - Milli reasürans 28 - resmi ve 
hususi ilanat şirketi, 29 - lstanbul 
liman işleri genel direktörlüğü, 30-
Denizyolları ve Akay direktörlükleri. 

Bu liste C. H. P. İstanbul ili kuru
lunun davetiyesi mahiyetindedir. 

lstanbulda Uye olanlar 
; Hava tehlikesini bilenler üyeliği 
için İstanbul Tayyare Cemiyeti mer
kez şubesine kaydolunanlar junlar • 
dır : 

Yeni üyeler 
Cudi Ankara Koçzade apartman 20, 

Ahmed Koparan, T. H. K. şoförü 20, 
İstemat Özdamar, Eskişehir saylavı 
50, Hamid Ortaç, piyanyo yardirek· 
tör 80, Hilmi Aslan piyango muhase• 
be şefi 50, Kemal Kalmık piyango şef 
45, Fuat Atun piyango §Cf 45, ~ 

11 kaza teşkilatının yenilen -
mesi ve 25 nahiyenin de kaza -
lara bağlanması işi, ~n çok ha -
ziranm haftasına kadar bitiril -
miş olacaktır. 

Dün de kurumun İstanbul mer
kezine üye yazımı için yüzlerce 
müracaat yapılmıştır. Yazılan -
lar her gün birıkaç misli daha 
çoğalmaktadır. 

Limanı Bütçesi Bugün İstanbul 
Kamutayda 

Tecim Odasındaki hazırhklar 
İstanbul Tecim ve endüstri 

odası, hava tehlikesini bilenler 
1 • •• - ... -···-- :1' 7 "'.,.,ı...,....... ;r ;.-. ~;~.., J.,,.., _ 

zırlıklara başlamıştır. Birçok ta 
cirler odaya başvurarak üye yar 
dımı icin odanın aracılığını iste 
mişlerdir. Öda, bu işleri bir iki 
güne kadar esaslı bir şekle ko
yacak ve yazılı bütün üyelerle 
tacirleriı. gerekli yardımlarını 
temin edecektir. Esnaf Cemiyet 
!erinin hava formuna yapacakla 
rı muavenet için bugün müşte -
rek esnaf bürosunda bir toplan
tı yapılması muhtemeldir. 

Sattıkları balık bedelleri üze
rinderl yüzde birini ötedenberi 
Tayyare Cemiyetine bırakan ba 
lıkçılar, ayrıca toplu şekilde yar 
dımda bulunmağı kararlaştır -
mışlardır. Yardımın şekli bu -
günlerde belli olacaktır. 

C. H. Partisinin daveti 
C. H. P. İstanbul kurumun • 

dan: 
Hava tehlikesini bilen üyele

rin bir an önce yazılmalarmı ve 
bu ulusal ve önemli ödevin İs -
tanbul halkının yüzünü ağarta-

cak, göğsünü kabartacak suret-

İşlerinin böyle umudsuz bir 
duruma düşmesi Julien'i son de
rece şaşırtmıştı. Oysaki istedi
ğine erseydi, asıl o vakit bütün 
bütün şaşırırdı. 

Gece yansı olup da ayrıldık
ları zaman, artık her şeyi kötü 
gönneğe başlamış olan Julien, 
kendisini madame Derville'in 
büsbütün hor gördüğüne. ma
dame de Renal'in bu histen pek 
uzak olmadıffe:ma kaniğ idi. 

Görüşülecek 
Ankara, 29 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İstanbul li
man idaresi bütçesinin Kamu -
tayda yarın müzakeresi yapıla
caktır. Liman idaresinin vari-

R!ÖaVfi~al™an ttill~0Raıt'ıilli 
da bütçe encümeni mazbatasın
da dikkate değer bazı malfımat 
vardır. 

Encümen, evvela liman ida -
resi inhisarınm sermayesini tet 
kik etmiş, neticede bazı malların 
İngiliz lirası yüksek olduğu za
manlarda alınmasından, bir kı
snn mallara da fazla kıymet ko
nulmasından sermayenin yüzde 
elli nisbetinde tenakus göster
diği görülmüştür. 

Bundan başka nizamnamenin 
tayin ettiği şekil haricinde ik -
ramiye tevzi edildiğinin haki
kat olduğu ve umum müdürün 
ikramiye olarak aldığı 2250 li
ra kadar bir paranın istirdadı 
hususunda tasfiye heyetince ta
kibatı kanuniyeye tevessül edil
diği. meclisi idare azalarına 
hakkı huzurlarile mahsup edil
mek üzere 900 bin küsur lira a
vans verildiği ve bu paraların 
tahsili için takibat yapıldığı an 
!aşılmaktadır. 

Encümen, gerek müdürden 

uyandı. Giriştiği işin en can ala
cak, en zor anında olduğuna 
hükmetti. O terbiyesizce teklifi, 
madame de Renal'e söyler söy
lemez, aklından çıkarmıştı; o 
teklif çok fena karşılanmıştı. 
Ayağa kalkıp: "Saat ikide 

odasına gideceğimi söyledim, 
dedi; ben terbiye görmemiş, ka
ba bir adam o·labilirim, bir köy
lü oğlundan başka bir şey bek
lenmez ya! Madame Derville 
bunu kaç defa hissettirdi! Ama 
zayıflık göstermiyeceğim!,, 

ve gerek meclisi idare azasm -
dan bu paraların çabuk tahsilini 
istemektedir. Bundan başka, 
encümen, tasfiyenin 13 ağusto~ 
935 tarihine kadar bitirilmesini 
1'10 '.r;.1 a ~ 

bir mütehassıs ta getirilmekte· 
dir. 

Liman idaresinin bütçesi ge
çen seneye nazaran 100 bin li~ıl 
lık bir noksanlık arzetmektedır• 
Bütçe encümeni idarenin bu se· 
ne daha ziyade ekonomi yaprrıa 
sım tavsiye etmektedir. 

Bütceye ekli kadroya da 609 
lira maaşlı bir müdürü umurrı1• 
400 lira aylıklı bir muavin, 25~ 
lira aylıklı bir muhasip, 150 lı .. 
ra aylıklı umumi müdürlük k~· 
leminde şef, 125 lira aylıkh bıC 
doktor, 150 lira aylıklı bir le " 
vazını şefi, 150 lira aylıklı ert1" 
lak şefi, 300 lira aylıklı muhıı· 
sebeci, 300 lira aylıklı bir baŞ 
müfettiş, 140, 145, 11 O lira a.Y" 
lıklı üç müfettiş, 300 lira ayl~~
h bir hukuk müşaviri, 200 ııra 
maaşlı bir işçi şefi, 300 lir.a aY~ 
lıklı yükleme boşaltma şefı. 25 . 
lira aylıklı isletme sefi, 300 lı" r a ra aylıklı kontrol şefi. 200 ır. 
aylıklı rıhtım ve antrepo şeflerı 
ve sair memurlar vardır. 

sa bile zihni o kadar-perişaıı~: 
ki önceden tasarlanmış hi<( bı t 
şeyi düşünüp ona göre hareke 
edecek halde değildi. ıı 

Ölüme gitse belki buntl,. 
binde biri kadar ıstırab df~l 
mazdı. Madame de Ren~ ~İ· 
odasına giden koridora gıriJt"' 
Kapıyı titri ye titriye açtı; ı11 
hiş bir gıcırtı oldu. . oitı 

Bölüm XV 
Horoz Ötünce 

- Madame, dedi, bu gece sa
at ikide sizin odaya geleceğim, 
size söyliyeceklerim var. 

Madame de Renal, Julien'in 
bu terbiyesizce teklifini, içinde 
gerçekten, gözünde hiç de bil· 
yütmediği bir gücenme, bir öf
ke duyarak karşıladı. J ulien, 
onun kısaca cevabında bir hafif
seme sezer gibi oldu. Gayet ya
vaş sesle verilen bu cevaba mu
hakkak ki beni ne sandınız? sö
zü de karışmıştı. Çocuklara bir 
söyliyeceği olduğu bahanesi ile 
Julien onların odasına gitti, 
döndüğü vakit de madame de 
Renal'den epeyce uzağa, ma
dame Derville'in yanına oturdu. 
Böylece madame de Renal'in 
elini tutmasına imkan bırakmı
yordu. Ciddiğ şeylerden bahso
lundu, Julien bu işi alnının akı 
ile yaptı; ancak bir iki sefer bir 
parça susup söyle-:ecek sözler 
aradı. içinden: "Ah! diyordu, 
daha üç gün olmadı, bu kadının 
gösterdiği sevgi artık onu elege
çirdiğimi umdurmuştu; şimdi ne 
yapsam da onu yine yola getir
sem!,. ~ 

Çok sinirlenmişti ve unuru 
kırılmıştı, gözüne uyku girme
di. Her tiirlü yapmacıktan, her 
türlü plandan vazgeçıp madame 
de Renal'in yanında öyle bin 
türlü hesablara virişmeden ya
şamak, her günün getireceği 
bahtiyarlığa kanmak fikrine hiç 
yanaşmadı. 

Julien gösterdiğ'i cesareti be-
ğenmekte haklı idi, nefsini bu 
kadar zorladığı, böyle bir sıkı
ya soktuğu olmamıştı. Kapısını 
açarken bacakları titriyordu, 
duvara dayanmağa mecbur ol
du. 

içeride ışık vardı, şöınıne dtı; 
üstünde bir kandil yanıY0w1ıııı 
bu yeni felaket de hiç . a . ~itti 
gelmemişti. Julien'in ~ırd{gy~"' 
görünce madame de Rena 

1 
fl1' 

tağmdan fırladı. "Siz aklı0'jııli"' 
kaybettiniz?., diye bağırdı. t8-"' 
en o boş tasarlarım unutııP ctii"' 
biiğ haline döndü; bu ıaıda~t~e-

Julien kendisini pek usta sa
nır ama onda bir parçacık usta
lık olsaydı, Verrieres'e gidip 
geldiğinin ertesi ~ün, bu uzak
laşmasının yaptığı tesiri görüp 
de memnup olurdu. Onun böyle 
ortadan -;ekilmesi bütün toyluk
larım unutturmuştu. O gün, 
haylı somurttu; akşama doğru 
klına gülüne bir şey geldi ve 

bunu, misli az görülür bir küs-

Julien bu isteğinin kabul edil
mesinden korkuyordu; bu gönül 
avlayıcılık rolü ona o kadar ağır 
geliyordu ki kendini sadece gön
lünün eğimine ( ı) bırakabilse 
birkaç gün odasına kapanır, bu 
kadınları bir daha görmezdi. Bir 
gün önceki ukalaca hareketi yü
zünden, ondan önceki gün ka-

( 1) Eğim - meyil, temayül, P.Cni
hantı 

Be;•nini yorup ustalıklı ma
nevralar kuruyor, bir dakika 
sonra da bunları gülüne bulu
yordu; hasılı, köşkün saati ikiyi 
çaldığı vakit Julien pek bed
bahttı. 

Petrus rasul, horozun ötmesi 
ile nasıl uyandı ise Julien de, sa
at ikiyi çaldığını duyunca ÖY.le 

Ayakkablarım giymemişti. 
Gidip M. de Renal'in kapısına 
kulağım dayadı ve belediye rei
sinin horultusunu duydu. Buna 
çok canı sıkıldı. Madame de Re
nal'in odasına gitmemek için 
bahane kalmamıştı. Ama oraya 
gidip de ne yapacak? Tasarla
mış olduğu hiçbir şey yoktu; ol-

gı , .... 
zel bir kadının hoşuna .. ugil 
meği, bahtsızlıkların en b~~rirıe 
diye karşıladı. Onun sitem dece 
hic bir cevap vennedi, ~~\ o?' 
ay~klanna kapanıp dizler~erece 
tü. Madame de Renal son ıırıcıı 
acı sözler söylediğini ~r~,ğll 
da hünglir hüngür ag a 
başladı. "·ıı~ 

(Arkası p.v 
N. p.f 
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Kütahyada Sanatoryom 
Ve,Stadyom Yapılıyor 

Kütahya, 28 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Vilayetin altı kazasın~ 
bağlı şoseler son defa tamamlanan yollar~a ~eraber 7.~o Km. ~ı 
bulmuştur. Bu yıl bayındırlık işlerine yem bır hız ve onem verı
b•·or / . . 

Şehri istasyona bağlayan bir kilometrelik y~l 21 metre genış
liğinde bir bulvar haline getirilecek, yanında bır stadyor.1:1 ve mc: 
dem bir hastahane Kurulacaktır. Parke kaldırımların doşenme~ı 
hazırlığına girişilmiştir. Esaslı faaliyete mali .s~ne başında .~eçı
lecektir. Ilbay Hazım Turegü, projelerin tetkıkıle meşguldur. .. . . 
Hayvanlara Suni Aşı Yapılacak 

Samsun, 29 

'(Hususi muhabirimiz bildi~iyor) - Adaı:a aygır ?epos~ı:_dan 
getirilen aygırlarla aşım işlerıne .devam edılmektedır .. Vıl~~e: 
baytar müdürü Kadrinin nezaretı altında yapılan aşım ışlerı ıyı 
neticeler vermektedir. üç, dört senedenberi yapılan aşımlardan 
50, 60 kadar güzel tay elde edilmiştir. Geçen sene bu tayla.ra bu
rada bir sergi yapılarak halka, aygırların faydası daha barız ola-
rak gösterilmiştir. . . A . . v. .. 

Bu sene celbedilen yedi aygırm da ıhtıyaca kafı gelmedıgı go
:tildüğünden, gelecek sene burada kurulacak aşım durağında bu 
ışler sun'i olarak yapılacaktır. Durak için bütçeye 1500 lira tah
sisat konmuştur. 

• • •• Yamanlar Suvu işi Bitti 
lzmir, 28 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bazı noksanlarından ötürü 
Şimdiye kadar bir türlü muvakkat kabulü yapılamıyan Karşıya
ka Yamanlar suyunun eksiklikleri tamamlanmıştır. Muvakkat 
kabul muamelesine başlanmıştır. Uzun dedikodulara meydan ve
ren bu su işi böylelikle neticelenmiş otuyor. Karşıyaka halkı: su
Ya on gün içerisinde kavuşacaklardır. 

Ymanlar suyunun tesisatına 1933 de başlanmış ve 160 bin lira 
sarfedilmiştir. Izmir belediyesi bu paranm 130 binini ödemiştir. 
Geri kalam da kati hesap sonunda ödenecektir. 

Yamanlar suyu 23 membadan alınmıştır. Milcyası maa itibari
le Istanbulun Hamidiye suyu ayarındadır. 

••• Aydın Demiryolunun işlemesi 
lzmir, 27 

(Hususi muha · · · · iri · - A..x~~e~ ffır 
b!111e"K uzere şirketin idare meclisi azasından E<ien, Londraya 
gıtmiştir. Parafe edilen mukavele suretini de beraber götür
llıüştür. 

.. liat, haziranın ilk gününden itibaren bugünkü teşkilatile 
hukumet hesabına işletilmeğe başlanacak, mahsubu sonra ya
Pılacaktır. 

Mukavelenin imza muamelesinin haziran sonlarına doğru ta
~amlanması tahmin ediliyor. Tesisatın devir ve teslimine 
~nlardan sonra başlanabilecektir. 

Göçmenler için Ku
rulan Yeni Evler 
lbrahim Tali' in Tetkikleri 

lbrahim Tall gBçmenler için Çorlu'da kurulah 
evleri tetkik ediyor 

ttı.:rekirdağ, (Hususi muhabiri- uğramıştır. Çorlu, Tekfrdağm 
tı 1~ bildiriyor) - Trakya ge - daha çok göçemen yerleştiren 
~~ tnüf ettişi İbrahim Tali Ön - bir kasabası olduğu için, kuru-

0ten, vilayetimizdeki göç~_ lan yeni köylerde ev yapmu işle 
t"tıen y 1 · · · · 1 · • .. '=' rine büyük bir önemle devam e
h. er eştırıcı ış erını ve goç- d'l kt d. İst'mlAk cd'l b'r ·•1enıe · . . . 1 ı me e ır. ı a ı en ı 
h.. r ıçın bır sıstemde yapı - k · ftliklerin yerine yeni ye -"lakta 1 k" 1 . . .. k ço çı . 
U o an oy ev erıru gorme ni köyler kurulmaktadır. Öğren 
, ıcrc kazalanmızda bir tetkik diğime göre, iki ay içerisinde 
1:Yahati yapmıştır. İbrahim Ta 8 • ı o bin göçmen eyi yapılma-
' Öno-nr~., ih11 :-r?ıi~ <'nrl1n•;ı rl::ı !::T k~r;:1rl~oeıtrnlmr~t1'1'. 

Boş yere 
Aranan Define! 
Kandıra (Tan) - Kasaba • 

' - d nın sekiz kilo metre uzagm a 
koy vardır. Koyun en güzel b.ir 
koy vardır. Koyu nen güzel bır 
yerinde Cenevizlilerden kalın~ 
eski bir kale göze çarpar, Vaktı 
le korsanların hücumuna karşı 
koymak için inşa edildiği anl~ -
şılan bu kalede büyük bir def~ -
ne olduğu ötedenberi söylenır. 
dururdu. Son zamanlarda yine 
böyle bir şayia çıkmış, fakat as 
h olmadığı anlaşılmıştır. Kale
nin tarihi kıymetinden başka, 
Lefter adında bir eşkiya reisi -
nin sığındığı yer oluşundan ka
lan bir şöhreti vardır. 

Gezme trenleri 
Balıkesir, (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Devlete geç -
tiğindenberi kasaba hattında 
bir çok yeni ve güzel işler gö -
rülmüştür. Geçen yazın sonların 
da başlayan tenezzüh trenleri 
bu yıl da 31 mayıstan itibaren 
islemeğe başlayacaktır. Sabah
leyin Bahkesirden erken kalkan 
tenezzüh treni 3 saatte Bandır -
maya varacak. ayni gün 22,30 
da dönülecektir. 

Gidiş geliş biletleri çok ucuz 
olduğu için rağbetin tahminden 
iazla olacağı umuluyor. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

__. Aôana, Tan) - Hükumet 
konağının önünden Taşköprü -
ye kadar uzanan yola 9 bin lira 
sarfedilerek paiike döşenecek • 
tir. 

*Adana, (Tan) - Bir kaç 
yıldır kalabalıklaşmaya başla -
yan yeni istasyon civarına 2 bin 
lira sarf edilerek bir umumi hela 
yaptırılacaktır. 

~ Samsun, (Tan) - Askeri 
mahf el tarafından garnizon ci
varında yaptırılmakta olan fut
bol sahasının açılış resmi 24 ma 
yısta yapılacaktır. 

"' Adana, (Tan) - Belediye 
şehrin çirkin manzaralarını kal 
dırmak için caddeye bakan dük
kanların ayni çeşit çimento ile 
yaptırılmasını dükkan sahipleri 
ne bildirmiştir. 

_. Giresun, (Tan)' - Ziraat 
Bakanlığının açtığı müsabaka -
da kazanan vilayet orman mü -
hendisi Mümtaz, ihtisas tahsili 
için Viyanaya gitmek üzere ha
reket etmiştir. 

• Bayburt, (Tan) - Kenti • 
rniz her şeyden önce bir ziraat 
yeri olduğu için alım satım işle 
ri daha çok zahir~ üzerine dö -
nüme, köylünün yegane güven
diği şey altı aylık bir emekle vü 
cude getirdiği buğday ve arpa -
sıdır. Fakat bu yıl kışın çok ağır 
olması ve havaların biraz kurak 
gitmesi köylüyü müşkil vaziyet 
te bırakmıştır. Hala yağmur 
yağmamayışı zürraı korkutu -
yor. 

* Giresun, (Tan) - ~a:-tinin Dör
düncü Kurultayı burada büyük teza
hürata vesile vermiştir. Birçok top
lantılar yapılmış, halk Kurultayın 
açılışını kıvançla kutlulamıştır. 

• Adana, (Tan) - Belediye bina
sının biraz draha genişletilmesi düşü
nülmektedir. 

* Adana, (Tan) - Adana vilayet 
odacısı Ahmet, şimdiye kadar 50 va
liye odacılık ettiğini söylemektedir. 

"'Gemlik, (Tan) - Mudanya 
lılar vapurla buraya geldiler. !ç 
!erinde ilçebaylan da vardı. Şar 
baylık ve parti yapılarında ko
nuklandılar, Günün akşamı dön 
<liil.-r. 

Sivasta 
At Yarışları 
Sıvas, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) _ At yarışlarına va
li vekili Fahrettin'in himaye
sinde başlandı. Kalabalrk b~r 
seyirci bulundu .. Uç yaşında d.ı
şi ve erkek yerlı ve yarım halıs 
kan Arap atları a~c1.~ında ol~n 
ilk yarışa altı tay ış~ı~ak. ettı. 

Ahmedin tayı bırıncı, Ço
murludan Eyübün tayı ikinci, 
Tunuslu Yusufun tayı üçüncü 
geldi. 

lkinci yarış, dört ve daha yu
karı yaşta hiç koşu kazanma -
mış yerli ve yarnn ve halis kan 
Arap at ve kısraklarma mah
sustu. ön beş at iştirak etti. 

Sükrünün atı birinci, Pmar
baŞından Anzorun atı ikinci, 
Acıyurtlu Şamilin atı üçüncü 
oldular. 

U çüncü yarışın kazananları 
şunlardır: imamdamlı Ahme
din al atı birinci, Şükrünün de
mir kır atı ikinci, Acıyurtlu 
Nurettinin al atı üçüncü olmuş
lardır. 

Birinci yarışta mesafe 1,000. 
rekoru 1/ 20, ikinci yarışta me
safe 2,000, rekoru 2/ 48, üçünci.ı 
yarışta mesafe, 3,000, rekoru 
4/ 48 olarak anlaşılmıştır. 

Karışık Hüvi
yetli Bir Kadın 

Merzifon (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Çorum, Köp
rü, Havza ve Merzifon arasında 
garip ve esrarıengiz bir kadının 
dolaştığı görülmüştür. Havza -
da Rus, Çorumda Bulgar, bura 
da da Ermeni olduğunu söyli -
yen bu kadının vaziyeti şüpheli 
görülmüş, takibine başlanmış -
tır. 

Samsunda spor 
Hareketleri 

Mevsim oaşlangıcı dolayısile 
geçen cuma Samsun Tenis ku -
lübünde bir çay ziyafeti veril -
miştir. 

Vali ve belediye reislerile Fır 
ka reis vekilinin de hazır bulan
dukları ziyafet çok güzel ve ne
şeli olmuştur. 

Davetliler, kulübün kadın a
zaları tarafından hazırlanan bü
fesinde izaz ve ikram edilmiş . -
!erdir. Ziyafetten sonra smgl 
ve dabl oyunları yapılmış. Geç 
vakte kadar devam eden eğlenti 
çok güzel olmuştur. 

927 de tesis edilen ve 50 faal 
azası bulunan Samsunun Tenis 
kulübü güzel bir binaya ve mo
dern bir şekilde yapılmış iki kor 
ta maliktir. Kışm oyuncuların 
egzersiz yapabilmeleri için mü
teaddit Pink - Ponkları vardır. 

Bisikletle 
Denize 
Yuvarlandı 

Gemlik, (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - İki gün evvel 
burada bir kaza oldu. Gemlik va 
pur iskelesinde bisikletle dola -
§an bir genç, hızını alamıyarak 
bisikletle beraber denize yuvar 
lanmıştır. Biraz yüzme bilmesi 
gencin kurtarılmasını kolaylaş 
tırdı. 

Sivasta bir yangın 
Sivas, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Dün gece Hafikte 
hususi muhasebeye ait evler • 
den kaymakam Raşidin oturdu
ğu binadan yangın çıkmıştır. Ö-
c~ kt::ı lri kı1rı•nı1"'""' tntnem::ı•:T 

[ Bu resimlerde Zonguldakta C. H. Partisi tinUnda 
yapılan bir tezahür va köyl~~Un . Parti tarahndan 

veJilen ziyafette yemek yıyışlerı görUnUyor. ] 

MEKTUPLAR 

Söke'nin Dertleri Ne? 
Yunanisfana 34 Bin Koyun, 
8 Bin Sığır Gö.nderildi 
Söke, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Söke, büyük Men 
dresin 7 - 8 kilometre cenubun -
da ve kısmen bataklık sahada -
dır. Bataklrklar sekiz hektarlık 
bir araziyi kaplar. Bir çok yer
ler sıtma mücadelesine alınmış, 
köylünün bedenen yardımı sa -
yesinde Y eniköy bataklığı kuru 
tulmuştur. Doğanbey, Akköy, 
Baö-arası nahiyelerile 38 köyü 
••• ~n hin niJfnsu vardır. Uç ilk 
okul, bir de yatı okuıu kuruımuş 
tur. Tahsil çağında 1300 çocuk 
bulunmasına rağmen, okuyan
lar 700 kadardır. Önümüzdeki 
yıl bir mektep daha açılması 
düşünülüyor. 

Köy kanununun tatbikinden
beri kaza yolları tamamlanmış 
gibidir. Son defada sekiz kilo • 
metrelik Söke - Kuşadası yolu 
nun tamirine başlanmıştır. Ki
sir köyü ile Bağarası nahiyesi 

arasındaki yol da bitmiştir. 
Kazanın belli başlı bir su der 

di var. Fenni te~isatla su getir
mek için belediyeler bankasın • 
dan istikrazda bulunulacaktır. 

Bu sene Sökeden, on milyon 
kilo buğday, beş milyon kilo ar 
pa, bir buçuk milyon kilo akda
rı gönderilmiştir. Belli başlı ih
rac maddelerindenbiri olan me
ya~ kökü da 2,S milyon kiloyu 
bulmuştur. Aynca 3 milyon kilo 
zeytin, yarım milyon kiloya ya
kın da zeytin yağı istihsal edil
miştir. Meyan kökünden bal çı
karan başka bir fabrikada asri 
tesisatla işlemektedir. Geniş o
valarından ötürü, Konya ve Niğ 
denin sürüleri kışın burada ba
rınırlar. Mühim kısmı Yunanis
tana olmak üzere (34) bin ko
yun, 8 bine yakın sığır gönderil 
miştir. 

HamdiUSTEL 

Samsun Şehir Planı 

Şar Kurultayı Plan için 
Tahsisat Onayladı 

Şar kurultayı üyeleri grup halinde 
Samsun, (Hususi muhabiri- yaa edilecek bir arozözle bir 

miz bildiriyor) - Son toplan - yangın merdiveni ve hasta nakli 
tısını yapan şehir meclisi, 935 otomobili için 6500 lira tahsisat 
bütçesini 355.346 lira olarak konulmuştur. 
tesbit etmiştir. ı 

Bütçeye borçlar için 100.000, Bundan başka zehirli gaz ar-
belediyeler bankası muhassasa- dan korunma tesisatı ve teçhi -
tı olarak ta 15,992 lira konmuş- zatı, ağaç dikme ve yetiştirme, 
tur. umumi helalar, yeni yapılacak 

Şehrin mübrem ihtiyaçların - kanalizasyon, sokaklara ilave e
dan olan şehir planı için 4 bin, dilecek elektrik lamba tesisatı, 
(;tarlvom inşasına verilmek üze-
re 5 bin, tesis edilecek doğum çocuk bahçesi ve sair ihtiyaçlar 
ve emzirme evi masarifi için 3 için de tahsisat ayrılmıştır. 
bin, yeniden yapılacak kaldı - Meclis ·934 senesine kadar ta 
rım inşaatına 19 bin ve muba - hakkuk ettirildiği halde alına -

mıyan 67 bin lira varidat baka
suretile evi saran alevler, itfai- yasının da 3 senede ve altı tak -
yenin yardımile fazla genişle - sitte tahsiline karar vererek 1 
mcden söndürülmüştür. Bina - tewinisanide içtima etmek üze
nm üst kat tavanları tamamen re toplantısına nihayet venniş-
''rınm,ctrr t;r 
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Bizans, Ölülerinden Bile Bir 
Nevi Harp Vergisi 
Almış Bulunuyordu!.. 

Venedik Blzansa on kadırga gBndermeyl kabul etmişti. 
Bedbal).t Bizans! Bu sırtlan surath heriflere 

bel baGlanırmıydı? 
Bizanslılar liatıl itikattan o -

Jan insanlardı. Fala, falcılığa ve 
müneccimlere, yıldızların hare
ıketlerinden mlna çııkaranlara 
kör.ükörüne inanırlardL 

Halbuki bugünlerde de inadı 
na birçok tabii hadiseler oluyor 
du. Bazı kimseler alttan inilti -
ler işittiklerini söylüyorlar, şid 
detli yağmurlar yağıyor, geceli 
gündüzlü çakan şimşekler, biri
biri ardından inen yddınmlar 
esasen sinirleri bozulmuş olan 
halkı büsbütün korkutuyordu. 

Bu imperatorun çalışmasına 
müthiş bir ıket vuruyordu. Sur -
lar haraptı, koskoca şehri çerçe
veley~ bütün ~ ~o~ 
bürçlerin ve duvarlarm tamir e-
dilmesi lazımdı. Halkı bu yağ • 
murlar altında çalıştırmak pek 
güç oluyordu. Fakat buna rağ -
men Kostantin kendisile yanya 
na çalışacak bir avuç adam bu
labilmiş, ve bunlarla beraber, 
hayret edilecek bir çabukluk ve 
gayret eseri yaratabilmişti: 

Bizans kalelerini baştan başa 
tamir edebilmişlerdi. 

.tahmin ettiği paranın üç mıslini 
verdiği halde surlar yine istediği 
gibi yapılamamıştı. (2). Fakat 
hırsızlar caldıklan hazineler -
'den istifade edemediler. Ema -
nuel Jagari de papas Neofitos 
ta çaldıklan paralan birer des
tiye doldurarak toprağa göm
mü,lerdi. Bunu bulup ellerin -
den aldılar. Ne gariptir ki mah
vettikleri şehrin surlannda Yal 
dızh kapmm tam yanı başında 
bunların adlannı kahramanlaş • 
tiran bir kitabe bile konulmuş
tu.,, 

o 
Bugünlerden birin'de Bizans 

biru aevinir gibi oldu. Zira bir 
çok nulandddaa monra Vene • 
dik hükumeti nihayetBizans sur 
!arma on kadıı ga göndermeğe 
karar verdiğini bildirmişti. Pa
pa da aynca bir filo gönderece
ğini kat'i olarak haber vermiştj. 

(Arkası var) 

( ı) Sakız Piskoposu Leonardo 
nun rivayeti. 

(2) Bunu da Sakız Piskoposu Le
onardo söy:üyor. Gene onun rivayeti
ne bakılırsa, ef .r surlar iyi tamir e
dilmit olsalanmı Türkler 1ehri bu 
kadar kolaylıkla zaptedemiyecekler • 
miı. 

Surlan muhafaza için bin bir 
çeşit malzeme kullanılmıştı. 
Taş ocaklannm bulunduğu yer
ler Türk askerlerinin tehdidi al 
tında olduğu için Bizanslı ame
leleri oralarda çalıştırmak im • latanbul birinci ticaret mahkeme
kinsızlaşrmştı. İmparator taş sinden : Mahkemece aatılmasma ka
buhranı karşmmda başka bir rar verilen bet sandık ıca·ğıt masura
çare bulamamış, mezarlıklan ya sanh tek kat 16 metrelik numara 
bozdurarak lihitlerin taşlarmı boyasız yi1n ipliği ve yine beı sandık 
~~p surlara taşıtmıştı. Bunlann klfıt masuraya Anh tek kat metrelik 
ıç~de çok saııatki~e işletil • numara boyauz yi1n ipliği Beıiktaıta 
mış olanlan da vardı. Kimi Por Gümrük antreposunda 10-6-935 pa· 
firden, kimi somakiden kimi en zartesi saat 10 da ve kabil olmazsa 
güzel Rodos mermerlerlnden ya ertesi giinü aynı saatte ve iki sandık 
pılrmş olan bu taşlar Bizans ta- kısmen ldğit maaura ve kısmen de 
rihini hatırlatan bir takun izer- klfıt bobin i\zerine aanq 2 kath 36 
lerdi de. Kostantin bunlan iç a- metrelik No. lu boyasız yUn ipliği 

İltanbul R. 1 anbarmda 12-6-935 çar
CISI duyarak YJktımut ve surla- p.mba gilnil aut 10 da açık artırma 
ra Yamamıştı. ıuretile Atılacaiz ilin olunu~. 

Demek oluyordu ki Bizans, (l11lS) 
ölülerinden bile bir nevi harp 
vergisi alrmş bulunuyordu. Fa • 
kat imparatorlannm canla baş
la çalışması pek az Bizanslıya, 
Kostantaniyenin kurtulması i -
çin f edakarhk yaptırabiliyordu. 
ıY oksa, bir çoktan bundaıi bile 
kendilerine bir kazanç temine 
çabsıyorlardı. Faraza, impara
tor Dıragazes tarafından surlar 
daki tamirata baş göz olmağa 
memur edilen Emanuel Jagari 
işçilere dağıtmak ve harç almak 
için eline verilen paralan avuç 
avuç aşmyordu. (1) 

J Keşişler bile bu tehlike gün
lerinde İsadan çok kendi kese
lerini düşündüklerini isbat et -
mişlerdi. Rodoslu keşiş Neofi
.tos imparatorun kendisine ver
diği paranm dörtte üç buçuğu
nu aşırmıştı. "Bu yüzden bütün 
gayretlere rağmen surlann a -
dam akılh tamir edilmesine im
kan bulunamamıştı. Bu iki a -
dam öyle hırsızlıklar yapmışlar 
4'ı ki imparator bir kısmı surla
rın tamiri için kifi geleceğini 

ZA YI - E•bft.Jı aldıp tebüd 
maapnnn ci1zdan ve resmi senedini 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
hükilmleri yoktur. Mahlftlit muham
minlilinden miltekaid Mahmut. 

latanbul 2 ci icra dairesinden : 
Mahcm olup bir borçtan dolayi para• 
ya çevrilmeaine karu verilen ev eı
yaana müteallik eaıval 4-6-35 sah 
günü saat 2 den 3 e kadar Panıalti 
Mqrutiyet mahallesi Saman yolu so
kak Saadet apartımanı 1 numaralı 

dairesinde satılacaktır. Taliplerin ma 
hallindeki memuruna müracaatlan i
lin olunur. ( 11111) 

latanbut birinci iflas memurluğun
dan : Müflis Agoatini tirketine ait 
yanllll§ dosya yenileneceğinden ala
cakhlann ellerindeki vesika evrak ile, 
vekil olanlann vekiletnamelerile bir
likte 6 haziran 935 pertembe günü 
saat 13 de memuriyetimize müracaat
tan ve mum. tirket a.zalannm da o 
gün gelip huzurumda iıbatı vücüt 
etmeğe mecbur oldukları ilin olunur. 
~ t1193Sl 

._ __________ _., ____ ,,_ __________ ,,__, ·-
B R i Ç 

Yeni ba.hyanlar için: 381 muştur. 
Deki d ik 1 .. 3 - Yahut ta söylediği rengi 

araayon a pı o OJI deg .. 'şt' . t' 
ı ırmış ır. 

Deklarasyonlarda şahısların 
benlikleri o kadar büyük bir rol 
oynar ki, ekseriya, arkadaşa· gö
re, deklarasyonlan tamamile de 
ğiştirmek lizmıdır. İşin doğru -
su da budur. Çünkü nazariye de 
iyidir diye tatbiki kabil olına • 
yan bir metoda kapllmıyarak 
arkadaşa uymak, ancak onun 
anlayabileceği deklarasyonlar 
yapmak lazımdır. Arkadaşın 
deklarasyonlarının anlamını 
kavramağa çalışmak ve çok defa 
fena da bulsanız, kendisinin an
latmak istediğine cevap vererek 
bunlara uymanız gerektir. Bu
nun için oyun arkadaşlarınızı 
tetkik ediniz, oyun hakkındaki 
bilgilerinin derecesini, adetleri
ni, kusurlanm, hatta o sırada 
keyifli olup olmadıklarını göz -
den kaçırmayınız. 

Blöf 

Bu üç durum önünde arttır • 
ma zincirinin ilk halkasına na· 
sıl bir halka eklemek lazımdır. 

Bunu da yarm göreceğiz 
Bilenler için 

. 
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Kağıdı (E) vennış ve oır pilt 
söylemiştir. 

( S) iki kör deklare etmiş, 

f'Iasnnıan Korkutmak için el- (0) pas demiş, (N) dört köre 
de olmayanı söylemekten ibaret çıkmış, (E) de pas demiştir. 
olan blöf, umumiyetle, ancak fe- (0) oyuna pik onlusu ile baş 
na sonuçlar verir; çünkü blöfe lamıştır. (E) bunu dam ile alır; 
evvela arkadaşınız aldanır. Ha- pik ruasmı, arkasından da terfi 
sımlan ürkütmek ve manş ve ruasmı oynar. 
şlem istemelerine engel olmak (S), tren ruvasını mordan 
için en fazla, ilk iki oyuncu pas 
demişken üçüncü oyuncu olarak asla almaz, çünkü bilir ki alma 
hafif bir elle bir şey söylenebi. ymca (E) ne oynamak hususun 
lir. Çünkü, arkadaş pas demis da sıkıntıya düşecektir; trefl, 
olduğu için, aldanıp deklarasyO: karo ve pik oynayamayınca e -
nu tehlikeli bir yüksekliğe gö - linde tek olan koz üçlüsünü oy
türmesi korkusu pek bulunmaz. naması yüzde doksan dokuzdur. 
Kaygısız hasımlara karşı da, Bunu abp ikinci bir koz çeken 

manşm aşağısında kalmak şar _ (S) in taahhüdünü yerine getir
tile, elin kuvvetinden Ü6tün bir mesi için artık hiç bir löve kay. 
deklarasyon yapılabilir. betmemesi lazımdır. (S) buna, 

Kabul edilebilecek yegane eğer karo damı ( E) de ise mu-
blöf, doğru bir deklarasyonla vaffak olabileceğini anlar. (E) 
kurtulu, tarWJ>lanJ>löftür. deki karo damını sağlamlaştır-
11ell •idaki~ bir r !IJl .. ltl .. ._..6rdıald karcJ • ve 
deklarP Ptmİ<'f.: .. 1 :ı.. ..... - •• u ..... to .... , Tlt~c::mr l'\un~r 1rPnr1i PHn~,. tiP 
elde yedi kağıdı da sağlam bir (E) karo damını boşaltmak mec 
renkle bir sanzatu, hatta ba~an buriyetinde üaldığı takdirde bir 
ikinci turda iki sanzatu söylene- el daha yapmak için karo vale
bilir, çünkü nihayet o renge sini muhafaza eder. Bundan 
dönmek kabildir. sonra kendi elinde karo valesi-

Arttmna zinciri le trefl beşlisini, morda da trefl 

Arttırmalarda nasıl bir yol 
tutulması işi, tutma ve renk de
ğiştirme deklarasyonlan hak • 
kında evvelce anlattığımız esas
lara daya'1111abdır. Bunu göste
ren genel prensipler şunlardır: 

1 - Arkadaşı tutma dekla • 
rasyonlan, el kuvvetinin müsait 
bulunduğ'u azami löve miktan 
olarak yapılmalıdır. 

2 - Renk değiştirme dekla
rasyonlan ise asgari löve mik -
tanyla ve mümkün olduğu ka -
dar bir köre bir pik gibi, bir lö
ve üstüne bir löve olarak yapıl
malıdır. Bu metodla iki arka • 
daş karşılıklı olarak mümkün 
olduğu kadar fazla konuşurlar 
ve bu suretle biribirinin elleri 
hakkında mümkün olduğu ka • 
dar fikir edinirler. 

Sanzatu ile değiştirme dek -
larasyonlan ise, elin bütün kuv
vetini birden göstermek suretile 
yapılmalıdır. 

3 - Bir oyuncunun her yeni . 
deklarasyonu, henüz söylemedi
ği bir kuvvetin meydana çıkanl
ması demektir. Meseli kendi 
söylediği rengi arttırması o . , 
ren~m arkadaşmm ümidinden 
f~zla kuvvetli olduğunu göste _ 
nr.; ~nk değiştirmek, deklare 
edilebılecek başka bir renle: bu _ 
1~~u~una işarettir; sanzatu ile 
degıştırmek ise bir evvelki dek
larasyonda söylenenden daha 
~~~tli onörler bulunduğunu 
bıldınr. 

Bir o~cu, artık belli ede • 
cek yenı kuvvetleri kalmadığı 
zaman susmalıdır. 
. Başlangıç deklarasyonuna ve 

nlen cevap arttırma zincirinin 
ilk halkasıdır. Bu ilk halka kar
şısmda ilk deklarasyon yapan 
kimse, üç durum önünde bulu • 
nur demektir. 
• 1 - Arkadaş ya pas demiı -

tır. 

2 - Ya söylediği ren~ tut-

valesile asını muhafaza ederek 
bütün kozlan çeker. Elinde iki 
ldğıt muhafaza etmesi lazım 
gelen (E) de ya karo damını 

boşaltmak ve yahut ta trefl da
mını muhafazasız bırakmak 
mecburiyetinde kalır. 

Prensip: Buna briçte "Viya
na açmazı,, derler. "Viyana aç· 
mazı,, basımdaki bir kağıdı sağ 
lamlaştırmak, ona kağıdın bir 
aşağısını elde muhafaza etmek 
ve sonra hasım ya o sağlam ka
ğıdını boşaltmağa, yahut ta sağ 
lamlaşabilecek başka bir kağı
dını muhafazasız bırakmağa 

mecbur kılmaktır. Bu "Viyana 
açmazı,, ekseriya bir rengin as 
ve üç ufağı mor da, dam ve bir 
ufağı elde, ruası da sağdaki o
yuncuda iken yapılır. Fakat bu 
açmaz, başka kombinezonlarla 
da yapılabilir. Mesela sağlam 
bir kiğıt morda, onun hemen 
bir aşağısını sağdaki oyuncuda, 
sağdakinin hemen bir aşağisile 
ufak bir kağıt elde olduğu za -
man olabilir. 

İstanbul beşinci icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 
rer oda takımları, halılar, aynalar, 
tablolar, masalar 11 Haziran 935 ta
rihine müaadif salı günü "saat ondan 
itibaren Kadıköy Kalamış Fenerbağ· 
çe caddesi 80 ı\umarah kö§kte satıla
cağından taliplerin yevm ve mahalli 
mezk<krda hazır bulunacak memura 
müracaattan lüzumu ilin olunur. 

(11932) 

İstanbul beıinci icra memurluğun· 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen onbet adet metin fud
bol topu 6-6·935 perıembe günü aaat 
onda Emnönünde Arpacılar caddesin
de 50 nmarah hanın birinci katında 

açık arttırma ile satılacaktır. Almak 
isteyenlerin yerinde bulunacak me
mura müracaatlan ilin olunur. 

(11931) 

evif l!Va ~r ~ 
' ~ t~ 

el)Meıe1 
Bir Piyanistin Musikiden 
Hoşlünmayan Kocası 

Şimdiye kadar kansının veya 
kocasının tam istediği gibi bir 
erkek veya kadın olduğundan 
bahseden gördünüz mü? Hayır. 
Mutlaka herkes eşinin bir veya 
birçok huylarından, hallerinden 
şikayet eder. Her huyu biribiri
ne uygun, tam bir eş bulmak 
mümkün değil gibidir. Yeter ki 
bu ayrılrklar büyük, pek büyük 
olmasın. 

Bomonti caddesinde Kadriye 
imzasile bize yazılan mektupta
ki şikayet işittiğimiz şikayetle
rin en hafifi olmak lizımgelir. 
Halbuki o dünyanın en büyük 
felaketlerinden birine uğramış 
gibidir. Bu da bir telakki mese
lesi. Mektubun son metnini oku 
yalım: 

" ... Hülasa on beş sene piya
no dersi almamın hiç bir kıyme 
ti yok demek. Çünkü anlamı • 
yan bir adamın yanında piyano 
çalınak bir azap olduğu gibi o • 
nun tarafından arada bir "A -
man rica ederim, çabuk kes!.. 
gibi ihtarlara maruz kalmak in
sanda musiki hevesini öldürü -
yor. Bütün hayatımı piyanoya 
vermiş olduğum için bu hal ben 
de tahammül bırakmamakta -
dır. Korkarnn ki bir gün •.• ,, 

Mektubun alt tarafını tahmin 
edersiniz. Bu genç ? :dm sene
lerce emek verdiği piyanodan 
ve musikiden anlamayan, oça -
!arken ya gazete okuyan, yahut 
uyuklayan bir koca ile karşıla -
şınca dehşetli bir inkisara uğra
mış. Haklı... Fakat bu tamiri 
mümkün olmayan bir f elik et 
değildir. Kocasının yeniden mu 
siki zevki apıam.aı kolay olma-
,1 ... ;:.. =-=·- - E.-~-'-~ ' ' ~ , 
musiki zevkini onun evde bulun 
madığı zamanlara saklayacak -
tır. Musiki sevmeyen bir adam· 
la yaşamak kolay mı?. dememe 
lidir. Çünkü acaba kocasının 
hoşlanıp kendisinin zevk alma
dığı - meseli şiir gibi, edebi
yat gibi, resim gibi - hiç bir 
sanat yok mu?. 

• Antalyalı olduğunu söyleyen 
zenginliğinden bahseden ve ya 
şının genç olmadığı anlaşılan 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Yeminli ehli vukuf tarafın· 
dan temamına 824 sekiz yiiz yirmi 
dört lira kıymet keailen Yeni Bağçe
de Arpa Emini, Eminci mahallesinde 
eski Tatlı kuyu yeni Bahçe yoku§U 
sokağında eski 8 yeni 10 No. lu önü 
divarla kapalı içinde bir kaç armut 
ve incir ağaçile harap tonozlu enkaz 
bulunan 2060 metre mürabbaı alanın 
daki bostan dairemizce açık arttırma 
ya çıkanlmıt olup ıartnamesi 
27-6-935 günlemeçinden itibaren di
vanhaneye asılarak 9-7-935 giinleme
çine raslayan sah günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde aatılacaktır. 
Arttırmaya girmek için yüzde yedi 
buçuk teminat akça11 alınır. Birikmit 
vergi belediye resimleri ve vakıf ica
resi müıteriye aittir. Arttırma gayri 
menkule takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmit betini bulmak prt olup aksi 
halde en aon arttıranm taahhUdU ye
rinde kalmak üzere arttırma 15 gi1n 
daha uzatılarak 24·7-935 günlemeçi
ne raslayan çarıamba günü ayni saat 

ve ayni yerde satılacak ve bu arttır
mada da kıymetin yüzde yetmif be
tini bulmzaa satıı 2280 No. lu kanun 
ahklmma tevfikan aatıı geri bırakıla
caktır. 2004 No. lu icra ve ima kanu· 
nunun 126 mcı maddesi ı:ıucibince i

potek aahibi alacaklılarla diğer ali 
kadarlann ve irtifak halda aabipleri
nin gayrimenkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını müsbit evrakile birlikte ve 
20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lizım olup aksi halde haklan tapu si
cillerile sabit olmadıkça aatıı bedeli
nin paylatına•mdan hariç kalırlar. Da 
ha genit bilgi edinmek iıtiyenlerin 
34/35 dosya No. aile dairemize mü• 
racaatlan ilin olwıUf. (1 H46) 

bir komisyoncudan aldığımız 
mektubun bir kısmı: 

••. Memlekette evli idik, çolu 
ğumuz çocuğ~muz vardı. Bura
ya ticaret kasdile geldik. Fakat 
bilmiyerek bir oyuna düştük. 
Bir gece bir alem edelim dedi 
arkadaşlar •.• O gece gözlerimiz 
de kararmış olacak ki ertesi gün 
bize iltilat eden bir hatunla söz 
leştik. O gün bugün bu Şişli 
yosması hala/imizdir. Aradan 
~ekiz sene geçti. Fakat hala bu· 
ra adetlerine uyamadık,· mem • 
lekete de gidemez olduk. Bizi 
beklediklerine dair mektuplar 
aldıkça gözümüzde tütüyor. Bu 
radaki .hatunun ona buna görün 
mesine aldırış ettiğimiz yok: 
fakat yazın plajlarda, kışın ba· 
/o/arda görünüşüne sabrımız. 
takatimiz yok. Bunun bir çaresi 
bulunmaz mı ki acab! .• 

Antalyalı tacirin bazı cümle 
ve kelime değişikliği ile derdi· 
ni yazdık. Ona bizim diyeceği • 
miz şudur: iki karpuz bir koltu
ğa sığmaz. Bu zamanda bir ka· 
dm, bir karpuz değil on karpuz. 
dur. Bir tanesini bir koltuğa sığ 
dmnak marifet iken ikisini mu· 
hafaza etmek ne güç iş, ne güç 
iştir! .. Antalyalı hali vakti yerin 
de olduğuna göre birinden biri
nin gönlünü hoş ederek bırak • 
malı; hem kendi, hem ikisi de 
bedbaht olan iki eşinden biri ra 
hat etmelidir. Mademki parası 
da var, geri kalanla -ı.:ısıl olsa 
haşır neşir olur. 

• lzmirden Fikret oğlu imzall 
metkuptan: 
. "'!• ~~IUJÜ tabsil içia 
leketime gelmiyeceğim. Bura • 
da iki aydanberi bir kızla sevişi· 
)·orum. Gideceğimi duyunca ni· 
şan/anmamızı istedi. Dört sene 
başka bir memlekette bulunaca 
ğıms göre onunla nişan/anmam 
doğru mudur?.,, 

Hayır... Mademki daha yeni 
tanışmışsınız. Seviştiğiniz bile 
daha belirmemiş demektir. 
Dört sene gibi uzun bir zaman• 
da iki aylık sevginizi unutur, gi .. 
dersiniz. Hele A vrupada ••• 

İstanbul asliye mahkemei 4 ünctl 
hukuk dairesinden : Vehbi Salimin 
Defterdarlık ve Erenköy kız lisesi ya 
nmda kötkünde oturmuş olan Karahi• 
aarh Kurt zade Mustafa aleyhine aç• 
tığı 934-1388 No. lu 2300 lira zararııı 
tah•ili davasından dolayı ilanen teb
liğata rağmen gelmeyen müddaaleyb 
Kara Hisarlı Kurt oğlu Mustafa bak• 
kında davacı vekili giyaben tahkikat 
yapılmasını iatemit ve giyabında tah• 
kikat icrasına ve bu bakdaki giyab 
karannm ilinen tebliğine ve tahki• 
kat icraaıtıa ve bu bakdaki giyab ka• 
rannm illnen tebliğine ve tahkikatııl 
2-7-935 ah günü saat 14 de taldan• 
karar verilmif oldutundan yukarda 
yanlı cUnde müddaaleyh mahkemeye 
gelmediği veya bir vekili kanuni gö~ 
dermediği takdirde giyabmda tabki• 
kata devam olunacağı ve bu busuata· 
ki giyab karannm da mahkeme dı
vanna a11lmıt oldutu ilin olunur. 

(11926) 

Aıliye mahkemeleri yenileme bill'O" 
ıundan : İstanbul Evkaf ictareaile 
Maçkada Teşvikiye mahallesinde bi• 
rinci yeni aokak 10 No. da Leman r 
raamdaki davanın yenilenme muaın• 
lesi maamda : Lemanm glSste~-1~ 
adresine yollanan davetiye tebbg 

lunmadan geldiği anlatılmakla bJ': 
landa bir ay müddetle ilanen teb 
ğat icraana karar verilmiş butund:; 
ğundan takikatın yapılacağı 3.7.9 

ıtl 
uat 10 da Büroda ham bulunına• ~ 
zumu teblii makamına kaim oııoa 
iiı:ere illn olunur. (11933) 

ZA Yt - Haydarpap BaşmUdUt~ 
ğünün 1070 numara ve 22-11·934 ~ 
rihli beyannamesine aid alınan 111 er 
ru ordino kayıptır. Yenisini •~ 
ğu. Eakiainin hükmü yoktur. AD 
Nakilvaa Umumiye Sirkct:i. 
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BALKAN OYUNLARI 
Dekatlon Ve Maraton 

Müsabakaları 

Bayan Lanitis 100 metre uzun atlama 
[ Muhabir.m.z bildiriyor ] İkinci gün 

Atina, 26 

Bu sene, sonbahara doğru 
"I'tirkiyede yapılacak olan Bal -
kan oyunlarının, Dekatlon ve 
Maraton yarışları, dün ve bu -
gün burada yapıldı. Bunlara 
1'ürkiyeden giren olmadığı için 
h.urada yapılmalarına karar ve-
..... ı....._ :.~: 

Bu Balkan oyunlarında De · 
katıon ikinci ve Maraton altıncı 
defa olarak yapılmaktadır. 

Oyunlara, Bulgaristan, Ro -
2lıanya, Yugoslavya ve Yunan 
~tletlerinden 23 kişi girdiler. 
"°Unlardan dokuz atlet dekat
lon'a, on dört atlette Maratona 
girmek üzere yazılmışlardı. İş -
te Dekatlona girenlerin isimleri 
Ve milliyetleri: 

Bulgar: Belleff, Doyçeff, 
Romen: Saklani, Herold. 
Yugoslav: Buratoviç, Mikis. 
Yunan: Paterakis, Traolos, 

Floros. 
İlk gün dekatlondan 100 met

te, uzun atlama, gülle atma, 
l'ilksek atlama ve 400 metre ya
llıldı. Malllm olduğu üzere her 
atlete, aldığı derece itibarile pu
~an verilmektedir. Geçen Bal -
an oyunlarında dekatlon'u 
~Ulgarlar 6423 puvan ile ka -
~annuşlardı. Ve bu, aynı za -
~anda Balkan rekoruydu. Arsr-
lusaı dekatlon rekoru 7824 pu

'-'andır. İlk gün en fazla puvan 
~ene Bulgarlar aldılar, ikinci 
Y~r~ceyi Yugoslavya, üçüncü -

U 1se Yunanistan aldı. 
llk gün 

l'ı lste ilk günün müsabaka so-
Uçları: 

tı:ı l>o:vçeff (Bulgar) - Yüı metre: 11,1; 
la~n atlama: 6,75, gülle: 12,73: yüksek at-
3so;) 1,60; dört yüz metre 53,4 (Puan: 

tı:ı lıellcff (Bulgar) - Yüz metre: 11,6, 
ıı.ıf: atlama: 6,17; gülle: 10.31; yüksek 

c:a: 1,6"· ~ört yüz metre 55. 
uan: 2996) 

lı lierotd (Romanyalı) -Yüz metre: 11,7 
at~n atlama: 6,38; gülle: 11.81; yüksek 
2g4~: 1,70; 400 metre: 5,86. (Puan: 

lı:t~ikiç (Yugoslav) - Yüz metre: 11,2; 
4~~ atlama: ~,57; ~ülle: 11,63: yüksek at · 
3352) 1,80; dort yuı metre: 55,7. (Puan 

ııtaterakia (Yunan) - Yüz metre: 11,7; 
ıı.u1111 atlama: 6,72; gülle: 11,28; yüksek 
11.ıı~rtıa 1,70; dört yüz metre: 53.6. (Pu-

• 3307) 

lJ;'raoıos (Yunan) - Yüz metre: 11,9: 
illi Un atlama : 6,40: &ülle: 11,03; yüksek 
;ı.11~ın2 a: 1,70; dört yüz metre: 57,8. (Pu-

. 992) 

11. Bu ilk gün Romanyalı Sakla
~· Yugoslavyalı Buratoviç ve 
r>.unanıııardan Floros yarışlara 
~1rıtıediler. 

Bugün pazar olmak münase
betile stadyom çok kalabalıktı. 
Dekatlon yarışlarının geri ka -
lan beşi yapıldı ve şu neticeleri 
verdi: 

Doyçeff (Bulgar) - 110 manialı: 18.2; 
disk: 37,53; sırıkla yüksek: 3,81; cirit 
45,14; 1500 metre: 5,22. (Genel puan: 
'°*'0) 

Belleff (Bulgur) - 110 manialı: 19.3; 
disk 27,34: Sırıkla yüksek : 3,30; cirit: 
43,82; 1500 metre: 5.08. (Genel puan: 
5268) 

Herold (Romanyalı) -110 manialı: 17,2 
disk 33,63; sırıkla yüksek 3,1 O: cirit 46,35 
1500 metre 5,08; (Genel puan 5537) 

Mikiç (Yugoslav) - 110 manialı: 18,7 
disk 32,99; sırıkla yüksek: 2,70; cirit: 
49,40; 1500 metre: 5,06 (Genel puan: 5691) 

Peterakis (Yunan) - 110 manialı: 19,3 
disk 33.09; sırıkla yüksek: 2,70: l.:İrit: 

50,92; 1500 metre: 5,02. (Genel puan: 
5666) 

Traolos (Yunan) - 110 manialı: 18,6; 
disk: 29,30: Sırıkla yüksek: 3,51: cirit: 
48.30; 1500 metre: 1200 metreye (elince 
yarışı bırakmış, puan alamam11tır. (Genel 
puan: 5160) 

Böylece, Bulgar Doyçeff ge
çen sene olduğu gibi gene birin 
ci olmuştu. Fakat geçen sene 
6423 puvan alan Doyçeff bu se
fer ancak 6293 puvan alabil -
mişti. Hem de uzun atlamada 
Bulgar rekorunu kırdığı halde. 

Yugoslav Mikiç 5691 puvan 
ile ikinciliği kazandı. Mikiç i -
kinciliği yüksek atlamada 1,80 
atlamak suretile kazanmıştı. 
Yoksa Yunan Paterakis ikinci 
oluyordu. Bu yüzden yirmi beş 
puvan farkla i:J~üncülüğe düştü. 

Maraton 

Maraton'dan A.tinaya olan 
42, 195 metrelik mesafe üzerin -
de koşulacak olan yanşa iki 
Bulgar, iki Romanyalı, üç Yu -
goslavyalı ve yedi Yunan ola • 
rak on dört koşucu girecekti. 

Yunanlrlardan Kiryakidis 'in 
koşuya girebilmesi mesele ol -
du. Kıbrıslı olduğuundan İngi -
liz tebasmdan olan bu gencin 
Balkan oyunlarına giremiyeceği 
söyleniyor, itirazlar oluyordu. 
Yunanlılar ısrar ediyorlardı. 
Nihayet kat'i bir karar verile • 
medi ve yarışa, hariçten girdi 
denildi. Velhasıl mesele oldu. 
Bundan başka, kaydedilmediği 
halde, yarış harici koşmak üie
re Saras isimli bir Yunanlı dalıa 
yarışa girdi. Böylece on beş ko
şucu bu yorucu müsabakaya gir 
miş oluyordu. 

Derhal şunu söyliyelim ki, 
Yunanlıların ve aynı zamanda 
Balkanların olan 2 saat 49 daki
ka 42 saniyelik rekor kırılmadı 

Doyçeff ( Bulgar) 

Bayan Sferyiu Yunan kadm disk rökorunu kırarken 
(dünya rekoru 2 saat 32 daki - Otuzuncu kilometreye yakla
ka): Yarış 3 saat 7 dakika 40 şırken, Trikalis geri kalıyor ve 
saruyede Romanyalı Gali ~ara - biraz sonra, bütün diğer Yunan-
fından kazanıldı. Yarışa gıren - b 
1 ·11· tl · 1 d h koşucularla beraber, artık u er ve mı ıye en şun ar ı: 

Haralambieff Bulgar, Fingaroff Bulgar, işi beceremiyeceğini anlayarak 
Gali Romen. Topala Romen, Belas (Yu- yarıştan çıkıyorlar. Ve vaziyet 
goslav, Spom Yugoslav, Starman Yugos- ·· 1 luyor · 
lav, Varçakis Yugoslav, Vamvakusis Yu- şoy e O • 
nan. Rumelyotis Yunan, Stefanu Yunan, 1 nci Kiryakides 2 saat 9 dakika 20 sa-
Trikallis YunaR. Kj.-yakidis Yunan, Saras niye. 
Yunan. 2 nci Topalla 2 saat 11 dakika 20 sani-

Nasıl oldu? 

Saat 15 te Maraton'dan kalk
tılar. Hava sıcak, ve üstelik a -
ğır. Sam yeline benzer bir de 
rüzgar esiyor. Motosikletler, o
tomobiller, bisikletliler vesaire .. 
Koşucular, mesafenin uzunlu . 
ğunu gözönünde tutarak gidi -
yorlar. Fakat on kilometre ka -
öar sonra gruplar beliriyor. 
En baştaki grup dört kişi. Bun
lar Topalla, Kiryakidis, Trika -
lis ve Gal.. 

Yirmi beşinci kilometrede va
ziyet şudur: 

1 nci Topalla ve Kiryakidis l saat 44 
dakika, 43 saniye. 

2 nci Trikalis 1 saat 46 dakika, 45 sani
ye. 

3 ncü Gall 1 saat 47 dakika, 47 saniye. 

ye. 
3 ncü Gall 2 saat 13 dakika, 34 aaniy~,. 
Böylece, ve aynı sıra muhafa

za edilerek otuz beşinci kilomet 
reye geliyorlar. Fakat Gall, Kıh 
rıslı Kiryakidis ile aralarındaki 
mevcut dört dakikalık farkı 17 
saniyeye indirmiştir ve vaziyet 
şudur: 

1 nci Kiryakides 2 saat 35 dakika 30 sa-
niye. 

2 nci Topalla 2 saat 35 dakika 37 sani
ye. 

3 ncü Gall 2 saat 35 dakika 47 saniye. 
Bu sıra Atina civarındaki So

tiria verem hastahanesinin bu -
lunduğu yere kadar muhafaza 
ediliyor. Oraya gelince Roman
yalı GalJ hızlanıyor ve stadyo
ma, Kiryakidis'ten iki dakika ev 
vel gelerek, 3 saat 7 da~ika 40 

Yunan Kadınlar . 
Bir Günde 5 Rökor Kırd 

. 

Paterak·s (Yunan ) 100 metreyi bitiriyor 

Atina, (husui muhabirimiz 
yazıyor) 

Bugün Balkan oyunlarının a
çılmasıyla beraber, aynı za -
manda, muhtelif kulüplere men 
sup Yunan kadınlan da atle -
tizm müsabakaları yaptılar ve 
bir günde beş kadın Yunan re • 
koru kırmak suretile büy'ük bir 
muvaffakiyet gösterdiler. 

1Jk müsabaka 100 metre sürat 
koşusuydu. Yunan rekoru 13 
saniye idi (dünya rekoru 11.8). 
Bu müsabakaya sekiz genç ka
dın girdi ye bayan Lanitis 12,9 
ile, esasen kendisine ait olan 
Yunan rekorunu kırdı. İkincili
ği, bu bayanın kız kardeşi 14 sa
niye ile aldı. 

Disk atmada Yunan rekoru 
27,92 idi (dünya rekoru 43.08). 
Bayan Steryu güzel bir stil ile 
diski 30.52 metreye attı ve Yu
nan rekorunu kırdı. 

Bundan sonra uzun atlama 
yapıldı. Yunan rekoru 4,78 met
re idi (dünya rekoru 5,98). 100 
metrede rekor kırmış olan ha -
yan Lanitis ilk atlayışta 4,68, 

ikinci tecrübede 4,89 yapara!{ 
yunan rekorunu kırdı. Fakat bu 
nunla iktifa etmiyerek bir üçün
cü tecrübe daha yaptı ve bu se· 
fer 5.09 metre atlayarak eski re
koru büyük bir farkla kırdı. 

Bugün, Yunan kadınları için 
hakikaten bir zafer günüydü. 
İlk üç müsabakada üç Yunan 
rekoru kırılmıştı .. 

Dördüncü müsabaka olarak 
cirit atıldı. Yunan rekoru 26,40 
metre idi (dünya rekoru 44,64) 
Disk rekorunu kıran bayan Ster 
yu diskteki stilinden daha yük
sek bir stille ciridi 29,70 metre· 
ye attı ve bir rekor daha kırdı. 

Dördüncü müsabakada kadın 
lar dördüncü rekoru da kırmış
lardı. Geriye beşinci ve sonuncu 
müsabaka olan 4x50 bayrak ko
şusu geliyordu. Kadınlar bu 
koşuyu da 30.4 saniyede yaptı -
lar, 31 saniye olan Yunan reko
runu kırarak, beşinci müsaba .. 
katarıyla beşinci zaferlerini de 
kazandılar. 

Fikret ADIL 

saniyede yarışı kazanıyor. 1 Kiryakidis'in ikinci olarak ka • 
Yarışı bitirenler sıra:;ıyla şun bul edileceği şüphelidir. Saras' .. 

Iardır: ın beşinciliği de, yarış harici koş 
1 Galt Romanya. tuğundan resmi değildir. Bu 
2 - Kiryakides Yunan. mektubu yazarken henüz vazi -
3 

- Topala Romanya. yet resmen tahakkuk etmiş de-
4 - Spom Yugoslav. _ "ld' 
5 - Saras Yunan. gı 1. 

r 
Fakat yukarıda dediğim gibi, • Fikret Adil 

Atinada yapılan Balkan 'oyunlarmın dekatlon 
mUsabakalarmda ulusların törönU 
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"MEIN KAMPF,. 

KAVGAM 
( ON YEDiNCi ASIR KORSANLARI J 

lngiliz Deniz Tarihinden .Bir Yaprak 
H i t 1 e r' i n y a z d ı '1 ı k i ta b 

[BU ESERDE ILERI Delikanlı daha sıkı bir disipline 
SURÜLEN . DUŞUNCE girecek, burada kendi memle -
VE DUYGULARLA HiÇ ketinden başka yerlerden gel -
BlR BAGIMIZ YOK - miş genç Almanlarla devamlı 
TUR. BU TEFRIKAYJ bir temasta bulunacaktır. Belki 
BÜTÜN DÜNYADA DE- bu genç Almanların lehçelerini 
DlKODU UYANDIR - kendi lehçesinden başka bula -
MIŞ SiYASi BiR VESi- caktır. Fakat hepsinin ırka ve 
KA OLARAK NEŞRE- yurda karşı olan müşterek de • 
DiYORUZ.] rin bağlılığına da şahit olacak

Bedenin terbiyesi ve karakte
rin sağlamlaştırılması için, Al
manyada takip edilen terbiye 
usulleri de ıslaha muhtaçtır. Bu 
usullerde yapılacak ıslahatta üç 
esası gözönünde bulundurmak 
lazımdır: 

l - Talebenin genç kafasını 
malUmatla doldurmağa çalışma
malıdır. Talebe, faydasını gör
mediği bu malfunatın yüzde sek
sen beşini unutuyor. Bilhassa 
ilk ve orta mekteplerin tedris 
programları çok sakattır. Bir 
defa çok yüklüdür. Asıl olan ka
faya sonradan unutulacak malfı
matı .zorla doldurmak değil, ka
fayı ıyi ile kötüyü fark ve tem
yiz edebilecek bir muhakeme ka
biliyetine yükseltmektir. 

Bitler talebenin fransızca öğ
renmeleri mecburiyetini beğen
mez. Çünkü talebenin çoğu bir 
daha bu dili kullanmağa fırsat 
bularnıyacaklardır. 

Tarih tedrisatı da mühim nis
ibette hafiflettirilrnelidir. Mazi
yi bilmekten ziyade, milletin is
tikbalinin taalluk ettiği şartları 
öğrenmek her halde daha fay -
dalıdır. Binaenaleyh milli hükfı
metin mektep hocasından iste -
diği şey, talebesine vatanın ken
disinden neler beklediğini öğret
mesidir. 

2 - AJman mekteplerindeki 
tedrisat idealizmin icaplarına 
da uygun değildir. Yani mukad
des Cermenlik davasındaki he
yecanı beslememektedir. Mek -
tep kitaplarında fenne, riyaziya
ta, fiziğe, kimyaya verilen yer 
fazladır. Hiç şüphesiz bu ilimle
rin her b iri ayn ayrı faydalı şey 
lerdir. Fakat talebe, bir meslek 
:intihabı zamanı gelip te, kendi
sini o mesleğe bağlayabilecek 
kabiliyete eriştiği zaman ... Yurt 
sevgisini genç kalplere yerleş -
tirmek için, fenni tedrisattan 
ziyade edebi tedrisata ehemmi
yet verilmelidir. 

3 - Tedrisat, hatta fenni 
aahi olsa, çocuğun ruhunda mil-
11 gururu inkişaf ettirecek tarz
da yapılmalıdır. Çocuğa bir Al
manın her hangi bir ihtiraından 
bahsedilirken, çocuk bu adamın 
kendi kanından ve kendi ırkın
dan yetiştiğini kuvvetle duyma
lıdır. 

B i r çocuğun k e n d is in i 
iliklerine kadar Alman olduğu
nu ta içinden duyarak yetişmesi 
kadar güzel bir şey olamaz. 

Çok vakıt geçmeden bu çocuk 
askere gidecek, o zaman da or
du, bu delikanlının terbiye ve 
teşekkülünü tamamlayacaktır. 

" TAN " m tefrikası : 35. 

tır. 
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Dış siyasa 
Bitlerin kitabında dış sıya -

saya ayırdığı sayfalarda, kat'i
yet ifade eden bir çok fikirleri 
vardır. 

Milli hükumet, teşekkülü, teş 
kilatı, gençliği yetiştirmesi nok
to.smda komşularına karşı ala -
cağı vaziyeti gözönünde bulun
durarak ona göre hareket etme
lidir. 

Milli hükumetin komşularına 
karşı alacağı vaziyet ne olabi -
lir? 

Milli hükumet, sadece Alman 
ırkının menfaatlarım müdafaa 
kaygısından mülhem olarak va
ziyet alabilir. 

Bitlerin dış sıyasası tarnarni
le realist olacaktır. Bunun için 
de Bismarck'ı model alacaktır. 
Fakat her sahada Alman İmpa
ratorluğunun kurucusunun yap
tığını yapacak değildir. Bir defa 
o zamanki devirle şimdiki devir 
arasında büyük farklar vardır. 

Onun için işe başlamazdan ev -
vel, elli yıl önce Bismarck'ın ta
kip ettiği politikayı yürütmek 
değil, şimdi takip edilecek en 
iyi politikanın ne olabileceğini 
tayin etmektir. 

İlkönce, kim olursa olsun, Al
manyaya muhabbet gösteren ec 
nebilerin bu dostluklarına hiç 
bir kıymet vermemek lazımdır. 
Politikada dostluğun yeri yok -
tur. Bir İngiliz, İtalyan veya 
Amerikalı olsun, bir 'hükUmet 
adamı, kullandığı dilde ne ka -
dar dostane olsa ve bu dostlu -
ğunda hakikaten ne derece sa • 
mimi bulunsa, bu adamın hiç 
bir zaman Almanya için değil, 
ancak kendi memleketi iÇin ça -
lıştığıru gözönünde bulundur -
malıdır. Şu halde kendisini baş
kasına sevdirmeğe kalkışmak, 
bir nevi budalalık olur. 

Zaten Almanya şimdiye ka -
dar kendisini çok sevdirememiş
tir. İki memleket pek iyi anla
şabilir, biribirlerine muzaheret 
gösterirler, fakat bu, biribirleri
ni sevdikleri için değil, sadece 
ortada müdafaa edilecek müşte
rek menfaatlar bulunduğu için
dir. 

Bir memleket mukadderatım 
eline alan hükumet adamının 
sanatı, menfaatını idrak edip 
davasını kendi memleketinin 
davası ile birleştiren bir mütte
fik bulmaktır. 

(Arkası var) 

yor musunuz? 

17 inci asır korsanları arasın
da (Madagaskar Kralları) adlı 
korsan çetesinin başına geçen 
A very kadar enteresan bir şah
siyet yoktur, desek yeridir. 
Avery'nin kahramanlık hikaye
leri, muvaffakiyetli maceraları 
dillere öyle parlak ve renkli bir 
şekilde destan olmuştu ki, bir
çok gemiciler sırf bu maceralar
da bulunmak için işlerini güçle
rini bırakıyorlar, onun peşine 
takılıyorlardı. 

Hollanda, İngiltere ve İspan
ya bu zamanlarda Fransızların 
Martinique adasında ve Peru 
lspanyollannm da açık deniz· 
!erdeki kaçakçılıklarından, vur
gunlarından bıkmış, usanmış ve 
bunun önüne geçmek için arala
rında anlaşmışlardı. Sahil mu
haf ızlan azlık ve böyle büyük 
mikyasta kaçakçılığın önüne 
geçecek kadar kuvvetli değildi. 
Korsan gemileri ayni zamanda 
son derece sür'atli ve iyi teçhiz 
edilmiş bulunuyordu. Bu şartlar 
altında bu işin önüne geçemiye
ceğini anlayan İspanyol hüku -
meti İngiltere ve Hollandadan 
ödünç harp gemileri alınış; bun
lara ilave, Bristor tacirleri de 
İspanyollara 120 şer tonluk ve 
beherinde otuz top bulunan iki 
gemi daha hediye etmişlerdi. 

Bu gemilerin isimlerini "Du
ke" ve "Duchess" koymuşlar ve 
biter bitmez hemen Corona li -
IT''lnına İspanyol hükumetinin 
vereceği emirleri beklemek üze
re yola çıkarmışlardı. 

Avery, "Duke" adlı geminin 
kaptanıdr. İyi terbiye görmüş, 
cesur, ufak tefek şeylere aldır
maz bir yaratılışta idi. Tayfaya 
kendisini çabuk sevdirdiği gibi, 
"Duchess" · adlı geminin tayfa. 
sını da kendine bağlamıştı. Esa
sen "Duchess" in kaptanı Gib
son geceli, gündüzlü içiyor; hiç 
ayık gezmiyordu. 

Bir gece saat ona doğru Kap
tan Gibson yine zilzurna sarhoş 
yatağına kargatulumba götürü
lüp yatırılmıştı. Avery'yi seven 
tayfa geminin filikasını indire
rek "Duke" süvarisini keyfiyet
ten haberdar etmişler, o da bü
tün tertibatı alarak ertesi sabah 
erkenden "Duchess" e baskın 
yaparak kaptanı Gibson'u yata
ğında bastırarak gemiyi esir al
dığını bildirmişti. İçtiği kuv -
vetli rum'un tesirinden henüz 
kurtulamıyan Gibson evvela va
ziyeti anhyamamış ve Avery 
onunla alay ediyor farzederek: 

"Bırak şu boş lafları yahu! 
Hava nasıl?" sualini soı:nıuştur. 

"Hava mükemmel, dostum; 
pupa yelken, denize açıldık." 

Bu sözler üzerine kendine ge
len Gibson işi tatlıya bağlamak 
istemişse de A very: 

"Madagaskar'a g i d i y o -
ruz. Kendim ve tayfanı için 
bundan sonra hükiirnet filan 
mevzuu bahs değil! Talana çık-

- Uzak değil. Bahçenin ö -
nünden geçen otobüse binerse -
niz oraya götürür. Taksiye bi -
nerseniz on dakikalık bir yol -
dur. 

- Vay, dedi, siz biraz bura
da durunuz. 

Jack emniyet müfettişinin sı
kıntılı bir vaziyette kaldığını ilk 
defa görüyordu. 

- İhtiyar bir teyzem var, ev
veta kendisine haber vereyim. 
Çünkü kadıncağız ziyaret ka -
bul etmeğe alışkın değildir. Be
nim karım olmadığını biliyor -
sunuz. Evin işlerine teyzem ba
kıyor. 

Jack bir taksi çağırmadan 
evvel, bir müddet tereddüt etti. 
~er ~alde Parr böyle sebepsiz 
bır zıy~rete hayret edecekti. 
Maamafıh kararını verdi bir o-
tomobil çağırdı. ' 

tık, anhyamadın mı budala sar
hoş. Hem sen artık kaptan filan 
değilsin! İstersen seni yaver 
olarak alakoyarım" dedi. 

Gibson buna muvafakat et
medi. Bunun üzerine onun bir 
sandala binerek karaya çıkma
sına müsaade etti. 

Artık "Duke" büsbütün ser
best denizlerin üstünde uçup 
gidiyordu. Madagaskar'a doğru 
birkaç gün denizlerde çalkan -
dıktan sonra Hindistan'dan ka
çan iki küçük korsan gemisine 
rastgeldiler. Bunları esir et
mekte hiç güçlük çekmiyen 
A very onları da arkasına taka
rak iki gün iki gece şiddetli bir 
denize tutuldu. Tayfadan birço
ğunu bile deniz tutmuştu. Niha
yet hava açtıktan bir saat sonra 
büyük bir tüccar gemisine tesa
düf ettiler. Gemiye dur emri ve
rilir verilmez derhal teslim bay
rağını çekmişti. Bordasına ya -
naştrkları vakit geminin Büyük 
Mogul tarafından kiralanmış 
olduğunu ve kızının M uham
med'in mezarını ziyarete git
mekte olduğunu anladılar. Ge
mide o kadar çok altın ve kıy
metli eşya buldular ki, birdenbi
re hepsi şaşırmıştı. Elmas ve 
kıymetli taşlar göz kamaştıra
cak mahiyette idi. A very ve ar
kadaşları gemiyi iyice soyduk
tan sonra talie terkedip yine 
doğru Madagaskar istikametin
de yol aldılar. 

Fakat Avery elde ettiği bu 
zengin hazineyi İngiliz olma -
yan tayfa ile paylaşmak niye
tinde değildi. Bunun için İngi
liz arkada§larını tophyarak bir 
plan kurdu. 

Vurgunun tayfaya ait olan 
kısmı Hindistan'dan firar eden 
ve Avery tarafından zaptolunan 
küçük gemilerde idi. Bunu 
"Duke" sefinesine almak lazım
dı. Çünkü küçük gemiler, düş -
man tarafından hücuma maruz 
kalırsa kendini "Duke" gibi so
nuna kadar müdafaa edecek bir 
halde değildi. Bunun için kü
çük gemilerin tayfa başını ça
ğırarak meseleyi anlattı ve böy
le bir hareketin kendi iyilikleri 
için olduğunu söyledi. Avery'ye 
inanan tayfa başları buna he -
men muvafakat ettiler ve bütün 
paralar ve mü c ev h er 1 er 
"Duke" e nakledildi. 

Bunun ertesi gece Avery bü
tün yelkenleri açarak gecenin 
karanlığında yolunu değiştirdi 
ve çok az zaman sonra Antilles 
adaları istikametinde pupa yel
ken uçmağa başladı. Kendi tay
fası arasında küçük gemilerden 
gelen vurgunu şöyle sudan bir 
taksim geçtikten sonra en kıy
metli taşları kendi kemerine 
atarak birinci talandan en aşağı 
25 bin İngiliz altınlık bir karla 
çrlomştı. 

"Duke" bundan sonra Proir
dence adasına kadar hadisesiz, 

Yemeğini bitirdi: 
- Ortalık alt üst .. Her halde 

bizi mazur görürsünüz, dedi. 
Yeni bir şeyler mi öğrenmek 

istiyordunuz? 
- Brabazonun tevkif edildi -

ğini işittim. Acaba bu zattan ye 
ni malumat alındı mı? 

- Bilmiyorum, belki olabilir. 
Edgar Wallace 

Kimseyi göremeyince, yoluna 
devam etti. 

Az sonra, çiçeklerin öte tara
fında bir insan gölgesi gördü, 
durdu. Öteki adam da durdu. 

Bu da ne dernekti? Herifi 
yakalamak için arkasından koş
malı mıydı? Haydi cannn, belki 
de dilencinin biridir. 

Parr'ın köşkünün kapısı önü
ne varınca, gene tereddüt etti. 
Gene aynı kararla kapıyı çaldı. 

Kapıyı bizzat emniyet müfet
tişi açmıştı. Yüzünde hayrete 
benzer his bir alamet yoktu. 

- Giriniz, dedi, ben de şimdi 
geldim, yemek yiyordum. Siz 
her halde çoktan yemişsinizdir. 

Parr yemek odasına girerek 
kapıyı kapattı. Bir dakika geç -
ti, iki dakika geçti, içeride gidiş 
lcr, gelişler oldu. Parr tekrar ka 
pıyı açtı, yüzü eskisinden daha 
ziyade kızarmıştı: 

- Giriniz, dedi, rica ederim 
oturunuz. Sizi biraz beklettim 
affedersiniz. 1 ' 

En iyi adamlarımı kendisini da
ima gözönünde bulundunnağa 
memur ettim. Hatta zindancıyı 
dahi odasına girmekten menet
tim. 

- Her halde babamın katili 
Siblynin başından geçen şeyin 
tekerrür ettiğini istemiyorsu -
nuz. 

- Tabii.. Siblynin zchirleni -
şi Kızıl Çenberin en esrarengiz 
marifetlerinden biri değil mi? 
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Karanlıkta bir silah sesi 

yol verdi. 
İrlandaya gelir gelmez, tay

fasından on sekiz kişi o zaman 
İngiltere adalarında cari bir ka
nundan istifade ederek cürüm
lerini itiraf ve affedilerek hah -
riyeye geçtiler. 

A very elmaslarına İrlandada 
müşteri bulamadığı için parası.z 
kaldı. Kendisini terkedeıı 18 kı
şinin yerine yeni adam alarak 
bu sefer yine Madagaskar sa
hillerine geçip gitti. . 

İngilterede halk arasında 
A very'nin kahramanlık menki
beleri o kadar yayılmıştı ki, her 
kes onu artık büyüic bir korsan 
diye tanıyordu. Büyük Mogo -
lun kızile evlendiğine dair tür
lü türlü şayialar deveran edi
yordu. Madagaskar' ic. kendisi
ni kral ilan ettiğini söyliyenler 
de vardL Fakat işin doğrusu 
zavallı korsan kemerindeki el
masları satamamak yüzünden 
tayfasına yiyecek bile tedarik 
etmekten aciz bir mevkie düş -
müitÜ. 

A very'nin maceralarını mu -
savver olmak üzere yazılan 
"Şen Korsan" adlı piyes İngil
terenin her tarafında o kadar 
büyük muvaf fakiyet kazanmış
tı ki, onu gönniyen bir lngilize 
tesadüf etmek güçtü. Bütün 
bunlara rağmen A very halinden 
memnun değildi. Çünkü kor-

yandırıyordu. Delikanlı daha 
fazla düşünemedi. Çünkü Parrın 
söylediklerini dinlemek lazım -
dı. Emniyet müfettişinin de ge
vezeliği pek üstünde idi. Hatta 
amirlerinin kendi hakkında şi -
kayet ve serzinişte bulundukla
rını bile saklamadı: 

sanlık onun fikrince daha bü
yük daha esrarengiz maceralar 
d~ekti. Halbuki şimdiye ka
dar sadece ortalığı korkutmuş, 
kimse önüne çıkamaz olmuştu. 
Halbuki o hakiki macera isti -
yordu. 

Nihayet bir eylUl sabahı bu 
emeline de nail oldu. İngiltere 
Kralı Üçüncü William ve nazır
ları artık A very'yi yola getir -
mek zamanını otdiğine kaı:ar 
vererek onu yakalamak üzere 
arkasından iki harp gemisi çı
karmışlardı. Madagask~r. ~nle
rinde iki Hollanda gemısını ya
kalıyarak talan etmekte iken 
A very'yi yakalıyan kralın harp 
gemileri ile kanlı bir müsade -
me başladı. 

Sabahın sisleri içerisinde ma· 
vi deniz insanı sarhoş edecek 
kadar sakin ve durgundu. Böy
le bir günün başlangıcında işte 
Avery hayatının en heyecanı:. 
macerasını yaşıyordu. İki bu
çuk saat süren deniz harbinde 
tayfasından kırk üçünü kaybe
den Avery kanlarile denizleri 
boyayan kahraman arkadaşları· 
nrn denizin üstünde yüzen ce
setlerine bakarak gözleri yaşar
dı. Zaten yedi kişi kalmışlardı. 
Bunlardan yarısı da yaralı, işe 
yaramaz bir hale gelmişlerdi. 
Teslim olmaktan başka çare 
yoktu. Belki biraz sonra g~ı:tisi
ni de batıracaklar; kendısı ds 
berhava olacaktı. 

Yaşlı gözlerle teslim bayra
ğım çeken Şen Korsan bacağın
dan aldığı yaranın tesirile h~
nüz kral askerleri kendini esır 
almadan, bayılıp kendinden 
geçmişti. . 

A very gözlerini açtığı vakıt 
kendini mükellef bir kaptan ka
marasında buldu. Bn.ağı soıı 
derece ağrıyordu. Biraz sonra 
kapıdan içeri giren ihtiyar kaP" 
tan kendisine kralın emirname
sini okudu: . 

"Kahramanlık rnenkibelerı 
ve denizler üzerinde • ·arattığı 
korku ve dehşet ile bütÜn İngil
terenin sevgisini kazanan kaP .. 
tan Avery'nin affedilerek bah• 
riyemde hizmet etmek üzere İn"' 
giltereye avdetine müsaade et-
tim." . Bahçe yolunun köşesini dö -

nerken, karşısına bir adam, u • 
zun boylu bir polis memuru çık
tı. Aynı zamanda da çiçeklerin 
arka tarafındaki adam ortadan 
kayboldu. 

Delikanlı polis memuruna 
yaklaştı: 

- Rica ederim, Stamford so
kağının nerede olduğunu bili -

- Teşekkür ederim, benim 
için rahatsız olmayınız. Braba
zon un tevkif edildiğini işittim 
de, biraz sizinle görüşmeğe gel
dim. 

Parr, eli yemek odasının ka
pısının tokmağında, misafirini 
içeriye almak üzereyken birden 
bire durdu: 

Parr'ın teyzesi yüzü çok buru 
şuk ihtiyar bir kadındı. Parr bu 
kadınla çok alakadar görünüyor 
du. Ö gidip geldikçe gözlerini 
kendisinden ayırrnayor, bir şey 
söylemek isterse, hemen söze 
karışıyor, daha doğrusu kadın -
cağıza fazla söyletmek istemi -
Y.Ordu. 

Parr elli yaşından fazla gö -
rünmiyordu. Jack zihnen garip 
bir intiba altında kalmıştı. Bu -
lunduğu odada her şey yerli ye
rinde olduğu halde, neden in -
sanda bir intizamsızlık hissi u -

- Tabii böyle bir alay cina -
yet cezasız kalınca, hükumetin 
de umum efkar karşısında va
ziyeti rnüşkülleşiyor. Ripper rne 
selesinden beri arkası arkasına 
bu kadar cinayet olmamıştı, el
li senedenberi ilk defa olarak ha 
kiki bir cani teşkilatı karşıısnda 
bulunuyoruz. Başka zamanlar -
da bu nevi teşekküller kendi iç
lerinden infisaha uğrarlar. An -
cak bunları sıkı ve sağlam tuta
bilecek şey biribirlerine karşı 
mütekabil sadakadan olabilir. 
Halbuki ben iki suç ortağının 
biribirlerini bir gün ortaya ver
mediklerine hiç rastlamadım. 
Halbuki Kızıl çenberi kimseye 
itimadı olmayan bir şef idare 
ediyor. Suç ortaklarından hiç bi 
risi kendisine ihanet edemez. 

.(Arkası var). 

Demek onu kral hem af f edı
yor, hem de denizlere hakim trı
giltere bahriyesinde ona iş ve· 
riyordu. ··rı 

İngiliz bahriyelileri bugu ... 
bile aralarında Şen Korsa~ ~~1' 
refine kadeh kaldırırlar; Buytl 
Mogol'un kızının aşığı şerefinC 
di~e kafaY.I tüssülerler. 
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Bu bir vatan 
Hainliğidir! 

Bu bir vatan hainliğidir. 
Ek~nomsal savaşta Türk 

rençberinin bir yıllık alınterini 
onun yetiştirdiği maim kıyme -
tini düşürerek ayaklar altına al
nıak yalnız insanhk taraf nnıza 
acı ;erİnek ve memlekete bu ka-
~ :.g:. ••elm dö+ias ıııiktar:uu 

azaltmak demek değildir. Bu, 
tıpkı silahla yapılan bir harpta 
erzak kollarının geçit yerlerini 
düşmana casuslayıp, düşman 
tayyarelerine bu kollan b ..... nbar 
dıınan ettirmek ve bu yüzden 
cephedeki bir Türk kolordusu -
nu yiyeceksiz bırakmak gibi bir 
vatan hainliğidir. 

İllallah artık be yahu! Her 
sene böyle mi olacak bu? Öde -
nıiş ovası bu ihtikarlar yüzün -
den, yalnız keselerini düşünen 
bu karteller, gizli tröstler yü -
.zünden mahvoluyor. Tarihlerin 
kaydedebildikleri günden Mila
dın 1926 ncı yılına kadar batı 
~n~dolusu bugünkü acı kazanç 
nıanzarasını göstermemiştir. 
krözüs'ün zenginlik şöhretini 
bütün dünyaya yaymış olan Lid 
Ya kimin eline geçmişse onu ih
Ya etmiştir. Zaten bu yüzden 
değilmidir ki buraya daima ve 
daima düşman gözleri dikilmiş, 
kah müstemlekeci sermaye ha -
linde, kah bir istila ordusunu~ 
piştarlığım yapan bir ecnebı 
bankası halinde ve kah süngülü, 
toplu, tüfekli, bombalı komite
ciler, casuslar ve ordular halin
de gelmişler ve mutlaka burala
rı bizden koparıp almak istemiş
lerdir. 

Demek ki burada insanlara 
canlarının tatlılığını unuttura -
cak derecede gözalıcı kıymetler 
Var? 

Biz niçin bunlardan istifade 
edemiyoruz? Nazellin'in dünya
nın hiç bir taraf mda yetiştirile
tniyen (*) incirini artık dünya
da arayan kalmadı mı? 

Müşterisiz miyiz? 
Bayır ... müşterisiz değiliz. 

:Fakat her sene mutlaka bir kö
t~ sebep icat edenlerin ellerinde 
bırer oyuncağız. 

Bunlar hazan Yunanlıların a
leyhimizde propaganda yaptık
l~rından, hazan Amerikada, İn· 
gıltere'de artık üzüm ve incir 
Yenilmediğinden, yahut dünya 
buhranının kötü neticelerinden 
bahsederler ve daima fiyatları 
düşürürler. Fakat buna rağmen 
her sene İ%I11irden anbarlanru 
dolduran gemiler dünY.a deniz -

O Halde Ne Olacak? Bu Düşük 
Fiyat Üzerinden Emlake Yeni 
Kıymetler mi Takdir Edeceğiz? 

Yukarıdaki dört resme bakı - yan firmalar tabii bu büyük pa
nız. Bunlar, lzmirin eskiden bir ra hareketi içinde bir ç•Jk insan
şöhret yapmış olan eski akşam ları çalıştırırlar ve bu yüzden 
piyasalarının bugün büsbütün iç Anadolunun zararma olarak 

Ne oldu? Vaz mı 
Geçtik yoksa? 

unytuldYğy, YcrlerdJr .... _ ________ -+=10iıgım.ınn.Jliı::..mi~~u...a:Wa....Jl.ali~-+---.'""'••w•lııl Sanmayınız ki bu resım er, 
yazın, o bunaltıcı sıcak saatlar- Bu bakımdan o eski İzmirin 
da herkes evlerdeki serin taş - tekrar dirilmesi imkansııdır. Zi
lıklara çekilince alınmışlardır. ra azalan ithalat yarın hiçe ine
Hayır. İzmir 926 danberi herse- cektir. Ve ihracat işi de aşağı 
ne biraz daha canlılı~ından kay- yukarı bir devlet işi haliae gire
bede ede bugünkü haline girmiş ceği için yahut merkezileş tir :1 -
tir. 

925 yrlına gelinceye kadar 
İzmirin bir nevi Beyoğlusu ad -
dedilen birinci ve ikinci Kor -
donlarla Alsancak tarafları, ge
ne barları, çalgıh kahveleri, ku
lüpleri, sinemalarıyla şakrak ve 
neşeli bir yüz gösteriyordu. 928 
den sonra barların birer birer 
top attıkları, sinemaların müş -
terisiz kaldıkları, görüldü. Tur
neye çıkan tiyatro truplarının 
ikişer gün bile tutunamadıkları 
işitildi. Fakat İzmirin sönüklü
ğü en feci tezahurunu Kordon -
!arda ve Karataştan Göztepeye 
uzayan yalı boylarında yaptı. 

Ben "930,, da bir gece saat se -
kiz buçukta evime dönerken a
yak seslerimden korkan köpek
lerin havladıklarını ve bu havla
yışlardan işkillenen polislerin 
kulübelerden fırladıklarını ve 
bekçilerin köşebaşını dönünce -
ye kadar gözlerini arkamdan a
yırmadıklarını ve komşu soka~
lardaki bekçilere yollarda bir a
damın belirdiğini bildirmek is -
ter gibi düdük çaldıklarım ha -
tırlarım. 

Acaba bunun sebebi nedir? 
İşte cevabımız: 

Bir çok sebepleri var şüphe -
siz. Fakat en mühimmi şudur: 

İzmir, zenginleşen ithalat ve 
ihracat komisyoncularının canlı· 
laştırdıklan, parlattıkları bir şe
hirdi. Batı Anadolusuna kırk 
milyon lira kıymetinde yabancı 
malı sokan ve Batı AnaJolusu -
nun seksen milyon ilra kıy\n! -
tindeki ihracat mallarını yoıta -

lerini dolaşıp dururlar. Ve gene 
İzmirde turnayı gözünden vu -
ranların kunduralarını gıcırda -
ta gıcırdata dolaştıkları. görü -
lür. 

• 
Ödemişliler General İnönüne 

gönderdikleri tell,!'rafta diyorlar 
ki: 

miş bir iş olduğu için komi:yon 
culara ve komisyoncu tüccaı la -
ra tekrar çalışma imkan:. vermi
yecektir. 

Binaenaleyh İzmir kabuğu -
nun içine çekilerek yaşamağa ça
lışacaktır. Fakat komisyoncu -
luk kalkmıştır, işler d1Jrgurıdur 
diye İzmir insansız mı ;~a!acak
tır? 
Eğer bu gidikle devarıı ede:se 

bundan hiç şüphe etmf'melidir. 
Ve bu hal her şeyden evvel em
lak kıymetlerini mahve:lecck -
tir. Nitekim etmiştir de. 929 tla 
"14,000,. lira eden biri ·ıd Kor
donun bir evi, bugün beş altı 
bin liraya satılıktır da alan yok 
tur. O halde ne olacak? hmır 
evlerine tekrar bu dü~ük piyasa 
üzerinden bir kıymet tak:diı e -
dip vergileri bunun ü~erinden 
almağa mı katlanacağcz, yoksa 
emlak fiyatlarım yükseltc:cek 
tedbirler mi bulacağız? 

Bize kalırsa İzmiri Ege'nin 
birinci sınıf bir eğlence, istira -
hat ve seyyah şehri yapmalıdır. 
İlkönce akla gelen budur. Son -
ra yeni sanayi programında da 
İzmire geniş bir hisse ayırmalı
dır. 

Her halde İzmirin bugünkü 
boşalışmı durdurmak, sonra 
emlaki tekrar kıymetlendirecek 
bir nüfus hareketi uyandırmak 
imkansız bir şey değildir. Zira 
boşalan İzmirdir ama İzmir Hin 
terlandı geçen her gün bir par
ça dah~ kalabalıklaşmakta ve 
hatta doğum fazlalığından köy
ler tasmaktadır. 

"Her sene başka bir biçimde 
fakat daima toprakla uğraşan -
ların çalışmasını hiçe sayan, her 
şeyi kendi menfaatlarının köşe
sinden bakarak yürütmeğe çalı
şan adamların ulus menfaatına 
uygun olmayan hareketlerine 
kurban oluyoruz. Niçin, ne hak-
la, bir takım başıboş adamlar bi 

Bu limanı ak yelkenlerle duldurmalı 

İzmirin o güzel denizini yal
nız martılara bırakmak isteme
diğimiz için gene o Denizcilik 
Kulübü işini hatırlatmağa lü -
zum gördük. 

Acaba o güzel başlangıcın so
nu gelmiyecek mi? Ne İzmir ga
zetelerinde buna dair tek keli • 
me var, ne de bu işe önbaş olan
larda bir hareket seziliyor. Hal
buki bu işi başarmak için hiç u
nutmamak ve hiç unutturma -
mak lazımdır. Bir Denizlicik 
Kulübü, iyi idare edildiği tak -
dirde yalnız bir şehirli eğlence
si olmaz, ve yalnız bir spor mu
hiti yaratmakla kalmaz ... Güzel 
bir teşkilat, motor ve kotra ya
rışlarıyla burada turing bakı -
mmdan bir çok işler görebilir. 
tzmirin nasıl bir panayırı ve bir 
ticaret mevsimi varsa tıpkı öyle 
bir de arsıulusal yarışlar deniz 
eğlencesi mevsimi olabilir. 

Bunun için biz bu işi hiç unut
turmayacağız ve her fırsatta so-
racağız: 

Denizcilik işleri ne halde? 

zim hakkımızı hiçe sayarak a • 
kıllarna geleni yapmakta ser -
best oluyorlar?,, 

"Başbakan,, n lzmirdeki kö
tülük şebekesini tarayıp ataca -
ğına inanmak lazımdır. Yalnız 
Ödemişliler değil, bütün incir 
ve üzüm mıntakası bundan e -
min olmalıdır. 

lzmirde her yıl turnayı gö -
zünden vurmağa alışmış olanla
rm gözlerinden vurularak avla
nacakları gün Y.aklaşmıştır. 

Panayırdan izmir Çok 
Kazanabilir ... Ama 
Bu Gidişle Değil ... 

lnönü ile Bayar'ın 9 Ey!Ul 
Panayırına Başkan Olma
larındaki Mana Nedir? . 
Dokuz eylUl panayırı her se

ne bir yenı ilerleme yapıyor. Bu 
muhakkaktır. Fakat gene pek 
muhakkak olan bir nokta var -
dır ki, o da bu dokuz eylUl pa -
nayırından İzmir şehrine mev'
ut olan faydanın bu gidişle ve 
bu zayıf hızlı iler1eyişlerle bir 
türlü elde edilemiyeceğidir. 

Arsıulusal panayırlardan bek- . 
lenen nedir? 

Bize kabrsa: 
ı - Yabancı firmaların aça· 

caklan paviyonlarda gözönüne 
serecekleri makine, el ve toprak 
mahsullerini kendi mahsulleri • 
mizle ölçebilmek. Bir sene için
de onların ve bizim ne kadar 
ilerlediğimizi veya gerilediği • 
mizi anlamak. 

2 - Kataloglara ve yapılan 
propagandalara uyarak kapalı 

gözle alış veriş etmenin zara -
nndan kurtulmak. Yabancı mah 
sulleri elle tutarak, gözle ölçe -
rek kalitelerini iyice anlamak 
ve buna mukabil yabancı fahri · 
katorlara kendi iptidai madde -
!erimizin iyi cinslerini göstere -
bilmek, komisyoncu dalavcra • 
!arından bir an için olsun kur -
tulmak. 

3 - Türk memleketinin inkı
laptan sonraki ilerleyişini 
bol bol anlatabilmek. 

4 - Bu vesileden istifade e -
derek panayırın açıldığı yere ne 
kad..- müaakün oluraa o kadar 
çok aeyyah aetirebilmek. 

Ve hiç şüphe etmiyoruz ki İz
mir için, bilhassa bu dördüncü 
madde bu panayırdan ilk plan
da beklenilen ve kolaylıkla elde 
edilebilecek olan faydadır. 

Acaba geçen seneler bunu he
men hemen hiç düşünmemiş o -
lan İzmir Şarbaylrğı (*) buse -
ne için İzmire ümit verecek bir 
çalışkanlık gösterecek midir? 

Panayır hazırlıklarının baş -
ladığı bu günlerde İzmirden al
dığmuz haberler gösteriyor ki 
henüz bunu düşünen olmamış -
tır. 

Halbuki 9 eyllıl yalnız bir pa
nayır açıldığı için lzmire arsıu
lusal bir mana takmaz. Dokuz 
eylUl lzmirin Türk varlığını 
dünyaya hatırlatan bir yıldönü
müdür ki o gün bütün bir şehir 
ve bütün bir hinterland neşeyle 
ayaklanır, ve o gün ne Ege kı -
yılannda, ne Akdeniz kıyıların
da, ne de Akdenizin ve Ege'nin 
bütün adalarında buna benzer 
bir güzel gün görmek imkanı. 
vardır.1 

Sevil'in veya Gırnat3'nm o -
tellerini bir eşek yarışını veya 
iki boğanın öldürülmesini ::;ey 
retmek için dolduranlar, acaha 
niçin dokuz eyllılü görmeğe gel
miyorlar? 

Bilmiyorlar da ondan. Hang; 
dünyanın hangi büyük mecmu . -
asını açsanız, Nis için, Kan için 
ve İtalyan, Rus, İspanyol şe -
birleri için üç renkli, beş renkli 
klişelerle dolu propaganda say. 
falan arasında İzmirden bahse
den tek kelime yoktur. 

Bu sayfayı yazmağa baş1adı
ğımız gündenberi her vesile -
den istifade ederek hep bu vara
ya kalemimizi dokunduruyo -
ruz. Fakat bir türlü İzmirden bir 
hareket çıkmıyor. 

General İnönü 9 eylCıl pana -
yınnın başkanlığını atnıı5tır. 
Bunun her halde işaret ettiği 
bir hedef, bir mana vardır. E -
konomi Bakam da birçok qleri 
arasında panayırın ikinci baş -
kanlığım yapmak zahmetini de 
üzerine almaktan çekinmemiş -
tir. Neden? 

Çünkü, 9 eylUl panayırından 

Geçen seneki İmıir panayınndaa 
bir gece görünüşü 

İzmire yüzde bir değil, yüzde 
beş yüz fayda gelmesini arzu e
den İnönü bunun ancak inisiya
ti v manivelasını ele almakla ka
bil olabileceğini anlamıs bulu -
nuyor da ondan. 

• Bu panayır komitesinin şim • 
diden sonra 9 eylfıl gününü şöy
le düşüneceğini tahmin etmek 
isteriz: 

1 - 9 eylUl nümayişlerini 
modern bir şekilde yapmak. Pa
nayır olmasa bile bu nümayişle
rin parlaklığım istismar ederek 
İzmire bol seyyah getirmek 
mümkündür. Unutmamalıdır ki 
bugün İngiltere, kralını ve kral 
ailesinin güzel kadınlarını ve 
güzel delikanlılarını parlak üni
fonnalarla altınlı arabalar için
de sokaklarda dolaştırarak is -
tismar etmektedir. Bu yüzden 
Londra şehri milyonlarca İngi
liz lirası kazanıyor. 

2 - Panayırı, yalnız dört beş 
dıvar afişi ve ekonomi ataşele -
rimizle Ticaret Odalarının res
mi davetlerine terketmemelidir. 
Bunu avuç dolusu para sarf ede
rek dünyanın dört köşesinde 
propaganda etmelidir. Belki bir 
sene, belki iki sene bunun pek 
faydası olmaz. Ama ondan bon
ra bu işin hızını alacağı muhak· 
kaktır. 

3 - Panayırı ve 9 ey!Ul bay· 
ramlarını bir vesile addederek 
gelenleri hinterlandın gezilecek 
yerlerinde lüks tenezzüh tren -
lerile dolaştırmalı ve buna ben· 
zer bir çok atraksiyonlar yap -
malıdır. 

Halbuki 9 eylCıl için İzmır 
şarbaylığı henüz istanbulda bi
le bir alaka uyandıramamı~ bu
lunuyor. Biribirlcrile rekahet e
den vapur acenteleri ucuz te -
nezzühler tertip etseler bari. 

(*) Belediye reisliği 

Sarrafları neden 
Bıraktılar? 

l.zm'ir müzesinde yapılan hırsızlık, 
adi bir hırsızlıktan çok daha kötü 
telakki edilmelidir. Kendisine cmni -
yet edilmiş olan kıymetli eşya anha -
rını babasının hazineleri gibi açıp 
açıp ceplerini doldurarak sarraflara 
aktarma eden bir memurun suçu çok 
büyüktür. Zira bugün bulunması ve 
yapılması mümkün olan bir §eyin yok 
olması o kadar iç sızlatmaz. Çalışılır, 
par~ harcanır, yenisi yapılır, tekrar 
yerme konur .. Faka . Izmir müzesinin 
eski paralar koleksiyonundan eksilen 
Venedik ve Bizans paralarının içinde 
belki pek nadir olanları da vardır. 
Yalnız biz şuna akıl erdiremedik. iz. 
mir adliyesi acaba memur ile alı§ ve· 
riş eden iki taııafı, Peço ile Leon'u 
neden serbest bırakmıştır.. Onların 
bu işte şuçsu:: olın.;Uarına akıl erdir-
mek müşküldür. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BATI EDEBIYATLARI 

Tenkid Üzerinde 
Tenkit, batı dillerindeki ilk 

manasiyle, "Ayırt etme,. ve 
"Karar kılma., demektir. Ayırt 
etmek ve karar kılmak önce 
akıl, sonra bilgi işidir. işte bu 
bakımdan, yani akıl ve bilginin 
muhassalası olmakla, tenkit 
modern batı kültürünün özü sa
yılabilir. 

Rönesansa medeniyetin yeni
den doğuşu diyerek orta za
mancılan incitmektense, bu dev
ri tenkit görüşünün başlangıcı 
saymak daha doğru olur. Çünkü 
o gün bugün batı zekasınin yap
tığı iş, şeniyeti aklın tenki
dine sokarak didik didik etmek 
olmuştur. İnsanlar göçen ilahla
rın yerini tutmak ister gibi, ken
dilerine gittikçe daha fazla gü
venmişler, bütün evreni aklın 
süzgecinden geçirmeğe, bütün 
yapıları yıkıp yeniden kunnağa, 
bütün bütünleri ayırıp birleştir
meğe (tahlil ve terkibe) yelten
mişlerdir. Descartes ve Kant'ı 
her şeyden önce birer münekkit 
saymak gerektir. Yeni ilim bu 
iki kafadan dorduğuna göre 
tenkidin asıl manası, bütün batı 
kültürünü içine almaktadır. F a
kat ben yalnız edebi tenkitten 
konuşmak istiyorum. 

Rönesanstan sonraki batı ede
biyatlarının en büyük hususiye
ti, hemen hepsinin tenkitle bir
likte başlamış olmalarıdır. Her 
yeni kuruluş Boileau ve Les
sing gibi bir münekkit tanımış
tır. Bilhassa Fransada tenkit hiç 
bir edebi hareketten ayn kalma
mış ve edebiyatı mütemadi bir 
kontrol altında bulundurmuş
tur. Zaten özünden "akli,, olan 
fransız edebiyatı tenkidini ken
di yapan, yani yaptığını bilen 
bir edebiyattır. İbdaım kontrol 
etmiyen bir fransız şairi yok gi
bidir. 

On dokuzuncu asra kadar ba
tı tenkidi tamamen doğmatikti 
ve üç ideal namına çalışıyordu: 
Akıl, Tabiat ve Eskiler. Bu üç 
çemberin dışında güzellik yok
tu. Bütün varlığına rağmen bu 
tenkit, edebiyatın inkşafına en
gel olmamıştı: Racine şaheser
lerini hiçbir kaideyi örselemek
sizin yaratabiliyordu. Esasen 
kaide ve kalıplar dahi san'atkar 
için zannedildiği kadar sıkıcı 
şeyler değildir. Bilakis fazla 
serbestlik san'at için daima za
rarlı olmuştur. Herkesin kendi
ne göre kalıplar araması tekni
ğin ilerlemesine manidir. Fran
sız klasizmi dar bir tenkidin 
yarattığı teknik birliğine çok 
şeyler borçludur. 

On sekizinci asır bütün akide
lerle beraber doğmatik tenkidi 
yıkmış fakat yerine bir şey koy
mamıştı. Tenkitte yenilik ro
mantizmle başlar. Bu mektep 
"Geçmişi yeniden yaşamak,, 
2evkini getirince, tenkit çabu
cak tarihileşti ve edebi eserleri 
müstakil olarak değil genel bir 
oluş içinde gördü. Bu hareketin 
başında bir kadın, Mme de Sta
el bulunmaktadır. 

" Del Allemagne", edebyatı 
tesir ve neticeler içinde gör
mekle yeni tenkidin kaynağı 
sayılabilir. On dokuzuncu asır 
tenkidinin yaptığı iş edebiyatı 
zaman ve mekana yerleştirmek 
olmuştur. Artık münekkitler 
eser hakkında hüküm vermez
den evvel yaratanın şahsiyeti, 
hayatı ve devri hakkında hesap 
vermek ve bunun için de tarihi, 
içtimai ve ruhi bilgiler edinmek 
mecburi. ·etinde idiler. Netekim 
ardı ardına gelen büyük münek
kitler edebiyatı gittikçe çoğalan 
müspet bilgilerin ortasına yer
leştirerek izah etmeğe koyuldu
lar: 

Sainte - Beuve tenkide "edebi 
şahsiyet,, araştırmasını getire
rek eseri sahibine sıkı sıkı bağ
ladı. Renan tarih ve dilcilik ba
kımından yeni vesika ve izahlar 
getirdi. Taine edebiyatı, "Irk,. 
"Zaman,, ve "Muhit,, in mahsu
lü olarak gördü: "Edebiyat can-
1.ı bir ruhiyattır,,. 

Brwıetiere tenkide tekamül-

cülük fikrini sokarak eserleri bi
ribirine zincirledi. Gittikce afa
kileşen tenkit, nerede is~ asıl . ' 
~?yesnı unutarak müspet bit 
ılı~ olacaktı. Fakat müspet ilim 
artık fazla gelmişti: Reaksiyon 
başladı. Lemaitre'le ansızın en
füsileşen tenkit, san'at hareket
lerinin peşinden giderek, şahsi 
intibaı öne sürdü ve tenkitle 
edebi eser arasında "doğrudan 
doğruya temas,, başladı. Bu ha
rekete karışan Anatole France 
iyi bir münekkidi, "ruhunun 
şaheserler arasındaki macerala
rını anlatan adam,, diye tarif 
eder. Yavaş yavaş kendine bir 
istiklal edinen tenkide Faguet 
oynak bir mantık ve fikirleri 
plastik yapılar halinde toparlı
yan bir zeka getirdi. Artık ten
kit doğruluktan çok güzelliğe 
özeniyor ve münekkit, şairlerle 
birlikte ilham bek,liyordu. San
atkarın renkler, sesler veya ke
limelerle yaptığını münkkit fi
kirlerle yapacaktı: "Münekkit 
san'at güzelliklerini yeni bir 
malzeme ile başka bir dile çevi
rendir,, (Oscar Wilde). 

Bütün bunlar anarşi kokuyor, 
diyeceksiniz; ben de ayni şeyi 
söyliyecektim. Gerçekten, yir
minci asırda san'atkardan çok 
münekkit türemiş ve san'at ale
mi, halkından çok polisi olan 
bir şehre dönmüştür! 

Faguet bu münekkit bolluğu
nu anlatırken der ki: "Delikan
lıların kalplerinde artık aşk şi
irleri yerine ibsen hakkında ten
kitler çarpıyor. ,, İşin daha gari
bi şu ki münekkitler, Souday· 
le beraber, kendilerini san'at
kardan üstün gör.meğe başladı
lar. Böyle olunca müneckkitle
rin sayısı kadar tenkit tarzı tü-

reyeceği tabii idi. N etekim bu
gün bile bütün tenkit telakkile
ri bir arada yaşamakta, bir ne
batat sayıfası kadar kuru, yahut 
bir dedikodu kadar sulu, Fran
sız akademisi kadar ağırbaşh 

yahut bir kadın methiyesi kadar 
coşkun ... v, b. türlü türlü tenkit
lere rasgelinmektedir. Yeni ten
kidin mahiyetini arıyanlar bir 
sürü suallerle karşılaşıyorlar: 

Bir ilim mi? Bir tarih mi? Bir 
san'at mı? Bir zevk meselesi 
mi? Bir makale mevzuu mu? Bir 
reklam mı? .. 

Fakat her anarşi yeni bir ni
zamın müjdecisidir. Nete kim bir 
kaç zamandanberi estet ve mü
nekkitler bir disiplinin lüzumu
nu hissetmişler ve tenkidin ala
cağı yeni istikameti aramağa 
başlamışlardır. Tenkit için genel 
bir usul ve bir teknik teklif eden
ler bile var. Bunları başka bir 
yazıma bırak,vorum. 

Doçent 
Sabahattin Eyiboğlu 

Seyahate davet 

w 
PRATiK PSiKOLOJi 

yahat Ve Afiş 
Kaçsam! Alıp baıımr kaçsam oraya .•• ı 

Kutların bilinmiyen köpükle gök .. Jr ara· 
aında bulunmaktan aarhot olduklarını 

içimden duyuyorum. "Meltcm•Mallarme,,. 
Yola çıkmak isteğini, bilinmiyen 

iklimlerde dolaşmak ihtiyacını duy
mıyan kim vardırı? İçinde yaşadığı· 
mız bir şehre o kadar alışıyoruz ki, 
bir an geliyor, gözümüz, önümüzde 
açılan panoramanın hayalini alamı· 
yacak kadar duygusuzla§ıyor. En gü-

Macaristan çağırıyor 

zel kokular. en parlak renkler, en 
kıvrak şekiller, hatta tanıdık yüzler 
bile, azar azar görüş çevremizden si
liniyor ve bütün bunlardan ancak ku
ru, cansız şemalar kalıyor. Alışkan
lık bizleri, iplerini günlük ihtiyaçla
rın eline veren birer kuklaya çevir
miştir. Duygularımızı, dış dünyamı· 

zın çevresini daraltmı§tır. lç dünya

mız "birteviye ,, liğin baskısı altın

dadır. Seyahat, işte bu birteviyeliğin 
baskısı altında bunalan zengin iç 
dünyamızın dış dünyayı fethetmcsi
dir. Baudelaire'in penceresinden oluk 
oluk akarak odayı demir çubuklu bir 
zindana döndüren yağmur, bu birte
viyeliğin Spleen'i, bu başımızı alıp 

kaçmak için yanmamrz ve nihayet 
yolculuğun bütün bu susuzluğu kan
dıracağını ummamız hep alışkanlığın 
dar kalıplarına sığamıyan iç hayatı
mızın özgürce taşmak ve dış dünya· 

ltalyaya davet 

yı kendine rametınek istemesinden 
ileri gelmiyor mu? 

Seyahat, daha geniş, daha dolu 
bir hayata doğru yollanmaktır. Yol· 
culuk, itiyatların körlettiği duygula
ra bir ziyafet çekmektir. 'i oku, öyle 
özgür bir yaratıktır ki gözü yerliden 
daha renkli görür, kulağı ondan da
ha müziksel işitir. 

Zengin ve renkli bir duygu haya
tı.ı:ıa!. ö~g~rlü_ğü adayan yolculuğa ta 
kuçukluğumUzde Jules Verne'in ı:;ay
falarrnda başlamışızdır. 19 uncu, he
le 20 nci asrın edebiyat ve resminde 
kiraz ve krizantemlerin memleketin
den, pagodalardan, Ganj'dan Sey
lan'dan, Haiti'den birer davet' vardı 
Nihayet büyük endüstri, insanları~ 
bu ih~iyacını da geniş ölçüde organi
ze edıyor. Transatlantik, yataklı va
gon kumpanyaları, yer yer toplanan 
büyük otel tröstleri, seyahat ajans
ları, hatta resmi ofisler, bin bir çare
ye başvurarak, şehrinde, evinde ken. 
dini itiyatlarının mekanizmasına bı
rakmış insanlara seyahat zevkini aşı
lıyor. 

Yapayalnız, alıp başını uzaklara 
giden, her adımda heyecan verici bir 
macera ile karşılaşmak istiyen sey
yah tipi yavaş, yavaş kayboluyor. 
Yolculukta yalnızlığın yerini kalaba-

tık, tehlikenin yerini sürpriz, tedir
ginliğin yerini konfor, başıbo~lu~u~ 
yerini de program alıyor. Yırmıncı 
asrın gezgini yorgun ve tembeldir; 
vakti azdır. Yirminci asrın en verim
li bir endüstrisi olan turizm de işe, 
seyyahı anlamakla başlıyor. 

Gezginin yolculuktan umduğu_ şey, 
Baudelaire'in "Seyahate davet,, ınde
ki Düzen, güzellik, Lüks, huzur ve 
ıehvet.. kelimeleriyle ve büt!ıı bu 
mefhumların büründükleri sürprizle 
hulasa edilebilir. Gezginin psikoloji
sini bilen turizm örgenleri de her ta
rafa bu bakımdan düzenlediği propa
ganda ağını - gazete, kitap, risale, 
afiş, sinema, radyo, v. s .. - kurmuş• 
tur. 

Cassandre'ın şu afişine bakınız. 
Masmavi bir gece ortasında trene yol 
gösteren kırmızı, yuvarlak bir işa

ret.. Ressam bu basit çizgiler ve 
renklerle, seyahatin en çekici unsuru 
olan sürpriz ve huzuru stilize etmiş
tir. Yirminci asrın adamı, dikkatini 
çekmek üzere yapılmış allı yeşilli, ko
caman ve teferrüatla dolu afişlere du· 
dak büker. Çünkü bu gibi afişler, 
kendisinde bir güvensizlik uyandırır 
ve kafasında "acaba,, nın işareti çen
gellenen adam, artık evinden kımılda
mak istemez. Bugünün gezginine en 
iyi tesir eden afiş, onda ·~hemen ba
şını alıp gitmek,, isteğini uyandırabi· 
lecek basit birkaç çirgiden ibaret ola
caktır. Elverir ki ressam, uyandırmak 
dilediği isteği bilsin ve bu isteği, ür· 
kütmeden, şubheye düşürmeden U• 

yandıracak bir motifi stilize ede
bilsin. B u g ü n ü n afişi, seyircile
rinin m u h a y y i 1 e s i tarafından 
tamamlanan ve çekiciliğini dinamism-

Tarihi bir köşe: Piza 

de bulan canlı bir şema mahiyetinde· 
dir.Cassandre'm afişi bu bakımdan, 
gezginin tahayyül ettiği "düzen, gü· 
zellik, lüks ve huzuru,. nekadar sade, 
fakat nekadar candan vadediyor. 

Gezgini tabiatin g\izelliğine, san'at 
şehirlerine, tarihi köşelere, hatta plaj 
ve kaplıcalara çağıran afişlerde de ge. 
ne ayni sadeliğe bürünmüş bir dina
mism, şarttır. Süleymaniyenin en iyi 
çekilmiş bir fotoğrafı, bu ulu Türk 
eserini, seyah(lte hazırlananın içinde
ki bütün istekleri kavramıyacak ka
dar küçültür. Halbuki Süleymaniye
nin, seçilmiş birkaç motifle yapılacak 
bir stilizasyonu, seyyaha bir bakışta 
ilk çevreyi "ambiance,, yaratacak ve 
ilk huşu ürperişlerini duyurtacak ka
dar kuvvetli ve içten bir tesir yapabi· 
lir. 

Adı bilinmiyen bir İtalyan afişçisi
nin fırçasından çıkan şu Siçilya, enli 
ve dikenli frenk inciri yapraklariyle, 
mavi ve lekesiz deniziyle, süslü ve 
boyalı bir Siçilya arabasiyle ve niha
yet birkaç çizginin canlandırdığı Et
na'siyle, seyyaha "aradığın huzur, 
güzellik ... ., buradadır demiyor mu? 

Afiş, çizgi ve renk olmuş bir psi· 
kolojidir ve afişçi, her şeyden önce, 
seyyahı tanımak ve onun henüz be
lirsiz isteklerine şekil, istikamet ve 
gerçeklenme kudreti vermek mecbu
riyetindedir. Gene afişçi unutmamalı· 
dır ki psikolojisini gayet geniş çiz
gilerle çizmeğe çalıştığımız gezgin 
tipi, ulustan ulusa, iklimden iklime 
değişiklikler gösterir. Sınıf, kültür, 
yaş, cinsiyet, v. s. farklarının da bu 
değişmelerde rolü vardır. Fakat bü
tün bunlara lazıgelen önemi verme
den sadece ve tıer ne değerine olursa 
olsun dikkati çekmek istiycn afişçinin 
allı, yeşilli bir kılıkla sokağa fırla
mış ?ir soytarıdan farkı olamaz. Böy 
lelerıne ancak dudak bükülür ve ge. 
çilir. 

Sabri Ander 
Psikoloji ve Terbiye Doçenti 

D 

Huzur, SUkQn ve IUks 

Sicilyaya davet 

ESTETiK 

Sanat Ve Tabiat 
J ean-Jeacques Rousseau'dan beri 

çok yayılmış olan mistik bir natüra
lism tabiatta her şeyin güzel oldu
ğunu ileri ürer. Bunun en parlak 
örneğini, on dokuzuncu asırda, John 
Ruskin'in şahsında gördük .•• 

Alaba gerçekten tabiatta her §ey 
güzel midir? Veya güzel şey var mı
dır? Bu soruya cevap vermek için ta
biatin bizde uyandırdığı his ve heye
canların ne olduğunu araştırmak la
zım. Her şeyden önce tabiat, uzviye
timize tesir eder. 

Bir yaz günü zerrelerimiz saatlar
ca güneşi içtikten sonra bir ağaç al
tında arka üstü yatmış, yeri noktalı
yan yapraklar üzerinde gözlerimizi 
bir örümcek sessizliğiyle dolaştırı
yoruz; gölgelerle örfünen bir rüzgar, 
saçlarımızı hafif hafif okşuyor .. Böy
le bir anda, geniş bir nefes alarak, 
hangimiz "ne güzel yer!,, dememiştir 
ve içi tatlı bir zevkle titrememiştir. 
Fakat bu zevk, midemizi doldurur
ken dinlediğimiz musikinin verdiği 
zevk gibidir, tamamiyle uzvidir. Dağ
ların, ormanların çekmesine tutkun 
olanların çoğu onlardan sağlık ve 
neşeden başka bir şey beklemezler. 
1sted.kleri, kam kırbaçlıyan sert ve 
temiz bir hava, bu havanın verdiği 
rahatlık, geniş ufukların, iyodlu de· 
nizlerin ruha döktüğü neşe, tatlı bir 
yorgunluk getiren sporlar, adaleleri 
lastiğe çeviren, kuvveti gösteren 
şiddetli yükselişlerdir. Büyük şehir
lerin gürültüsünden ve bozuk hava
sından kurtulduğumuz nispette bu 
uzvi zevk artar. Uzun zaman kapalı 
yerlerde yaşıyan kimseler için temiz 
havadan, bol ışıktan, rüzgar ve de
nizden daha zengin bir heyecan kay
nağı yoktur. 

Bazan da tabiat - Amerikalılarda 
olduğu gibi - sadece ruhun tecessü
sünü doyurur. Tabiat yalnız yorgun 
uzuvları dinlendirmekle, tecessüsü 
doyurmakla kalmaz, sessizliğiyle ıstı
raplı ruhları da avutur. 

Romantik şairlerin söylediklerine 
ve yazdıklarına bakılırsa, dağlardan, 
göUerden ve ormanlardan ziyade ruh
lara teselli veren bir kucak daha ta
savvur olunamaz. Bunlardan ba~ka 
tabiat, tatlı hatıraları uykularınoan 
uyandırdığı için de ruha yeni heye· 
canlar getirir. İçinde çocukluğumu
zun geçtiği yerlerı görmek, tatlı gün
lerimizi hatırlatan tanıdık bucakları 
tekrar gezmek bizim için büyük bir 
zevktir. Bazı kimseler de tabiat kar
şısında bütün şeylerin birliğini göste
ren panteistik bir heyecan duyarlar. 

Bunların hiçbirine güzellik heyeca
nı denemez. Gü~llik bir yaratma işi
dir, şekille ifadenin biribirine tam 
uygunluğudur. Bu ise ancak san'at 
eserinde gerçeklenir. Bu ahengi. ta
biatin bazan vücuda getirdiği olur. 
Meseıa batı vakti, rüzgarla sürükle-

nen renk renk bulut yığınları gökün 
maviliğinde bir tablo canlandırabilir. 
Tabiatten bir köşe bütün nüanslariy· 
le bir Corot"yu. ~aurlatrr. lJ.ıatırlatır 

diyoruz ... Çünkü gUzelliğin tabiatta 
anlaşılması, daha doğrusu bulunması 
ancak san'atin yardımiyle mümkün
dür. Tabiatta gelişigüzel vücut bulan 
ahenk bedii olmıyan (inc:...betique) 
unsurlarla karışıktır. Bu unsurların 

atılması, ahengin arınması ancak san
at kültürü ile gelişen muhayyilenin 
isidir. Sürekli bir surette san'atin Öz• 
deşliğinde yaşıyan, geçici nüansları 
yakından görmeğe alışan gözler an• 
cak tabiatta güzellik buiur; onu tesa· 
düfen vücuda getiren §milleri, esaslı 
unsurları kolaylıkla seçer, diğerlerini 
de istiyerek gölgede bırakır, ve güzel· 
liğini yaratır. 

Sana't kültürümüze göre, tabiattan 
bir yer (Watteau)nun, veya (Theo• 
dore Rousseau) nun gözleriyle görü
lür. Bir kadın çehresi eski Yunan ve 
Orta Zaman san'at telakkisine göre 
beğenilir. Rüzgarların altüst ett.ği 
bulutlar (Ruysdael) i, büyük şehirle· 
rin dumanı (Turner) i hatırlatır. 

Ben, (Karlı bir günde yol) u, Sis· 
leyin, (Yeldeğirmenleri) ni Jacob 
Maris'in gözleriyle görürüm; tarla• 
ların batıdaki güzelliğini (Millet) in 
yardımiyle duyarım. Tabiatteki gü• 
zellik sana'ttaki güzelliğm bir yan• 
kusundan başka bir şey değildir.San
at kültürünü beş kuruşluk kartpos• 
tallardan kazanan kimseler bile, son 
parıltıları sularda yanan güneşe ba
karak: "Ne güzel, resim gibi... Tas
vir gibi!,, kelimelc;rini söylemekten 
çok defa kendilerini alamazlar. 

Kim demiş, san'at tabiati taklit edi· 
yor, san'at tabiatin aynasıdır? 

Bu gibi formülerin boşluğu ve yan• 
hşlığı çoktan anlaşıldı, modası çoktan 
geçti. O formüllerin tersj doğru! Ta· 
biat san'ati taklit ediyor, tabiat san• 
atin aY.nasıdır. 

Duygularımızla temaşa olunan ta• 
biatı, hafızamız san'atla çerçeveleme· 
dikçe tabiatta güzellik ve güzellik he• 
yecanı yoktur. Tabiatin temaşasından 
doğan güzellik heyecanı san'at kül· 
türü ile artar. Eşyanın çehresi o kül• 
tür nispetinde güzelleşir. 

San'at insanı yarattığı gibi tabiati 
de yaratıyor, çünkü asıl tabiat güzel• 
likle örtünen tabiattir. Biz, şimdi on 
dokuzuncu asırda yaşıyanlardan çok 
daha iyi (Oscar Wildc) ı anlıyoruz, 
ve (Dorian Gray) in portresini yapa• 
nın: "Ressamlar tablolarında (Tay• 
mis) nehrini sisli olarak gösterdıkle• 
ri zamandanberidir ki (Taymis) üze• 
rinde sis vardır.,. 

Sözlerini hiç de alayla karşrlamı• 
yor uz. 

Estetik Doçenti 
Suud Kemal Yetkin 
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RADYO 
Bulgaristanda RADYO 

. lJ zun zamandan beri Bulga
liıtanda kuvvetli bir radyo is
~Yonunun yapılacağını işidir 
~~_rurduk. Fakat bu şimdiye ka
"V teyid edilmemişti. Alman
)adan son gelen haberler Bul
Caristanm önümüzdeki sene rad 
t~ kuvvetli olan Avrupa ulus
~ arasında bulunacağı bil· 
~liyor. Geçen aylar içinde 

Ulgar hüklimeti bütün Avrupa 
~dyo firmalan nezdinde tetki
qtta bulunarak sonunda tanm
~ bir Alman firmasma Sofya
da 100 kilovat anten enerjisinde 
taycı kuvvetli bir radyo istas
l'onunun yaptmlmasma karar 
~ermiştir. önümüzdeki sene 
lÇerainde bitmiş ve çalışır bir 
\taziyette Bulgarlara teslim edil 
l!ıesi laznngelen bu Sof ya istas
l'onu Almanlarm Breslau, Mü
llih, Hamburg, Langenberg ve 
~rlin radyoları kadar kuvvetli 
~lacaktır. Bu istasyonları yapan 
ırına. Sofya postasını d=tha son
~ ~cuda getireceği için daha 
~Uyük bir tecrübe ile ve Alman 
latasyonlannda görduğü nok
~lan tatbik etmiyerek pek 
lrıukemmeı olarak monte edile
Ceğini taahhüt etm«•ktedir. 

G ö n d e r i c i posta ve an
ten k u 1 e 1 e r i S o f y a civa
~daki Vakarelde kurulacaktır. 

ten kulesi Viyana ve Buda
~te radyolarmdaki gibi balık 
tovdesi denilep şekilde, yani üs-

tü ve altı sivri, ortası geniş ola
caktır. Merkeze konulacak lam
balar 300 kilovatlık en son sis
tem insan boyunda lambalardır. 

Stüdyo Sofya şehrinde bulu
nacak ve bütün Alman radyola
nndan alınan neticevı verecek 
aküstize edilmiş olacaktır. Ta
van -ve duvarlann aksiseda ver· 
memesi için son tecrübeler üze
rine hareket edilecektir. Bu bü
yük stüdyoda 400 seyircinin 
oturması için yer hazırlanacak 
ve aynca oda musiki ve küçük 
orkestra konserlerinin verilmesi 
için aynca iki küçük stüdyo pla
na dahil edilmiştir. Bundan baş
ka skeç, konferans ve radyo pi
yesleri ve solist konserlerine 
mahsus dairelerin tesis eidlece -
ği de haber veriliyor. Bir taraf
tan bu son sistem istasyonun 
yapısma devam edilirken, öbür 
taraftan şehir içinde nakillerin 
yapdacağı her yere hususi kab
lolar da tesis edilecektir. Şimdi· 
lik Sofya operası, katedral ve 
birkaç tanınmış musikili kahve- . 
lere kablo ile uzatılıyor. 

istasyonun 14 ay içinde bit
mesi için bu finna tarafından 
bir mukavele imzalandığına gö
re gelecek yaz aylarında kendi 
istasyonlanmızdan daha kuv· 
vetli Sofya istasyonunu dinliye
bileceğiz. 

Turgut Bleda 

r HER HAFTA B"i'R öGör-· 
__,-................. _""""'·=--..--·---. ·---.. - ......... 
Bir kariimizden aldığımız 

::k~pta kendisinin bir ~adyo 
lil' kınası yapmak istediği bildi-

1Yor. Kariimiz hazır alm•cak 
lllı Yoksa kendisi tarafından ya
Pılacak bir makinenin mi daha 
lıcuza geleceğini soruyor. 

~ lorgu~a ·b~ sütunumuzda ce
~~ermeyi doğru bulduk. 
4'ildyo makinaamı yapmak 
~ .!tot bir eğlencedir. Fakat 
lan rün eski amatörlerin çabştık
l'ı b ,basit şemalar ile istasyonla
d .. !-ri~den ayırmak kolay 
egildir. Gönderici postaların 
daİgalan biribirine çok yakm 
b~duğu için bunları iyice ayıra-
0~ en bir makinanm teması da 

dukça karışıktır ve insanı epey Z Uğraştırır. Bugün için kısa 
Cab iıtuyonlan alnuyan bir ;:::o makinası bir şeye yara

bir • Kma dalgalı ~~alan 
b• fema.'I yapmak lÇlQ, pahalı 
~- ınalzemeye ihtiyaç vardır. 
~ da yapılan makinadan 
~ lletice almnuyacak oluna 
.se fazla masraf edilmif, hem 

llıakine istendiği gibi olma
' olur. Şurası bilinmelidir ki, 

amatörün iyi bir makina yapma
sı için sarfedeceği malzeme pa
rası satmalacatı iyi bir Ameri
kan makinaamdan daha fazla
dır. 

Fakat, eğlence için amatörlük 
yapmak istenilirse o başka'.. Şu 

ölçü malzemesi alması lizungel
diğini soruyor. 

Yeni amatör için bizce bir 
miliamperemetre satmalması 
yeter. Bunun yardimile anod ce
reyanlanıu.1 ölçülerek lambala· 
ra fazla cereyan gelmesinin önü
ne geçilir. 

Teknik malzeme olarak bunu 
kulanmak yeter. 

Her zaman için küçük kıskaç, 
karga burun, lehimleme malze
mesi gibi aletlerin bir amatörde 
bulunması çok lizundır. 

Lehim için Tinol kullanmak 
muvafıktır. Tinol kullanışlıdır. 
Sulu bi nnahlUI olan tinoldan 
lehimlenmek istenilen yerin 
üzemie bir parça sürülerek al
tından ispirtoya batınlmış bir 
pamuk .ile gösterilecek alevle 
lehim yarını dakika sürmeden 
tutturulur. 

KUçUk Dalgalar 
~ YAZl:3 

llurünkü proıramlarmuzda "-t kaçtan kaça kadar çalıştığı 
Şien 25,23 metre dalga 

uzunluklu (Radio • Colonial) 
Franeız ~sa dalga postasmm 
tam yanında gece oldukça er
ken saatlerde iyi bir Amerikan 
istasyonu daha çıkar. National 
Broadcaating kumpanyasmm 
25,27 metre dalgalı Pittsburgh 
postası her akşam saat 23.30 da 
çabşmıya başlar. istasyon işare
ti (W 8XK) dır. Yayunlan sa
bah beşe kadar sürer ve istasyon 
en iyi saat 24 ten sonra işleme
ğe başlar. Bu saatte komşu dal
gadaki Paris de çalıştığı için 
tam yanındaki bu istasyonu bul
makta güçlük cekilmektedir. 
Bazı akaamlan 24 ten sonra 
Pittsbur~h o kadar işidilir ki, 
bilmiyenler burasmı Londra kı
sa dalgası samrlar. Anten ener
jisi 40 kilovattır. Bu postayı ge
rid9 bırakınca bir İngiliz istas
yonuna daha raslanz. 25,29 
metrelik Daventry (GSE) işare
tile seslenir ve her vakit Londra 
programını yayar. Almması ga. 
yet kolay olan bu istasyon ak
şam üzerlerile gece vakitlerinde 

.. 1er CÜD çallflDlktadır. 

Kısa dalgalar üzerinden ıtüd· 
yolarmdan mükemmel konıer • 
ler dinlediğimiz 47 katlı Nev-

york radyo binuı 

HABERLER 
Ege cazı 

İstanbul radyosunda birkaç 
aydanberi işitilemiyen "Ege,, 
cazı 20 mayıs 935 akşamın
dan itibaren gene programa 
dahil edilmiştir. 

• Amerikan kısa dalga· 
sınan Çalışma saati 

Dünyanın her yerinden oldu
ğu gibi memleketimizden de pek 
iyi dinlenen 19,56 metre dalga 
uzunluklu W2 XAD işaretli 
Lechenectady Amerikan istas
yonu kışın saat 21.30 ile 22.30 
arasında yayım yaparken birkaç 
haftadır yaz programı tatbik 
ederek saat 21 de başlıyarak 2 2 
ye kadar sürmektedir. Bu istas· 
yon bu günlerde kılf& nazaran 
daha iyi dinlenebilmektedir. 

• BUyUk BUkreş 

1ye t 
yımları başlanması beklenen 
150 kilovat anten kudretli ve 
18 7 5 metre dalga uzunluklu bü
yük Bükreş istasyonu henüz 
program yaymamıştır. Yapısı 
biten bu postanın neden tecrü
be yayımına girişmediği bilin
memektedir. 

• 
BUkre,te ecnebi 
Dillerde duyumlar 

Bükreş radyosu kendi kay· 
naklanndan aldığı ajans haber
lerini yayım sonunda Fransız 
ve alman dillerile söylemekte· 
dir. Bundan başka ara, sıra ec
nebi dillerde konferanslar da ve
rilecektir. 

• 
ltalyada bUyUk radyo 
Propaganda teşkllltı 

Bütün İtalyan k ö y 1 e r il e 
küçük kasabalarında radyonun 
taammümü için sistematik bir 
teşkilat hazırlanmıştır. Teşkili

ta her köyden birkaç aza kayde
dilmiş ve bu adamlar önüne ge
len yerde radyo için propaganda 
yapmakla herkesi radyo almağa 
teşvik etmektedirler. Radyo al
mak isteyip parası olmıyan kim
selere büyük kolaylık gösteril· 
mekte ve iki, üç sene içinde pa
rasını ödemek üzere radyo satıl
maktadır. Böylelikle italyada 
radyo abonelerinin az bir za
manda çok artacağı umuluyor. 

• Roma Yunanistan için ya-
pılan yayımları nakledıyor 

Geçen senedenberi Bari rad
yosu rumca yayun yaparak Yu
nanistan halkının dikkatlerini 
celbetmektedir. Bu yayımlarda 
İtalyanın karakteri, musikisi, 
edebiyatı rumca dilile her gün 
yarımşar saat süren programla 
yayıldığı gibi İtalyan ajansının 
duyumları da gene aynı dille 
Yunanlılara bildirilir. Bu ya
yımlar evvelce yalnız Bari rad
yosu tarafından neşredilirdi. 
Şimdi Roma da aynen naklet
mektedir. 

......._.. .. ._ ._._....... ~ ...... ..,. ............. ., 
Haftanın Programı 

~···.........,.... .... ~·-----............... ....,......, 
2 Haziran Pazar Duyumlar. 23.20: Proıram aruL 23.30: 13: (19.61m):13: DuyamJar, borsa. 13.30: 

Halk muıikiıi. Konıer (Röle). 14.40: İngilizce duyum

123 Khz. BUKRES, 364 m: 
12: Kiliıe konseri. 12.30: Hafif radyo 

orkeatraıı. • Sözler. 13.35: Pllk. 14.lS: 
Duyumlar. 14.40: Pli.k.. 17: Kö,lii proı
ramı. 13.35: Aıker mırıkaıı. 19. Duyum
lar. 19.lS: Aıker mızıkaımm devamı. 20: 
Sözler. 20.20: Pllk. 20.45: S~ler. 21: Le
harm ''Veuve joyeuıe., operetınden sahne
ler. 22: Spor. %2.10: Operet parçalarma 
devam. 23: Duyumlar. 23.lS : Plik. 23.45: 
Ecnebi dillerde duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m: 

17.30: Konıer. 11.30: Muıiki ve prkı 
(Ukranya havaları). 19.30: Panı ve hafif 
muıiki. 21: Senfonik konser. 22: Alman
ca yayım, 23.0S: İnıilizce. 24.0S: Almanca. 

631 Khz. PRAG, 470 m: 

20.15: Hafif maıiki. 20.SO: Sözler. 21.05: 
Popüler prkdar. 21.20: Şarkılı film mu
ıikiıi. 22: Duyumlar. 22.25: Dvorak'm 
"Ruulka., operaamdan uhneler. 23.IS: 
Duyumlar. 23.35: Plik. 23.40: Duyumlar. 
23.45: Kahve konseri ve .-ıı muıikiıi. 

Pariı kıu dalıaJar: 

6: (25,60 m): Pllk. 6.45: DuYUmlar. 13: 
(19.68 m): Duyumlar. 13.30: Konser nak
li. 14.30: İnıili.ıce dayamlar • Sözler. ıs: 
Ekonomik ve 10yaal bahiller. lS.30: Röle. 
11: (25,23 m.) 11: Pariı ndyoıundan na
kil (Konıer). 21: Duyumlar. 20.30: Revü 
Sözler. 21: DuJQmlar. 21.30: Konser nak-
li. 23.30: Sözler. 

470 Khz. MUN!H 405 m: 
20: Bando mızıka. 21: Kar1$ık uluul ya

yım, 22: 1902 aeneainde küçük bir klflada. 
23: Duyumlar. 23.30: Dana miiziii-

904 Kbs. HAMBURG 332 m: 

20.40: Spor. 20.SS: Hava raporu. 21: 
"Tiyatro1a veda,, adh fU'kılı yaJ'Jl1l. 23: 
Duyumlar. 23.30: At ıporu. 23.35: Danı. 

950 Kh.ı. BltESLAU 316 m: 
20.30: Hambarı'dan röle. 21: Eilenceli 

müzik. 23: Duyumlar. 23.30: Danı müziii. 

• 
3 Haziran Pazartesi 

123 Khz. BUXRES, 364 m: 

l3 - 15: Gündüz pllk yayımı. 11: Radyo 
orkeatruı. 19: Duyumlar. 19.15: Koa.. 
rin deYaJDL 20: S6ıler. 20.20: Plik. 21: 
Sözler. 21.IS: Sarvaı kuarteti (Oda mu
ıikilİ). 2 ı.so: Çift pi1"1Jlo konseri. 22.20: 
Robert Lhilton tarafmdan tarlular. %2.45: 
Duyumlar. 23: Kon.er. 23.45: Fransızca 
Almaaca haberler. 

175 Kbs. MOSKOVA 1724 m: 

11.30: Kınl ordu için orkeıtra ve sözler. 
19.30: Kolhozlara arzularına göre konser. 
22: Almanca yayım. 23.05: İnıilizce. 24.05 

ıo. Da111Jn)ar - Pllk - Sözler • Pllk. 
20.45: Muıikili radyo popariıi. 21.40: 
Plik. 22: Duyumlar. 21.05: İnıiltereye da
ir söz ve musiki. 22.40: Radyo kuartiio
ru. 23.15: Son duyumlar. 23.30: Plilı:. 23.45 
Almanca duyumlar. 

Paria ima daJcalar: 
6: (25,60 m.) Pllk. 6.45: Dayaml.ar, bor

sa. 13: (19,61 m.) Duyumlar. 13.30: Lille
den konaer. 14.30: 1nsL duyumlar. 14.40: 
Sözler, konferanı. ıs.ıs: Spor. 15.30: 
Operalardan prkdar. 18: (25,23 m.) Du
yumlar, boraa. 18.45: Sözler. 19.30: Hafif 
muiki. 20.30: Spor. 20.45: Duyumlar. 21: 
DaJQmlar. Borsa, 21,30: Röle (konacr). 
23..SO: Sözler. 

4 70 Kbz. lılUNtH 405 m: 
20.05: Akfam muaikisi. 21: Dıı:ramlar. 

21.05: Pllk harbi. 21.15: "YaHIDin açm· 
ca .. adlı karqık OJ11D. 23: l>uJ1lmlar. 23.20 
Proıram araaL 24: Dana miı.iiL 

904 Kbs. HAMBURG 332 m: 

20: Skeç (miizildi) 21: Da7Umlar. 21.10: 
"Gül mevaimi, haziran" 12: Uluslararası 
müzik ıenlilderi. 23: l>uJ1lmlar. 23.25: Mü
zikli proıram ataıı. 24: Aktam konseri. 

950 Kh.ı. BRULAU S16 m: 
20: Şen konser. 21: Kısa duyumlar. 21.10 

Küçük halk müziii, 22: Martlar. 23: Du
yumlar. 23.30: Gece koueri. 

• 
4 nazıran Sall 

823 Khs. B'OKREŞ, 364 m: 
13-15: Giia_dlla pllk :raymu, du:ramlar. 

11: Pllk. 19: Duyumlar. 19.15: Pllk. 20; 
Sözler. 20.20: Operet pllldarı. 21: Verdı 
baldtmda aö.ıler. 21.IS: Verdi'nin eserle
rinden opera musikiıi. 22.SO: Duyamlar. 
23.0S: Konser nakli. 23.45: Franıızca ve 
Almanca duyumlar. 

175 Kh.ı. MOSKOVA 1724 m: 
18.30: Denizci tiirleri • Kı:ad ordu tar· 

kılarL - Bisimle tarkı ıöyleJiıılz. 19.30: 
Uluaal millik. 21: Konizetti'niD "LUCtA .. 
operaamm ndyo ıdaptaıyonu. 22: Abnan
ca ya,.m. 23.05: FrauızCL 24.05: F..de
menkçe. 

631 Kils. PRAG, 470 m: 

20: Da7amlar. 20.10: Plik .Sözler. 21.lS 
Mi.ıahl koro konseri. 21.SO: Bohemya 
maliki. 22: Du:vamıar. 22.50: Çift piyano 
konacri. 23.lS: ~ duyumlar. u..ill.! PWc., 
23.45: Iqilizce du1111Dlar. 

Parla ima dalP1ar: 
6: (25,60 m.): Pllk. 6,45: Duyumlar. 

13: (19,68 ın.)ı Danmlar, bona. 14.30: 
lasilizce duJUDılar. 14.40: Sözler. 14.50: 
Pari• yapYJfL ıs: Soyaat :rayım. 15.30: 
Karışık konıer. 11: (23.23 m.) Duyumlar. 
bona, 19: Sözler. 19.30: Hafif maliki. 
20.30: Sözler. 21: Duyumlar. 21.30: Fede
ral yayım. 

470 Khz. MUNIH 405 m: 

21: Duyumlar. 21.15: Uhaaal musiki. 22: 
"I>ie GUicbrittor,, adlı radJo piJcai. 23ô 

904 Khz. HAMBURG 332 m: 
20.10: Eilenceli müzik. 21: Duyumlar • 

21.lS: Robert Schumann'm 125 nci doiam 
yıl dönümü. Kendi eserleri. 

22: "Minna von Barnhelm .. adlı piyes. 
22.lS : Duyumlar. 23.40: Miiaibten halk 
mü:ı:iii. 

950 Khz. BRESLAU 316 m: 
20: Balladlar. 20.SO: Sonradan bildirile

cek. 21: Kısa duyumlar. 21.lS: Schumann
m piyano müziii. 2~.,; Karqık müzik. 23: 
Duyumlar. 23.30: DanL • 

5 Haziran Çartamba 

823 Km. BUKRBS, 364 m: 
13-15: Gündü.ı p1lk yayanL 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
dcvamL 20: Sözler. 20.20: Muhtelif mil
letlerin danılarmdan. 21: Sözler. 21.15: 
Piyano • prkı ıoliıt kon.eri. 22.lS: Rad-
70 salon orkeatralL 23: Duyumlar. 23.15: 
Konserin devamL 23.45: Franıızca ve Al
manca duyumlar. 

175 Kh.ı. MOSKOV A 1724 m: 
17.30: Parti yayımL 11.30: Moüova ope

raımdan verilecek piyeıi röle. %2: Çekçe 
yayan. 23.0S: İqilizce :rayım. 24.05: Al
manca yayım. 

631 Km. PRAG, 470 m: 
20: Almanca dQ7Umlar. 20.10: Pllk. -

Sözler. 20.30: AktflaJite. 20.40: Karıtık 
şarkdı yayım. 21.10: Tıbbi yayım. 21.25: 
Sözler. 21.30: Lonclradan nakil (Gala kon
seri) %2.35: Son duyumlar. %2.50: Londra
dan nakle devam. 23.35 • J>~ ~: 
Franıızca duyumlar. 

Pariı kısa da)plar: 
6: (25,60 m.) Pllk. 6.45: Duyumlar. 

boru. 13: (19,68 m) Duyumlar, boraa. 
13.30: Liyondan konıer. 14.30: lncilizce 
duyumlar. 14.40: Sözler. ıs.ıs: s ;nema 
bahsi. 15.30: Tiyatro yayımı: "La Parili
enne., ve "La Grammaire,, adlı birer per
delik iki piyes. 11: (25,23 m.) Duyumlar, 
borsa • Sözler. 19.30: Konser. 20.30: Söz
ler. 21: Duyumlar, borsa. 21.30: Konıer 
(röle). 23.45: Sinema bahsi. 

470 Kbz. MUN!H 405 m: 
20: Beethoven aonatlan 20.30: Berlin

den röle. 21: Duyumlar. 21.IS: Genç nesil 
JaYDDL 21.45: "Jalli', adlı Meç. 23: Da· 
yamlar. 24: Dam mü.ıiii. 

904 Kba. HAllBURG 332 m: 
21: Dt'llnllar. 21.15: Oenclere alaaal 

1871111. 21.45: Köylü yaymu. 22: Ulaalara
ra11 müzik. ıenlilderi. 23: Dayamlar. 23.25 
Müzikli proıram araaL 24: Büyük operet 
popuriıi. 

950 Khz. BRESLAU 316 m: 

21: Kısa duyumlar. 21.15 : Gençlere ulu
sal yayım. 21.45: Haftanın yenilikleri. 22: 

. dualar 

6 Haziran Perşembe 

823 Khz. BUKREŞ. 364 m: 

13-15: Gündüz yayımı (Plik ve duyum
lar). 18: Radyo orkeatrHL 19: Duyum
lar. 19.lS: Akpnı konıeri. 20: Sözler. 20. 
20: Pllk. 20.45: Sözler, 21 : Vasııerin 
"Götterdaemeranms" operuL (htirahat
lerde duyumlar). En aon: Fransızca ve 
Abnanca duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m: 
17.30: Ma11enet, Offenbach, J. Strauss, 

Suppe ve sair beateklrlarm eserlerinden 
opera ve operet parçalarL 11.30: Popüler 
1aliıt çalıL 21 : Konser. %2: Almanca ya
)'mı. 23.0S: Franıızca. 24.0S: lıpaııyolca. 

631 Kbz. PRAG, 470 m: 

20: Almanca duyumlar. 20.10: Plik. 
20.15: Duyumlar. 20.25: PIOı. 20.30: Den. 
20.45: Danı maıikiıi. 21.30: Raüo tint
roau. Schrammel talumL 

Pariı luaa dalsalar: 
IS: (25,60): Pllk. 6,45: DuJ'Wftlar, bor

iL 13: (19,A): Duyamlar, bona. 13.30: 
Talazdaq: Konser nakli. 14.30: lnlilizce 
duJQmlar. 14.50: Spor, Sözler. ıs.30: Şar
kılı konser. 18: (25,23 m.): Dunm)ar, 
borsa. 19: Sözler. 19.30: Şarkdı kouer. 
20.30: Sözler. 21: Duyumlar, boraa. 21.~: 
Röle. 

470 Kbz. MUNIH 405 aı: 

20.25: "Boriı Godunoff" adlı llouaaon
ky'nin operuL 24: Yeni maaiki. 

904 KJıs. HAllBURG 332 m: 
20.10: Sen mtlzik. 21: l>aJıamlar. 21.10· 

Daııı. 23: DuJQmlır. 23.25: Danam •tiri: 
mil 24: Yeni miizik. 

950 Khs. BRBSLAU SH m: 
20.20: Scbrammel kuarteti. 20.50: Aktü

alite, duyumlar. 21.10: Büyük radyo or
keatra1L 23: Duyumlar. %2.30: Küçük 
radyo orkcatraıL 2': Yeni müzik. 

• 
7 Haziran Cuma 

823 Kh.ı. BUKRES, 364 m: 
13-15: Glindlla :raymu (Pllk •e daJmD

lar ). 18: Radyo orklıtruL 19: DuJUI· 
lar. 19.lS: Hafif orkeatruun devamı. 20: 
Sözler. 20.20: Pllk. 21: Bözler. 21.IS: 
Senfonik ko~r. 22: Sö.ıler. 22.15: Kon
serin devamı. 23.45: Almanca ve Fransız
ca duyumlar. 

l 75 Khz. MOSKOVA 1724 m: 
17.30: Parti JllJ'llDL 18.SO: RC'IOlllQae 

şarkdarL 19.30: Kantık muikli ,_,... 22: 
Çekçe yayım. 23.05: ın.w.c.. 24.05: Al
manca :ra:rım. 

631 Khs. PRAG, 470 mı 
20: Du)'Ullllar. 20.10: PWr. 20.15: la.

ter. 20.25: Asker maabaı. 21.15: Kantık 
mUIİkli yayım. 21.40: Ti:ratru :r&JllftL 
22: Duyumlar. 22.15: Bll7ik atadyoclan 
pla koueri. 23.15: Sondu~ n.ıo: 
Pllk. 23.45: Raaça dQlllD1ar. 

Parla ba dalıalar: 
6: (25,60) Plü. 6.45: Dunml&r, bona. 

lar - Sözler. lS.30: Hafif muıikı. 18: (25, 
23m) 18: Duyumlar, borsa. 18.45 : Soz
ler. 19.30: Kan,ık konser. 20.30: SozJer. 
20.45: Mizah. 21: Duyumlar, borsa. 21.30: 
Röle. 

470 Khz. MUNIH 405 m: 

21: Duyumlar. 21.15: Alman marş ve 
danılarL 22.30: Skeç. 23: Duyumlar. 23.20 
Proıram arası .23.30: Schumann'm eser
lerinden piyano konıeri. 24.30: Hafif mu
ıiki. 

904 Kh.ı. HAMBURG 332 m: 
21: Duyumlar, 21.lS: Alman danı ve 

martlan 22.30: UIUllararası müzık ,en
lilderi. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli 
proıram araaı. 24: $en miizık. 

950 Kh.ı. BRESLAU 316 m: 
21: Kıu duyumlar. 21.15: Alman dans 

ve martlarL 22.30: Dünya ihracatı. 23: 
Duyumlar. 23.30: Danı. • 

8 Haziran Cumartesi 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m: 
13-15: Gündü.ı pllk yayımL 18: Aıker 

mızıkaL 19: Duyumlar. 19.JS: Aıker mı
zıkaımm devamL 20: Sözler. 20.20: Ro
men muaikııi plll:larL 20.45 : Sözler. 2 ı.os 
Koro heyeti. 21.35: Sözler. 21.SS: ~adyo 
orkeıtraaı. 23: Duymnlar. 23.15: Konser 
nakli. 23.45: Fran111ca ve almanca dUYUID
lar. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m: 

18.30: Senfonik konser. 19.30: Yeni 
Sovyet prluları. 21: Senfonik konıer. 
22: Almanca yayan. 22.05: Fraııaızca. 24. 
OS: lıveççe yayım. 

638 Khz. PRAG, 470 m: 
20: Duyumlar - Sözler. Plü. 20.30: Ha

fif muilö. 21.30: Sözler. 21.45 : " Dul 
Matmazel,, adlı Vieniavllri'nin 3 perdelik 
opereti. 23: Duyumlar. 23.JS: Sözler. 23.30 
Plik. 23.45: Radyo orkesuaaı. 

Pariı kısa dalplar: 

6: (19,68 m) Pllk. 6.45: Duyumlar, bor
.._ 13: (19,68) Duyumlar, bona. 13.30: 
Bordo'dan: konaer. 14.30: Inıilizce du
yumlar. - Sözler. JS.30: Andre Delmoa 
ca.IL 11: (25,23) Duyumlar. borsa. 19: 
Sözler. 19.30: Konıer. 20.30: Sözler. 20.45 
Duyumlar. 21: ~. 21.30: Role. 

470 Kbz. MUNlH 405 m : 
20.0S: Oda musikili. 21: Duyumlar. 21. 

10: İtalyan Ruı, Franıız ve Alman opera
larmdan parçalar. 23: Duyumlar. 23.20: 
Proıram ara1L 24: Dua mtiziii. 

904 Kh.ı. HAMBURG 332 m : 

20 : Karışık konser. 21 : Duyumlar. 21. 
10: "Des Poıtillon von Lonjumeau adlı 
2 perdelik opera" 23: Duyumlar. 23.25 : 
Musikili proıram arasL 24 Dans ve sen 
parçalar. 

... m.. mma.A'V .... 
20.15: Alman tarlalan 20.40: Hafta da· 

:ramlan 21: Kma duyumlar. 21.10: Mu· 
zikli piyes. 23: Duyumlar. 24.30: Dans ve 
hafif müzik. 

Radyo resmi indiriliyor mu? 
Şehrimizde herkesin ağzında 

radyo gümrük resminin indirile
ceği rivayeti dolaşmaktadır. Ha 
kikaten lüks eşyadan alman re
simlerden aşağı olmıyan bu res
min indirilmesile memleketimiz
de de radyo dinleyicilerinin faz
lalaşacağı muhakkaktır. Her hu 
susta lüksün aksi ve bir ihtiyaç 
halinde olan radyo resminin in
dirilmesini temenni ederiz. 

Fakat rivayet edildiği gibi he
nüz bu iş icin bir tedbir alınmış 
de!ildir. 

• 
Budape9te de 
Yeni bir studyo 

Budapeşte radyqsuna ilave 
olarak gayet büyük bir stüdyo 
yapılmı,tır. Bu stüdyo büyük 
senfonik konserlerle koro heyet
lerinin verecekleri musiki için 
yapılmıştır. 

Bütün Alman radyo iıtaıyonla
nnm resimde gördüğünüz kııa 
dalgalı portativ bir radyo iıtaı
yonlan vardır. Bununla tehrin 
her tarafından kablo.uz repor
tajlar yapdll' ve her yerle rad
lODUD birletmeai temin edilir. 
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1- Baıba oğlu ile beraber ka
yıkta balrk avlıyor. 

2 - Çocuk gizlice bir levha 
yazıyor. 

3 - Deniza dalıp, babasına 
hissettirmeden oltanın ucuna 
takıyor. 

Çocuk gizlice su içinden çıkı 
yor. 

-~·~ 
• '/v . , 

y 

5 - Babası balık tuttu diye 
seviniyor. 

6 - Ölta çengel sudan çrka • 
rıldığı zaman yazılı levha çıkı
yor: 

"' 

Biz b~lin avla~-;ak ijs 
temiyoruz saygılar. 

imza: Bahklar 

I ŞUNDAN BUNDAN 1 

Hayvanlar 
Nasıl uyurlar? 

Hayvanlar nasil uyurlar? Dik 
kat edilmiş, şu neticeye varıl -
mış: . 

Vahşi olsun, ehli olsun, et yı
yen hayvanlar simit gibi yuvar
lanarak başlarını arka ayakları
nın üstüne koyup uyurlar. 

Fil ayakta uyur. Eğer bir a -
ğaç bulursa, ağaca dayanır. At 
ve katır da ekseriya ayakta u -
yurlar. 
Kurbağa arka ayaklarının 

üstüne oturarak, burnu havada 
uyur. 

Orangotan bir ağaç dalına a
sılarak uyur. 

Timsah, kertenkele karnını 
toprağa yerleştirerek ağzı açık 
uyur. 

Foklar ve ayı balıkları kıyı
da biribirlerine sıkışarak uyur -
lar. Balina ve deniz kaplumba-

1 
ğası, kendilerini dalgalcırm ve 
su cereyanlarının keyfine brra -
karak, suyun ü~tünde uyurlar. 

Yarasa başaşağıya uyur. 

Ucuzluk 
Küçük Cemilin babası hasta

lanmıştı. Cemili doktora gön • 
derdi. Doktor geldi, hastayı 
muayene etti, gitti. Fakat bu 
doktor ailenin her zamanki dok 
toru değildi. Babası sordu : 

- Niçin söylediğim doktoru 
çağırmadın? 

- Gittim baba ... Fakat ka -
pısında bir levha gördüm: "~u
ayene 8 den 12 ye kadar,, ... ile
ride başka bir doktor daha gör
düm. Orada da bir levha vardı: 
"Muayene 1 den 4 e kadar.,, 
Düşündüm, ikinci doktor daha 
ucuz, onu çağırdım. 

Eğlenceli 
Bir oyun 

ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ J . 

3 

Üçüncülüğ(; Kazanan Yazı l....__-At 
Yasım altı ... Altı yaşım ve 

bir sa~lıncağrm var. Bahar baş • 
larken beyaz çiçekleri olan ba
dem ağacına, babam onu ne sağ· 
!am bağlamış ... Öyle kolan vu
ruyorum ki, rüzgarın altındaki 
gelincik ve papatyaları oynati -
yor. Saçlarım yele, gözlerim bu
lutlara takılı gibi .. Ufacık kal -
bimin bir uçak motörü kadar ses 
çıkardığına şaştım. Oh!. Bilse
ıniz kıvancım sevinçten üstün, 
!bir şeyden kaygum yok ... Kolla 
nm kuvvetli, ipler, sağlam, sa -

lıncağrm uysal. .. Ve ben ne ka 
kadar ustayım! 

Gülüyor musunuz?. Peki... 
Y ansalım. Kazanırsanız size al 
tıncı J baharımda açan badem a
ğacımın beyaz çiçeklerinden bir 
çevre armağan ederim. Kazanır 
sam? .•• 
Öymacıhk takımını verecek 

siniz? değil mi? 

İzmir • Karşıyaka Müsavat 
sokak No. 1 

Erdem E. Talu 

1 Yarışı kazananlar armağanlarını a~asınlar 1 --.:: __ __::__ __ _ 
SAK~ KUŞU iLE O~ 
Her yer karla örtülüydü. Za

vallı bir saka kuşu da ormanın 
kıyısında açlıktan mecalsiz k:ıl
mı~, ohimü b~ .diyordu. 

Bırden, yaz günleri tatlı şır
kı:arıyla kevH endirdiği, go;:ıJiı. 
nü açtığı oduncuyu hatırladı. 
Ke 'lr'ı. kenu in~ dedi ki: 

-· Oduncu beni yürekten se
ver. Ben şakır ~akır öttii~üm za. 
rnanlar, içine ferahlık gelir, y'lr 
gunluğunu unutur. Ç'aıışt•ğ •, 
coluk çocuğunun nafakasını kcı
ianmağa gittiği günlerde de 
şarkılarımla onun . l,,,uV'!etinc 
kuvvet katard:m. Evıne g1t:~~m, 
her halde benı ateşin !<ı) lsmda 
şöyle sıcak bir yere k.>y:ır, sc:ıf
radan kalmış ekmek k:r•ntılan
varsa onları d.ı verir. 

Kuşcağız böyle düşi.m:fü1~~en 
sonra yüreciğ;r:e bir cec;are~ gel
di. OduncunLln kulübesine doğ
ru uçtu. Gagası ile penr.eresinin 
ct:.mım vurma]a başlaı:l.1. 

Oduncu h'ç bekleruediı!i bu 
kücük m"safir~ görüne-: ht>ınen 
peİi.cereyi aç~. Kuşu ie:eriye al
dı. Karda, kıyamette ölüme 
mahkum bir r::ıahllıku '!vine al
dığı için içinle geniş bır rahat
lık duyuyordu 
Kuş ta naz niı;ay etme~i A_çı

lan pencereden he~cn ıçerıy~ 
girdi. Kış gününün lale bahçesı 

denilen ateş kenarına biizüldiı. 
Oduncu tenha ve yo.-gun gün

lerinde kendisıne arkaJa. hk e -
den, ona yorgunluğunu ur~ut -
turmak için şarkılar söylıyen 
hayvancağızı tanımıştı Zaval -
lının bitkinliğ"ıne bakarak açlı
ğım anladı.Hemen yiyecekler 
verdi. 

Kuşc.ağ"ız bütün kışı orada ge· 
çirdi. İlkbaharın ılık günleri 
başlayınca, kuşta da hasretli 
haller başlamıştı. Sanki şöyle 
söylüyordu: 

- Ey benim in~aniyctli sa -
hiplerim, bilirsiniz ki ben or -
manlarda doğmuş, büy•~mü~ bir 
mahlfikum. Bana geniş ıtfuklar, 
kokulu çimenler lazımdır. Bıra
kınız da artık uçup gideyun. 

Oduncu bunu anlamıştı. Pen 
ceresini açtı. Ku~ sevinçle ka -
natlarmr çırparak uçup gı:er • 
ken. gene kendi hali ile dedi ki: 

- Senin iyiliğini hiç unut · 
mayaca?:ım. Yazın yoruldugun 
ve terlediğin zamanlar gene ya
nma geleceğim, sana yorgı.mlu
ğunu unutt;ırmak için_ en ~zel 
seslerimle ahenkler bıçece5ım. 
Seni eğlendirmek, gönlünü hos 
tutmak iç.in her şeyi yapacağım. 
Öteceğim, öteceğim ... Sana kar 
şı borçlu kalınıyacağnn. 

Kalınca bir mukavva, y:ıhut 
üç, dört milimetre kalmlığmda 
kontr piake bir tahta alımı:. Bu
nunla mesela dılılarr seki:~ san
timetre gelen muntazam b'ı- mu
rabba vücuda getiriniz. Bu mu
rabbaın üzerine resimde gordü
ğünüz gibi yedi parçayı çiziniz 
ve sonra bu parçaları keskm bir 
çakı ile ayırınız. 

İlk defa bu dağınık yedi par
çayla bir murabba yapmağa ça
lışınız. Murabbaı siz çizdiğiniz 
i~i~ belki bunda sıkıntı çelmıez. 
sınız. 

Fakat gene aynı yedi parçayı 
kullanmak üzere, resimde gör -
düğünüz muhtelif şekilleri ya -
pabilir misiniz? 

Hakstzltk 
Hoca çocuklardan birine 

haksızlığın ne olduğunu anla -
tıyordu: 

- Haksızlığın ne olduğunu 
biliyor musun? 

- Hayır efendim. 
- Bak anlatayım, mesela ben 

arkadaşına kurabiye versem de, 
sen de onu arkadaşının elinden 
kapacak olsan, ne yapmış olur
dun? 

- Tekrar benden kapmasın 
diye ağzıma atmış olurdum. 

imtihan kağıdı 
Babası oğlunun imtihan ka -

ğıtlarnıa baktı, yüzü buruştu. 
Dedi ki: 

- Ayıp değil mi sana? H:ın 
gi dersten aldığın numaralara 
baksam, hepsi de zayıf ... 

- A babacığım, bana ne <la
rılıyorsun? Onları ben yazma . 
dım ki, hocam V'\ ~dı. 

Süt 
Sütçünün çocuğu kimya ho • 

casrndan sordu: 
- Efendim, babam bir litre 

süde iki litre su karıştırdığı hal
de, neden hepsinin adı gene süt 
oluyor? 
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FAY DALI B ILCILER 
BugUnkU. 
program 

Liman 
hareketleri 

ISTANBUL 

18: Almanca ders. 18.30: M11hte1l'l ptlk· 
tar. 19.30: Haberler. 19.40: İstanbul kon· 
servatuvan muallimlerinden Ferdi Ştatzer 
Piyano solo. 20: Sağlık ve sosyal bakan
lığı namma konferans (Şiryan ta:ry\ki 
yüksekliğinin manası ve ehemmiyeti) Maz· 
har Tevfik.. 20.30: Ay tango orkestrası. 
21.lS: Son haberler, borsalar. 21.30: Rad
yo orkcstrasL 22: Radyo, caz, tango or-
kestrasL 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. 

20.45: Stüdyo tiyatrosa. 22.4S: Duyum. 
tar. 22.SO: A5ker mızıkasL 23.10: İtalya • 
Macaristan dilelo şampiyonluiu (reportaj) 
24.20: Piyano konseri. 

SUKREŞ 

823 Kha. 364 m. 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
salon orkcstrasL 19: Duyumlar. 19.1): 
Konserin devamL 19.SO: Sözler. 20.10: 
Konferans. 20.35: Bükreş operasından 
transmisyon. 

VARŞOVA 

'24 Khz. 133'; m. 

20 15: Plak. 20.45: Reportaj. 21: Piya
no-şarkL 21.4S: Duyumlar. 21.SS: Sözler. 
22: Stüdyo tiyatrosu. 22.30: Pllk. 22.35: 
Aktüalite. 22.4S: Spor duyumlarL 23: 
Reklamlar. 23.lS~ Senfonik konser. 

~TUTTGART 

574 Khz. 523 m: 

zı: Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 
23.20; Uçuş yayımı. 23.45: Oda muısilris: . 
24: Londra'dan: Hanr:v Hali radyo cazL 
1: Oda musikiısi. 2.15: Beethovendcn pi· 
yano konseri. 2.35: Rus musikisi • 

PRAG 
638 Klız. 470 m 

19. 'iS: P1Sk. ı:ö:r.ler. 20.05: Asker mızı
kası. Sözler. 22: Radyo orkestrası 23: 
Duvumlar. 23.15; Plak. 23.2S: Caz orkes
trası, 

• Sinemalar 
Tiyatrolar 

:f. ipek: (incili Kadın) ve (Gece 
)'Qrısc kızı) 

:r. Sumer: (Matmazel Nituı) Ve 
(Demirhane müdürü) 

* Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

:r. Şık: (Tarzan) ve (Beı Kocalı 
Kadın) 

:r. Elhamra: (Solmuş Güller) ue 
(Sema Devleri) 

:r. Tan: (Çılgın Kan) 

1(. Melek: (Bir kadınrn haysiye
ti) ve (Mösyö Bebe) 

'f. Alkazar: (Cehennem Kartal
ları) ve (Bosna Sevdaları) 

*Yıldız: (Harp arilesınde) ve 
(Con lstravam aşkı) 

lf. Alemdar: (Patron ol.aydım) 
ve (Casus kalbi) 

:r. Milli: (Sarışın Kukla) ve (Eş. 
rarengiz Çillik) 

:t. Hilal: (Leb'ebici Horhor aia) 
ve (Şeyta- karJer•er) 

'f. Kadıköy Süreyya: (Karyoka) 

• Nöbetç 
Ecza ne ' er 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar -
dır. 

Sirkecide (Mehmet Kazım), Alem 
dc:rda (Ubeyit), Lalelide (Sıtkr), 
Küçükpazarda (Cemil), Şehzadeba -
§mda (Universite), Aksarayda (Ziya 
Nuri), Samatyada (Teofilos), Şehre
mininde (Nazım), Karagümrükte (A
rif), Büyükadada (Şinasi Rıza), Hey 
belide (Yusuf), Bakn:·köyünde (Hı
lal). Fenerde (Emilyadi), Hasköyd~ 
(Yeni Türkiye). Kasımpaşada (Yenı 
Turan), Modada (Faile lskender), 
Altıyolda (Mahmud), Beşiktaşta (Re 
cep), Karaköyde Okçumusa cadde • 
sinde (Asri lttihad), Kumbaracıda 
(Garih), Taksimde (Limonciyan), 
Kurtulusta (Kurtulu~). Eyüpte (Hik 
met) eczaneleri. 

• V c'ou. mU racaat 
yerıer 

n,.,..;.,. Yoll~n acentesi Te- · 
lefon 
ı\kay ( Kadıköv iıkeleıi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Havrive. Telefon 
Vapurculuk ş:rketi merkez 
acentesi, T alefon 
Şark Demiryoltan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müra
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

Dün limammıza şu vapurlar gel • 
mistir: 

Mersinden: (İnebolu), Bandırma
dan: (Saadet), lzmitten: (Ayten), 
Mudanyadan: (Tayyar). 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Karabigaya: (Bandırma), Ayvalı
ğa: (Bartın), Izmite: (Güzel Bandır· 
ma), Bartrna: (Kemal) . 

Bugün limanımıza §U vapurlar ge· 
lecektir: 

Bandrrmadan: (Gülnihal), Izmit • 
ten : (Güzel Bandırma), Mudanya • 
dan: (Tayyar), Karadenizdem (Ak· 
su), Ayvahktan: (Antalya). 

Bugün limanımızdan şu vapurlar 
gidecektir, 
Bandırmaya: (Saadet), Karadeni· 

ze: (Güneysu), Mudanyaya: (Mer· 
sin), Imroza; (Sakarya), Izmite: 
(Ayten), 

• itfaiye 
Te'efonlar 1 

lıtan.,ul itf"ivesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, BakYrlı:öy, Büyükdere. 
. Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar 

tal, Büyükada, Heybeli, Bur,.az. Kı 
nalı mıntakalan için telefon sanll'a 
hndaki memura (y~n) kelimeıin 

. 

. 
i 

söylemek kafidir. 

Hastane adresler 
ve Telefonlar 

i 
1 

Cel'Tahpaşa hastanesi. Cer
rahpafa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Oıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki ead. 32 
Beyoğlu Zükiir hastaneai. 
Firuzağa 
Gülhane hastaneai. Gülhane 
Kuduz hastaneai. Çapa 
Emr8%1 akliye ve aıabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kışlası 
E tfal haatanesi. Şi,ı; 
Ha:vdarpata Niimune ba .. 
taneıi 

2169 3 

9 

3 

1 
o . 

6017 

2455 

4334 
2051 
22142 

o 
6 

16 .. 6 
4242 

6010 7 

• Çabuk sıhh 
yardım teşkilA 

T 
ll 

imdat oto-Bu """"'"A"n 
mobili iıtenilir. 8 4499 

Davetle 

1HT!Y AT YOKLAMALAR 
Kartal Askerlik Şubesinden: 

r 

e 1076 numaralı ihtiyat zabitan v 
askeri memurlar kanununa tcvfika 
her sene mutad olan yoklama, bu s 
ne haziran ayı içinde icra edileceği 
den çevremizde oturan bütün yede 
subayların pazartesi, çarşamba v 
perşembe günleri Nüfus cüzdanı v 
iki fotoğrafla şubeye müracaatla 
gereklidir. Yazr ile bildirecekler aşe 
ğrda gösterilen bilgileri bir mektup 
şubeye yollayacaklardır. Aykırı hal 
de 1076 numaralı kanunun 10 un 
maddesi hükmü tatbik edilecektir. 

n 
e• 
n-
k 
e 
e 
rı 

-
la . 
cu 

ve S·mfı, Rütbe nasıp tarihi, Ismi 
baba ismi ve doğum mrihi, Duhul t 
rihi, Memleketi, Sicil veya kayıt n 
marası, Mütekait veya müstafa ve 
ihtiyat oldtı ~u. En son tekaüt ve 
terhis edildiği kıt'a veya müessese 
mi ve tarihi, Halen tnemuriyet ve 
işi, İkamet adresi, Şubede kaydı olm 
yıpta hariç şubeler mrntakasmdan g 
miş ise, hangi şube mıntakasından 
hangi tarihte geldiği ve evvelki şub 
deki kayıt num:uası, Ahvali srhhiy 
sinden şikayetçi ise bir kıt'a fotoğr 
la şubeye bizzat gelmesi, değil ise 
dirilmesi.Hangi lisanlan bildi~i ve 
recesi. .Hekim ve eczacı, dişçi.bayt 
ların dıploma numarasile sınıfları 

a-
U· 
ya 
ya 
İS· 
yta 

a 
el 
ve 
e-
e-
af 

bil 
de 

ar-
na 

göre ihtisasları, 

a-Ihtar: Bildirmeyenler 1076 num 
ralı kanunun 9, 10, 11, 12, 13 ün 
maddelerine göre cezalanırlar. 

CÜ 

• Türkiye l. C. 1. İstanbul Bisik 
heyetinden : 

let 

üp 31-5-1935 tarihinde Turinıı; kul 
tarafından Istinyc ile Zincirlikuyu 
rasında bis;klet müsabakqJarı ter 
edildiği görülmektedir. Federasy 
ve hevetimizd•n izin al•nmArlı:ın v 
prlm;ıkta olan bu yarışlara ittifakı: 
7.'I öahil kıılün üveleri girdiğ'i •"lk 
dircle: kPnclileri nizamname mucibi 

a· 
tip 
on 
a -
mı 

. 
ncE' 

cr.z;ı l~rı~ırıl;ır.akt-r. 

n · K~vfivet ilE"riOe hev<>t1miz t<ırı.fı 
rian tt>rtip olunacak varıq];ırcl;ı TTıA 
dur olmam11lar' için birleşik kulüp 

it • 

yelerine bildirilir. 
Ü - 1 

----
KÖPRO • HA YDARPASA . KAOIK 

ıs Mayıs 93~ ta~ih;nden itibaren 
ÖV 

Kiiprüden 
Kal kıt 

630 x 

(Her •Ün) 
"yü. 
rro 

H Paşa. Kadıko 
dan K. ne Va ---

53 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
H 
14 
ıs 
ıs 
16 
16 
17 
\7 
17 
18 
18 
ıs 

19 
19 
ıo 
21 
22 
23 

30 D ( 
35 x 
3S X E \ 
00 
20 x /' 
30 D 
40 E 
40 D 
OS Toroı 
4S X Ad.ı.na 
Zv 
00 x 
so lC 
30 

7 S3 
7 S3 

840 

9 00 
9 23 

10 03 

11 18 
12 08 

ıs K 13 33 
oo X Ankara muhtelit 14 18 
30 14 48 
10 x 15 21 
so x 16 08 
25 
4S x 
00 
25 Adapazarı 
50 x 
00 
30 Ankara ıür"at 
55 x 
10 
45 x 
30 x 
10 x 
30 x c. 
4S x A. 

17 05 

17 43 
1810 

18 48 
19 ıs 

200~ 
20 48 
21 30 
22 so 
24 05 

7 50 

7 S8 
8 20 

BSO 
8 ss 
9 28 

10 08 
10 40 
ıı 23 
12 13 
12 50 
13 38 
14 23 
14 S3 
15 33 
16 3 
16 40 

17 15 
1748 

ıs ıs 
18S3 

19 25 
20 08 
20 S3 
21 35 
22 51\ 
24 lt' 

A. ı,aretli selerin treni cuma, pazartesi 
günleri isler. 

B. 

x 

İ.saret)i seferin treni persembt ve Pa• 
zar ırünleri işler. 

İşaretli seferlerin Banliy<. ıreıılcrile 
iltisakı li'ardır. 

• 
ADIKÖY • HA YDARPA$A • K'ÖPR0 K 
ıs Mayu 935 tarihinden itibaren 

(Har aün) 

K adıkö· H. Paşa. 
nden K. dan K. 

t{öprü· 
Van yü 

l· :-· 

6 25 
7 30 
7 00 
8000 

80S E 
830 

9000 

90SE 
940 

10 20 
10 50 
1140 
1230 
13 os 
1345 
14 35 
15 00 
1540 
1620 

1~ 50 

17 25 
1ns 

1830 
19 00 

19 45 
20 20 
21 10 

63S x 
738 x 

805 XD 
810 x 

845 x 

6 so 
7 53 
7 20 
820 
8 2S 
82S 
aso 
9 os 
9 20 

9 ıs Ankara ıür'at 9 35 
915 935 
948 x 1003 

10 28 x 10 43 
ıo 58 Adapazan 11 13 
1148 x 1203 
12 40 Ankara ınııhtellt 12 55 

13 ıs x 13 30 
13 5S x 14 10 

14 55 
1508 K 

1715 x 

1815 x 
18 40 Adana 
1908 x 
19 35 x 
19 S3 Torot 
20 28 x 
2120 x 

15 23 
16 00 
16 43 
17 10 
17 35 
1745 
ıs ıs 

18 35 
18 ss 
19 23 
19 ss 
20 08 
20 43 
21 35 

21 55 220~ x c. 22 20 
23 05 23 15 X B. 23 30 

c . İşaretli seferlerin treni 1 P. ıılranoan 
31 Birinci Teşrine kadar i§ler 

E 

v 

e 

" 
" 

O. tıaretli ıeferler cuma günleri yapılmaz. 
. haretli seferler cuma günler i yapJllt'. 
Sisli tipili ve şiddetli fırtmalı havalards 

apurlar bulundukları mahallerden hareket 
tmiyccekler . barınmak mümkün olrnı· 
ıın iskeleleri tutmryacak, yahut daha e\'• 
el terlı:edebi1eceklerdir. 

lstanbul Komutanlığı~ 
Satınalma Komisyonu 

lllnları 

İstanbul Komutanlığına 
bağb birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin e
dilen bedeli 1 O kuruş olan 
240 000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 11 Haziran 935 sa
lı günü saat 15.30 dadır. 
Şartnamesi her gün Fındık .. 
lrdak\ İstanbul Komutar1lt· 
ğı Satmalma Komisyonun· 
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 1800 liralılt 
teminat mektubu veya mak
buz ve 2490 sayılı kanunLıtı 
2, 3 eti maddelerindeki ve
sikalarla birlikde tekJif nıek 
tublarını belH gün ve ihale 
sa~undan en az bir saat ev· 
veline kadar satın alma Ko' 
mi~von.,na vermeleri 

(2815) 3937 

lshınbul Üçünc.-ü lc.-ra M,.mı·r
luğundan: Mahcuz Vt" 5atıln11'•• 
mukarrer k1rk adet krı•tal cani 
3-6-935 pazartesi günü 10-tle kadar 
Galata Tünel caddesi 40 No. Ju 
cam ticarethanesinde satalacakhr· 
Talip olanların mahallindeki Jile-' 

mura müracaattan. (11922) 
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Sıhhat Ve Güzellik 
------..--"......,._...,,,,== ...... -=-----= 

t' B_ir çok bayanların yüzlerini 
Jtkınleştiren siyah sivilceler ve 
~e~a~atın açrlarak yüzlerine 
,, afıf bır çiçek bozukluğu ç~şnisi 
~ren. ı:ıüz'iç şeylere karşı koy
\> ak ıçın bugün elimizde fenni 
/sıtalar olduğu gibi bunları ih
d~arnıa tatbik ettiğimiz taK -
v ırcte kolayca kurtulma imkanı 
ardır. 

. İlk iş, yüzdeki kan ceveli unı 

dıntiıama sokmaktır. Yüzüı:nüzc .. 
vucudumuzun her hansı i bir 

llıvu "b" k ·ı -=-. l"k 
1 • gı ı an vasıtası e, pı" ı -
tı, Yağları defetmektedi.r. Yüz 
.:ki deliklere kadar ulaşcın kü -
S~cük borular, derim.izin tı.e;es 
~ nıa ve zehirleri atma vası .ası .. 
lltr ki bunlara mesamat diyo"llz. 

Unlar sıcakla açılrr, insana ha
l'at Veren oksijeni alır ve bizi 
~Uhafaza için de soğukta kapa .. 
l-' trlar. İşte "çok güzel tenli,, di· 
a~ anılan kadınların derilerinin 
~d~da cereyan etmck~e olan 

ıse budur. 
~ Mesamat tenbelleşir vey1.hut 
l'tıoruıu;sa onları idman ettir • 
elek lazımdır. Bunu masaj ve 
Ilı ektrisite vasıtasile temin et -
s·ek mümkündür. Ancak bu iki
f~nden de eviniz haricinde isti • 
n·de edecek vaziyette değilse -
~ tz ~endiniz de masaj yapmak 
ltretıle işi halledebilirsiniz; 

1 
işlenecek motif .. 

ere dair bir kaç 
~ 0 de 1 iÖ•teriyo• 
t\ıı, ~ " 

~ı~~e~ide en ufalt siyah sivilce 
iş aunı gör~r görmez yapılacak 
~U şun~an ıbarettir: Haftada üç 
teıın Yuzü tamamile temizledik
Sıc sonra yumuşak bir havluyu 
~U~·~ ~uya batırıp sıkar ve yü -
lli~ Uzun üstüne tatbik edersi -
~acİ liavlu yüzde soğuyuncaya 
~a ar bırakılır. Bunu biribiri ar-
~na üç defa tekrarlayınız. 

~s U~dan sonra mümkünse an
~ı Cptık bir losyon sürersiniz. 
l}ı~alt su yüzdeki mesamatı aç -
•iıı.~ır. Hava ile temas netice -
q~ e katılaşmış yağ ifrazatın -
l) . başka bir şey olmayan uçla
les~ı~ah sivilceler üzerine eritici 
lQe~tı. vasıtasile losyon; hem 
bı.ı <::utları gidermeğe, hem de 
lıa ~dan sonra teşekkül edecek 
l\i ~ı"e asitlerin birikmesine ma-

ur. 
ı11~~ losyon yüzde; beş dakika 
~alt Ur. Bundan sonra gene sı
lit \ı havlu tedavisine devam edi
bir : hundan sonra tcda vi edici 
l' renı sürülerek bırakılır. 

latı. e.daviden sonra yüzde ka -
l'tıta~Vilceler ele bir tülbent sa -
% . sıkılır. Elle sıkarak yüzü 
r.lq_ tış etmemek-şarttır. Bu ara
~i ~~.?oktaya da işaret edelim 

b~U}'U u f~zla sıkmak mesama~n 
ır h 11lesıne ve bu da kronik 

tı~ b ~le gelince tedavisi imkan-
Yur hale sebep olur. 

tlall. ~deki mesamat kapanma -
~tş ~~Vel bütün pisliklerin çık
bıf ett~~sı şarttır. Yukarıda ta-

lı tı.e;.gımiz usulün tatbiki işte 
1qbit f ıceyi doğurur ve deriyi 
~ aalıyetine sevkeder. 

le it~ tedaviyi muntazam suret
llitd ın.a ile tatbik ettiğiniz tak -
~h ~ a~ zaman içinde uçları si
tcı,. ... }g kabarcıklarından. sivil-

sinden kurtulabilirsiniz. 
Tedavi müddetini kesip at • 

mak kolay değildir. Bazılarında 
bir iki haftalık tedavi harikalar 
yarattığı halde, bazı inatçı deri
lerde de bir kaç aylık sabır la -
zımdır. 

Bundan başka buz torbaları 
da çok istifadeli surette kulla -
rulmaktadır. Fakat böyle bir 
tedaviye dayanabilmek için yüz 
biraz sert ve katı olmalıdır. Has
sas, yumuşak ve çabuk penbele-

iÇ ÇAMAŞIRLA _RI 

ipekten yapılmış bir gec~lik 
entarisi. Kenarları ajürlü. motif
leri a-ayet güzel intihap edilmiş• 
tir. Kol kanat teklindedir. Resim
de tık bir düz kombinezon ve bir 

şen deriler için bu uslil hiç bir 
vakit tavsiyeye şayan değildir. 
Çünkü böyle yüzlerdeki damar
ları buz torbası tatbik ile çatlat
mak çok kolaydır. 

Yüzü tazeleştirmek, inceleş -
tirmek ve yeni faaliyete sevket-
mek için kafru da son derece 
faydalıdır. 

Mesamatı açılmağa meyyal 
olan yüzler, ekseriyet itibarile 
yağlı tiplerde bulunduğu için; 
yüz çalkalama suyuna, bir mik
tar kolonya katıştırmak ta çok 
faydalıdır. 

Yüzü sıhhatli, yumuşak ve 
renkli saklayabilmek için; çok 
temiz tutmak ve deriyi müte -
madi surette faaliyette bulun -
durmak şartları, esastır. 

Bir Japon 
Kar.sına dövmez 

Bir Japon karısını hiç döv -
mez. Kadınlara karşı erkeğin 
J aponyada gösterdiği bu kibar -
lığın sebebi vardır. 

Bu sebep de ne olsa dersiniz? 
Kadın eğer büyük burunlu ise, 
erkek yumruk veya tokat vura 
rak bu güzelim burnu tahrip et 
mekten çekinir. Eğer burnu kü
çükse kadıncağız büsbütün bu
runsuz kalmasın, diye büsbü -
tün çekinir. 

Çünkü Japonyada büyük bu. 
runlu bir kadın, güzellik timsa
lidir. Büyük burunlu kadınlar 
o kadar azdır da ondan ... 
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Çikolatalı 
Dondurma 

Çilekli 
Dondurma 

Sıcaklar~a 
Nelere Dikkat 

donln kombln•zon mo~eli görül
mektedir Bunlar ıptk ve patiska
dan yapılır. 

Kenarlarına ajür çekilebilir. 

Bizi ısıran 
Böceklere karşı 

Böcek ısırması belki muvak • 
kat bir rahatsızlıktır. Fakat bun 
lara karsı kullanılacak amon -
yak yahut her hangi bir (dezen 
foktan) ısırılan yerlere sürüldü 
ğü takdirde insanı çok çabuk ra 
ha tlandırır. 

Arı rsırmasma karşı en iyi te· 
davi usulü hemen bir soğan ke
serek üzerine bağ;lamaktır. Ge
rek acıyı gerekse şişi akla hay
ret verecek şekilde çabuk dindi-
rir ve indirir. «!"' 

Yemişlere dikkat 
Etme 1 iyi z? Sıcaklarda kremli ve şekerli 

çilek, çok fazla yenirse kan bo -
Artık uzun bir kısın mahru - zukluğu yapabilir. Belki bu di

miyetlerinden kurtularak sıcak- zanteriye kadar varır. Midede 
lara giriyoruz. Hepimiz; açık ha ağrı olursa bilhassa çocuklarda 
vatla, plajlarda kırlarda dolaş - apandisit tehlikesi gözönünde 
mak eğ"lenmek zevketmek heve- bulundurularak hemen doktora 
sindeyiz. Fakat hiç birimiz, ken müracaat Iazrmdır. 
elimizi vücudce son derece sih- Balık, süt ve kremlerin sıcak: 
hatli hissetmiyorsak deniz ve gü larda çok çabuk bozulmak ve 
neş banyolanndan,tenisten,gez. yemişlerin pek çabuk çürümek 
melerden, sporlardan tamamile ihtimal ve tehlikesini daima gö
ve gönlümüzün istediği gibi zönünde bulundurarak şüphe eı. 
zevk alamayız. Çünkü yaz insa tiğiniz yerlerde bunları ağzmı 
nın dostu olduğu gibi, düşmanı za almamak en dog- ru hareket -
da olabilir. tir. 
GÜ ne ş y n g ,. Sıcaklarda buzdan azami isti 

Bir kilo sütün içine altı parça Yarım kilo çilek alarak, sap- n 1 na kar~ fade etmek şarttır. Evinıze buz 
1 kl ~ colabı alacak kadc:ı.r boJ paranız 

çikolata atıp kaynatırsınız. Ay- arını ayı arsınız. Ezip süzer - Güneş yakığma karşıda ıyı yoksa. yazları her halde çok ta 
rıca yarım kilo toz şekerini yedi siniz. Suyunu ayrıca hazır edil- gelen bu ilaç sürülür. Yanma ze yemek yemek için tedbirler 
yumurta sarısile karıştırır ve sü miş şekerli su ile karıştırır ve çok şiddetli ise vücudü bu yağı c.J.malısmız. 

Elblse 
Temizliği 
Erkek elbiselerini temizle -~ 

mek için sarmaşık yapraklarını 
bir kaç gün su içinde bırakınız. 
Ve elbiseleri, fırçayı bu suya ba. 
tırarak fırçalayıruz. 

Kan bozukluğu 
Umumiyet itibarile sıcak yer 

lerde doğanlarla soğuk memle
ketlerde doğanlar arasmda tabi 
at bir fark yaratmamıştır. Her 
iki tipteki insanlar değişen ik • 
lim şartlarına kendilerini çok 
kolay alıştırmak için tabiat on
lara mühim yardımlarda bulu -
nur. Ancak kendini sadece ta -
biatın merhametine bırakmak 
caiz değildir. 

Yaza girerken ~~ çok hepimiz 
deri ve kan bozukluğuna uğra
rız. Bunun sebebi her şeyden 
evvel vücuttaki fazla asitlerdir. 
Hazmin bozuk olması da ayrı 
bir sebeptir. 

Bunlara karşı en birinci teda
vi usulü asitlere karşı koyacak 
içkiler, yemekler ve temizelyici 
tuzlardır. Hiç bir şey yapmasa 
ruz bile ara srra bir kaşık karbo 
nat yiyebilirsiniz ya; işte bu, 
çok büvük favdalar temin eder. 
Nişastalı, yağ'lr yemekler . kırmı 
zı etler mümkün olduğu kadar 
azaltılarak bol sebze ve yemiş; 

piliç ve balık gibi daha hafif et 
ler yenmelidir. 

Vücuttaki isilikler ve çiban • 
tarın yüzde doksan beşini içteki 
bozukluklar doğurur. Bu itibar 
la tedavileri de bu şekilde olma 
lıdır. Fakat harici sebeplerle vü 
cut bulan bazı deri bozuklukla -
rı da vardır ki, bunlar da güneş 
şualarından gelir. 

Bilhassa hassas deriler üzerin 
de günes ve deniz havası i.silik 
ler cıkrnasma sebep olur. Bun · 
lar bazı kere kendil iP-inrien aec
tiğ-i halde b~7.en çok can sıkıcı 
bir c:e1dl alırlar. 
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men bir doktora mürat.:aa t ta • 
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tü bunlarm üstüne döküp karış- şeker dereceslie 20 dereceye ge- sürdükten sonra sargı ile hava Balıktan zehirlenmeye karşı ESKİ ROMA TARiHiNiN 
tırarak tekrar ateşe koyar, kay- tirdikten sonra dondurma kutu temasından muhafaza için sar - bol mikdarda karbonat çok fay EN BU y (J K AŞK VE 
namamak üzere koyulaşıncaya suna boşaltır ve dondurursu _ malıdır. Şayet yanık, ateş yapı dalıdır ve ekseriya hastayı kur- KAHR 
kadar pişirirsiniz. Sonra ateşten yorsa hastayı karanlık bir oda - tarmağa kifayet eder. Fakat AMANLIK MACE-
indirerek süzer, soğuyunca, nuz. ya yatırarak çok hafif yemekler hepsinden iyisi şüpheli balık ye RASi İSİ m 1 İ yazımızm 
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ı SÜMER BANK 
ı I Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli Bez Fabrikası birinci kısım müteferrik inşaatı 
vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen bedeli 275061.28 Liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır • 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cetveli 
e) Projeler 

isteyenler bu evrakı 14.- lira bedel ile Sümer Bank An-
kara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8 Haziran 1935 cumartesi günü saat 16 da 

Ankara'da Banka merkezindeki komisyonda yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14 7 52 Lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka en az 50.000 
Liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş 
olması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdür
lüğüne getirilerek makpuz mukabilinde verilecektir. 

l Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saa-
1 tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanu- l ı 

ı 1 ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 3923 
·~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!i!ii!!!!!!li!!!iiiiiiiiiii!iiii~~~~ıı!!!!!~~~~-~· 

Yüksek Mühendis Mektebi Ar tır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin Tutarı Birinci Açık eksilt-
Fiatı pey ak- mesi gün 

Çalr 
Ayşe kadın 
Barbunya 
Bamya 
Bakla 
Sınk domates 
Kır domates 
Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 
Limon 
Lahana 
!spanak 
Pırasa 
Yaprak kereviz 
Havuç 
Enginar 
Salça 
Yaprak kereviz 
Maydanoz 
Dereotu 
Hiyar 
Taze soğan 
Salata 
Sirke 
Tuz 

2000 
1200 
2000 

600 
2000 
2000 
2000 
1000 
2000 

20000 
14000 

3000 
4000 
3000 

500 
500 

3000 
300 
200 

4000 
1000 
3000 
2000 
7000 

Bakla '•Adana,, 

700 
3000 
1000 

"İzmir .. 

11 
12,50 
10 
30 

7 
7 
5 
5 
5 
2,50 
2 
4 
7,50 
5 
4 
6 
6 

25 
7.0 

1 
1 
2 
1,50 
1 ,25 

15 
9 
ıs 

220 
150 
200 
180 
140 
140 
100 

50 
100 
500 
280 
120 
300 
150 

20 
30 

180 
75 
40 
40 
10 
60 

230 

çesi ve saati 
300 4/6/935 14 

77,50 
105 
270 
150 

Karabiber 20 90 18 
Kimyon 5 70 3,50 
Yenibahar 20 90 18 
'Ka.rnıbahar 700 12 84 

Mektebin 936 mayıs sonuna kadar sebze ihtiyacını 
gösteren yukarıdaki cetvelde bu ihtiyacatın ne. suret}e 
eksiltmeye konulduğu, hangi gün v~ saatt~. eksı!t~en.ın 
yapılacağı ve birinci pey akçesiyle mıktan gosterılmıştır. 
!steklileriıf vaktinden evvel teminatlarını mektep vezne· 
sine yatırmaları ve arttırına ve eksiltme kanununda ya
zılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saatte ve şartlarını 
görmek ve almak için de Ticaret odası vesikaları ile her 
::TÜn komisyona müracaatları ilan olunur. ( 2 7 71) 3806 
::ıı 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem İzzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı ~er : l' AN matbaası. 

VERESiYE SERiNLiK Satış yerleri: 
Her hangi bir cereyan prizine takllabilir 

Elektrik Vantilatörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

SA Ti E'de· 
12 AY VADE iLE SATILIR 

~ususT ŞA~TLARIMIZI 
GiŞtl~RiMiZD[N SOQUNUZ 

OlANT~~ gANk'ONiNv.1 

~ARAKÖY PALAS-AlALEMCi '-IAN 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak iç

lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri alınış 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
bu eşkale aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmır-~aki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları 
mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp 
üzerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga
lanmakta ve bandrolların iki ucu şişeye yapıştırılmakla 
beraber boğazlık bantları da uçların üst kısmına ilsak 
edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay
ri müsait vasıfdaki kaatlar kullanılmakta olup Üzerlerin
de İnhisar idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya
zılı içkinin mikdarı ve şişeye yapıştırıldığı tarihte ayrıca 
lastik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. ( 2 7 6 8) 

3805 

Maliye Vekaletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere (Yirmi İki mil

yon dokuz yüz on sekiz bin) muharrerat zarfının ima
liyesi 26-5-935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi İs-
tanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan # almacak
dır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 1525 lira mu
vakkat teminatları ile birlikde 15-6-935 tarihine mü
s~dif ~umartesi günü saat on beşde Merkezde müteşek· 
kıl Mubayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

(2886) 3954 

Bir saat satın almadan- evvel 1 

bUtUn dUnyada me,hur 

REVUE Saatlerinin 
yeni koleksiyonunu göstermesini 

saatcinlzdsn isteyiniz. 
Umumi deposu: lstanbul, Bahçekapı 

Taş Han 19 3615 

Sahpazar . mağazası: 
Sahpazarı, rtecati Bey caddesi fto. 

428 - 436 Tel. 44963 

Metro Han: 
Tünel Meydanı, BeyoAlu Telefon: 44800 

Elektrik Evi: 
Beyazıt MUrekkep~iler caddesi, Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

Büyükada: 
23 rtisan caddesi. Telefon; 56·128 3917 

Usküdar: i 

Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon 60312 ,, 
1 • • 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İzmit'de Kağıt ve karton fabrikası için umum muham
men keşif bedeli 24.244 lira 52 kuruş olan, 
a) Fabrikayı şosaya bağlamak üzre iltisak yolu inşası, 

b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 
hendek hafriyatı işleri vahit fiat esasile eksiltmeye çı
karılmıştır. ) I 2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 

1 

b) Mukavele projesi 
1 c) Fenni şartnameler 
~ d) Vahit fiat ve keşif cetvelleri 

e) Projeler 
İsteyenler bu evrakı Sümer Bank İnşaat Servisinde göre

bilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden veya 
İzmit Fabrikası Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8-6-935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de 

Ankara'da Banka Umumi Müdürlüğündeki komisyon
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme "Kapalı zarf,, usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1.818.34 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bu işlerle iştigal ettiği-
1 

1 

ni bildiren vesaiki bankaya gösterip ehliyeti fenniye 
vesikası alması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Banka Umumi Müdürlüğüne verilme
si, posta ile gönderilen mektupların da nihayet muay
yen saate kadar gelrriiş olmasx vo dı =-dm kanuni 
şekilde kapatılması lazımdır. -a921 . - - --- - - - - ------- -~ ---- . 
Zonguldak,da: 60 Yatakh 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele Birliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağın Mitatpaşa mahallesi Elma• 
lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmış yataklı 
hastane binasıdır. 

• 2 - Eksiltme mUddeti: 22 Mayıs 935 tarihirdcn itibaren 1! gündür. 
3 - Eksiltme 6 Haziran 935 Perşembe günil saat 15 te Zonguldakta 

amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Muakevele projesi 
C - İnşaat tarifnamesi, inıaat ışıeri ~artnamesi, sıcak ve soğuk su _ve 

kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahıli telefon, elc:ktrikli sinyal tesı • 
satı şartnamesi. 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasü fiat ve umunı 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır. ) 

E - Projeler ve planlar. . 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 

Birliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 
6 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

evvel birliğe bir makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bede• 

linin yüzde yedi buçuğu nisbetindc nakit, muteber banka mektubu v_eya 
Ergani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat temınat 
vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

• A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrakİ 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu isin icabettirece(l:i mal 

kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 
C- Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeşe çıkarıla· 

cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 3922 __.,. 

,~~~~~~ .. ~. ~~~~-~ 
KARAKOY 

ECZANESi 
tfÜSEYi" 

1 

" · -~- . 
ÇiÇEK MERAKLILARlrtA 
Anupa çamları, her nevı mey-

. ve fidanları, zinet çiçekleri, en 
nadide gül Çefitlerimiz vardır. 
Bahçemizi ziyaret etmeden baş
ka yere gitmeyiniz. 

Şitli - Çifte CeYizler 
Etem Ali kardetler ~• 

HUSNU 

1 KUÇUK ILAl'I~ 
"t ııer 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata aı pı· 
ne yapmak isterseniz herkesin ya at 

ii 
.. yaı 

bileceği şekilde formül nu g.· 
gönderirim. Sonfen laboratuvar1935 
dıköy rıhtım 76. 3 
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istanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
t( 1200) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli 

olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 
(5150) lira kıymet takdir edilen Buğaziçinde Anadolu 
llisan mahallesinde Otak tepe sokağında eski 2 yeni 4 
numaralarla murakkam içinde cari bir çuvaldız maile
zizi havi bahçeli bir ahşap evin tamamı açık arttırmaya 
.vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştiralt edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil olmaları icap eder. Mütera
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları 
borçluya aıttır. Arttırma şartnamesi 10 - 6 - 935 
tarihine müsadif pazartesi günü Dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1 Temmuz 
935 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 
.14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada be
del, kıymeti muhammenenin yüzde 7 S ini bulduğu tak
dirde tüste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahbüdü bakı kalmak üzere arttırma 1 S gün daha tem
dit edilerek 16 temmuz 935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttır
nıa neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit o]mıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la-
2ımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı-

r 

'.Yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
934-2906 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları 
ilan olunur. (2990) 

istanbui 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup ehli vuk'uİ ta

rafından tamamına 1234 lira kıymet takdir edilen Bo-

istanbul 4 üncü icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığı 
.... 
gaziçinde Ortaköy mahallesinde Portakal sokağında N:::unrn::ı bi.r&no& ~.-ccôcripotokli olup yeminli üç ehli vu 
t!Sln~~-yen1 T3 No. lu oahçe ve müşterek kuyuyu havi kuy tarafından tamamına 1776 lira kıymet takdir edilen 
ahşap bir ev açık arttırmaya vazedilmiş Aksarayda Muratpaşa mahallesinde Şakirpaşa sokağın-
0Iduğundan 2-7-935 tarihine müsadif Salı günü saat da eski 5 yeni 21 No.lu ahşap bir hane açık arttırmaya 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile- vazedilmiş olduğundan 2-7-935 tarihine müsadif sah gü 
Cektir. nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması ic-

Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni ra edilecektir. 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır· Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni 
Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
~zere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak 
.17-7-935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten üzere c:-ttırma ı S gün müddetle temdit edilerek 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır- 17-7-935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 
ll'ıasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır- ' 
75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka- masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
ll'ıına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, ıArttırma- 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka-
~a iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin mma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir, Arttırma-

~iizde 7, S nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın ya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin 
terninat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hak- yiizde 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
lan Tapu sicilli ile sabit olmzyan ipotekli alacaklarda teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hak-
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak- lan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
larınr ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını diğer aiakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-
e~rakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
~ıhayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
azımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit ol- nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 
~~~anlar satış bedelinin paylıtşmasmdan hariç kalırlar. lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit ol-
l ~terakim vergi, tenviriye, ta~zifiyeden mütevellit Be- mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
edıye rusumu ve Vakıf icaresı bedeli müzayededen Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Be-
~enzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler lediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
Q 5~6-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 

9 
aırede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 15-6-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
34/ 1839 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 

llıevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur (2993) 934/ 2012 No. Iu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (2991) 

~ıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııı~ ......................................................................................... _____ ~-----------~ 
~ B ü y ü k § Gedikpaşada Jandarma Satına!-
~ = ma Komisyonundan: 1 Tayyare Piyangosu i Mercan yaldızlı handa Jandarma matbaasına ait 
~ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. S maa motör satılacak yirmi dört kalem teferrüatı ile 
s: ı 935 beraber bir adet litoğraf makinesinin 28 Mayıs 935 de § 2 el keflde 11 • Haz ran • dedir. ;: 
s:: B • • • • k k • - açılan açık arttırmasına istekli gelmediğinden arttırma-
~ uyu i ram 1 ye § sı 10 Haziran 935 pazartesi saat on beşe uzatılmıştır. 
~ 30.000 L·ı rad 1 r ~= Şartnamesi Gedikpaşada eski Jandarma binasındaki ko-
~ misyonumuzda ve makine ve tef errüatı da mercan yal-
~ A = dızlı handa her gün görülebilir. Satış tahmin bedeli iki 
~ Yrıca: 15.000, 12.000, 10.000 llrahk ikrami- := bin lira ve ilk teminatı ı 50 liradır. İsteklilerin ilk temi
~ıfrelerıe ( 20.000) llrahk bir mUklfat vardır... =: nat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet 

llll llllllllHlllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllff.; cüzdanı ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza 
38 ı g gelmeleri. .( 2 9 81 ). 
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Yaz Mevsimini ' 

' 

1 

ı ,, 

Beyo§lu'nun en güzel 
ve en nezih ~algıh bah· 

~esi olan 

NOVOTNi 
de ge~iriniz. 

1 
Taze bira 

li 208~~ ~a~eş 
1 Hazirandan itibaren 

1 
1 

Devredilecek ihtira beratı 

"Niıadır tuzu iatibaaline mah
ıa dbu,, hakkındaki ihtira içia 
iatihn.l edilmiş olan 9 Haziran 
1928 tarih n 1480 numarala ihtira 
beratuun ihtin ettiği hukuk bu 
kere ba1ka11aa devir •eya icara 
..erilmesi teklif edilmekte olmak· 

la bu huauata fazla malUnıat edin• 
mek ilteyealerin Galata'da Aslan 
Han S nci kat 1-4 numaralı ida
rehaneye müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 3927 

ZAYİ - Tatbik imzamı zayi eyledi
ğimden bundan sonra el imzamın mu· 
teber olacağı ilan olunur. Yilzba§ılık· 
dan mütekaid Cavit. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

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

-~ -

• 
MISIR IS Limite~ 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TtiRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TtiRKiYE 1Ş BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LiMiTED'i tercih etme· 

1 

1 
' 

leri kendi menfaatleri icabıdır. m 
Te~~raf adresi MISIRİŞ - İskende:i~~6 J-

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malllliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbili 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inlalap yapmı§tır. 
Çilnki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maHHiyct temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamıı ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimt maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen mcbliğ 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.: 2053 f. 
Umumi acentalığı: Galata1 ÜnY.on han. Telefon: 44888. 

3371 
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ISTAFILOKOK AŞISI 
lstafilokoklardan mütevellit (er
gen lık, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık) ve bütün cild 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdır. Dıvanvolu No. 189 

• 
Yaz 
Mevsimi 

i~in 

Terzi J, iTKiN 

en zengin 
ve mütenevvi 
bir koleksiyonda 
en son moda 
kumaşlannı 

takdim eder. 

Beyoğlu İstiklal 
caddesi No. 405, 

TeJ: 40450 

3582 

Bir çizgi çizene 

30 Kitab 
veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamı· 

nın yanlar1ndaki nok· 
taları biribirine 6yle 
bir ~izgi ile bağlama· 
hsınız ki belirecek şe· 
kil bir insan başı ol· 
sun. ~J 

ı~· . ' .,; 

Dün ve Yanu Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan işte 
böyle yetişkin bir insan kafa
sına sah0 p olur. 

Bu külliyatın ş;mdiye kadar 
otuz kitabı çıktı. Bu kadar zen
gin bir kütüphanenin abonesi 
bir miktan peşin olmak ve her 
ay bir lira ödemek üzere 16 li
~a 80 kuruştur. 

==== Yukarıdaki rakamlar arası-
nı bir çizgi ile biribirlerine bağ
lıyarak dediğimiz yetişkin insan 
kafasını çizebilenler bu çizdik
lerini adreslerile birlikte is. 
TANBUL ANKARA CADDESi 
VAKlT YURDU adresine yol
larlarsa, gelen doğru haller ara
sında çekılecek KUR'A da ka
zanan: 

B!rinciye külli yatan 30 kitap· 
lık hır takımı, ikinciye külliya
bn 20 kitaplık bir takımı, üçı n-
cüye külliyatın 10 kitaplık bir 
takımı hediye edilecektir. 

1 

Kasap ve 
lokantalar 

için 
DKW 
soğuk ha 
va dolabı 

Evlere mahsus 1 

DKW 
Soğuk hava 

dolabı 

KULLANIR 

DK W 
Elektrikli soğuk hava 

' Lokanta ve pastaneler için 
D K W 

~ira makinası Soğuk hava vitrini 
istiklil caddesi no. 28 Beyoğlu 

Tel. 43849 Telgraf: DEKAWE, istanbul 

Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: 
Cendp Demiryollar1nda bu kere aşağıdaki tarifenin mer'iyete konulduğu 

muhtth'em ahaliye nan olunur. 

102 numarah fevkalade ve muvakkat seyriseri tarifesi: 
Bir taraftan Mıs1r, Filistin, Libnan, Suriye ve Irak ile diğer taraftan Haydar
paşa ( lstanbul) mUnasebabnda Toros Ekspresine ( Yatakh vagona) binen 
yolcuların nakil ücretlerine ait hususi ahkam. 

1935 ve 1936 senelerinin Haziran başlangıcından Eylül sonuna kadar olan 
müddetleri zarfında Mısır, Filistin, Libnan, Suriye ve lrak'dan Haydarpaşa'ya 
ve mUtekabilen gidecek Toros Ekspres (Yatakh vagon) yolcularına, adi tari· 
felere göre yU:ııde 33 113 tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilattan istifade etmek için aUikadarlarmn elinde (Semplon Şark ve 
Torosaekspres trenlerile yolcu ve bagaj nakline ait beynelmilel tarifedeki) • 
fiyat ve şartlarla satdmış 1 inci veya 2incl mevki gidiş ve dönüş biletleri 

bulunmahdır. Demek ki bu gidi' ve döuüş biletlerinin muhtevi olduğu CD. 
kuponlaranın fiyatları şunlar olacaktır. 

1 inci mevki 

T. K. 
Meydan ekpezden Fevzipaşaya gidiş ve dönüş 188 
nasibinden Çobanbeye gidiş ue dönüş 1891 

2 inci mevki 
----·-

T. K. 
133 

1370 
Yukardakj ücretlerde vergi ve damga resmi de dahildir. 
Fazla malQmat edinmek isteyenlerin Karkamışta Cenup Demiryolları mü-

dUrlUğUne mUraat etmeleri rica olunur. 

istanbul gayri mübadiller komisyonundan: 
D. No 

3160 

3306 

3325 
3424 

4430 

Semti ve mahallesi Sokağı 

Beyoğlu Hüseyinağa fstiklıil Cad. 

Emlak No Cinıı ve bıssesi HiHey~ göre 
muhammen K 

163-165-165/l Üstünde odaları olan 4520 Kapalı zarf 
165/2 kargir üç dükkanın 

10/120 hissesi 
Büyükada karanfil E. Hekim Y. Sakarya 56 Ahşap hane ve bağ· 80 Açık arttırma 

Mahmudpaşa kürkçü han Kürkçü han 

Büyükçarşı 

Beyoğlu Kurtafu§ 

birinci kat 
kürkçüler 

Y. 36 

43 

çenin 10/144 hissesi 
Kirgir mağazanın 

120/150 hissesi 
Kargir dükkanın 
1/2 hissesi 

1920 Kapalı zaıı~ 

2000 n 

5000 
" 

" 
n 

" 

Güzetliği Te yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

PA N o ·R AMA (veni·) 
Bahçe 

a~llmıştır 
1 

1 Kıymetli HAM · y ET' le diğer. maruf 
1 Bayan 1 ve sevımlı ar-
tist ve san'atkarlar1 dinleyeceksiniz. Telefon; 41065 • • • 

lstanbul Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünden: 
Şubesi Mükellefin işi Tarholu· Verginin lhb;tr· 

ach nan senesi miktarı nam~si 

Koca M. Pş. naşit Mukriz 931 

" Cevat O. Bakkal 
Müfit " 

,, Mustafa Arif Bakkal " 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Mustafa ,, 
Yani Kömürcü 
Ali Helvacı 
Sabri Bakkal 
M. O. 11azif KömürcU 
Ahmet SimitCji 
Vehbi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ihsan Ekmekci ,, 
Ali Kömürcü ,, 
Mehmet Manav ,, 
Ali Kahveci ,, 
Karnik S. Tamirci ,, 
Mehmet O. Kunduracı ,, 
Mustafa 
Mehmet Manav 
Mehmet Kalaycı " 

" Rıza Pa~avracı ,, 
Ahmet Kahveci " Tanaş Kunduracı ,, 
S. O. Ba. Kunduracı ,, 
hattin 

,, M. Emin Berber 
" ,, Raşit Kunduracı ,, 

,, Mehmet Terlikci " ,, Cemil Manav " ,, Mehmet Helvacı " ,, Raşit Marangoz ,, 
Eminönü Miltiyadi Sigortacı ,, 

Pisahi 

" " " " 

Lira K. 
105 00 6·25 

4 75 6-19 

13 86 
12 70 
69 58 
16 56 
20 24 

5 06 
33 00 

10 12 
25 30 
77 70 
12 42 
6 44 
7 43 

o 29 
1 80 
4 40 
7 67 
2 93 

21 00 

10 35 
3 91 
1 22 
o 71 
o 27 
2 25 

126 76 

164 10 

7-78 
7.79 
7·72 
7.74 
7-80 
7-70 
7·67 

8· 5 
8- 6 
8· 4 
8- 8 
7.77 
7·88 

7.71 
8- 1 
8· 3 
8·10 
7· 4 
7·83 

7.84 
7-91 
7-90 
7.94 
7-96 
7.99 

27-96 

27-97 
Yukarıda adı, ı,ı ve fUbea1 gUs eriten mUkellef .. 

lere hizalarında senesi ve miktarları yazıh kazara~ 
vergileri kanuni ikamet yerleri belli olmamasından 
ve bazılar1nın yabancı memlekete gitmesinden 
ötürü tebliğ olunamamıştır. Tebliğ yerine g e~mek 
üzere hukuk usulü mahkemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince illnen tebliğ olunur. (3002) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muvakkat 
muhammen teminatı 

kirası 

Unkapanında Çöp iskeles• M, Ma• 240 
rangoz tabrikası yanında 100 metre 
murabbaı arsa. 
Unkapanında Elvazade M. Yeşiltu· 240 

lumba s. yeni 24 no. lu 10 odah evin 
1ı2 hissesi. 
Kapalujarşıda Sandal dedesteni S. 36 

1 yeni 12 no. h ahşap dükkln 
Üsküdarda Tenbel Hacımehmet ma· 36 

hallesinde Atlas ~ıkmazı S. arsa 
KapahCjarşıda Divrik sokağında 21 48 

yeni no. h dükkan 
rturuosmaniyede Atikalipaşa M. 240 

Mehmetpaşa S. 3.5.7 yeni no. h U~ 
kath 6 odah ev ve dükkln 

Arnavutköyünde Lütfiye M. KU~Uk· 84 
ayazma s. 14-39 yeni no. il iki kath 
dört odah klgir ev 
Topkapıda Fatmasultan M. cami 

avlusu S, Ahmetpaşa medresesinin 
1 no. h odası 

42 

Usküdarda Tenbel Hacımeh"1et M. 108 
Demirciler S. 71 yeni no. h dükkln 
Beyoğlunda Sururi mahallesinde 24 

Samancı S. 168 metre murabbaı arsa 
Erenköyünde Sahrayıcedit mahalle· 30 

sinin Kayışdağı C. 2 odah Zjverbey 
mektebi binası 
Beşiktaşta Sinanpaşa M. Sinanpa,a 36 

medresesinin 4 no. h odası 

18,00 

18,CO 

2,70 

2,70 

3,60 

18,00 

6,30 

3,15 

8,10 

1,80 

2,25 

2,70 

Yukarıda semti, senelik kirası ve muvakkat te• 
minatı yazıh mahaller 936 senesi mayısı sonuna 
kadar pazarhkla kiraya verileceştir. istekliler şera• 
iti anlamak üzere Levazım MUdUrlUijüne mUracaat 
etmeli. pazarhğa girmek i~in de hizalarında göste• 
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 10-8.935 pazartesi gUnU saat 15 de dain1' 
encümende bulunmahd.r. '' ı,. (2916) 


