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ATATÜRK 
Türk Kuşu Kurumunda 
Bir N U·t u k S ö y 1 e d i 

TÜRK HAVACILIGINA NEDEN 
VERMEK 

L CA 

1 S MET 1 N ÖN U HAVACILIGA DAiR MÜHiM 
BiR SÖYLEVDE BULUNDU 

An'k::ıra, 3. A.A. - ' 1Türk 
Kuşu,. kurumunun nçıhşı bu
gün Uçak alanında Reisicüm
hur Atatürk'ün bulunmak su
retiyle şeref verdikleri büyük 
tnerasimle yapılmıştır. 

Başbakan İsmet İnönü ile 
Bakanların, Sovyet Rusya bil
Yilk elçisi Karahan, Kamutay 
üyelerinin, Genel Kugmay ve 
ınilli müdafaa bakanhklariyle 
diğer bakanlıklar ve Sovyet bü
Yilk elçiliği ileri gelenlerinin bu 
lundukları bu toplantıda hava
nnı müsait bulunmasından ve 
gidip gelmek için temin edilen 
kolaylıklar ve bu meyanda dev
let demiryolları idaresinin ter
tib ettiği katarlardan geniş bir 
surette istifade ederek gelen ve 
alanı çevreleyen binlerce halk 
hulunyordu. 

Saat tam 15 de Başbakan İs
met Inönü kürsüye çıkarak bir 
söylevle "Türk Kuşu,, kurumu
nu açmıştır. 
Başbakandan sonra alanda 

bulunanların sürekli ve şiddetli 
alkışları ve yaşa sesleri arasm
d.~ kürsüye çıkan Atatürk bir 
soylevle Türk gençliğini kara-

da, denizde olduğu gibi havada 
ôa kendisini bekliyen yüksek ve 
değerli yerini almaya çağırmış
tır. 

Büyük Şefin bu söylevini 
Türk Tayyare Cemiyeti başka
n~ Fuad Bulcay'ın Türk Kuşu 
kiırumuna karşı büyük şeflerin 
göstermiş oldukları ilgiye kar
şı her iki kurumun derin duygu
larını ve şükranlarını ifade ed~n 
ve "Türk Kuşu,, kurumuna ho
calık edecek olan planörleri ve 
kuruma yazılmış olan gençleri
mizi takdim eden söylevi takib 
etmi~tir. 

Bundan sonra uçuşlar yapıl
mıştır. İlk uçuşa Sovyet uçakla 
rmdan Anohin ile birlikte Türk 
kuşu kurumu gençlerinden Fe
rid iştirak etmiş ve çok güzel 
akrobatik hareketler yapılan ve 
alanda bulunan herkesin büyük 
bir zevkle seyrettikleri bu uçu
şu bir diğeri takib eylemiştir. 

Planörlerden sonra bir tayya
re filomuz muhtelif uçuşalr yap 
tığı gibi Sovyet uçaklariyle Ye
§ilköy makinist mektebi ilk me
z:unlarrndan Necib de paraşüt 
gösterişleri yapmışlardır. 

Atatürk 'ün Mühim Söylevi 
ANKARA, 3. A.A.- Reisi

~Ümhur Atatürk "Türk Kuşu,, 
Urun1unun bugün yapılan açıf şı merasiminde şu söylevi söy
emiştir : 

Bayanlar, Baylar, 
Bizim dünyamız - bilirsiniz 

- topraktan, sudan ve havadan 
Unutmuştur. Hayatın da, esas 
Unsurları, bunlar değil midir? 

ginliğini, her gün biraz daha, ço 
ğaltmalıdır. 

Bu ilginlik saydığını hayat 
örgenlerine egemenlikle olur. 

N atür insanları tügetti, onla
rı ,kendine taptrrdı da. Anca~, 
insanların dünyada, yaşayabıl
meleri için, onların tabiata ege
menliğini de şart kıldı. Tabiata 
egemen olmasını bilemiyen ya
ratıklar, varlıklarını koruyama
mışlardır. 

iKi ŞAMPiYON KARŞI KARŞIYA t 

Fenerbahçe Güzel Bir Oyunla 
Olimpiyakosu 3-1 Yendi 

FiKRET FEVKALADE BiR OYUN OYNA Dl! 

F ••• refln ilk golO: [Bu golle neticelenen Şerefin pası 
daha yukarıki resimde · rulebilir] 

[YAZISI 7 iNCi SAYFADADIR] 

İngiltere, Versay Muahede
sine Bağlılığını Terkediyor 

Londra, 3 (A.A.) - Mac Do
nald, nutkunda Şanselide Hitler 
tarafından yapılmış olan teklif
lerin iptal edilmiyeceği hususu
nu kaydetmiştir. Hitler, Sir 
Jahn Simonun Berlini ziyare+: 
esnasında komşulariyle adem 
tecavüz misakları imzalamaya 
hazır olduğunu ve bütün bu mi
sakların bir araya getirilerek 
umumi bir ademi tecavüz paktı 
şekline konmasına itiraz etmi
yeceğini söylemiştir. Hitler, 
bundan az zaman sonra hatta bu 
misaklara imza koyacak olan 
hükfunetlerin kendi aralarında 
bir müşterek yardım misakları 
imza etseler bile kendi noktayı 
nazarını muhafaza edeceğini de 
ilave etmiştir. Bidayette Hitle
rin tekliflerine büyük ehemmi
yet verilmemiş gibi görünüldü • 
ğü halde şimdi kendisi ilk tek -
liflerini daha müsbet bir şekilde 
tekrar etmtye davet edilecek 
gibi görülüyor 

. Bu unsurlardan birinin ek
~ıkliği, yalnız eksikliği değil, sa 

ece, bozukluğu, haytI imkan
sız kılar. 

Hayatı, hele, ulusal hayatı 
seven ,onu korumak isteyen, 
~rdunun topraklarına, denizle 
rıne olduğu gibi, havasına da il-

Tabiat, onları, kendi unsur-
ları içinde, ezmekten boğmak- · ı'~~ .. . 
tan, yoketmekten ve ettirmek- ~ ~-
ten, cuda, çekinmemiştir. . -~ 

Garbi Avrupa için bir hava 
mukavelesi imzalanmasına dair 
olan teklifi Makdonald bir kere 
dalı~ ~iman hükumetine teyit 
eM'lıştır. 

İngiliz Başvekili Almanyamn 
s~lahl~nma hakkında aldığı ted
bırlerı muvafık görmemekle be
raber bu hususta Almanyayı 

[Arkası 6 ıncıda] 

. Türk, bu büyük hakikatı, il · 
[Arkası 3 üncüde] 1 Mak Donald ve Con Saymen 

1300 Bina Yıkıldı, Halk 
Heyecan içinde 

Çarşamba günü öğle üzeri 
Karsta vukua gelen zelzele bir 
felaket olmuştu. Fakat perşem· 
be günü bir ikinci defa toprak 
sarsılmış ve çarşamba günkü he 
yecan henüz silinmeden, halk 
müthiş dakikalar yaşamıştır. 

Son dakikada gelen havadis • 
!ere göre, Kars zelzelesi hakiki 
bir felaket halini almıştır. 500 
ölü, 1200 ağır yaralı ve 1300 bi
na çöküntüsü vardır . • 
Çarşamba günkü zelzelede 

200 ölü, 400 yaralı vardı. Bu fe
laketzedelerle uğraşılırken per· 
şembe günü, beş defa, daha şid
detli zelzele olmuştur. Kars mu 
habirimizden bu hususta old ığı
mız telgraf /ar şunlardır: 

Kars, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dün de bu
rada beş yeni zelzele daha ol
muştur. Zelzelenin saatleri şöy
le idi: 9,20, 11,30, 12,14, 13,15, 
22,30. 

Bu zelzele Karsta ve köyler
de hakiki bir panik yapmıştır. 
Şehir tamamen boşalmış, her
kes kırlara, yaylalara koşmuş -
tur. Açık yerlerde çadırlar ku-

e 
ER.Z.UF\U~., 

Zelzele mmtakasmı gösterir 
harita 

rulmuş, halk buralara sığınmış
tır. Bilhassa köy ve kazalaraa 
zayiat çok ehemmiyetlidir. Son 
zelzele, evvelki sarsıntıda çök • 
miyen binaları da harap etmiş
tir. Yüzlerce kişi enkaz altında 
can vermiştir. Ölenlerin sayısı 

[Arkası 6 mcıda) 
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Kars tan bir manzara: Kars kapısı 

HOCANIN TEKERLEMELERi 

Nerede 100 Dirhemlik Fark? 

.öl. gün Na.rettin Hoca üç 
okka et alır ... Kansına getirir: 

- Yahu, şunu al. Akşama bir 
güzel pişir de yiyelim, der .. gi-
der. · 

Karısı muziptir. Ö gün eşini 
dostunu çağırır .. Eti pişirir; be
raberce gündüzün yerler. Akşa~ 
ma bir lokma bile et kalmaz. 
Akşam hoca gelir. Sofraya o

turur. Sade suya çorba. Biraz 
peynir ekmek .. 

- Yahu! hani et?.• 

- Ar.. Efendi. Eti kedi yedi • 
- Hangi kedi? 
- Bizim tekir kedi ... 
Hoca kalkar ... Tekiri bulur ve 

kantara vurur .. Tamam üç okka. 
Ve karısına sorar: 
- Bunun üç okkası et ... va 

bizim tekir kedi nerede? • 

• Ökka kilo olmadan et fiyatı 
bu mevsimde 50 kuruştu. KiJo 
oldu, gene 50 kuruş. Nerede bu. 
nun arasındaki 100 dirhemlH· 
fark?. 



YENi VE ESKi 
"Yeni,, yi sevenlerle "eski -

. u 
yı sevenler arasında hic bir te -
lakki farkı yoktur. Ikfsi de bir 
fikri, bir maddeyi, bir kanaati 
mücerret ve dar zaman mefhu -
mu içinde anlıyorlar. 

Yeninin iyi tarafını göreme -
yen eskilerle eskinin iyi tarafı
m göremeyen yenilerin gözleri
~; hep ayni mefhum perdeJemiş
tı r. 

Tanıdığımız varlıklann belki 
en es1cisi güneştir, fakat her sa
bah taptaze doğar; yeni bir kun
duranın eskimesi içinse bir iki 
sene yeter. 

Güneşe ben};eyen fikirler var
dır ki eskimezler; kunduraya 
benzer fikirler vardır ki pek kı
sa bir zamanda pabuçları dama 
a tılzr. 

Yeni bir kunduraya tapan 
züppe ile eski bir kunduraya ta
pan muhafazakar, benim zih -
nimde kolayca birleşen iki Z'a
hiri tezadı temsil ederler; bun
lar ayni kunduranın biri yenisi
ni, öteki de eskisini giyen iki a
yak halinde bir tek vücuda bağ
lıdırlar. 

Fikirleri yeni kundura gibi 
cilalı züppe ve fikirleri eski kun
dura gibi partal muhafazakar, 
A t a t ü r k inkılabının ıskar • 
taya çıkardığı iki tiptir: Bunun 
için biz güneş kadar eski ve gü
neş kadar taze bir millet olma
nın heyecanı peşindeyiz. 

Peyami SAFA 

Malatyah gençler 

Şehrimizde tahsilde bulunan 
Malatyalı gençler birlik kur -
mak maksadile dün saat 14 de 
H alkevinde toplanmışlardır. 

Kongreyi başkan profesör 
Tevfik Remzi namına hukuk fa
kültesinden Halis Duman ida
re etmiştir. 25 maddeden ibaret 
olan nizamnamenin maddeleri 
birer birer ve icap eden udi.la 
yapıldl'ktan sonra kabul olun -
muştur. Bundan sonra heyeti i
dare intihabatma geçilmiş neti
cede heyeti idare riyasetine tıb
biyeden Mesut, azalıklara Halis 
Duman, Süreyya Akm, Saime 
Batu, Halil Tulun, Nail Demir
bağ, yedeklere de Hamdi Me
şin, Beşir.- Oral. Murakabe he
yetine de !brahim Duman. Lüt
fi, Tahir Erk seçilmiştir. 

vuruk Ali pla Jı 
Büyükadadaki Yörük Ali pla

jının asri bir şekilde inşası için 
belediye bir müsabaka açmıştır. 
Müsabakaya bütün mimarlar ve 
mühendisler girebilecektir. Bi
rinci ve ikinci gelen planlara ik
ramiye verilecektir. Birinciye 
350, ikinciye 100 liradır. Müsa
baka müddeti haziran başına 
kadardır. Plajla beraber burada 
bir de asri gazino vücude geti
rilecektir. 

"TAN ,. m tefrikası: 12. 

Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

- Neden? 
- Sizi, pek müphemiyet i -

çinde bıraktı. Bu kadar müphe
miyete düşen bir adamın dikka
tinin uyanmaması kabil midir? 
lçinize bir korku düşmeZ' olur 
mu? Korku, insanı uyanık eder: 
ve uyanıkların da göm açıktır. 

Gülmekten kendimi alama .. 
dnn: 

- Çok doğru düşünüyorsun, 
yavrum. Nerede okudun? 

O da gülüyordu-
- Amerikan krz kolejinde ... 
- Sade zeraf etinde>,, bir An-

glo - Sakson havası var. 
Gözlerini kapamıştı: 
- Mersi! 
Ona, inanmı~trm, bütün sa -

mimi yetimle yalvardım: . 
- Sorduklarıma cevap verir 

misin? 
Gözlerini açtr, yan korku, ya 

rı şüphe ile bakıyordu: 

T A N 

----~ 

lstanbul erkek lis~sfnda dün, 50 in~i yıldUnUmU mUnasebetile, bir mUsamere verildi ve "Venedikli TUccar,, piyesi 
temsıl olundu - Hasekı kadm hastahanesi yeni paviyonlar ilavesiyle genişletilmektedir 

Kızılay 
Haftası 

Yirmi üç mayıstan otuz ma -
yısa kadar Kızılay haftasıdır. 
Bu münasebetle şehrimizdeki 
Kızılay kollarr merkezlerinde 
toplanarak hafta münasebetile 
yapılacak işleri görüşmüşlerdir. 
Bu hafta içinde Kızı/ayın Emi . 
nönü kaza kolu tarafından rad
yoda konferanslar verilecek, 
bir çok ticarethaneler vitrinle • 
rinde kızllayın barı~ta ve savaş
ta yaptığı işler canlı bir surette 
gösterilecektir. 

Şehrin muhtelif semtlerine 
Kızılaya ait afişler levhalar ası
lacaktır. Gene aynı kaza nahiye 
kollarr vasıtasile mahallelere 
otu~ binden fazla beyanname da 
ğıtılarak halkın Kızrlaya üye ol 
malarına çalrşılacaktır. Bu haf
taya mahsus olmak üzere inhi • 
sar idaresi taraf mdan bir Kızı • 
/ay sigarası çıkarılacaktır. 

Fatih kazasının muhtelif semt 
Terinde de Kızılay'ın kaza reisi 
Vasfi Aktin taralmdan yazılmış 
olan (barr§ta ve sava~ta Kızı
lay) piyesi temsil edilecektir. 
Bu temsil Şehzadebaşında Mil
let tiyat.r.o,sqnda. U n_ le an f1 n ı 
gençler ma/Jfilinae, -x-arag m • 
rükte, Eyüpte, Çapa kız mual • 
!im oku/asında, Samatyada ve 
Koca Mustafa Pa~a ilk okula • 
srnda verilecektir. 

Müsamereler parasız olacak 
ve herkes girebilecektir. Bu ka 
za kollarından başka diğer ka
za ve nahiye kollarında da ha
z.ırlıklara ba~lanmıştır. Bunlar 
da kendi mfntakalarında halta 
içinde ya.pacaklarr İ~leri bir 
program dahilinde tesbit ede • 
ceklerdir. 

Parlamentolar 
Konferansı 
Arsıulusal parlamentolar bir

liği konferansı bu sene temmuz 
ayında Brükselde toplanacak • 
tır. Büyük Brüksel sergisi 28 
nisanda açılmış olduğundan 
konferans için de sergi binası 
tahsis edilmiştir. 

- Neler soracaksınız? 
- Kadriyenin asıl ismini, 

sormıyacağım. Ailesini. hayatı
nı da sormıyacağnn. 

- Peki ! Başka, neler sora -
caksınız? 

- Sormıyacaklarnnı, zaman
la öğreneceğim. Hem bunlann 
bana, pek de lüzumu yok. Kad
riyenin asıl ismi, Kadriye ol -
mamrş ta, Ayşe, Fatma olmuş, 
ne çıkar? Ailesi. Mehmet Bey
ler, Ahmet paşalar, Hasangil
ler, Hüseyingiller imiş, bun
dan bana ne? Hayatına gelin -
ee ... 

Durdum; masa lam hasmın ı-
ş1ğı altında açık duran küçük 
hatıra def terini gösterdim: 

- lşte burada ... Satır satır 
yazdırmış ... Ve şimdi, bana ver
di, okutuyor ... 

Emel, birden doğruldu. aya -
ğa kalktı ve defterin üzerine e -
ğildi: 

- Sahi mi? Şimdi, bu defter, 
onun hatıraları mı? 

- Evet .. 
Genç kız, yazıya dikkatle ba

kıyordu; ümidi kırılmış gibi ha-

Arsıulusal parlamentolar bir
liği konseyi 26 nisanda Cenev
rede toplanmış ve temmuzda 
toplanacak konferans ruzname
smı hazırlamıştır. Konseyde 
Türkiye parlamentosu namına 
saylav Fazıl Ahmet bulunmuş
tur. 

Konsey Brüksel konferansına 
verilecek iki karar sureti hazrr
laınıştır. Bunlardan biri iktisadi 
tesanüde diğeri de altın esasına 
göre paranın istikrarına dairdir. 
Karar suretine göre paranın is
tikrarı Bal'deki arsıulusal tedi -
yat bankası vasıtasile yapılma
lıdır. Bu hususta mümkün mer
tebe süratle bir rapor hazırlan • 
ması için banka nezdinde teşeb
büsatta bulunmaları hükumet -
lerden istenecektir. 

Mahalfe mUmesslllerı 
Mahalle mümessillerinin ne 

gibi işlere bakacaktan hakkın
da Iç işler bakanlığı belediyeye 
bir tamim göndermiştir. Bu ta
mimde, evvelce mahalle muh -
tarlarının yaptıkları işleri gö -
ren, mahalle mtimessillerine, ka 
nunun tayin ettiği işlerden baş
ka iş verilmemesi işaret edil
mektedir. Mahalle mümessille-
__:._ '~'-·- ' • t....--::_.:_...ı_ı..; ... 
lere karışmıyacaklardır. 

Sovyet artistreri 
Sovyet artistleri çarşamba 

günü lzmirden şehrimize gele -
ceklerdir. Sanatkarlar şehrimiz~ 
de bir hafta kalacaklar ve muh
telif yerlerde konserler verecek
lerdir. Verilecek konserlerin 
yerleri Halkevleri tarafından 
tesbi t edilecektir. 

Sovyet artistleri Kızılaym E
minönü kazası namına bir kon • 
ser vermeği vadetmiştir. 

Maarif mUfettişleri 
Şehrimizde bulunan Kültür Ba
kanlığı umumi müfettişlerinden 
bir kısmı, yapılan davet üzerine 
Ankaraya gitmişlerdir. Bakan -
lıkla, yeni imtihanlar etrafında 
temas edecekler ,bazı direktifler 
aldıktan sonra, şehrimize döne
ceklerdir. 

şmı geriye çekti, yüzünü buruş
turdu: 

- Hayır ... Sizi, bunda da al
datmış... Yazı, onun yazısı de
ğil. .. 
Acıyormuş gibi güldü: 
- Hem o, kendini sıkıya ko

yup ta bu kadar yazı yazmaz 
ki.. O, hiç kendini sıkar mr? 
Kim bilir, kimin hatıra defteri .. 

Gene beynimin içi karışmış -
tı. Bu kadar biribiri içinden ge
çen, ne başı, ne sonu belli olmı
yan, her an rengi şekli değişik, 
alaca, karışık bir iş karşısında, 
hangi kafa, şaşırmaz, bocala -
mazdı? Fakat Kadriye, neye 
başkasının hatıra defterini, ba
na, zorla okutuyordu? Yoksa, 
yeni sevgilisi şairin yazdığı bir 
romanı, bana, hile ile mi oku -
tuyordu? 

Ben, düşünürken, Emel de 
susuyordu. Defteri, elime al -
dım, şüphe ile bakıyordum: 

- Bir ahbabına dikte ettir -
miş. Bana, öyle söyledi. 

- Hangi ahbabına? 
- Yeni sevgilisi genç şaire ... 
Emel, duraklamıştı: 

İstanbul lisesinin 
Ellinci yılı 
İstanbul lisesi mezunları ce

miyeti, dün, mekteplerinin ku -
ruluşunun 50 inci yıldönümünü 
heyecanlı merasimle kutlula -
dılar. Dünkü merasime mekte
bin şimdiye kadar yetiştirdiği 
bir çok mezunlar iştirak etmiş
lerdir. 

Merasim mektebin müsamere 
salonunda yapılmıştır. Evvela 
saat 13 te verilen temsil, saat 
16 da tekrar edilmiştir. Buna 
sebep, salonun küçük, davetle
rin çok olmasıdır. 

Merasime İstiklal marşı ile 
başlandı. Bundan sonra, mekte
bin eski mezunlarından ve ikin
ci hukuk mahkemesi azasından 
Cemil Sait bir nutuk söyliyerek 
lisenin tarihçesini yaptı ve mü -
essesenin yetiştirdiği binlerce 
gencin, şimdi memleketin her 
köşesine da2'rlnu~. v:ıtan hizme
tinde bulunduğunu işaret etti. 

Bundan sonra, mektep talebe 
terinden mürekkep temsil heye
ti Şeksprin meşhur eseri "Vene· 
dik taciri,,ni temsil ettiler. 
Gençlerin bu ağır piyes için, 
çok hazırlanmış oldukları belli 
..... ·---·---- ---·---· ., ..,..,.... ·-·· ............ 
de cidden muvaffak oldular. 

Venedik taciri temsilini, yine 
talebelerin verdiği güzel bir kon 
ser takip etti. Konser çok al· 
kış landı. 

İstanbul lisesinin dünkü mü
sameresi, eski, yeni yüzlerce 
mezunu yine ayni çatı altında 
topluyordu. Eski hatıralar anıl
d1, $:?Uzel ve samimi bir gün ge
çirildi. 

Haseki hastahanesinde 
Aksarayda Haseki kadın has

tahanesinin dahilinde yeniden 
bazı değişmeler yapılmaktadır. 
Hastahanenin bütün pavyonları 
boyanmış, yolları kamilen as
falt yapılmıştır. Hastahaneye 
bir de Entc.Jliye paviyonu ilave 
edilecektir. Bu paviyonun te -
melleri kazılmaktadır. Ayrıca 
da yeni mutbak ve çamaşırhane 
de yaptırılacaktır. 

- Veriniz, defteri bana ... Bir 
kaç yerinden okuyayım, anla -
rım. Nere ye saklansa, onun ko
kusunu alabilirim. 

Defteri aldı, yaprakları çevi
riyor, göz gezdiriyordu. Bazı 
yerlere takılıyor, fazlaca duru -
yor; düşünür gibi başını sallı -
yor ve karar vermiş bir tavırla 
başka bir sayfayı açıyordu. Bu 
yoklayış, çok sürmedi, defteri 
masanın üzerine bırakrrken şaş
kınlığını gizliyemiyen bir bakış
la, gözlerimin içine bakıyordu: 

- Onun defteri ... Onun ha -
tıraları ... 

- Demek onun hayatım, ya
kından biliyorsun? 

Genç kız, omuzlarını kaldır -
dı: 

- Bazan neşelenir, coşar, se
yahatlerini, maceralarının bazı. 
larını anlatır. Hele şampanya 
içtiği zamanlar ... Bildiğim bu 
katlan ... Bu def terde, bana an -
lattıklanndan bir kacına tesa -
düf ettim. ~ 

Hayreti, gittikçe ziyadeleşi -
yordu, tekrar koltuğuna otur -
du: 

1 KÜÇÜK HABERLER 

* Kadrnlar birliği kongresi diln sa
at 15 de yapılacak idi. Fakat ekseri
yet olmadı ve gelecek cumaya bırakd
dr. 

. . * ~illi Türk Talebe birliğinin 
ıkıncı senelik kongresi dün sabah ya-
pılacak idi ekseriyet olmadığı için ge
lecek haftaya bırakılmıştır. 

• Ayasofyanın mozayikl~rini mey
dana çıkarmakla meşgul olan profc • 
~ör Whittemore tekrar Ayasofyada 
ışe başlamak üzere dün sabahki eks • 
presle lstanbula gelmiştir. 

* Belediye hesap işleri müdür mu
avini Nail bugün Ankaraya \ gidecek 
belediyeler bankasında yapılacak 
(750) bin liralık istikraz işini hallede 
cektir . 

* Üniversite rektörü profesör Ce -
mil, Üniversite bütçesi hakkında te • 
mastar yapmak Uzere bugün Ankara 
ya gidecektir. Rektör Ankarada bir 
hafta kalacaktır. 

Yabancr lisan 
imtihanı başhyor 

Univcrsite yabancı diller mek 
tcl.>l tmrihan programlan hazır
lanmıştır. P~ubı dUJa gore, n ve 
C kurlarında okuyan talebeler 
imtihandan muaftır. 

Fransızca A kurunda okuvan 
Dutun rareoeıer 1~ ve .L.) mayıs 

günleri saat 17 de Universite 
konferans salonunda imtihan o
lacaklardır. Almanca, İngilizce 

ve rusça kurlan imtihanları 14 
mayısta yapılacaktır. 

imtihanlar tahriri yapılacak, 
muvaffak olanlar tekrar şifahi -
ye gireceklerdir. 

Musiki tedrisat. 
i s ı A h e di le c ek 

Orta tedrisat müesseselerin -
de, musiki dersinden beklenen 
müsbet neticeler alınabilmesi İ· 

çin Kültür Bakanlığı, Ankarada 
Musiki muallim mektebinde bir 
komisyon toplamıştır. Musiki 
muallimleri üzerinde tetkikat 
yapılacak, ehil olmıyan mual -
!imlerin vazifesine nihayet veri
lecektir. 

- Hem hayatını, hüviyetini 
sizden gizlemek, saklamak isti
yor; hem de, hatıralarını verip 
okutuyor. Bu, ne anlaşılmaz, i
çinden çıkılmaz iş l 

- Yavrum, benim, bundan 
anladığım ve çıkardrğnn mana. 
şu: Hatıralarını sonuna kadar 
okuyup öğrendikten sonra, ha
kiki hüviyetini öğrenmemi isti
yor. Ona hak veriyorum. 

Genç, gözlerini merakla aç -
mıştı: 

- Neden efendim? 
- Eğer, onun hakiki hüviye-

tini öğrenecek olursam, belki 
kulaktan aşina çıkacağını. Ve 
böyle kulaktan kapma, yalan 
yanlış dedikodular, hükümler, 
kanaatlerle kafam bulanacak ... 
Bulanık kafa ile de bitaraf bir 
hüküm veremiyeceğim. Onu, 
kendi ağzından dinlemek sonra 
etrafa kulak vermek, daha doğ
ru olmıyacak mı? 

- Fakat siz, hiç boş durmu
yorsunuz ki ... 

- Ne gibi? 
- Onun sizden gizlediği şey 

leri öğrenmek için, hiç bir fırsa-
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POLiS 

Sarıyer cinayeti 
Katilleri 

Sanyerdeki evinde boğulmuş 
olarak bulunan Elmasyarun ka
tilleri hala aranmaktadır. Suç -
lu zannile yakalanan Enver bo
yuna cürmü kendisi işlediğini 
söylüyor. Fakat Enverin söyle
dikleri vakanm şimdiye kadar 
tesbit edilmiş olan cereyanına 
hiç uymamaktadır. Mesela En
ver "evet Elmasyanı ben bıçak
la öldürdüm,, demiştir Fakat 
Elmasyan boğularak ö1dürü1 -
müştür. Enverin polisi şaşırt -
mak için böyle sözler söylediği 
anlaşılmakta ve bunun sebeple
ri aranmaktadır. Pek yakında a
sıl katillerin meydana çıkanla
cağı umuluyor. 

Otomobil kazası 
Şoför Akifin idaresindeki 

1849 numaralı otomobil Kuru 
Çeşmeden geçerken kömür ame 
lesinden Sefere çarparak sağ 
ayağmdau yarcı.lamı~tır. Şoför 
Akif yakalanmıştır . 

Kafa ile vurmuş 
·Üsküdarda Ahmet isminde 

bir adam Soğ . .mcılarda oturan 
elektrikçi Kemale kafasile vur
muş ve dişlerini kırmıştır. Po
lis Ahmetli yakalayarak tahki • 
ya kata başlamıştır. 

Pencereye hrmamrken 
Dün gece yarısı Y enişehirde 

gezen devriyeler, Nikonun 2 nu
maralı evinin balkonuna bir ada 
mın tırmandığını görmüşler ve 
üzerine doğru gitmişlerdir. 

Fakat bu adam görüldüğünü 
anlayınca yere atlayarak kaçma 
ğa başlanlıştır. Polisler arkasın 
dan korkutmak için 3 el silah 
atmışlar ve .kendisini yakalamış 
ıa1 u11. ı.,.:.ı~ ..... :... v .. "'; old,,.15 ....... ,, 
söyleyen bu adam ilk sorguda, 
eve hırsızlrk yapmak için gir • 
mek istediğini söylemiştir. 

...... . . ~-··· - .. ,-
Bakr11köy çimento fabrikası 

arnelelerinden Mehmet dün ge
ce Cibalide Haraççi Kara Meh· 
met mahallesinde oturan Aliye 
ile Hatiçenin kapısı önünde ulu 
orta bağırdığı icin Y""ı..aıanmış
tır. 

Zorlu bir adam 
Dün Tophanede Berberler so 

kağında beı·berlik eden Zeki po
lise baş vurarak sa:bııkahlardan 
Ahmedin dükkanına gelerek 
tahkir ettiğini ve biçak çektiği
ni söylemiştir. Suçlu Ahmet bi
çağile beraber yakalanmıştır. 

• Balatta Salihin kayıkhane
sinde oturan sabıkalı Mahmut 
sarhoş olarak kahveci Tahire 
tecavüz etmiş, yakalanmıştır. 

* Langada oturan Minas sar
hoş olarak kunduracı Fethiye 
bıçak çekmiş, kaçarken yakalan 
mıştrr. 

tı kaçırmıyorsunuz. 
- Merak ve şüphe, insanı, a

celeci ediyor. 
Emel, boynunu bükmüştü: 
- Haklısınız. Peki, neler so

racaktınız? 

- Bu zenginlik, tam~ile 
şahsına mı aittir? 

- Evet! 
Kelimelere basarak sordum: 
- Hiç bir gizli kaynaktan ak 

mıyor mu? 
Genç kız, şiddetle başını sal

ladı: 

- Hayır! 
Onun hafifçe sinirlendiğini 

anlamıştım. Hayatını hayatına 
bağladığı kadının böyle ağır 
bir şüphe altında kalması, onu 
sinirlendirmet,e kafi idi. Bu ha
vayı dağıtmak için: 

- Bunu sormaklığımdaki se
bebi söyliycyim, dedim. Yerin
de bir ihtimal olmasa bile, akla 
gelebilir bir şey değil midir? 
Böyle bir vaziyet, çok çirkin ha
diselere yol açar. 

Emel, gözlerini kapayara!t 
beni tastik etti: 

[Arkası var] 
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Ata tü r k, T ü r k 
Mühim Bir 

Kuşu Kurumunda Çok 
Söylevde Bulundu 

[Ba~ı 1 incide] 
telden tannnak kapasitesini gös 
tererek kapsal bir dölcnle, top
rağı ve onun türlü ürünlerini, 
i~sanlığa verimli kılmış,okan de 
nızlcrde göğüşlemedik dalgalar 
bırakınıyarak, insanlığa genlik 
Veren kültür yollan açmıştır. 

Lakin, ya§adığnnrz bu çağda, 
artık, insanlar, yalnız karada 
Ve denizde kalmadılar. Tabia
tın hava varlığının da içine dal
dılar. 

l!ayat için, havayı, yalnız, 
nef eslenmenin yeter olmadığı 
lnlaşıldı. Gerek ve gerçek olan, 
hava egemenliği olduğu yalın 
olarak ortaya çıktı. 

Bütün ulusların, büyük dö
nenle, üzerinde çalıştıkları bu 
Yöneyde, Türk ulusu da, şüphe
aiz, yerini almalıydı. 

Türkiye Cümhuriyeti hükil
?tıeti, kara ordumuzun yanınd3.t 
donanmamızı kurarken ,hava fi 
lolanmızı da, en son hava araç- . 
lariylc düzenlemekten geri kal- . 
Ilı.adı. 

Şahıslarile onur duyduğll
?tluz hava subaylarımız ve ko
llıut~nlanmız da yetişmiş bultı
nuyorlar. 

Ur.manlarrmız, her zaman ve 
her halde, ulusun yüzünü ağır -
tacak yüksek değerdedirler. 

Lakin arkadaşlar; bu k<tda -
, d ~ 1/m rını yeter görmek og~ .. o. ~z-

dı. Hava işine, onun buturı dun
Yada aldığı önem derecesine gö
f'e genişlik vermek lazımr!ı. 

Bunu göz önünde tuta111 Cum
huriyet hükumeti, h~:vacıh2'ı. 
b.. .. 1 . 1 •--.. .,..,...-naK ka-Utun 11 .,.,,,_ - , - • " v---
tarında idi. 

Türk· yurdun dağlcıttnda, or
nıanla~da, ovalarmd'a, deniz -
lc:finde, her b.ucağm<t'aıJ.las~ ~ir 
bı gı ve kendine guvtmıle yuru -
Vnr dolasıyonua._ pııi.tdun 'llOU~ 

rn:mında da, ayni suretle dola
§'lbilmelidir. 

Bu ise, Türkü, •çocukluğun -
<lan, vatan h.~şlari11e, vatan ha -
Vası içinde yanşa alıştırmakla 
haşlar. 

İ§te, bugün, b11.rada, bizi top
lıyan sebep, o, kl.ıtsal işe başla
ına ayinidir. 

Havacılrk kııt1avma ciddi sa
tılmalarından tlolayı, hükume • 
te, Genel Kuıı:nay Başkam sa -
l'ın Mareşala ·ve Türkiye Hava 
}{urumu BaşJ:anı değerli arka
daşnn Fuad'a, burada, özel min
netlerimi suımırnn. 

Bu ödevinlllzi başarmada, biz
den değerli )fardunlarmı esirge
ll'ıiyen dosttt'muz Rus Sovyet 
Cumhuriyet ine ve onun, sayın 
büyük elçisi. Bay Karahana, önü 
tliizde, açrk~ teşekkür etmek -
ten kıvanç -duyarım. 

Türk çopığu: 

1 
lier işt t! olduğu gibi, havaet· 

ıkta da, en yüksek düzey de 
R"ökte ser•i bekliyen yerini, az 
2atnanda,, dolduracaksın. 
Bundcın, gerçek dostlarnnız 

~~vinec(!k, Türk ulusu mutlu o
"QCaktırı. 

l'llrkçe kellmeler 
.. Anki.ara, 3 (A.A.) - Ata
t~rk'Wı bı.ıgünkü söylevinde 
h~~ bir yabancı kelime yoktur. 
~oylevde kullanmış olduğu ke-
llldı:rin aazılarmm anlamlan 
Şun~ır 

l111znak .:__ Yapmak, imal etmek 
lJıısuı'- "T. Kö.,, 
gltinlik - Alakadar olmak 

rgen - Organ 
~eıtnenlik - Hakimiyet 

fes- "T. Kö.,, 
i•ratık - Mahluk 
ttıkb - "T. Kö.,, 

Cuda -Asla 
~~Pasitc - yetenek, kabiliyet 
~ Psal - !m ve J&mil 

olen-Azim 
Urün - Mahsul 
Okan - Büyük, muhit 
i~ltn - Parlak, çıplak, açık 

0 ncy - Cephe 
Araç - Vasıta 
~iizenlemck - Tanzim etmek 
yQpbc - ''T. Kö.,. · 
~P.-"T,Xö.,. 

Uçmarı - Tayya~eci 
Önem - Ehemmıyet 
I~lev __ Am~l, fiil, meşgale 
Güvru - ltımad 
Asu~·tnan - "mecazi olarak,, gök 
Krna~ - Faaliyet 
ödeir - Vazife 
Xıva'nç - memnuniyet 
Dilıey !.-- Seviye 
Vat21n - "T. Kö.,, 
Esa 11 - "T. Kö.,, 
Na1.i.ir - "T. Kö . ., 
Tabiat - "T. Kö ... 
Atrin - "Türkçe ayın· oyjn,. 
U~el - Ezeıt 
Fi ayat - "T. Kö.,, 
LıAzım - .. T. Kö.,, 

tsmet lnönUnUn söylevl 
Ankara, 3 (A.A.) - Bugün 

'11tirk kuşu kurumunu açarken 
Baş bakan !!met İnönü şu söy • 
11tvi söylemiştir: 

Sayın arkadaşlar, 
Hava kurumunun açılmasını 

;yalnız bir spor kulübünün açıl -
masmdaki sevinç ile karşılama
malıyız. Türk kuşunun büyük 
bir ulusu, havanın engin dünya
sı ile tanıştırıp alıştıracak bir 
teşebbüs olarak alkışlamalıyız. 

Türk kuşunda yüce yetenek -
terini geliştirecek sportmenler, 
Türk havasını medeniyetin bir -
leşme ve buluşma alam haline 
getireceklerin öncüleridir. Bun
lar Türk havasının savgasını da 
yeni temellere dayamak için ö -
nayak olacaklardır. 

Planörler bugün her ülkede 
havacılığın yardımcı kurumla • 
nndan sayılmakta, binlerce ha
vacı tar ilk aşklarını bu kurum -
da kazanmaktadırlar. 

H~uı:ı 1r,, .... -·--·-- -- ...... uöU• 

da- bütün eksiklerinin tamam -
!anması ve severek eğlenilecek 
bir toplanma yeri olması için e
limizden geleni yapmak kararın 
dayız. 

Türk Tayyare cemiyetinin 
ve onun çok değerli Başkanı 

Fuad Bulcay'ın yıllardanberi 
Türk tayyareciliğine olduğu 
gibi bu kurumun kurulmasında 
da yüce hizmetler ettiğini te -
şekktttler ile anarım. Bu kuru -
mun çalışmasında Sovyet uz -
manları kılavuzluk ve hocalık 
edeceklerdir. Sovyet tayyareci -
liğinin gösterdiği bu dostça ilgi 

ye içten teşekkürlerimizi söyle
mek benim için bir zevktir. Sov
yet Büyük elçisi yüce sportmen 
ve sayın Karahan bu yolda ç<.ı!< 
dostça ilgiler göstermiştir. 

Sovyet tayyareciliği bütün 
dünyanın takdir ettiği yüksek 
bir düzeye çıkmıştır. Türk Ku
şu Sovyet uzmanlariyle beraber 
çalışmaktan çok istifade edecek 
tir. 

Türk kuşunun çalışmaya ve 
yükselmeye başladığını sizi ta
nık tutarak ulusa müjdeleme!~ 
benim icin bahtiyarlıktır. 

Ttirk ~gençleri Türk havasına 
bütfin ateşleriyle atrlmakla, so · 
ğuk kanlı ve yürekli yaradılışla
rının yüce verimlerini göster· 
melde Ata türkü cok sevindire
cek bir spora bağlanmış olacak
lardır. 

Kurum başkanı Fuad 
B u 1 c ay' ı n n u t k u 

Ankara, 3. A.A. - Türk ku
şu kurumunun bugünkü açrhş 
merasiminde tayyare cemiyeti 
başkanı Fuad Bulcay şu söy
levi söylemiştir: 

Kurumumuzun bütün çatış. 
ma ve basarmalannı benzersiz 
ve değeri' ölçülmez şeflerimiz
den aldığımız kuvvete ve hıza 
borçluyuz. Türk gençleri, geı ek 
en bliyüğümüzün, gerekse Cüm 
huriyet hükumetinin ulusal ha
vacılığa vermekte olduğu ehem
miyeti tamamiyle kavramışlar
dır. Türk kusu <laha işe başlar
ken üyelerinin 150 ye yaklaşma 
..,,., ır~ .. ıc g,.ncli~inin havacılığa 

karşı nasıl içten bir sevgi ve il
gi taşıdığının en sağlam belgesi-
dir. ' 

Pi"yük Atatürk'ün gerek lm
rıımum117.lın =ıdmı 'Tiirk.h.ıP ı::ı. 
vacılık kurumu,, na çevirmek su 
retiyle cemiyefonize karşı lüt
fettikleri alakayı, gerekse şahsı
ma karşı gösterdikleri teveccült, 
itimadı ve yüce Başbakanımızın 
çok değerli güvenlerini özyü
rekten saygı ve minnetle kar
şılar, bu alaka.ya layik uçucu 
bir gençlik yetiştirmek gayesi 
uğrunda biltiin gücmüzü harcı
yarak çalışmaya and içeriz. 

MALiYEDE YENİ TEŞKiLAT 

Bugünkü Kontrol Daha 
Ziyade Takviye Edilece~< 
Fransız maliye müşaviri Al- 1 miş olduklarından bunlardan 

phand tetkikatmm mühim bir hakkile istifade edilemenekte . 
kısmını bitirmiş ve raporlarım <lir. Bu sebeple mütehassıslar 
hazırlamıştır. mah1mat sahibi ve değerli me-

Maliye Bakanhğı bu raporlar mur yetiştirmek için bir maliye 
da maliyede ~apıl~~~~ ıslah~t mektebi tesisini tavsiye etmiş -
hakkında ilerı:ye surulen tav:ı- ler<lir. Memurların ilmi seviye
yeleri nazarı dık~ate al.ara~ la - leri yükseltilmeli ve badema ma 
zım gelen kanunı proJelen ha- liyeyc alınacak memurlar imti • 
nrlamaktadır. han veya müsabaka ile seçilme-

Alphand önce yeni maliye lidir. Çünkü kanun ve nizamlar 
teokilatı hakkında b~~ rapo~ ver- ne kadar mükemmel olursa ol
miştir. Bu rapora gore yem teş- sun, bunlardan hakkile istifade 
kilat hakkında bir kanun hazır- edilebilmesi i!:in, iyi tatbik edil
lanmıştrr..'. Ayni za~.anda mali- meleri ve bunun için değerli me
ye te§kilatma ter~t~up e?en va- murlar bulunma!iı lftzımdır. 
zifclerin basitleştırılmesı hak • 
kında mühim tavsiyelerde bu • 
lunulmuştur. 

Yeni maliye te~kilat kanu
nundan maada maliye memu -
rin kanunu da hazırlanmak üze
redir. 

Mütehaesıslar şimdiye kadar 
bilhassa iki noktaya ehemmiyet 
verilmesi lüzumuna işaret et -
mişlerdir. Biri maliye makaniz
masmm kendisinden beklenen 
vazifeyi hak kile görebilmesi i • 
çin mütehassıs memur yetişti -
rilmesi ve diğeri de maliye işle
rinin daimt bir şekilde ve mahal
linde kontrol edilmesidir. 

Bugün iş ba~ında bulunan bü
yük memurlar arasında müte -
hassıs ve değerli olanlar mevcut 
ise de küçük memurların ckse
Jİli meslekte ameli olarak yetiş-

Maliye işlerinin kontroluna 
gelince: Eugiinkü kontrol kafi 
değildir. Bugünkü teftiş heyeti 
bir kat daha takviye edilmeli ve 
vilayetlerde bulunacak müfet -
tişler vasıtasile m aliye daireleri 
daimi bir kontrol altında bulun
durulmalıdır. 

,. Yeni yapılacak mali ve teşki
latında defterdarlıklar k5.milen 
kaldın1acaktır. Yeni teşkilatta 
her vilayetin bir maliye müdürü 
bulunacaktır. Vilayetin maliye 
işleri müdürün kontrolu altında 
bulunacak, kontrol bir kaç şu
be müdürü arasında taksim edi
lecektir. 

Alphand bir kaç gün kalmak 
ü~er7 Ankaradan şehrimize gcl
mıştır: __ 

Biz.im eski "Akfam,,Ja, "Aktam· 
cı imz.asile yaz.an arkadaf kim 

,, h"" d d' ise, ifte o z.at, dün u yazı.sın a, ı-
yor ki: 

ı - "Tan., m çıkmaııile gazeteler ara.. 
smda şiddetli bir rekabet başlaJı. Eskiden 
gazetelerin büyük.lüt~nü .fa..ı; iç·;n çarşaf 
kadar derlerdi. Şımdıld JtzC.dt'rınıı:?: çı k 
şükür çarşafı da geçtilc-ı . Beş lnıru$ veri
yornz ıunına, bir kilo klıı.• ah.rorw:. 

2 - Gazetelerimizin kıymetini yalnız 
okkalarlle ölçmek giinııhtrr. İçleri de do
lu. Türlü türlü, kıymetli n.zılar var. ~u 
kadar zenginlik doftrusu cıdden tebnk 
edilecek mavaHakiyet. 

3 - "Tan,. arkada~unı:rm dufuş:ı beş. 
ka gazetelere bir örnek ~eşkil etti. Hepsi 
sahlfalarmı artırdılar. 1.;lerindeki yanlan 
da tenevvü ettirdiler. O der~·-: ki. bugiın 
iki gazeteyi okumak imk4n har:ciııe c;ıkt!· 
Simdi okuyucular mevcut ,pztelcrdcn bı
rlni k~li surette ııe4;erek ona baılanmak 
mecburiyeti ile kar,ılaşıyorlar. 

4 _ Sayıfa bollufunu görünce kcn~i 
kendime düşündüm: "demek çok klr edı
yorlarm~I Şu halde birlbirlerine relıta· 
beti 6ayıfalannı çoğaltmakta arayacakla
rına gazete fiatmı ucuzlatmakta arasalar, 
daha doğru olmaz mı? 

s _ Fakat hakikat şu ki, bu catrşlarla 
şu ı;ahifa bollutu devam ederse, !11u~ka 
bazı arkadaşlar top atmak mecburıyetınde 
kalacaklardır. Bu felakete uğramayanlar 
da nafile yere zarara katlanmış olac:ııklar
rlır Bn bl~·m Hiltüdimür. bakr-:~d,n da 
bir tehlikedir. M~tbuaumu bu gıbı .teşeb
büslerden ve tehlıkelerden .masun ~ır hal
de çalııııyor ve memle~ete hı~et ed.ıyordıı. 
Fakat son günlerdeki yar~ bıze ıçtlnabı 
ic~p eden fe!Aketin n~ tar~.f~n geleb!lce~ 
ğlni gösterdi. Onun ıçln umıt edetız. ~· 
yakında toplanacak matbuat kon~res.ının 
irşadına hacet kalmııdan gazetec !erımlı; 
kendi aralarında bu lüzumsuz ve kı~seye 
faydası olmayan iflb koşusuna bir nıhayet 
vermek çarelerini düııünürler ve bulurlar,., 

Bu yaZ"ıya bizim cevaplanmız kı
saca §Un!ardır: 

1 - On altı sayıla bir gaZ"efc, 
bir kilo cekmez.. Biz.im on altı sayı
lam1:z; JÖ5 gram eder. Bu noktada 
on müli mübalağa vardır. 

2 - Yaz.ının bafındaki "gazete
lerimiz.in kıymetini yalnız ohkalla
ı ile ölcmek günahtır, içleri de do
ludur - türlü türlü yaz.ılar vardır ~" 
bu k;dar z.enginlik cidden tebnk 
edilecek muvalfakiyettir,, mütalea• 
sile sonundaki "ba bizim kültürü • 
mü~ bakımından bir tehlikedir. 
Matbuatımu: bu gibi tefebbüsler
den ve tehlikelerden masun bir hal· 
de çal:t1ıyor ve memlekete hizm~t 
ediyordu.,, iddiası, biribirini tutma~ 
makta ve arkad~mız. yukanda ak 
dediğine afağıda kara buyurmakta 
dır. Sayılalar çoğalmıf ve tenevvü 
etmif ise ve bunun faydasını ela 
Akfamcı yukarıda itiraf ve teslim 
ettiğine göre, nasıl oluyor da, Ofa· 
Cıda bunu memleket kültürü için 
bir tehlike gibi göateriyor? 

Bununla beraber onun ne demek 
ittediğini biz pek iyi anlıyoruz. Dlıl
mek istiyor ki, aayılalar çoğalıyor, 
RUTUCT,JU gazctecıen bırını alına~ 
mecburiyetinde kalıyor, bu da sa
t~fQ tesir ediyor ve bu yanftan ba
z.ı gaz.eteler UJrar görmek tehlike
&;ne maruz bulunuyor ve aermaym 
kafi olmıyanların vaz.iyeti fenaya 

AKŞAM ARKADAŞIMIZA 

6idiyor. • • 
Bunun Ja ceoabı ba.rittır: 

Evuelct, lrariler kaç ga%ete ister· 
lerae o kadar al:rlar ueya almaz
lar, İfte ba tercihtir ki bir kültür 
itidir oe ba onların hakkıdır. 

lltinci.i, bir lf'autenin on altı aa
vıla çıkman diğerlerini de behc· 
·-;,,,ıhal on altı aavıla çıhmaifa icbar 
etmez.. Çünkü biri fazla satar, da
Yart•bilir. Diim aatamaz, binae
nalevh davanamııması icao eder. 
Cünkü on ~ltı savılada re/ikimizin 
~net"'~ 6lbi b,1temehal z. a r a r 
mak«JJer de/fil'1:r ve mukadder 
olmttdıiı da /r.,.d:lerine isbat ofu •• 
nabilir. Vaziyet böyle olunca, "Ak
acrm,,rn arJSU~u, rekabetin .su veya 
ba Hkilde elini lırtlunu batil'tvnrak 
sat,;,mflrt!trk • yiiz.ünden tehlikeye 
maruz olanl<7n aatrlan gazdeve 
karq ltorayal•m dem#!ktir ve daha 
fazla8' var: "korumak için "" rlev. 
leti caJ?ıralıml., buvnruvor. Mü"ıem 
mel." Ama n;rin? ·Han~i mecburi· 
vetle ve ne h

0

akla? Gazetelere ne 
kadar kl:~ kovac,,;;ımızı. hanoi 
r:n. mrrr~kkeo ku1lanacağrmı:u ve 
k'fC mtıharririn vazı VCJ""'.ma.!r doifru 
ol"l"'"1tfını da acaba ,;.afbuat konare 
6'n"nı 11orffcakmıvız'! Çünkü. kağıt 
kaJa.r bunlar da maliyet liatr üz.e • 
rinde mÜHsİr bulunuvorlar. Ve son 
ra. bu davete mazeret olan, e s a " 
İttihaz olı:ınıın memleket külUirü -
nün gazeteler:n aayılalonnı ço#folt
mcuından J1>tfil de eP~lfmesinrf,.n 
laydalanab:/,.ce'i feklindeki iddia 
da., na."'l ve han~ mantıktan rıkı • 
yor? Niha.v-.t fU da aöyleneb:lir ki, 
on a~ •ayıla cıkarmanm zararlnrı
nı dun hep•mize hatırlatan ve /tfat 
baat kongreaine brtfVurm;:ak kadar 
v~veti vahim bulan "Ak~am .• ar
kad•ınmı:nn. bizz.at kend;leridfr ki 
on altı aavıla gaz.ete r.ıkarmaiYı ls
tcmbulda ihdas etm;flP.r ve bunu 
adet haline getirm:ıforclir. Mnhaz.a 
biz. bımn .imdiye kadar hatırlama
mıftık. Çünkü, meşhur darbı mesel
dir: "Ne I e •ine trÜrJenen bora -
z.ancı bap ol&unl,, derler. Akfam 
da okuyacusnna g{ivenmiı, aeneler
tlerberi on altı aavrla çıkarmıJ, hat
ta boz.an yirmi dört savı.la dn neı· 
retmif ve kimse kendisfoe: 11Ni.ve 
bö.vle .vapıy1trsun. baıka gazeteler 
mahvolavorlar. Fazla olarak mem· 
leket kültürüne de zarar veriyor
aun !,, dememiı. 

Gcrzetelerin 11ayılalannı çoğalt
mahtanaa, ucuzlatmalı hususunda 
uAlrıam,,ın yaptığı tavsive ve tek
life ırel:nce, bu muele pek a~a gÖ· 
rüfiilebilir. Ancak,. Ak am gaz.etesi 
ıayıfalan ile beraber livatım İndi
rere1' biu örneh vennelidir. Arka
ırmılan R'el,.ceğimize hi-; ıüphesi ol
mann / Yaln~, hele o bir kııe baı
laaın/ 

TANCI 

l<ars Felaketzedelerine 
Yapılan Yardımlar 

Kızılay kurumu Başkanı geçen 
zelzelenin tafsila.tsnı venyor . 

Karstan gelen hususi haber • 1 vin tamamile yıkıldığı, 68 kişi
lerde 500 ölü ve 1000 den fazla nin öldüğü ve 70 kişinin yara -
yaralı olduğu bildiriliyor. Sıhhi- !andığı ve 8 kişinin de kaybol -
ye Bakanlığı ise 60 • 70 kişinin duğu tesbit edilmiştir. Hayvan 
öldüğünü söylüyor. Bu iki ihti- zayıatı çoktur. 
maiden hangisinin daha doğru Kağızman kazasının Digor 
olduğu ancak yarın anlaşılabile- nahiyesine sınır olan dört kö -
cektir. Çünkü Kars yolları bo - yü~d~ 3~ .a yakın ev yıkılmış 
zuk olduğu için telgraflara ce. ve ı~ı kışı yaralanmıştır. Bura
vap gelmiyor. Diğer taraftan ci- da bıraz hayvan zayiatı da var
var vilayetlerden aldığımız ha- dır. 
berler biribirini uymıyor. Sıh • Arpaçay kazasından Digor 
Jıiye Bakanlığının beyanatında- nahiyesine smır olan köylerde 
ki rakamlara, Bakanlıkça alı • de bazı evlerin yıkıldığı ve bazı
nan malumattan sonra vukua lannın da hasara uğradığı anla
gelmiş zelzeleler tele/atının kay ~ılmıştır. 

dedilmemiş olması da muhte • Yine Digor nahiyesine sınır o 
meldir. lan Kars merkez kazası köyle-

Ze!ze 'enin tafsiUHı rinde de elli kadar ev yıkılmış. 
Ankara, 3 (A.A.) - Sağlık tır. Burada insanca zayiat yok

Bakaru ve Kızılay kurumu ba§- tur. Biraz hayvan telefatı var -
kanı doktor Refik Saydam, dır. 
Karsta ki yer sarsıntısı ve f elfi- Şimdiye kadar yapılan yar • 
kete uğrıyanlara yapılan yar- dnn: 
dun tedbirleri hakmd:ı Ana- Kars halkı tarafından veri -
dolu Ajansına aşağıdaki beya - len 520, Kars Kızılay merke _ 
natta bulunmuştur: zinde bulunan 430 lira ile Kars 

"Sarsıntı btirkani olmayıp çö- un fabrikasının teberrü ettiği 
küntüden ileri gelmiştir. Sarsın- 30 çuval un derhal tevzi edil . 
tının merkezi Digor nahiyesi ı- miştir. Ciheti askeriyeden de 
le çevresidir. Sarsıntının, tesiri- çadır alınarak muhtaçlara veril
ni takriben elli kilometre nısıf miştir. 
kutrunda bir çevre içinde gö~ - KIZiiay genel merkezi de fe
terdiği anlaşılmıştır. Digor na- lAkete uğnyanlarm iaşesi için 
hiye merkezinden itibaren 15 ki vali emrine ilk yardım olmak 
lometrelik bir çevredeki köyler üzre telgraf havalesi ile iki bin 
tamamile harap olmuştur. lira göndenniştir. 

Bu çevre dışındaki kısrmda Yaralılara yardım için Er7.u-
evler kısmen yıkılmış ve bir çok rumdan bir operatör ile diğer 
lan da çatlamak suretile zarara bir doktor, iki sıhhat memuru 
uğramıştır. ve bir çok sıhhat malzemesi yo-

Bu hadiseden Digor nahiye • la çıkarılmıştır. 
sinde, yirmi beş köyde 709 c • Yıkılan evlerin yeniden yapıl-

HIRSIZ 

Dostlarımdan M. Z. nin kay
nanası akıllı uslu, becerikli ve 
kibar bir kadındır. Bu kadının 
başına oldukça garip bir vaka 
gelmiştir. Bakınız: 

Dostumun kaynanasının An -
karada da bir kızı vardır. Son 
haf ta onu görmek için Ankara
ya gitmesi icap eder. Hazırla -
nır, biletini tedarik cd:r. Ufak 
valizini ve el çantasını alarak 
IJaydarpaşadan akşam üstü se
kize yimıi kala trenine biner .• 

Bizde perde, kafes, çarşaf kal 
ka dursun, erkekle kadın müsa
vi sayıla gelsin ... Bütün dünya 
trenlerinde olduğu gibi Anado
lu hattı trenlerinde de bir (yal
nız kadınlar) kompartimanı var 
dır. 

Dostumun kaynanası, kayna
nalık icabı pek genç olmamakla 
beraber erkeklerle bir arada bir 
kompartimanda gecelemeyi• 
pek haklı olarak - isteı::ıez. Gi -
der kadınlar kompartımanına. 

Bu kompartiman her zaman boş 
bulunmaz. Çünkü kadınlara ay
rılan yer erkeklere verilen ka
dar bol ve geniş değildir. Hal bu~ 
ki kadınların sayısı her yerde 
- eO-er daha fazla değilse - er-

o .. 
keklerinki kadardır. Buna gore 
kadınlara verilen yerin kendi 
sayılarına bakarak nisbetsiz ve 
az olduğu anlaşılır. Uzatmaya -
lım, :ıasılsa o akşamki trende 
(kadınlar) kompartimanı boş -
tur. Hemen hemen baştur. Bir 
dostumun kaynanası, bir de der 
li toplu diğer bir kadın ... 

Kadınlar erkekler gibi değil
dirler. Biribirlerile çabuk ahbap 
olurlar. Bu iki yolcu kadın da 
hirihirlerile şuradan buradan gö 
riişürler. Gece ilerler.. Dostu • 
mun kaynanasının uykusu ge • 
lir. Trende uyku, biraz da ser • 
semliktir. Basını !'Öyle yan yas
tığ-a davar ve kestirmeye başlar. 
Ne kadar ı..yur beJli değil. Bir 
arahk bir istasyonun gürültüsü 
kadını uykusundan ayınr . Ama 
yerinden kalkmaz sadece göz .. 
lerini aralık eder. Ve o sırada 
kompartiman arkadaşı kadının 
cant-:ısma rengine nazaran elli 
liralık olduğu anlasılan bir para 
koyduğunu görür Buraya kadar 
vaziyette bir aykırılık yok. La -
kin dostun.un kaynanasının da 
el çantasında elli liralık bir ka
ime vardır ve bu çantayı da 
uyurken şöyle kanapenin üstü
ne brrakınıştır. Şimdi kadının 
önünde hel! onun çantasına pa
ra koyduğunu gördükten sonra 
arkasından kendinin de çanta -
sım acıp icine bakması biraz 
ayrp olur .. Beklemek lazım. La
kin meraktan da içi içini yiyor. 
Tren sarsıla devam ederken 
dostumun kaynanası kararım 
verir ve tekrar uyur gibi yapar 
ama aralık gözile karşısındaki 
kadını gözler ... Aradan bir saat 
mi, iki saat m. ne kadar gectiği 
maliim değil.. Nihayet yoldaşı 
olan meçhul kadın da uyur. Büs 
bütün emin olmak için biraz da
ha bekledikten sonra dostumun 
kaynanası kendi çantasını açar 
ve görür ki, ellilik kaat çantada 
yok ... İşkili tahakkuk eder. Beş 
on dakika daha bekleyip kom -
partiman arkadaşı olan kadının 
iyice uykuya daldığını gördük -
ten sonra yavaşça onun çantası
nı açar ve ellilik kaadı ahp ken
di çantasına koyar İşi polise ha 
her verip uzun uzadıya mesele 
vapmadansa bu şekilde kestir -
me halletmek daha münasip. 
Simdi elin yaslı kadınım da hır
siz dive vakalatıp rezil etmede 
de mana yok. ' 

Tren Ankaraya varır. Istas -
vonda kızım bulur. Eve gider -
ler. Biraz so\ıra f stanbuldaki da 
madmdan şu telgraf gelir: 

"Ellilik kaadı konsolun gö. 
zünde unutmuşsunuz. Kaybet. 
tim diye telaş etmeyiniz.,, 

B. FELEK 
= za= 

ması için gereken tedbirler hü
kumete arzedilecek ve açıkta 
kalan halkın bir an evel iskanı 
isin tertibat alınacaktır. 
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Kızgın Afrikada 
K ı z g ı n M e s e 1 e ! .. 

"TAN ,, m tefrikası : 12. Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

lngilizlerin Her Duyduklarını Yunanlılara Söyle
mesinden Yunan Ordusunu Şaşırtmak 

İçin Nasıl istifade Edildi 
bmı şöyle bitiriyor: ğimiz taarruz planımızın esası

nı da izah edeyim: 
,.. " ... Daha martta böyle bir ta
arruz için büyük bir ordu hazır
lamağa başladıklarına dair ha
berler çoğalmağa başladı. Bu 
haberler daha ziyade Atina, 
Sofya, Bükreş üzerinden geli
yordu. 80.000 İngiliz askerinin 
İmroz ve Limni,de hazırlan
makta olduğu, bunlara, 50.000 
Fransız neferinin de ilave olu
nacağı bildiriliyordu. Gelecek 
lngiliz orduswıun başkıunan-

" ... Ordular grupunun emir 
ve kumandasını Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin birçok bü
yük muharebelerde kudretini 
göstermiş olan ellerine bırak
mak mecburiyetinde kaldığım 
şu anda ... Gelibolunun şanlı gün 
terini, Küçük Asya kıyılanıı· 
daki pek çok babayiğitlikleri 
tarih asla unutmıyacaktır ... 

"Düşündüğümüz, ordularımı
zın kuvayı asliyesini düşman 
cephesinin bir cenahında ve 
mümkün olduğu kadar cenahı 
haricisinde toplıyarak bir imha 
meydan muharebesi yapmaktı. 
Bunun için muvafık gördüğü
müz vaziyet kuvayı asliyemizi, 
düşmanın Afyon Karahisar ci
varında bulunan sağ cenah gru
pu cenubunda ve Akarçay ile 
Dumlupınar hizasına kadar o
lan sahada, toplamaktı. Düşma
nın en hassas ve mühim nokta
sı orası idi... 

Habeşistan haritası 

" ... Bu vak'aların hatıraları 

" ... Konyaya gelmiş olan J e
neral Tausend'in arzusu üzeri
ne kendisile görüşmek vesilesi
le Ankaradan hareket ederek 
23 Temmuz 338 akşamı garp 
cephesi karargahının bulundu
ğu Akşehire gittim. Harekat 
hakkında erkanıharbiyei umu
miye reisinin huzurile görüşme-
ği münasip gördük. 24 Temmuz 
da Konyaya gittim. 27 de tek
rar Akşehire avdet ettim. Fevzi 
Paşa Hazretleri de 25 Temmu~-
da Akşehire gelmişti... 

MUstahkem mevki pf:lnfarmı gösteren kelebek resmi " ... 28 Temmuz 338 günü öğ
danhğıru alacak olan J eneral bana, Ösmanlı imparatorluğu- leden sonra icra ettirilen bir 
Hamilton ile Fransız Kumanda- nun cesur evlatlarına güvene- futbol müsaba ~.-smı seyretmek 
m Jeneral Damatm Provans rek istikbale sağlam bir itimat vesilesile ordu kumandanları ve 
ıkruvazörile kale önlerine geldi- ve emniyetle bakabilecekleri bazı kolordu kumandanlan Ak-
ği, Mondros't.a bir çıkış is:kele- kanaatini bahşetmiştir.,, şehire davet edildi... Müdafaai 
si kurulduğu, her gün teçhi7.at Milliye Vekili Kazım Paşa ia. 
ve erzak ~Tkanldıt' ha~ .. ~-- Daha narl:ılt bir nrnAk 1 ;;.ı.•r•"c; ~ nJZ r.l• ~t-..1 ... .,. .. ,.,. ... 
dı. 17 Martta Pireye gelen dört Sır saklama san'atinin ve bu ra ~ıqenire vasıl oldu .. . 
İngiliz zabiti peşin para ile 42 yüzden kazanılan büyük muvaf- "... Ördunun hazırlrklannııı 
büyük kayık ve beş romorkör fakryetlerin en taze ve en par- ikmalile taarruzun tesriini em 
satın almışlardı. lak bir örneğini bizim İstiklal rettikten sonra Ankaraya dön-

"Nihayet Çanakkalenin mu- harbinden alacağım: Son taar- düm .. . 
hafazası icin hususi bir ordu ruzun hazırlık ve başlangıcına " ... Henüz Heyeti Vekileyi t3 
- Beşinc(ördu - teşkiline ka- kadar nasıl gizli tutulmuş oldu- arruz emri verdiğimden tama
rar verildi. .. " ğunu Gazinin Büyük Nutkun- men haberdar etmemiştim. Ar· 

dan aldığnn şu satırlarda oku- tık onları resmen haberdar et-
•• ... İngiliz taarruzunun hiçbir yalım: 

İhtilafın baş] angıcı: 

Bu yıl, dünya siyasasında he 
yecanlı ihtimallere yol açan ar
srulusal ihtilafların en meraklı
sı, şüphesiz ki, İtalyan - Habeş 
hadiselerinden doğdu. Italyan 
Somalisi ile Ethiopiya hudutla
rında Ual-Ual mevkiinde vaki 
olan ilk çarpışmayı, birkaç kan
lı hadise daha takip etti. Habe
şistan gibi henüz goçebelik ha
yatından kurtulmuş bir memle
ketle, İtalyan Somalisi gibi ya
rnn milyon kilometre murabbaı 
sahası içinde yanm milyon nü
fus yaşryan, sınırları belirsiz, 
halkı karışık ve göçmen bir ül
ke arasında hudut hadiselerinin 
çıkması kadar tabii bir şey o
lur mu? Bunun ne ehemmiyeti 
olabilirdi? İki tarafın da iyi ni
yeti muhakkak olsaydı ve İ tal
yanın müstemleke bulyaları her 
kesçe belli olmasaydı, bu hadi
seler, günlüb. Yd!Jral,bra e:e~
mezdi bile.. Düşünmelidir kı, 
hem Habeşistan, hem Itttlya u· 
luslar kurumu azasıdır; pakta 
göre, biribirinin mülki tamamlr
ğına riayet etmeği müteahhit
tirler; gene düşünmelidir ki, 

ıtalv;:ı 11P H:ıJhP<::İ<i:.f:ın :::ar:::a~rncl<> 
928" öe yapı an oır muaııede. 

iki devletin biribirine husume
tini kaldırmış, aralarında hake
me müracaat usulünü kurmuş 
idi. Unutmamalıdır ki, lngiliz
Fransız - İtalyan devletlerinin 
1906 da yaptıkları bir muahede 
Ethiopia İmparatorluğunun ma 
suniyetini tekeffül ediyordu. 

Acı bir misal: 
defa uzun müddet <levam etme- mek zamanı gelmişti.. .. 
si ve bilfikis daima araya gün- " ... Ötedenberi tasavvur etti- (Arkası var) Ancak, bütün bu muahedeler, 
lerce muharebe fasılası girme- ~- • imzalar, sözler ve vaitler, iki ta· 
si bizim için büyük bahtiyarlık- • ~~~~~~!i!liiiiiiıiiiii!i~~~~~~.!!i~-~~~~~~~~~~~~ rafın iyi niyetine bağlı şeyler-
tı. Aksi takdirde elimizdeki ,. t t i h a d 1 M ,. 11 i dir. Bu hadiseler karşısında dün 
topçu cephanesile uzun müddet ya siyasasını taikp edenler di-
dayanmak mümkün değildi ... " r·· k s· rt ş· k t• yorlardı ki: 

" ... Temmuz ayının sonlarına ur IQO a lr e 1 "-Çin ve Japonya da Ulus· 
doğru büyük bir kuvvetin daha lar Kurumu azası idiler. Çin de 
Çanakkaleye çrkarılacağma da- Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriz. · Kuruma müracaat etti. Paktta-
ir havadisler çoğaldı. Selanik Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. ki hakkım ileri sürdü. Neticede 
üzerinden 16 Temmuzda gelen Merkezi idareıi : Galatada Vnyon Hanında bütün ahitlere rağmen Çin. 
ibir rapor yalnız Limni adasında Mançuri'yi kaybetmedi mi? 
60.000 kişinin emre müheyya ol Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. İtalyanlar ayni siyasal siste-

. 'd' " Telefon : 4.4887. 3221 · k 11 k h f'l.. · duğunu ... bildırrnekte ı ı... mı u anara , arp ı an ı-
Ve Liman Fon Sanders kit:ı ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~.; lan etmeğe lüzum görmiyerek. 

"TAN., m tefrikası: 12. 1 rastlamıştı. zaman yaşamış. Amerikalnfan 
Ve artık "Nadya" mn salo - bir de çocuğu olmuş. Daha c;on

~ B J nu onun için iyi bir eğlence ye- ra bu münasebet kapanmış. Ço
f'~ ~ ca ... ı c:. I ri olmuştu. ıık önce bu huyu, cuk nerede kalmış pek belli de-s-· ~'AH:"ii)0 suyu belirsiz, süs ve şatafata ğil. Onu Istanbulda bu defa bu 

ur an gömülü insanlar arasında ya - Alman veyahut İsveçli ile gör-
mek için gelmişti. Gülüp eğlen - hancı kalmıştr. Fakat yavaş ya- meğe başlamışlar. 
meli idi . vaş onların duygulan. ve c!ii - Lakırdı sıralarında kadının 

Bu hayata doymak pek kolay şünceleri ile eğlenmek zevkini sık sık bu adama: 
değildi. tatmağa başladı. - Kocam, kocacığım! 

Bu insanların her biri bir ka- Nadya, onu Rus, Musevi ve Demesi Turgutlu büsbütün 
fada idi. pek az Türk dostlarına tanıtı - kuşkulandırmıştı. İlk sorup a -

Alman Yahudileri, Rus mu - yor ve bunun için de her gün raştırmada bunları öğrendi. 
hacirleri, yerli Musevilerin zen- fırsatlar icat ediyordu. lstanbulun kibar denilen bu 
ginleri ... Tesadüflerin, fırsatla - Turgudun tanıştığı bu yeni salonlarında sık sık görülen tip
rm yardımı ile para yüzü gören insanlar arasında pek garip a- , ler arasında bir de sakatçı var • 
bu kafile, şimarık bir salon ter- damlar vardı. dı. 
biyesi, kibarlık sistemi uydur - Almanca, türkçe konuşan, ls- Bu, bir Alman Yahudisi idi. 
muşlardı. veçli olduğunu söyliyen, eski Karısı da beyaz Rus akınında 

lstanbulun, eski 'hir volkan bir Türk dostu olduğunu iddia "Nadya,, ile beraber, lstanbula 
gibi ara sıra böyle içinden kız- eden bir adam vardı ki bir Türk dökülen ve hemen barlara dü -
gın tavlar fışkırır. Fakat bu a- kadını ile yaşıyordu. şen haraşolardan biri idi. 
teş çabuk söner ve soğur. lstan- Turgudun, kulağına çalmdt - Alman Yahudisi zengin gö -
bulun mevsim mevsim doğur - ğına göre bu kadının da hayatı rünüyordu. Kemikleri toplayıp 
duğu türeme zenginlerin ken - pek karışıktı. bilmem nereye yolluyor, deh -
dilerine göre zevkleri ve adetle- Eski paşalardan birinin kızı şetli para kazandığı söyleniyor-
ri vardır. olduğu söyleniyordu. du. Aslı nereli idi? Almanyadan 

işte Turgudun lstanbula ge- Bir zaman ltalyada kalmış, niçin gelmişti? Düne kadar ge-
lişi gene böyle yeni bir parti Romada bir Amerikalı ile evlen çen hayatı ne şekildi? Böyle 
zenginlerin _ türediği zamana miş. Sonra Pariste uzunca bir ~cy:leri lstanbulda kimsenin a -

rayıp sorduğu yoktu. Biraz tüy
lenen her adam, seviyesi, karak
teri ne olursa olsun, bu kibar ve 
zengin alemi denilen ve mevsi
me göre kahramanları değişen 
sonradan görmeler kafilesine 
karışabiliyordu. 

Bu Alman Yahudisinin bar 
artığı kansı poker meraklısı idi. 
Ve onun fikrince poker bilme
mek ayıptı. Bütün 2'evkj masa 
başında sabahlamak, soğuk ye
meğini oyun masasının başında 
yemekti. Bu kadının aynj ku • 
mar zevkine kapılmış, İstanbu
lun nüfuzlu ve ileri gelen adam
larının karıları ile de ahbap ol· 
duğu ve onların evlerine de de -
vam ettiği söyleniyordu. 

Turgudun, Nadya'nm salo -
nunda tanıdığı bu kadın. bir 
gün asansörden beraber çıkar -
larken birdenbire ona: 

- Yarın işiniz yoksa, benj do 
kuz buçukta gelip alın. Sizinle 
bir kır gezintisi yapalım! 

Demişti. 

Ve bu kır gezintisi o gün öğ
le yemeğini Tarabyada bir otel
de y_iy_ecek kadar uzamıştL .. 

Ethiopia'yı bir nevi himaye a.1-
tma almağa kalkışırlarsa bunı1 
kim mani olur? Habeşler, ken
di ğöğüslerinden, kendi yiği:
liklerinden, kendi silahlanrıdan 
başka neye güvenebilirler?,. 

Erkekçe sözler: 

İ talyanm gizli maksadı he
nüz belli olmadı. Ancak hadise· 
!erden sonra Erythree müstem
lekesine sayısız cephane,tayyare 
ve kuvvet gönderildi ve el'an 
gönderiliyor. Habeşlerle guya 
anlaşmak için bir komisyon teş· 
kiline razı olurken, İtalya, en 
hızlı askeri sevkiyatı yapıyor. 
Bunun neye varacağını kestir
mek güçtür. Ancak Habeşista
nm da hazırlandığına şüphe 
yoktur. Habeş İmparatoru, A
dis - Abeba'da, parlamentoda 
söylediği nutukta hulasa olarak 
demişti ki: 
"- İhtilafı dostça halletmek 

azmindeyim. Fakat ltalyamn 
harp hazırlıklarım sükutla ge
çıştıren1em. LU.t:uuıt.u•uu ı..""'u ... 

tebaamın, ulusal istiklali müda
faa için canını fedaya hazır ol
duğuna eminim. Kadınlar da 
cenge hazır olacaklardır." 

~nn u::ı7i_vpt• 

Bugünkü vaziyetin hulasası 
şudur: 

1 - Habeşistan Uluslar Ku
rumuna müracaat etti. 

2 - Bir İtalyan - Habeş ko
misyonu teşkil olundu. 

3 - Hadiseler tevali ediyor. 
4 - İki taraf şiddetle ve ha

raretle hazırlanıyor! .. 
Biraz coğrafya ve tarih: 

Malfimdur ki, Habeşistan ile 
İtalyanın iki taraftan hududu 
vardır: 

1 - Erythree, 
2 - Somali. 

Ethiopia Habeşistanı 1 milyon 
240 bin murabba kilometre mc· 
sa.hah on milyon nüfusluk bü
yük bir imparatorluktur. Kıral
lar kıralı unvanını taşıyan im
parator Taffari: azimli, açr~ fi
kirli. yiğit bir .ıattır. 1924 te Av
rupayı. hususile İtalyayı ziya
ret etti Ördusu sulh 7-amanıncla 

Böyle kapı aralarında, asan . 
sör kovuklarında aşık arayıp 
bulan kadınların nasıl olup ta 
cok titiz olmaları icap eden bu 
Türk yuvalarında itibar buluş
larına şaşmamak kabil değildi. 

Fakat Turgut dikkat ediyor
du ki, bütün bu düşkünlüklere, 
iğrençliklere rağmen bu kadın· 
lar ve ne oldukları belirsiz ko -
ca lan her yere girip çıkıyor ve 
hatta bazı varı resmi davetler· 
de bile gö;ünüyorlardı. 

Bu kafile arasında bir de ta
nınmış bir Türk çifti vardı. 
Bunlar da evlerinde frenkçe ko
nuşan, yılın iki üç ayım Avru -
pada g-ec;;iren. elbiselerini. ça . 
maşırJarını Paristen getirten bir 
karr koca i<li. Tahsilleri frenk 
mekteplerinde olduğu için için
de doğup biiyüdüklerj memle -
ketin tarihini ve coğrafyasını 
bilmezlerdi. 

Mesela bir gün kaplıcalardan 
konuşulurken Turgut Bursa -
dan bahsetmişti. Bu hanım: 

- Hiç bilmem, dedi. Bir kaç 
kere Karlsbad•a gittik. Geçen 
Y,Il :VichY,'de idik. Su şehirleri 

100.000 kişilik muntazam bir 
kuvvetle eyaletlerin miıstah.taz 
teıkilatından ibarettir ki, 300 
bin kişılik bir ordu demektir. 
Harp halinde Habeşler, bir iki 
milyon asker çıkarabilirler. Mu· 
harip, yiğit, güçlü, sağlam in· 
sanlardır. Askerin bir kısmı mrz 
rak ve kılıçla mücehhezdir. Fen 
ni teşkilatı da yok gibidir. 
Memleket ,esasen ziraat yendir. 
Cubuti'yi Adis - Abebaya bağ· 
layan 783 kilometrelik bir Fran
sız şimendiferi vardır. Ethiopya 
Mısır Fir'avunları ile muasır 4 
bin yıllık bir imparatorluktur. 
Dünyada mevcut siyasal uzvi· 
yetlerin en eskisidir. 

İtalyan - Habeş ihtilafı 
1896 da iki devletin imzaladığı, 
bir dostluk (? !) muahedesile 
başlar. İtalya, 120.000 murabba 
kilometre mesahası ve 400.000 
nüfusu olan Erithree müstemlc 
kesini 1890 da vücuda getirmiş· 
ti. Bunu, Asab ve Masaoua ülke 
!erinin birleştirilmesi ile mey· 
dana çıkarmıştı. İtalya, altı yd 
sonra Habeşlerle yaptığı mlla· 
hedeyi başka türlü tefsir ederek 
Ethiopya üzerine himayesini 
koymak istedi. Tigrc mmtakası 
nı istila etti. Fakat, şanlı bir 
mukavemete uğradı. Habeşler, 
aslanlar gibi döğüştüler. İtalya 
silahlan, Adoua'da, bütün kuv
vetini kaybetmek suretile 
(1896) müthiş bir inhizama düş
tü. Bundan sonra, iki taraf, so
f.uk bir dostluk icinde yaşadı
Habeşistanla mahduttur. İtal
yanlar, öç alıcı bir vaziyette r ••• 

Hadiselere sahne olan Soma
li - Habeş hududu, kurak ve ço
rak bir yerdir. Burada göçebe
lerin istifade ettikleri birkaç 
pınardan başka bir şey yoktur. 
Malilc.ndur ki, İtalyan Sornalisi, 
istiva battı üstündedir. Şarkta 
Hint t\kyanusu ile garpta da 
aHbeşisltanla mahduttur. dal
yanlar b11raya 1885 te gelmiş
~er, yerli birkaç küçük sultanh· 
gı hımayc: cı.ı.. ......... ı-...... k 1 RR9 da 
burada bir- müstemleke kurmuş
lardı. Hadiseler hep Somali hu
dudunda 0P.ı1yor. Fakat İtalyan 
•-L-!..J_ .. __ . ---t.--:. C,...,.....,.1; .d.-. 

ğil, Erythree 'dir. Anlaşılfuaz 
bir muarnma.U ..• 

Nil meselesi : 

Dağlık Hc.başistan'da, Dajı:m 
tepesi 4620 nı~t"' yuksekliğin
dedir. Yağmur.tar kesretlidir. 
Nili besliyen nmaklar: Soba~ 
Atbara, Mavi Nnl hep bu dağ
lardan kaynar. Habeşistan İ:ı
giliz - Mısır Sudamile hudutlu
dur. Acaba lngiltl'!re, Nil kay
naklannın ve Sudanın ltalya gi 
bi korkulu bir kolT\\~u ile yanya
na gelmesine razı G'lur mu? Bu 
da çetin bir mesele.. 

Anlaşılıyor ki, İt.alyan - Ha
beş meselesi kolay kıolay hali~ 
dil'cmiyecek.. Dallı budaklı si
yasal' yüzleri var .. lt.2d.yan gaze· 
telcrinin: 

Afrika•nın son meselesi. 
Adını verdikleri bu iş, birçoli 

sürprizler saklıyor!.. 
Y. O. B. 

EZ 

Avrupada hemen hem·bn sayı
lıdır. 

Bu hanımın iddiasına göre, 
hayat, paradan ibarettir. 

Otomobil, tuvalet, t'3atro, 
seyahat .. Bunlar kibarlığın dört 
büyük köşe taşı idi ki, b11nlar· 
la kurulacak hayaun çatısı 
para ile örtülüyordu. 

Turgut, Türk olduktan bal -
de, tathsu IrenkJeri ile d&şüp 
kalkan bu aileye daha çok kızı
yordu. 

Mühendis Muhtara bundan 
bahsettiğj zaman; 

- Alafranga merakhsıdırtar, 
dedi. Kadının gözü paradadır. 
Hani bugün kocasından hir 
gömlek üstün zengince bir a • 
dam bulsa, ikj çocuğunu da bı
rakır, ona gider. 

- Mayasız. 
- Öyledir! 
Turgut bu yapmaokh, hisle

ri bile iğreti kadının etrafındaki 
şaklabanlıklardan iğreniyordu. 

Bu salon onun için bir insan 
panayırı olmuştu. Bu, çeşit çe -
şi t, cins cins kadın erkek insan 

!Arkıuı var} ' 
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iCMAL 
Muahedelerin 
Tadili 

Londrada lordlar, arsıulusal 
siyasanın en nazik meselesini, 
İngilizlere has bir soğukkanlı
lılc ile müzakere etti: Genel sa· 
vaş sonunda yenilmiş zümrele
re, muzaffer kılıçların kabul et· 
tirdikleri andlar •.. 

Vcrsailles! Fransız kralları • 
nın debdebeli sefahatine sahne 
olan bu süslü malikane, arsıulu
sal hükümleri yapraklarında 
saklayan muahcdeye adını ver
di!.. Ancak harp sonu muahcde
lerindeki hükümlerden çoğunun 
tatbiki imkansızlığı zamanla an
laşıldı. Alrnanyaya yükletilen 
milyarlarca tazminattan vazge 
çildi. Almanyanın hukuk müsa
vatı tasdik olundu. Tabiidir ki, 
muahedeler, yavaş yavaş hü
kümlerini kaybeder. Muahede -
lerin zaman ve yeni ihtiyaçlar
la tadil edilebileceği, Uluslar 
kurumu paktının 19 uncu mad
desinde de yazılıdır. 

Lordlar kamarasında, Alman
manyayı, şiddetle müdafaa e
denler oldu. Bazı lordlar, mua
hedelerin tadili gerekliğini ileri 
sürdüler. 

Gazetelerin bazısı da açıkça 
Almanyayı haklı gösterdi. An -
taşılıyor ki: " . 

lngilterede, efkar ıumumıye, 
büsbütün Almaya aleyhinde de
ğildir. Lordlar kamar~s1!1da~ 
müzakereler, bunun tıpık hır 
örneğidir: 

ı - Lord Davies, verdiği bir 
takrirle hükumeti, muahedele
rin tadiİi için gereken ~eşebbüs-
leri yapmağa davet ettı._ . 

2 - Lord Esher dıyor ki: 
"V ersailles muahedesinin b~
şinci maddesindeki taahhütlen
ni yerine getirmiyen . Fransayı 
niçin mahkum etmedık?,, 

3 - Lord Lothian, daha ile
ri giderek diyor ki: "eğer sulhü 
gerçekleştirmek istiyorsak Al -
manyaya dilılv.:a ... :!~- "4

" '"' 

oıuugu mevım vennelıyız. Sul · 
hün başka esaslara dayanabile
ceği zannediliyorsa aldanılı
yor.,. 

o 
Bu sözleri okurken. dünya 

sulhu namına sevindik. Ingiliz-
lerin ve onlarla beraber Fransız 
ve Italyanların ergeç Almanlar
la anlaşmalan dünya düzeninin 
:sağlam temellere dayanrna:5ma 
yarayacaktır. 1 

. 

s ON . HA B· ER 
• 4 < • 

Dahili Sulh 
[ So f y a H u s u s i M u • 

h a b i r i m i z B i 1 d ı r i y o r :] 

RUS FRANSIZ ANLAŞMASI 

Polonya Endişeye Düştü, Titülesko 
Vaziyeti Öğrenmek için Parise gidiyor 

Roma, 3 (A.A) - Fransız· 
Sovyet misakı, orta A vrupanm 
emniyetile uygun .:>iması sebe -
biyle memnuniyetle karşılan • 
mıştır. 

Lehistamn Tuna konferansı
na iştirak kararı, bu hükunıetin 
tekrar Almanyaya yakınlaşma • 
sından korkan İtalyayı tatmin 
etmektedir. 

Fransız gazeteleri 
ne yazıyorlar? 

Paris, 3 (A.A.) - Gazeteler, 
birinci derecede Fransa • Sov -
yet mukavelenamesiyle meşgul 
oluyorlar. 

Övr gazetesi 2 mayıs tarihi -
nin suhlü kuvvetlendirme mesc
le 1erinde unutulmaz bir tarih 
olarak kalacağını yazmaktadır. 
Matin gazetesi, en mühim ~ir 
mesele olarak bu mukavelenın 
J enev ve Lokarno itilafına ta -
n:amen mutabık olduğunu kay
dediyor. 

Eko dö Pari, Fransa efkan 
ınnumiyesinin bundan 45 sene 
evvel imzJ edilmiş olan Fran · 
siz - Rus ittifakı karşısında his
setmiş olduğu heyecan ve me · 
serreti bu Eef er göstermediğini 
işaret etmektedir. 

] oumee lndustrielle ezcümle 
diyor ki: 

"Bugünün icabatı karşısında 
bu mukavele mutavaatla kabul 
edilebilir. Fakat eski müttefiki
mizin 1917 deki ~ areketi ile 
Fransız sermayedarlarının za • 
rarları akıldan çıkmaz. 

rvu ri:lTIZten gazetesi, Fran
sız • Sovyet mukavelesinin iki 
memleket arasındaki hükumet 
sistemlerinin farklarına rağ -
men, devamlı olabileceğini ve 
<-~t~a claic ...... : k i r L .. ~ i.h.ı ut~;>clt • 

ye meydan verebileceğini kay -
dediyor. 

Anlaşma, Yardım Esasını 
Nasıl Tanzim Ediyor? 

}•ari~. 3.A.A. - Dün akşam saat 18 de Laval ile Potemk~n 
ara:-::nda imzalanan Frasız-Sovyet karşılıklı yardım muahed:_sı
nin beş maddesi ve bir protokolu vardır . . ~':1 m~ahe~e~e gore 
her iki taraf tecavüz tehlikesi karşısında bırıbırle~ıyle ıstışarede 
bulunmayı ve kendilerinin sebeb olmıyacak~~rı hır taarruz . ~ar
şısmda da birbirlerine yardım etmeyi taahhut eylemektedır~ec. 
Muahede uluslar kurumu paktının 10, 15 ve 16 cı maddelerıne 
dayanrnakdadır. . . . 

Muahedenin imzasından sonra Laval demıştır ~ı : . ,.. 
"Tek bir düşünce ile hareket ettik ki o da emnıyet teş~ila.tma 

girmekdir. Kendi isteğimizle uluslar .ku~"?:u ~erçevesı ıçınde 
kaldık. Müzakerelerin daha başında hıç bır ulkeyı dışarda bırak· 
mamak kaygusunda bulunduk. Barış için çalışdık.,, 

Potemkin de şunları söylemişdir : . _ . 
" Muahede yalnız Fransa ile Sovyet arasmdakı bagla~! ~~rçı~

leştirmekle kalmıyor. Muahedenin bundan çok d~a. buy~k şu
mulü vardır ve buna Avrupa emniyeti için çok mühım ~~r de.s 
tek olarak bakılabilir. Muahedenin hiç bir ülküye karş.ı yoneı:!l
miş olmadığı da gerektir. Sovyet Rusya mua~ede~e~ı taahh_ut
lerin barışa candan bağlı daha bir çok ülkelerı de ıçıne ~.1 ... bıle
ceği ve alması lazımgeldiği düşüncesindedir. 

tan, Fransız • f vyet karşılıklı 1 gazetesi " T<ı:rihi ehemmiyetli 
yardım misakının kendisini dı · t-ir sıyasal hadıse,, başlıklı ya
şarda bırak..,., 3md~n L rkmak- ;.ısında, Fransız-Sovyet andlaş
tadır. Bu misak, Fransız · Le · ma::ı için diyor ki : 
histan ittifakı ile Lehistan · "llk defadır ki Avrupanm iki 
Sovyet ademi tecavüz misakını büvük devleti, İngiltere "c İ
bozmadıgr takdirde Lehistan en talyanm tasvibiyle iki taraflı ~i~ 
dişe etmiyecektir. aııdlaşma imzalıyorlar ve bın 
TitUlesko Parise gidiyor birlerinin sınırlarını temin ve 

Paris, 3. A. A. - Romanya 
hariciye b ... ttanı eskonun 
L---->''" s•Tmesi beklenmektedir. 
lyi haber alan mahafil, Titüles-
konun Ro~a konferansı hakkın 
da Fransa hükumetiyle temas 
etmek arzusunda olduğunu ve 
Pıun::ıcı llc ~\,;VJ\,;\ n~ya Q 1 C1:Slll 

da imzalanar mukavele hakkın 
da malCımat almaya çalışacağı· 
m tahmin etmektedir. 

Belgrad memnun 

tecavüz takdirinde karsıhklı 

yardımda bulunmayı taahl tii.t e
diyorlar. Uluslar kurumu pak· 
tına da uygun düşen bu anrUaş
ma Cenevre kurumunun ara sı-

ra gösterdiği zaaflann d.ı ö

m.1ne geçmektedir. Alman tahri· 
" :.'--•Ul nvma, Lonara ve Stre
za 'da takbihinden sonra Fran
sı1. - Sovyet andlaşması ilk 
rnü~bet bir hareket olmakta ve 
küçük anlaşma ile Balkan an
laşmasının terviç ettikleri şe-

Vunanistanda 

Muhalif 
Liderlerin 
Müdafaaları 

Atina 3 (Hususi muhabiri
mizden)•_ Muhalif parti lider
lerinin muhakemesine devam e
dilmiştir_ Bu celsed~ müdafaa 
larını yapmışlardır · ~~n~ar~an 
mebus Burdaras ke!1dısırun ıs 
yanla hiç bir alakası bulunma 
<lığını Bulgaristana kaçan kar
deşi binbaşı Burdarasın evrakı 
a:-asmda çıkan mektupl~r~? sırf 
kardeşlik münasebatJ yuzu:ıden 
yazıldığını, V enizelos kabıne 
sinde nazırlık yapmış 0lan suç
lulardan Harrinis isyan hareke
tine hiç bir veçhile karışman:ış 
bulunduğunu ancak siyasetle ış
tigal ettiği için "Cumhu~ye? 
koruma., derneğine kaydedılmış 
olduğunu söylemişlerdir 

Suçlulardan Venizelos kabi • 
nesi nazırlarından ve ayandan 
Y osonidis de reisin bir çok su -
allerine karşı isyanla katiyen a· 
ta.kadar olmadığını söylemiştir. 
Venizelos kabinesinde adliye 
bakanı olan Airaam, gazeteci 
Lamprakis, mebuslardan Mar -
selos, Tonidakis Hauberyis, Ve 
nizelosun muhafızlarından Yi
paris müdafaalarını yaparak is
yan hareketile a1 flkalarını inkar 
etmişlerdir. 

Liderlerin müdafaasına baş · 
lanmıştır. Müdafaalara bugün 
devam edilecektir . 

Ç al d a r i s Bükreş 

konseyine gitmiyor 
Atina 3. (Hususi muhabiri

mizden)' - Başbakan Ç4'da~s 
tamamen iyileşmiş, dış baka ':ık 
işlerini tekrar ele almışdır. İç 
siyasa ile de meşgul olan Çalda
ris, Bükreşe gidecek Yunan he
yetinin başkanhğrnı üzerine ala· 
alamayacaktır. Bükreşe gidecek 
hevet Maksimos Sakillaropulos 
ve· Bük· , şteki Yunan sefiri Ko · 
los'dan ibarettir. 

Metaksasm iddiaları 
ve Kondilis 

Filibe•de, Bulgar milli sana
yi sergisini küşat etmiş olan 
Başvekil Andre Toşef şu beya • 
natta bulundu: 

"- Devleti batakçılığa doğ -
ru götüren, eski rejimin menfur 
idaresini, 19 mayıs 934 ü mey
dana getiren ordu ve duygulu 
Bulgarlardan hiç kimse istemi
yor. 

"Bulgaristan. partizanların 
yağma mevzuu olmamalı ve ol
mayacaktır. Bunu bize, ırkımı • 
zın yüksek menfaatleri ilham et 
mektedir. Herkes bilmelidir ki; 
müstakbel nesle bırakmak mec
buriyetinde olduğumuz kültür • 
leşmiş ve sağlam bir devleti ya
ratmak borcu, bizim ilham kay
nağımız olmuştur. 

"Parlmantarizme dayanan 
demokrat devletin sakatlıkları
nı düzeltmek vazifesi bize dü • 
şüyor. 

"Hayallere kapılmadan ve ye 
ni zamanın icabatını milli ana -
nelerle yoğurarak milletin tas -
vip ve müzaheretile, devletin 
yapacağı kurtuluş işinde mu -
vaffak olacağız. Refaha erişmek 
icin ilk şart, dahili sulhün te -
min edilnı,.sidir. Bunun için ben 
bütün mil~eti, ittihat ve yardı • 
ma çağırıyorum. 

"Harice karşı devletin itiba· 
rını yükseltebilmek, dahili sul -
hün temin edilmesi ile mümkün 
olabilecektir. Bunu yapabildik -
ten sonra, hariçte itimadımız 
fazlalaşacak, kredimiz artacak, 
yerli istihsalatmıız da pazar ve 
müşteri bulacaktır. 

Mahmud ~ecmeddin 

Balkan gazeteleri 

En iyi 
Disiplin 

Le Messager d' Athenes g3-
zetesinden: 

Kotidiyen gazetesi. ise, bugü
rtÜ bir kara gün olarak almakta 
ve sebep olarak mukavelenin 
y=almz Fransaya taahhütler yük 
lettiğ"ini, Rusyamn istese bile ta 
~hhütlerini ifa edemiyeceğini. 

Yusuf Osman BUkUfmez çünkü Almanya ile hemhudut 

Belgrad, 3 (A.A.) - Mınta · 
kavi misaklara daima taraftar 
olmuş olan Yugoslavya, Fran · 
sız· Rus anlaşmasını memnuni 
yetle karşılamaktadır. 

kilde barışın müdafaası prensi
bine tamamiyle tevafuk etmek
tedir.,, 

Diğer bütün gazeteler de 
paktin imzasından dolayi mem
nuniyet göstermekte ittifak edi
yorlar. 

Atina, 3 (Hususi muhabiri
mizden) - General Metaksasın 
divanı harpteki şahadeti üzeri
ne general Kondilis gazetecile
re demiştir ki: "Metaksasın Çal 
daris hükumetine isyan hareke
tinin müsebbibi demesi ve mesu
liveti hükiımete atfetmesi gü
lUnçtür. Buna karşı verilecek en 
iyi cevap divanda söylediği şey
leri binlerce nüsha bastırarak 
bütün memlekete dağıtmak ve 
Metaksasm zihniyetini bütün 
Yunan milletine göstermek ola
caktır. 

Paskalya yortusu münasebe • 
tile Ba~bakamn ve Harbiye na· 
zınrun kışlalarda yaptıkları mu
tat ziyaretler, hükumete adam
ları ile askeri kumandanlar a
rasında, son hadiselerden mül • 
hem sözlerin taatisine vesile ol· 
du. Ordunun sadıkane bağlı 
kalması lazım gelen vazifeler -
den, disiplinden, ittihattan, bu 
gibi toplantılarda ilk defa bah -
sedilmiş değildir. Ancak, bu de
fa, sözlerin daha canlı ve katı 
bir manası olmuştur. 

Türkiye ve Bulgar kadmhOı 

Sofya, 3 (Hususi muhabiri -
mizden) - lstanbulda, Yıldız 
sarayında kongre yapmış olan 
dünya kadınlan toplantısına, 
Bulgaristandan 5 7 Bulgar ka -
dıru iştirak etmişti. Bulgar Ka -
dmlar Birliği reisi Gospoja tva
nova, Türkiyede gördükleri hak 
kında Bulgar gazetelerine ma • 
kaleler yazmakta ve Türk inkı
labına kar§I olan takdir hisleri
ni izhar ederek Türklerden gör
müş oldUkları misafirseverlik -
ten bahsetmektedir. 

iki köy arasmda muharebe 

Sofya, 3 (Hususi muhabiri -
mizden) - Filibe kazasının !s
tara jelema ve Çemiçevo köy -
lüleri arasında çıkan bir gürül -
tüdc dokuz kişi ağır surette ya
ralanmıştır. Zabıtanın müdaha
lesi ile nihayete erebilen muha
rebeye sebebiyet verenlerden 7 
kişi tevkif edilmiştir. Kavgaya 
•cbep, iki köyün ortasından ge -
çcn Allahm suyunu taksim edc
n:ıemektir. 

Lahistanda kar 
Vlrşova, 3. A.A. - 36 satten 

beri Lehistanın her tarafında 
Şiddetli kar yağmaktadır. Eri
Yen kar yığınları yollan kapat
rnakta ve şimendifer münakala
tını durdurmaktadır. Hasar bil 
hassa çiçek bağçelerinde çok
tur. 

Viyana tramvayları 
' Viyana, 3. A. A. - Dün elek 
trik san tralmda vukua gelen ve 
kısa bir zaman için Viyana tram 
\raylanm durduran kaza teknik 
~ir hatadan ileri gelmiştir. iş
dc his bir suikasd f.Oktur. ........_ 

olmadığını yazmaktadır. 

Lehistanm endişesi 

Varşova, 3 \A.A.) - Lehis -

Romenler ne diyorlar? 
Bükreş, 3. A.A. - Dimineata 

Fil ipinde Köylü isyanı 
Manille, 3. A.A. (Fi1ipin)- Cabuyoo'da silahlı köylfüer 

polise hücum etmişlerdir. Sokaklarda ölü ve yaralılar yatmak· 
tadır. Silahlı köylüler Lagune vilayetinin her taraf mda görül 
mektedir. işin garib tarafı, bu ayaklanmanın tam Filipin adala
rına istiklal veren yeni ana yasanın ilan edileceği günün arife· 
sinde çıkmış olmasıdır. 

Açlık grevi 

Katovie, 3. A. A.- Geçenler 
de tatil olunan Guidotto demir
hanesini dün işden çıkarılan 
4 00 i~çi işgal etmiş, ve bunlar aç 
lık grevine başlamışlardır. işçi
ler takaüd sandığına yatırmış 
oldukları paralan geri istemek
tedirler. 

Fransız • ltalyan ticareti 
Paris 3.A.A.- Havas ajan-' . 

sı Fransız-İtalyan tıcaret mua-
hedesinin imzalandığını bildir
mekdedir. Bu muahedeye, ital
yaya ithal edilen iransız mal.la
rmın yüzde seksen konten1an 
nisbe~i 12 ay temdid edilecek
dir. 

Litvanya hududunda 

Berlin. 3.A.A. -Bazı ecnebi 
gazeteleri Alman-Litvanya hu
dudunda güya hadiseler oldu
ğunu yazmaktadır. Zabıta tara
fından yapılan tahrikatın neti
cesine göre ortada bir hudud 
hadisesi değil ancak bir kaçakçı 
tık hadisesi vardır. Alman güm 
rük memurlarının dur emrine i
taat etmiyen iki kaçakçıdan bi
ri ölmüş ve öbürü de yaralan
mıştır. 

Okyanos tayyarecisi 
Londra, 3.A.A. - Pembo a

dındaki İspanyol tayyareci bu 
sabah saat dokuzda bfr İngiliz 

Şako ihtilAfı tayyaresiyle Santander'e uç
muştur. Tayyareci oradan Atlan 

Rio de Janeiro, 3. A.A. - tik denizini cenubtan gecerek 
Brezilya Şako müzakerelerine Meksikoya ucacaktır. Bu niesa
iştiraki kabul etmiştir. Bu,Fran- 'e 9000 mildir.Tayyareci bu u 
sa. İngiltere ve İtalya elçilerine çuşu yapabilirse yeni bir mesa · 
de bildirilmiştir. fe rekoru kurmuş olacaktır. 

Brezilya hükumeti, Amerika 
kıtasr üzerinde devamlı barışı Ne hazırh(jı ? 
kurmak ve Bolivya ile Para- Berlin, 3. A. A. - Bakır, ni-
guay arasındaki ihtilafı doğru kel, ve prinçin ev eşyaları ima
bir şekilde halletmek için yapı- linde kullanmalarını yasak eden 
lan müşterek gayretlere iştirak tebliğ, kurşun, krom ve kobaltm 
etmek hususundaki arzusunu da kullamlmalanıu tahclid ct-
bildlımcktcdir • .r- ""- mişdir. J 

Uluslar kurumu 
Ve Habeş 
Meselesi 

Cenevre, 3 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyinin 20 mayıs 
toplantısı ruznamesinde yazıh 
siya~al işler arasında İsviçre ile 
eski müttefik devletler arasın
da İsviçre tebaalarının harp zi
yanlarma ait ihtilafla İtalya • 
Habeşistan ihtilafı vardır. 

Ulusıar kurumu konseyi, 1-
talya - Habeşistan ihtilafına, e
ğer o zamana kadar, ihtimal ve
rildiği üzere, her iki hükumet 
ı 928 muahedesinde derpiş edi • 
len bir uzlaşma komisyonu seç
medikleri takdirde, bakacaktır. 

Kral Aleksandr ile Bakan 
Bartu'nun ölümüne sebebiyet 
veren Marsilya suikastinin siya
sal mesuliyetleri meselesi de u
luslar kurumu konseyinin 20 
mayıs toplantısı ruznamesinde 
ıesmen yazılı bulunmaktadır. 

Habeşistana doQru 

Tekzib edilen haber 

Napoli, 2 (A.A.) - 83 ünciı 
piyade alayına mensup kuvvet
lerle kumandanlarını, otomobil 
ve diğer harp malzemesini taşı -
makta olan Ganj vapuru şarki 
Afrikaya hareket etmiştir. 

Askerler, rıhtnna toplanan 
büyük halk kütleleri tarafından 
tezahüratla selamlanmıştır. _ 

ÖrfT idare 
Atina, 3 (Hususi muhabin

mizden) - İntihabatın 2 hazi-
rana taliki hakkındaki kararna
meyi Çaldaris imza etmiştir. Me 
murların tasfiye için tayin edı 
len müddetin yinni gün daha 
temdit edildiği hakkında da baş 
ka bir kararname daha çıkmış -
tır. Tasfiyeye uğrayan memur
ların yerlerine ancak intihabat
tan sonra yenileri alınacaktır. 

Bakanlar heyeti iki üç gün 
sonra bitecek olan divanı harp 
davalarından sonra örfi idare 
kaldırılacaktır. Pazartesi günü 
örfi idarenin kalkmış bulunaca
ğı muhakkaktır. 

Bir Yunan divam harbinde 
Atina, 3 (Hususi muhabiri

mizden) - Kaçak general Vla
kos ile diğer zabitlerin gıyabi 
muhakemesine bakmak üzere 
teşkil edilen divanı harp muha· 
kemeye başlamıştır. Bu divan 
dün isvanla alakadar olarak mu 
hakem'e edilen mebus Papadam 
ile Pentis " Demir sulh .. kulü
bü azalarının beraatine karar 
\'ermiştir. 

Kaçırılan gazeteci 
Bertin, 3.A. A. - Bertold 

Jakobun idam edildiği hakkında 
ki havadisler tekzib edilmekte
dir. Tahkikat henüz bitmemiş
dir. 

Hadiseler, efkarı umumiye • 
nin hakiki vaziyetini tebarüz et• 
tirdi. M üsellah kuvvetler ve 
halk kütleleri, mütecavizane 
propagandaya karşı yapılması 
icap eden aksütameli kendiliğin
den yaptı. isyan, ilk hamlede, 
neticenin kısırlığını gösteren 
bir mukavemete uğradı. Atina-
da derhal bastırıldı. General 
Kondilis'in idaresinde devlet 
ve kanunun zaferini temin ede· 
cek olan ordu çarçabuk toplan • 
dı. Fırtına. memleketi ve ordu-
yu sarsmak suretile herkese va
zife hissini daha kuvvetle telkin 
etti. Bu şartlar altında herkesin 
vazifesini yapmış olması. gele
cek için en kuvvetli zamandır. 

Çaldaris. disiplinin lüzumun
dan bahsetti. Yalnız ordu değil 
milletler <.!e disiplinli olmalıdır, 
diyerek sözüne şöylece devam 
etti: 

"En iyi disiplin, kanunun zo
rile değil, her ferdin kendi rı -
zasile kabul olunan disiplindir. 
Bu disiplin kuvvetli mi11etl~ri~ 
alametidir. Bu. devletin ve ıttı· 
hadın kanunlarına tazyiksiz ola 
rak itaattir. Bu disıplinin Yu • 
nan milletinde mevcut olduğu 
son vaka larla anlaşılmıştır.,, 

Bulgaristanda tevl(ifat 
Sofya, 3 (Hususi muhabiri • 

mizden) - lvan Vapsarof is -
minde birisini yok etmek, öl -
dünnek ithamile, 45 kişi tevkif 
olunmuştur. Makedonya komi -
tesi reisi 1 van Mihailof dahi gı
yaben mamundur. Müddeiumu
mi bu mevkuflardan bazıları 
hakkında idam hükmü talep et· 
mektedir • 
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"MEIN KMPF,, 

KAVGAM 
H it 1 e r in yazdı~ı kitab 

[Başı 1 incide] 

Karsta zelzele 
[Başı 1 incide] 

henüz kati şekilde tesbit edil • 
memiş olmakla beraber, evvel
kilerle birlikte (500) olarak talı 

İT AL YANLARIN T AVSIYELERI 

Bir Ulusun Harb Arzusu 
Nasıl Yok Edilebilir? 

[BU ESERDE lDERI 
&URÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAGIMIZ YOK • 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DlKODU UYANDIR -
MIŞ SlYASI BiR V ESI
KA OLARAK NEŞRE

mak. Daha sonra da içtimai ih
tilal. Mevcut bütün kuvvetleri 
imtiyazlı şahısların ve sınıfların 

muatebe etmemiştir. Yalnız bu min edilmektedir. Ağır ve hafif 
tedbirlerin bilhassa lngilterede surette yaralananların sayısı 
denizaltı gemilerinin inşa ka - (1200) ü geçmektedir. Bir çok 
ran dolayısile husule getirdic:Yi kimseler de kayıptır. Çöken bi
tesirlere ve bunların tam bu;a naların mecmuu 1300 kadar ol
dair müzakereler başlayacağr sı duğu anlaşılıyor. 

Roma, 4.A.A.- Alman deniz 
inşaatı hakkındaki if~aatI tah
lil eden Roma gazeteleri bu s~· 

duğu takdirde, tadil imkanrru 
derpiş etmekdedirler. İngiltere 
bu imkanı tasrih eden madde
lere istinad edecekdir. 

DlYORUZ.] 

!kinci teşrin ayında Pome
ranyadaki hastahaneden çıkıp 
ta Münihteki alayına iltihak et
tikten sonra, vaziyetin buna mü 
sait olmadığım anladı. Martta 
vaziyet daha vehamet peyda et
mişti. Kurt Eisner'in ölümü va
kalara, durdurmak şöyle dur -
sun, bilfil{is hız vermişti. Ona 
göre, y ahudiler tam manasile 
hakimiyeti ellerine almışlardı. 

Hitler muvakkat olduğuna 
kani bulunduğu bu rejime kar
şı o kadar açık düşmanlıklar 
gösteriyordu ki, bu yüzden 27 
nisan 1919 da tevkifine karar 
verildi. Fakat Hitler kendisini 
tevkife gelen üç ki~iyi tabanca
sile kaçrnru~ tı. 

Almanya, Sosyalist partisi i
le Mer+kez; partisinin elinde mu
kadder inhidamdan kurtula -
mazdı. Milli burjuvalar denilen 
teşekküller ise, en iyi niyetleri
ne rağmen harabeyi tamir ede -
cek yapıcı kudrette deaildiler. 
Kendilerinüe bu iş için IBzumlu 
bir çok ~artlardan hiç biri yok
tu • 

O zaman bir netice kendini 
gösteriyordu: yeni b!r fırka kur 
mak ... Bu fırkaya evvela İhtilal
ci Sosyalist parti~i adım verdi 

• • 1 

gerçı ış programının müsved -
desi ihtilalci idi ve işç i kütlesine 
istinat edilecekti. Bitler bunun 
lüzumunu daha Viyanada iken 
gördüğü sefalet manzaraların -
dan anlamıştı. 

Kafasında bazı yeni mülaha • 
zalar da canlanıyordu. Eski ho -
calarmdan biri, Gottfried Feder 
ona iki türlü senn;:ıyedcn hah -
setmişti. Biri millet efradının a -
lmteri ile kazandıldan "tem iz,, 
para ki, buna milli para diyor -
du. öteki de arsıulusal spekü -
lasyonlardan m eydana gel.mis 
para ... Umumi menfaatlere hi~
met etmek vazifesi olan hüku -
metin milli parayı himaye et -
mesi de gene bu vazifenin icap
larmdandr. Fakat dünya m ali 
piyasalarına baş vurup istikraz
lar yapmak, %aten çoğu Yahudi 
olan bu para oyuncularını bu 
suretle memleket işlerine karış
tınnak, Hitler'in gözünde Al • 
man halkını ve sanayiini kıs kıv 
rak bağlamak demekti... Feder 
de öyle söylüyordu: 

"Bu arsrulusal spekülasyon -
eular vasrtasile para istikraz et
mek, bir milletin kendisini sonu 
gelme.z faizlere mahkum etmesi 
demektir.,, 

Bir fırka programını hazırla
yan adam için ilk iş bu prog -
ramda evvela varılacak hedefi 
gün gibi açık olarak göstermek
tir. Müracaat edilecek vasıtalar 
ikinci derecede kalırlar. Eğer 
hedef yerinde ve isabetli olursa , 
ona varmak için karşılanacak 
müşkülat her halde iktiham edi
lir. Y almz kendi menfaatlerini 
düşünen adi politikacılar, Bis -
markın bir tarifini, kendi işleri
ne uygun bulmuşlardır. Bis -
mark §ÖY le demiş : "Politika 
mümkün olaru yapmak sanatı -
drr.,, Bu politikacıalr da pek ta
bil olarak bu tarifi de en dar •·er 
,evesi içinde tefsir ctmişler:İir. 
l:Ju adamlar büyük fikirlerden 
korkarlar. Milletin uzak istik • 
hali hiç birinin umurunda değil
dir. Kendileri şan ve 'je"ref için . 
de yaşıyorlar ya ... Bu, onlar içm 
kafidir. Hitler bu adamlard.an 
iğreniyor. Yapacakları işlerden 
hayır gelmiyeceğini biliyor. (L 

nun için iktısadi bir ihtilalin lü
%\lmUna kanidir. Evvela milleti 
yüksek para oyunculanmn elin
den kurtannahdır. Bunlar, mil
li sermayeyi kemiriyorlar • 

Sonra da politikada ihtilal la
~dır. Parlamento rejimi yeri
ae, bütün kuvvetini halktan a -
tan bir diktatörlük rejimi kur .. 

l ~ t 

ahlanmanm, Almanyanın .. ski menfaati için değil, doğrudan 
doğruya· milletin hizmetinde 
kullanmak ve bu kuvvetlerin 
iyi idaresinde azami dikkat ve 
titizlik göstermek, 

ra<la ~a~ılnuş olmasına işaret Halk şaşkın ve perişan bir 
eylemıştır. Bu hareketi kendisi haldedir. Bir çok aileler ana, 
ne karşı pek nazik bir muamele baba . ve evlatları kaybetmiş
addedememok le beraber lngil - ler, hır krsmı ölü olarak bulun_ 
tere hükfimeti Alman murahhas muştur. Büyük bir heyecan hü-

askeri kudretini ihya etmek ve 
intikama hazırlanmak arzusu
nun yeni bir belgesi olduğunu 
yazmakdadırlar. 

Kuvvet polit. kası 
Londra, 3.A.A. - Bu seneki 

ve geçen seneki seyahatlerinde 
Lord Edene refakat eden, nazı
rın parlamento katibi Kran
bü~ •. s:r.f kendi kanaatını söy
ledıgını ışaret ederk, her iki se
yahat arasında siyasal vaziyetin 
gösterdiği değişiklikden en<lise 
duyduğunu söylemiş ve demiş
tir ki : " Kuvvet politikasının 
muvaffak olamıyacağ1 eyice an
laşılırsa, harba sürükleyen kuv
vetlerin önüne geçilebilir. B iz, 
mes'uliyetlerimizi üzerimze al
maya hazırız.Harbm bugün bile 
uzun seneler için bertaraf ecıile
bileceğine inanıyorum.Ancak ka 
çamak yoilan tutarsak tamiri 
mümkün olmıyacak bir,felaket
le karşılaşacağız . ., 

En sonunda da manevi ihti -
l~l: Bir insanın şahsi hürriye -
tıne ve mevkiine hürmet etmek 
fikri artık eskimiştir. Irkın mu
hafazası ve temizliği halısında 
her hangi bir tedbir almak mev~ 
z~ubahis olduğu zaman, böyle 
bır düşüncenin yeri yoktur. U -
mumi harbm verdiği mağlUbi -
yet neticesi, Almanyanm dışarı
daki düşmanları taraf mdan ezi
lişi, içerideki ihtilal, bütün bun
lar öyle _. k~ndiliğinden olmuş 
şeyler degıldır, her birinin derin 
sebepleri vardır. Hitler bütün 
bu sebep~e:i araştırmış ve dü -
zeltmek ıçın de saydı<Yrmız dört 
cepheli bir ihtilal Iaz~mgeldiği
ne ~anaat hasıl etmiştir. 

Bısmark'm temelini kurduğu 
Alman İmparatorluğu, harpten 
e~eı uzaktan bir bakışla gayet 
mureff eh ve şerefli görünüyor _ 
d~. Halbuki dikkatli bir göz, za
hıren o kadar kuvvetli görünen 
bu devletin inhidama olmasa bi
le, suk':1t~ doğru gittiğini gös _ 
teren gızlı fenalıkları pek iyi se
zebilirdi. 

Bazan felaketin de hayırlısı 
olurmuş. Hitler, bir bakımdan 
Umumi harp felaketini, Alman-

' ya Y1 yavaş yavaş ve için için yi-
yen hastalıktan kurtarmak icin 
yapılacak işlere yol açan bir ~i
met sayar. Eğer Umumi harp 
o:masaydı: milleti bekleyen fe
laket belkı gecikecekti, fakat 
muhakkak daha müthiş olacak
tı. 

Harpten evvelki ydlarda Al
manyanın sıhhatindeki bozuk
luğu gösteren alametlerden biri 
de, resmi yollardan ve havadan 
para kazananlara gösterilen 
lı..-o\e.y\ .. \...1.-.-cl. ... 'l.-.. .... ı,-· ....... ~"'F'~~ 
sermayelerin döndüğü mali iş-
lere asılzadeleri de kanştırm::ık
la büyük bir hata işlemişti r. Bis
mark'ın dahi bu kusuru iyice 
sezmediği söylenebilir. Paranın 
insan fazilet ini çok gerilerde bı
raktığı bu yolu kapamak lazım
dı. Borsa işlerini iyice bir ka -
zanca bağlamak her halde bir 
muharebeyi kazanmaktan çok 
kolaydır. Asılzadeler de bu yola 
girince, yavas yavaş cetlerinden 
tevarüs ettikleri güzel haslet -
!erden uzaklaşıyorlar, asaletle • 
rinden kaybediyorlardı. 

İm para torluk hükumetinin 
esaslı kusurlarından biri de bir . ' 
ış yapmağa karar verdiği ya -
nm tedbirler almak suretile 
gösterdiği kabiliyetsizlikti. Ger
çi buna da hayret etmemek la
zımdır. Çünkü evvela yapılacak 
her h~ngi bir iş için parlamen -
todakı grupları ayrı ayn ikna 
etmek mecburiyeti vardı. Diğer 
taraf tan imparatorun en yakı _ 
nında bulunanların, sadece ken
dilerini birer sadakat nümunesi 
diye göstermekten başka bir 
şey yaptrkları yoktu. · Bunların 
hiç biri hakiki vaziyeti impara
tora anlatacak cesareti kendin
de bulamıyor, belki bir şey söy
lerse hoşa gitmez de gözden dü
şer diye korkuyordu. 

Ne kadar sulhsever olsalar 
da, gayri kabili içtinap bir tarz
d~ harbe doğru gidildiğinin 
kımse farkında değildi. Nüfusu
nun çoğu Leh olan vilayetler _ 
deki icraatta azim ve iradeden 
eser yoktu. Sadece zihinleri tah
rik ediyorlar, kızdırıyorlar, fa
kat kestirme bir iş yapamıyor -
lardı. Netice olarak da Cermen
lik buralarda hiç bir şey kaza • 
namadı, bilakis Lehlerle anlaş
mayı imkansız bir hale getir -
dikleri gibi, Rusları da kendile
rine adamakıllı düşman yaptı -
lar. Alsas Loren'de de, ortada -
ki meseleleri halletmek için hep 
yarım tedbirler kullanmışlardı. 
Burada bir defa Fransız çiya· 
nının merhametsizce bir yum -
rukta kafasını ezecekler ve bü -
ti.in Alınanlar gibi Alsasltlarm 

larım kabul etmeye hazırdır. küm silrüyor. 
Mac Donald bu beyanatı İn- Zelzele esnasında telef olan 

gilterenin Versay muahedesine hayvanların sayısı çok fazladır. 
olan merbutiyetini hemen tama Bu hususta kati bir rakkam söy 
men terkettiğini gösterir. Muh- lenemez. Hayvan leşleri henüz 
temeldir ki, yakında silahsızlan- kaldırılamamıştır. Bir çok kaza 
ma meselelerini daha iyi bir su- ve köyler pek müthiş bir manza 
rette tetkike yarayacak fırsat • ra arzetmektedir. Halk ne ya
lar zuhur edecektir. Çünkü Hit- pacağmı şaşırmış vaziyettedir. 
ler, silahsızlanmayı bir kontrol 
altında olarak kabule hazır ol _ Sarsınhlar devam ediyor 
d~ğ~nu sarih bir şekilde söyle _ Kars. 3. A.A.- Yer sarsıntı-
mıştır. sı merkezi olan Aigor nahiyesi 

. ~ac Donald, nutkunu nikbin çevresin?~ yirmiye yakm köy
bır ıfade ile bitirmiş ve umumi de evvelısı gece ve dün gündüz 
baz:ışı kolaylaştıracak ihtimal • ve gece geç vakta kadar aralrk
lenn mevcut olduğunu ve bun- it olmak üzere şiddetli sarsıntı _ 
l~.rdan. i~tifadeye çalışacağını lar olmuştur. Bu köylerdeki ev-
soylemıştır. lerin bir çoğu tamamen cökmüş 

lngiliz siyasası kalanlar da oturulamıyicak bir• 
hale gelmiştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Avam Diin "k· · b. d 
kamarası toplantısının sonuna .. ı mcı . ır yar rm heyeti 
d felaıket mahallıne gitmiştir.Dün 
oğru John Simon, İngiliz si • otomobillerle bin kilo ekmek ve 

Y_asas~nrn uluslar kurumu pren- diğer yiyecek gönderilmiştir. 
sıı:lerıne sadık kalacağıru bildir Çöküntü altında kalanları kur
mış ve Almanyayı emniyet ı:;i- t~a. k_ için de amele postaları 
y~sa~ı gidişine iştirake G6.vet et gıtmıştır. 
mıştır. . H d M a isenin verdiği korkudan 

.. u~alif partiler üyeleri hü - halk geceleri dışarda çadır ve 
k:ımetın güttüğü siyasayı tas - bahçelerde geçirmektedir. 
vıp etmişlerdir. 
.. işçi partisinden Lansbury, si- Yardıma koşu'uyor 
lahsızlanmanm, dış siyasasının Ankara, 3 (Hususi muhabiri-
son .gayesi olmasmı istemiştir. miz bildiriyor) - Karsta vuku-
. ~ıberal partisinden Samuel, a gelen zelzele zurada büyük hir 
ıttıfaklar sistemine dönüş siya- te~ssiirle karşılanmış, alakadar 
sasmın, İngiltereyi otomatik 0 _ daıreler ı:relı;cteaen zarar göHn
l~rak ~ir _Fransız - Sovyet ihti _ lere yardım için tedbirler almış. 
lafına ıştırake sürükJemesinden lardır. 
korkmaktadır. ' lç lşler Bakanlığı il~ Sağlık 
Muh~fazakar partisinden ve Soysal Yardım Bakanlığı 

Churchıll, ?lusal müdafaa siya- Kars vilayetine telgrafla emir 
sasmı tenkıt ederek tecerrüt te- vererek zelzelelerden evleri yı -
~.....--:..:.11---!..-_1_1. ., --~~-ı...-- ---...1-- _ __ı•1 • • ..... 

v~ ~r.a~sa ve Italya ile çalışma cı ı tedbir alınmasını bildir _ 
b:rlıgını tavsiye etmiştir. miştir. Bu iş için Kars vilayeti 

H ükumet in Romada toplana- emrine icap eden tahsisat verile 
cak olan Tuna konferansına bir cektir. Kızılay umumi merkezi 
müşahit göndermek yolundaki de faaliyete geçmiştir. 
hareket tarzım tenki t eden mu- Zelzeleden zarar görenlere 
hafazakarlardan Austin Cham- Kızılay tarafından çadır ve ye
?erlai:ı, _daha müsbet bir iştirak mc:k verilecektir. 
ıstemıştır. 

Muhtelif hatiplere cevap ıe _ Oayrı tablT havalar 
ren John Simon, uluslar kuru _ Kars, 3 (Hususi muhabirimiz 
mu nizamnamesinin mıntakavi bildiriyor) - Vilayet ve jandar 
andlaşmatarla kabili telif oldu- ma zelzelede felaket geçirmiş a
ğunu söylemiş ve lokarno mua- ileJere yardım elini uzatmıştır. 
hedesinde zikredilmiş bulunan Halk teskin edilmektedir. Fa -
bu nizamname mucibince Fran- kat, ikinci defa zelzelenin teker
sa, Rusyaya, yardım maksadı rürü, halkı çok heyecana düşür
il~ Almanyaya hücum ettiği tak müştür. Şehir ve kazalar bom -
dırde, bu hücum, İngilterenin boştur. Kurtarma heyetleri hiç 
Almanya aleyhine bir hareketi- dunnadan çalı~maktadır. Tek • 
ni intaç etmiyecektir. rar bir zelzele vukuundan kor -

kulmaktadır. 
Con Saymen'in 
verdiği iz a hat 

. Londra, 3 (A.A.) - Sir John 
Sımon, Almanyanın silahlanma 
smı geçen ikinci teşrinde Avam 
kamarasında ihbar etiğini, ve 
A:Iman silahlanma hızının şim -
dı çoktan geçtiğini bazı rakam
larda vermiş olduğunu hatırlat
mıştır. 

Berline ziyareti sırasında Sir 
John Simon, Hitlerin, iJerid~ di
leklerini çogaltmamak arzusu 
ile hareket ederek Alman ihti
yaçalrıru samimiyetle söylediği 
kanaatini beslemiştir. Maama -
fih, Almanyamn, uluslar kuru
~una karşı t~kınmış olduğu va
zıyet John Sımon ve Edeni in
kisara uğratmıştır. 

. John Simon, Berlin seyahati
run, evvelce koyu bir sis arka -
sında görülen Avrupa vaziyetini 
aydınlatmış olduğunu söylemiş
tır. 

da aynı haklarını tanıyacaklar
dı. Ne sağdan, ne soldan hiç bir 
şey başaramadılar. Zaten o şe
r~i~ ~tında da başka ne yapıla
bılırdı? En büyük fırkaların bi
le içinde en müthiş hainler çok· 
tu. Mesela Merkez partisindeki 
Wetterle gibi .•• 

.{Arkası var) 

Şark vilayetlerinde havalar 
gayrı tabii gitmektedir. Trab -
zonda sıcaklar gölgede 36 de -
receyi bulmuştur. 

Rasatanenin kayıtları 
İstanbul rasathanesi, Karsta 

v~k~a gelen zelzeleri kaydet
mıştır. Fakat zelzele merkezi 
lstanbula çok uzak olduğundan, 
İstanbullular için bir tehlike 
mevzuu bahis değildir. 

Jeolojistler ne diyor? 
Jeoloji mütehassılarından 

Malik Kars zelzelesi hakkında 
diyor ki: 

- Zelzele ,arazisi altüst ol • 
muş mıntakalarda vukua gelen 
bir hadisedir. Bunun başka bir 
sebebi olmadığı gibi mevsimin 
ve sairenin de zelzele üzerinde
bir tesiri yoktur.Bu zelzele dola 
yısile Ağ'nda~nm tekrar indifa 
edeceğini hiç zannetmiyorum. 
Filvaki Ağn dağı eski, volkanik 
bir dağdır. Fakat zelzele ve vol
kanizm başka başka şeyler oldu 
ğundan, Ağn dağının zelzele i
le bir alakası olamaz. 

Her taraftan telgraflar 
Karsta akrabaları ve tamdık· 

lan olan bir çok kimseler dtin 
telgrafhaneye koşarak, sıhhat 
haberi almak için telgraflar. çek· 

Tribuna gazetesi diyor ki : 
" Almanyanm bu yeni duru

mu ka~nda, üç büyük devlet 
kendi durumlarını tekrar tet
kik etmek ve hadiselerin emret
tiği kararlan almak mccbutiye
tindedirler. 
Şunu iyice bilmek lazımdu 

~d. Almanyanm harb arzusunu 
t~vik eden, diğer devletlerin 
sulh fikirleri ve siyasalarının te 
reddiidlidür. ,, 

Ga~etc, alakadar devlet1erirı 
icabında harba girmeye hazır 
olduklarım isbat ebnelcri sar
tiyle, sil~h kullanmadan, her
hangi bir ulusun harb arru:.runu 
yok etmenin mümkün olduğuna 
yazmakdadrr. 

Almanyanın deniz silahlan
ması karşısında İngiliz aksüta
melini hatırl11tan Ciomale d'İ
t alya gazetesi, İngiliz hükômc
tinin, Vaşington ve Londr& mua 
hedelerini imzalayan devletler · 
den,yeni deniz inşaatı haklanda 
hareket serbestliği istemek ka
rarında bulunmasının muhtemet 
olduğunu yazmakdadır. Vaşing
ton ve Roma muahedeleri, imza 
ebneyen devletlerin herhangi 
bir hareketi ile arsıulusal deniz 
kuvvetlerinin muvazenesi bozul 

Nadir bir pul 
Dünyanın bir tanecik eski 

pulu şimdi İngilterede bulun-
maktadır. Bu kırmızı ve kötü 
basılmış kuçuk Kagıt paı~d:JJ 

şimdi en aşağı on bin İngiliz 
lirası kıymetindedir. Müzayede
ye bu fiyattan konacaktır. Kol
leksiyoncular geleceJder, lng-i
gııız uınesının bu bır santımiııc 

puluna hayran hayran bakacak
lar, arttıracaklar, nihayet birisi
nin üstünde kalarak, o da se
vinç içinde kolleksiyonuna yer
leştirecek. 

Bu pul mektepli bir çocuk ta
rafından bir evin çatısı arasrn
da bulunmuştur.Çocuk pulu Li
veJl>Ol'lu bir kolleksiyoncıtya 
altı şiline satnuştır. Birçok ma
ceradan sonra pul, en nihayet 
Ferrari isminde bir kont tara
fından 15.000 franga satın ahn
mıştrr. Nihayet 1922 de Hind 
i~inde bir Amerikalı, pula iki 
yilz bin dolar vermiştir. Şimdi 
bu pula kansı varis olmuştur. 

Tekzip edllen haber 
Berlin, (A.A.) - Askersiz -

leştirilen yerlerdeki şehirlerde 
Reichswehr kuvvetlerinin ko -
nulduğu haberleri resmi maha
filde kati olarak tekzib edilmek 
tedir. 

mişlerdir. Yurdun her tarafın • 
dan, Karsa telgraflar çekilmek
tedir. 

DICer vlllyetlerde 
Karstaki zelzele btanbulda 

ve diğer vilayetlerimizde de du
yulmuştur. Fakat bunlar gayet 
hafif olduğundan, yürüyen bir 
insanın hissetmiyeceği kadar -
dır. En fazla Trabzonda duyu
lan zelz:ele esnasında, elektrik
ler sönmüştür. Fakat, hiç hır 
hasar olmamıştır. Trabzonda 
çok çok fazla sıcaklar vardır. 

Henüz mevsimi olmadığı hat 
de, fazla sıcaktan mektepler ta
til edilmiştir. Tekrar kaydede -
lim ki, zelzete merkezi btanbul 
dan 1200 kilometre uzak oldu 
ğundan, şehrimiz için endişe e
dilecek bir şey yoktur. 

Kırmızı sular akıyor 
Kanı, 3 (A.A.) - lrusan zayi

atının hakiki sayısını tesbit e
debilmek için felakete uğnyan 
llöylcrin tamamen görülmesi gc 

Avusturya meselesinin yakın .. 
da A vrupamn esas meselesi ola• 
cağını söylemiş olan muhafaz~-
1-iar partisinden Kazalet rler 11i; .. 
tiı ki: "Avusturyayı, sırf bir İ
talyan meselesi olmakdan kur
tarma~ için, İngilterenin, Fran
sa ve Italya ile birlikte Avus
turya mukadderatını tayin et
mesi, Çekoslovakya, Romanya 
ve Yugos1avyaya, Avusturyava 
ekonomik imtiyazlar vermf'leri 
lüzumunu kabul ettirmesi 15.znn 
drr. Bu imtiyazlar verilmedikce 
A vusturyanm yaşaması imka~. 
sızdır.,, 

Gözlük düşmanları 
Şimdi Almanyada sellüloit 

kenarlı gözlükler aleyhine şid-
detli bir propaganda yaptlmak-
ı.allu . D- r-- -" . 

~n~o-;ın ııavı ıdare 

e~eı:Ie~ de birçok Almanların 
hıç ıhtıyacı olmadığı halde göz-
lük kullandıklarını söylüyorlar. 
Bunlar gene eski~: gibi burun-
-::-· . :---·-··... • ...,_,, a. cı_,, ....... ırenarU 

gozluk kullanılması t araf tarı· 
dırlar. 

Bu iri kenarlı yuvarlak göz
lükleri Alman}'aya Llk sokan a-
dam Rad.owitzki isminde hir. 
diplomatmış. Bu ı.at çınden ge-
lişinde bUtiln resmi yerlerde bu 
gözlüğti takarak herkesin dik
katini üzerine çekmiş. 

En eski yumurta 
Amerika da Har ard U niver• 

sitesi tarafından Teksas eyale
tine gönderilen bir fenni tetkik 
heyeti, orada, dünyanın en eski 
yumurtasını bulmuştur. Garip 
bir kuşa ait ve toprak altında 
taş haline gelmiş bulunan bu 
yumurtanın 225 milyon sene 
evveline ait olduğ'u tesbit edil
miştir. Tarihten önceki devir
lere ait bu yumurtayı yumurt
layan garip kuşun iskeletinin 
bir kısmı da taş haline gelmiş 
bir halde yumurtanın yanında 
bulunmuştur 

rekmektedir. Hayvan zayıatı 
pek çok olmuştur. Sayısını şirn 
dilik kestirmek kabil değildir. 

Felaket mmtakasında sarsın
tıdan sular çekildiği gibi bazı 
yerlerde de on metre genişliğin
de açılan çatlaklardan kırmızı 
renkte sular akmaktadır. Top -
rakta bir çok çatlaklar vardır. 
Digora giden şosa üzerinde on 
menfezli bir köprü yıkılmıştır. 

Felakete uğrayanların yiye • 
cekleri tamamite temin edilmiş
tir. Ilk t.-iavileri yapılan yara
lılar hastahaneye getirilmekte • 
dir. 

Ka,ta samyeli 
Kaş, 3 (A.A.) - Uç gündür 

ka7.amı?da cdddetli sam veli es
mektedir. Dün öğle vakti hara
ret 34 idi. Dün fırtına durmuş 
ve hararet 30 a inmiştir. Sam 
fırtınasından ekinler ve zeytin
ler mtiteessir olmuştur. Yağ -
mur olmadığı takdirde köylü 
çok zararlanacaktır. Hava yağ
mura müsait görünüyor. 



============================================T A N================~ 

iKi ŞAMPiYON KARŞI KARŞIYAI 

Fenerbahçe Dün Çok Güzel Bir Oyunla 
Ollmpiyakosu 3 ·Yendi 

gayret eden seddine çarpıyor 
ve maahaza çok defalar kaleye 
girmelerine rama!t kalan şutla
rını direkleri sıyı.-arak öteye a
tıyorlardı. Fakat tazyik arttık
ça arttı. Oyun hararetlendikce 
hararetlendi ve Yunanhlarin 
gol yememek için bütün emek
leri bo~a g;tti: şayanı hayret bir 
muvaffakiyetle Fenerbahçe beş 
dakika zarfında yaptığını anlat
tığımız seri akınlarının birinde 
ve on dördüncü dakikada, sağ 
açık Nacinin ayağile ikinci golü 
de tıkayıverdi. Buna rağmen 
Yunanlı oyuncular hiç bir ümit
sizlik göstennediler ve ayni a -
tılganlıkla ve belki daha çok sü
ratle oyunlarına devam ederek 
gol yapmağa savaştılar. Fakat, 
Fener müdafaası, Faruk, Ya~ar, 
Esat fevkalade bir oyunla bü -
tün bu akınları kesti, durdurttu 
ve kesip durdutamadıklannı 
da, Fener kalecisi plonjonlarile 
ve fevkalade blokajlarile akim 
bıraktı. Tam otuzuncu dakika -
da Yunanlıların akınlarına kar
şılık birdenbire Yunan kalesine 
inen Fener muhacim hattından 

Namıkın Yunan kalecinin elinde kalan bir şUtU 

Yunan muavini bir akmı keserken 
Havanın güneşsiz, bulutlu ve seri ve atılgan bir oyunla biri

her an yağmur yağması ihtima- birlerini yokladıkları ve Fener
linin de kuvvetli olmasına rağ- bahçenin güzel kombinezonlar -
rnen saat dört buçuğa doğru Fe la çalışmak yolunu aldığı göze 
ııer stadının tribünleri dolmuş çarpıyordu. Tam bu sırada, ya
denebilecek kadar kalabalıktı. ni onuncu dakikada sol iç Şere 
&abada takriben üç dört bin se- fin verdiiğ çok yerinde bir pası 
:rirci vardı. pek ustalıklı bir surette kapan 

Libertas gürültü ve dediko- Fikret biribiri ar<Jından iki Yu
dulanndan yeni kurtulmuı Fe _ nanlı mütiafii, acayip bir takım 
nerbahçe taıammm alacağı ne- çalımlarla atlattıktan sonra ka
tice merak edilmiyecek gibi de- leci ile karşı karşıya kaldı ve 
fildi. Bir kere gelen Yunan ta- neye uğradığını şaşıran Yunan 
kum, hem Libertaıtan kuvvet- kalecisinin karşısında hiç istifi
li, hem de Yunanistanm §8111pi- ni bozmadan büyük bir soğuk 
Y<>n takımıydı. Demek lstanbul kanlılıkla sağ köşeyi nişanlıya -
ıampiyonu Yunan şampiyonu rak ilk golü tıkadı. Halkın ma
ile karplaııyordu. Fazla olarak çın başlamasından on dakika 
Olimpiyakoa oyuncularmm sil- sonra elde edilen bu parlak mu-
ratleri ve ınukav~•1•..:1 - • ıiip"~~!t;-g-u;;;; u~u~ ~;;dıy;ç;~: 
hmmı' oiriı&Ian, 11·enerbahçeye ~ x 
nazaran üstün olabilir endifeSİ, rife ne hacet? Malum yaşalar, 
heyecanı artmıyordu. Fil~ bravo üstatlar, bağırmalar, ça. 
YQnepıar ~ ~ ~- tırmalar ve bir çok ta alkışlar!. 

- .. , ı; ____ ""·~ın.ın 2.tl;etilc vıı- Bir dakik.-_,.,.... toı> ortaya: 
cutlu, iri Yanca v WDM~iııe;AcrCk oyµ ~r~ baş.lanUıe 
ot\lukbln • ._.., ı. hakikaten çok ~el, 
dan Fenerbahçeliler çıktıkları çok hızlı oynuyordu. Bu sürat 
zaman vücutların görünü~leri arasında zaman zaman Fener -
arasındaki fark daha çok göze bahçeli bazı oyuncularla Yunan 
ç~rptt. takımının sol açığı seyircilere, 

Yunanlılar sahaya çrktıktan ttenebtlir ki, en güzel bir Orta 
zaman ellerinde birer uf ak Türk Avrupa n:18Çl seyrettirir gibi, 
bayrağile tribünlerdeki halkı se m.uvaffakıyet gösteriyorlardı. 
lamladıtar ve ıimdiye kadar di- Bılhassa Fikretle Şerefin sol a
ğer ecnebi talmnlarm yaptığın- çrk ve ıol içte pek iyi anlaşma
dan fazla bir dostluk go·· sterdi- lan, ve bunlara karşı Yunan mil 

1 
dafaasmın çok candan çalrşma-

er. Bizimkiler de Yunan takmtt lan maçm heyecanım gittikçe 
terefine bağırarak bu dostluğa a!'"IrlYordu. Fenerli iki oyuncu 
kUfıhk verdiler. l~ oyun bu bır kaç kere biribirlerine verip 
aamimi hava içinde dört buçuk- aldıktan paslarla boyuna Yu
ta başladL Hakem Şazi idi. Ma- nan kalesine iniyorlar ve orada 
çm ba,ıamasmdan itibaren ilk Yunan müdafaasının gol yap _ 
on dakikada iki tarafın gayet tmnamak için hakikaten çok 

Bir aktnı keıen Yunou mUdaftl 

Yazık ki .. kadar güzel ve kombine bir o -
yun gösterdi. Bilhassa sol açık 
Fikret, bul anlar, canım di,ine 
takarak öyle mükemmel oyna -
yordu ki karşı taraftaki müda
fileri ldeta halaç pamuğu gibi 
atıp duruyordu. Biçare Yunan 
sağ mUdafiinin hali hakikaten 
dumandı 1 Fikrctin f evkalide hız 
b akışları ve kendine mahsus a
yak oyunlan bu zavallıyı öyle 
pşırtıyordu ki insanın adeta a
cıyacağı geliyordu. :Su akışların 
dan birinde bütün Yunan mü • 

Oalataaaray Pera'ya yenildi 

Erkek lisesi, Erkek muallirrı, 
Ticaret mektebi, talabcsinderı 
oyuncu alarak takrmını takviye 
eylemişti. Bu takım güzel bir o
yun çıkardı ve neticede Toros
sporu 5 - 2 yendi. 

lJOnkD maçtan bir en.tentene 
Namık karımmdakileri atlatıp dafaumı, bilmeyiz kaçmcı defa 
geçerek tam ve muhakkak bir olmak üzere bir daha atlatan 
gol. çakacağı sırada Yunanlı mü Fikret, yirmi metreden demir 
dafı arkadan bir çelme takmaz mı? Takar, Namık düşer ve pe- ıibi bir ttıtla yerlere yuvarlanan 
nal~ verilir. Verilir ama, Fe- Yunan kalecilinin batı üstün
nerl~ler, terbiyeli, centilmen Fe den bir rol daha atıp ta1mmna 
nerliler! karşı tarafın pek kabul üçüncü golü de kuancbrdı. Ta
etmek ıstcmez göründüğü bu bil halkta yine ayni ıevinç sacla· 
penaltıyı. dışa~ atmağı, fazla bir lan, yqalar, varollar, bravo 
gole tercıh ettıler. 

Birinci devre bu suretle Yu- kaptan diye haykırmalar! .. 
nanlıların Fenerlilere 2-0 mağ Bundan sonra otuz dakika 
lübiyetile bitti. Fenerliler Yunanhlan, Yunanlı-

Fenerbahç~ni.n çok güzel oy- 1ar da Fenerlileri ka111 kaı1ıya 
namasına ve ıkı gollük mesafe taeyik etmeğe devam eylediler. 
kaz.a~masına rağmen seyirciler Hiç bir gol çıkmadı. Çünkü Fik
g~~ıbıyetten yine emin göriin - ret Beıiktaıtan Fenere geçen 
muyor!ardı. Çünkü Fenerin yo-
ruJacagından ve Yunanlılarm Şerefe behemehal bir gol yaptır-
bu yorgunluktan istifade ederek mak için bir çok fırsatları J 
ark~ a~kay~ bir kaç gol atrnala· lanmadı,- arkadapna bu 
n ihtıı:nal~n~en ürküyorlardı. Bununla beraber böyle yaprJ 
Nasıl kı. ıkınci devre başlar ğa lüzum yoktu. 
b~~lam~~ l~zumsuz yere kaleci- Çünkü Şe f sını degıştırdiği görülen Fener- re gol yapmamakla 
bah~e kalesine ve daha birinci beraber Fikretin dünkü güzel 
dakıkada Yunanlılar ilk golü at oyununu hazırlayan ve onunla 
makta geç kalmadılar ve bu gol beraber çok çahtan bir oyuncu 
Fe?erb~ç~ye lüzumsuz yere ka o.tarak dün cidden temayüz et -
lecı degıştırmenin bir cezam o- tı. 
larak pek te yerinde oldu. Bu • Oyun Fenerbahçenin 3-1 
nunla beraber, Fcnerbahçe hl- Yunanlıları yenmeaile bitti. Da-
kim oyununu tekrar ele alarak F 
bu ikinci haftaynnda hakikaten b:;ma e:'erin hu doltu Günetin 
bir kaç senedenberi oynamadığı • • • 

Ne pyanı teessüf bir haldir 
ki, tqkilitın nizamlarını hiçe 
sayarak ve söylendiğine göre 
sırf Fenerbahçe • Güneş kulüp-
lerini zarara sokmak gibi küçük 
hesaplarla, Olimpiyakos Kadı -
köyünde Fenerbahçe ile karşıla
şırken. Galatasaray kulübümüz 
de Pera takımını karşısına al -
mış, stadyomda maç yapmış. 1-
yi, hoş, neyse ne amma, yazı1t 
ki, Fenerbahçe şampiyon Olim
piyakosu 3-1 yenerken, Galata
saray da Peraya, - galiba intiza
mı bozmamak için - 3-1 yenil
mek nezaketini göstermiş. Faz
la bir ıey söylemiyeceğiz. 

Yalnız ıu kadar diyelim ki 
bu çeşit rekabetten yalnız kar
ii taraf değil, yapanın kendisi 
de muhakk,ak zarar görür ve 
bunda tereddüdü olanlar dünkü 
vaziyetten ders alsınlar. 

Adanada spor 
Avan (Hasuet) - Bu hafta 

içinde heyecanlı maçlar oldu. 
:Bunlardan bir kısmı Şehir sta
dmda, diğeri Mersin sahasında 
yapıldı. 

Şehir Stadındaki için Tayya
re Cemiyeti bir kupa koymu§tu. 
Kur'aya göre Torossporla - A
vana idman Yurdunun; Seyhan 
ile, Adanasporun karşıla'1Jlala
n Iamn geliyordu. Seyhan, Iik 
maçlanrun ikinci devresinde A
~anaapora srf ıra karşı bir sayı 
ıle yenilmiıti. Bu sefer behema
hal kazanacağız ümidile çıktı -
lar, fakat mağlQb oldular. 

Toroasporla - Adana idman 
Yurdwıun kartılaşması çok he
yecanlı oldu. İdman yurdunda 
bir vakit Toroe, sonra Mersi~ 
İdman yurdunda ve en sonra da 
Adana idman Yurdunda yer a· 
lan Alay Yurdundan Faruk ile, 

Cuma günü Mersin sahasın
da tehir edi n lik maçlarının 
sonuncusu yapıldı. Torossporla, 
Mersin ldman Yurdu karşılaştı
lar. Toroslular yüksek ve teknik 
oynadılar. Fakat sıkıştınnaları
na rağmen yaptıkları ancak bir 
sayıya münhasır kaldı. Mersin 
çok çalıştı. Fakat çalışmasının 
mükafatını göremedi, oyun da 
1 - O Torosun lehine bitti. 

• 
Lik maçları neticesinde sam-

piyonluğu 30 puvanla ve ikinci 
gelen Adana idmandan 8 puvan 
farkla Torosspor almıştır. 

Torosspor her iki devrP.\ i 
mağlfıb olmadan ve hatta bera
bere kalmadan muvaffakıyetle 
bitirmiıtir. 1931 yılı haziranın

da kurulan genç bir klübün eriş
tiği bu netice, şayanı takdirdir. 
Torosspor, Adanada değil, bü
tün Cenub taraflarında en çoK 
sevilen ve takdir edilen bir ku
l~ptür. Torosspor Fenc.-bahçe -
nın formasını kabul etmiştir. 

Ç~kurovanın Fenerbahçesi, 
belkı lstanbulun Fenerbahces1-
le Türkiye birinciliklerinde- kar 
şı karşıya geleceklerdir. 

Toros her şeyden evve) bu mu 
vaff akıy~tini devamlı çalışması
na, tck.nık ve temiz oyununa 
borçludur. 

•• 
Pazar günü 

OLiMPYAKOS 
GÜNEŞ MAÇI 

Taksim stadında: 
S a a t : 16 , 30 d a .-.• L 

Beşiktaş Kongresi Yarım Kaldı 

Dün Betiktaı kulübü ... -~';'. kongresini akdetti. Fakat, haber 
aldığımıza göre bu kongre ~ nünakaıah olmuş ve aza arasın
da büyük ihtilaf çıkmıştır. Ve nihayet polisin müdahalesine bi
le lüzum hiııl olmuş ve bu müdahaleden sonra da kongrenin 
devmmına imkin olmamış ve kongre yarıda ka tmııur 

Xoaa"reYe ittirak eden Azadan bir kısmının kulüpleri önünde 
a1mnPt remıini deracli~. 
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MALI KRONiK 
r 

LiRET 
~ Elionomik kriz, sade insanla
n değil, altınlan bile eritti. Kri
zin harareti bu itibarla, çelik i
zabesine mahsus büyük fırmlar
dan daha yüksektir. Gün geçmi
yor ki gazetelerde fU veya bu 
paranın kıymetten düşürülme -
sine phit olmayalnn. 

Dolarla Sterling yol açtılar. 
Ve ondan sonra bir çok altın gi
bi arltadqlarmm ayarlarmı a • 
yarttılar. 

Snowden'in söylediği arsıu -
lusal ticarette ve münasebette 
emniyet ve istikrann teessüsü -
ne kadar Sterling böyle batabaş 
bir şekilde maceraya devam e -
decek. ve hatta altın esasına da
yanan birçok paraların da bqı
nı yiyecektir. Nitekim son za -
manlarda Belga'nın uğradığı a
kibet bunun bir delilidir. 

Şimdi sıra Liret'in gibi görü
nüyor. Vaziyeti tahlil edelim: 

Altın esasına dayanan parala
rın kıymetten dii§ürülmüı para
ların yanında bir de nklfık pa -
ralar vardır. Bu paralar resmi 
bir surette altına bağlı oldukta
n halde bu bağlılık tamamile 
ıun'idir. Ve karfilıklarmı an -
cak kambiyoya konulan kayıt -
lar ve tartlar ve kontrollar ile 
muhafaza edebilirler. işte İtal
yan Lireti bu lllatık paralardan 
biridir • 

Geçen 1enenin nihayetinde 
Fafist ltalya, parasını müdafa
a etmek için tedbirler aldı ve 
kambiyoyu ·aıta bir nizam altına 
koydu. Buna muhalif hareket e
denler sade para cezasına uğra
mıyorlar, hatti adalara bile sü
rülüyorlardı. 

Vaziyet ne oldu? İtalyan Li
reti geçen sene zarfında olduk
ça oynadı ve nihayet altın esası
na nazaran bir kaç puvan kay -
betti. 

lta;p nahak 
ıula_~~--bu tU}idat kambiyo kurları ü-
zerinde kendisini hissettiriyor -
du. Nihayet altın esasının tabir 
bir surette temin edilemediği 
zamanlarda paranın bu şekilde 
oynakhklar göstermesi zaruri 
idi. 

En sonunda İtalya vaziyeti 
kurtarmak için çok çalışmağa 
mecbur kaldı. Ve paralarının al 
tm ltarpbfı da yavat yavaı eri
mefe bqladı. 1933 te İtalyan 
parumm altın karşılığı '7053,S 
olduğu halde bu miktar 1935 te 
%43,s a düıtü. Karşılıktaki bu 
tenezzül, ekonomik hayatın 
durgunlapnasından ve fiatların 
düpnesinden dolayı tedavülün 
yavqlamuma rağmen bir mil
yar Liretten fazladır. 

Vaziyet neden bu tekilde in -
kipf etti? Sebepler ,unlardır: 
Devletin maliyesi muvazenesiz
di. Borçlar ve bilhassa dalgalı 
borçlar artıyor, ticaret muvaze
nesindeki açık fazlalatıyordu. 

No. 12. 

Binaenaleyh ltalya'nın mali. 
yesine ve parasına nikbinlikle 
balanak imkansızdı. t tal yan hü
kilmetinin milli parasını koru -
mak için yaptığı gayretlere, 
masrafları azaltmasına ve hatta 
biraz da deflation yapmasına 
rağmen vaziyet düzelmedi ve 
hatta büsbütün müşkülleşti. 

Diğer taraftan bu yanda bir 
sürü masraf kısılırken, dikta -
törlüğün kendi prestijini yük • 
seltmek için sarfa mecbur oldu
ğu yekUnlar artıyordu. Aynca 
milli müdafaa kuvvetlerinin faz 
lala§tJnlması ve büyük nafıa iş
lerine girişilmesi de masrafları 
kabartıyordu. Onun için altın 
hl.okunun bir temel direği olan 
Lıret yavaş yavaş titremeğe 
başladı • 

Bütün bu mütalea ve müşa • 
hedelerden sonra şunu söylemek 
lizundır ki paranın üzerinde ya
pılan böyle sun 'i hareketler tah 
ditler, takyitler bir müdd~t i
çin gözleri kamaştırsa bile mu
ayyen sebeplerin muayyen neti
celer husule getirmesine mini 
def ildir. 

Uzak Şarkta 
afyon ihracafl 

Uzak şarktaki afyon alıcrlan 
ile temas ederek satış yapmak 
ve mümessillikler kurmak için 
bir seyahate çıkan Uyuşturucu 
maddeler lnhisan idaresi tica -
ret müdürü Şefik, Tokyo'daki 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. 
Temas edilecek yerler 10 tane
dir. Şefik, bunlardan 7 si ile gö
rüşmüştür. 10 piyasanın hepsile 
görüştükten sonra dönüşte ay • 
ili .yerlere tekrar u • rayacak ve 

dareye bildirecektir. Bundan 
sonra nerelerde mümessillik ku
rulacağı kararlaştırılacaktır. 

Yerli kUkUrd 
Keçiborluda çıkanlan yerli 

kükürtlerimiz lstanl:>ula satışa 
çıkanlmıştır. Yerli kükürtümüz 
piyasada liyık olduğu rağ -
beti görmüştür. Keçiborlu fab
rikan hem çiçek ,hem çubuk o
larak en iyi kalitede mal çıkar • 
maktadır. Bu sene bağlarmuz -
daki kütükleri muannit mikrop
lara karşı korumak için kulla • 
nılan kükürt çiçeği tamamile 
Keçiborlu fabrikası tarafından 
çıkanlacaktır. 

Bağları kükürtleme zamanı 
gelince satışların pek çok arta -
cağı umuluyor. Yerli kükürtle
rin bir çok tıbbi eczalar imalin
de de kullarulmağa çok elveriş
li geldiği alikadarlar tarafından 
söylenilmektedir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
kibarlık göstenneğe kalkmazsa! 
Kadm cilzelliiinden pok iyi an
byan Julien o anda, Madame de 
Renat'in mCllk yirmisinde ol
dufuna yemin edebilird~. Akh
na hemen cüretlice bir fikir gel
di: onun elini öpmek. Fakat bu 
fikrinden korktu; biraz sonra 
içinden: "Bu dütündüğümü yaµ 
mamak bir yüreksizlik olur; bu 
hareketten bana fayda relebilir 
ve belki bu güzel hanmun, bıç
kı bqmdan daha yeni aynlmlf 
yobu1 bir ifçiye kartı duyduğu 
haid1eme de uabr." Altı ay
danberi ~ günleri ban gene 
kularm ağmMian duyduğu "gü
.zel çoa*'' sözü de Julien'e bel
ki biraz ceearet veriyordu. Ju
lien böylece kendi kendisi ile 
çarpıpp dururken Madame de 
Ranal ana, il kgünlerdfl! ~ ... :ı_k. 
lira ne yolda muamele edeceği
ne dair tmbihlerde bulunulOI'-

STENDHAL 

du. Julien, kendini zorladığı 
için yine sapsan olmuştu; sıkıl
m11 bir tavurla: 

- Çocuklanmzı hiç, hiç döğ
miyeceğim, madame, dedi; bu
nun için size Tann'mm önünde 
söz veriyorum. 

Bu sözleri eöylerken Ma
dame de Renal'in elini tutup 
dudaklarına götünn:k cüretini 
gösterdi. Kadın bu harekete 
hayret etti ve düşününce kızdı 
da. Hava çok sıcak olduğundan 
kolu, atkının altında , çırçıp
laktı ve Julien'in eli dudaklan
na götürmeı&i ile, büsbütün açtl
mııtı. Biraz sonra Madame de 
Renal içinden kendi kendini a
zarladı: hemen kızmamııtı, en 
çok da buna cam sıkılıyordu. 
Dıpnda bir konupna duyan 

M. de RenaJ odaamdan çıktı; 
belediye dairesinde nikih kıy
dığı günlerdeki hqmetli veba-
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TAHViLAT 

Pamuk kongresi 

10.50 
4U5 
41,15 
445.
ıı.eo 

Roma, 3 (A.A.) .,_ 21 ulu ve 
300 murahhaam ittirakile ı 7 in
ci aranılusal pamuk kongresi 
bugün kral adma bqkanhk müı 
teşan V ucello tarafmdan açd
mışttr. 

Kongre programında pamuk 
fiyatlan hakkmdaki an1qma 
projelerinin, gümüt kambiyo • 
nun acun pamuk ticareti üzerin
deki tesirlerinin, Mıur pamuk -
larma ait bir takmı meselelerin, 
Amerika pamuk itinin ve arsıu
lusal ticarete engel olan tedbir
lerin ve bunlarm kaldmlmam 
çarelerinin tetkiki vardır. 

baca tavn ile Julien'e: 
- Çocuklarla görütmenbden 

önce size söylemem linmgelen 
ıeyler var, dedi. 

Julien'i bir odaya aldı ve on
lan yalnız bırakmak iatiyen Ma
dame de Renal'e de kalmumı 
söyledi. Kapıyı kapadıktan IOD· 
ra"ağır ağır bir koltuia oturdu: 

- Papu bana sizin iyi bir 
gene olduğunuzu söyledi; bu ev 
de herkes size sayrı ile muame
le edecek; ben de memnun o. 
lursam sonra sizi bir ite yedeı
tiririm. Artık akrabanudan ol
sun. ahbablarmudan olaun, 
kimse ile görü;me•ini%, onla
rın halleri benim çocuklanma 
yaramaz. Iıte ıize il!c aylığmu 
otuz altı frank; fakat bunun 
bir meteliğini bile babanıza ver
miyeceğinize yemin edeceksi
niz. 

M. de Renaı, bu lıte kendi
sinden daha kurnaz da'Y!'8Dmlf 
olan ihtiyara lazımdı. 

- Şimdi, monsleur ... Hem• 
sin sizinle burada "monaieur" 
diye konuşmaaım emrettim, siz 
de rabıtalı kimseler pnmda 

[KENDi KENDiMiZE ÇAllYORuzı 
Bir Mayıs 
Aylığının 
Hikayesi 

Bir tanıdığım anlattı : 
- Ankara caddesinde, kira 

ile tuttuğum dükina geçen gün 
belediyeden bir memur geldi. 
Dükkan sahibinin temizlik ve ı
şık parasından belediyeye bor -
cu olduğu için mayıs kirasını 
reamen haczettiğini bildirdi. 

- Hay hay, dedim, madem 
ki ev sahibinin borcu varmış. 
Mayıs aylığını doğruca size ve
ririm ! 

Belediye memuru çrktı, gitti. 
Bir kaç gün sonra maliye tahsil 
tubesinden bir memur geldi: 

- Dükkan sahibinizin birik
miı vergi borçlan var. Aldığım 
emir üzerine dükkinm mayıs 
aybğmı haczetmeğe geldim ... 
dedi. 

Kendisine şu cevabı verdim: 
- Bu iş için biraz geç kalmış

amız. Belediye memuru, sizden 
önce davranarak, mayıs aybfı -
m haciz altına aldırdı. Ben de 
bu aylığı kendisine vereceğimi 
söyledim. isterseniz, mayıs ay
lığmJ size bırakaymı. Müştere • 
ken aranızda paylaşın. 

Maliye memuru, kesti attı: 
- Belediye borcu ile bizim 

bir ali.kamız yok. Vergi borcu -
nun bütün borçlardan evvel tah
sili lizundır. Siz de bilirsiniz ya 
tahsili emval kanunu... ' 

- Peki ama, ben bir kere be
lediyeye söz verdim. Siz kendisi 
ile anlaşsanız olmaz mı? 

- Hayır olmaz! 
O gitti, i:II1tasmdan bckdiye 

memuru damladı: 

- Mayıs kirasını almağa gel
dim! 

- Hoşgeldinlz ama, maliye 
tahsildarı da sizden sonra ma. 

- a iJ değil! Benim müra
caatmı mukaddemdir 1 

- Olabilir. Belki hakbsmız 
da. •• Yalnız, ben kendisine me • 
ram anlatamadmı 1 

Belediye memuru, kaşlai'Jnı 
çattı: 

- Siz, kirayı bana vermeğe 
mecbursunuz. Aksi takdirde, 
kanun hükümlerini tatbik ede • 
ceğim. 

- Yani, ne yapacaksınız? 

- Dükkinmızdaki malların 
borca yeti,ecek kadarını hacze
dip aatıbğa çıkaracağmı. Siz 
dilfünün. taıınm... CevabDlIZJ 
verini 

Ertesi günü maliye tahsildan 
da ayni şeyi tekrarladı: 

- Kirayı bana vereceksiniz. 
Aksi takdirde kanun hükümle -
rini .•. ,. 

Şimdi siz söyleyin: ben ne ya
paymı? Parayı belediyeye ver • 
sem. maliye yakamı bırakmı • 

bulunmanın iyiliklerini .:lbette 
takdir edersiniz. Şimdi, monsi
eur, çocuklann sizi arkanızda bu 
ceketle görmeleri doğru olmaz. 

Sonra kanıma dör.üp sordu: 
- Uıaklar gördü mü? 
Madame de Renal son derece 

dütünceli bir tavırla cevab ver
di: 

- Hayır, dostum. 
- Pek alil 
Kendi redingotlarmdan biri· 

ni, bu hile şaşxran Julien'e uza
tıp: 

- Şimdilik bunu giyin, dedi. 
Hadi, kmnaşcı M. Durand'a gi· 
delim. 

Bir saatten fazla dııarda kal
dılar; M. de Renal, siyahlar giy. 
mit yeni mürebbi ile eve dön
dllğll vakit kansmm deminki 
yerinden • .:ımddamamıı olduğu. 
nu cCSrdU. Julien'e baktıkça Ma
dame de REnal ondan korktuğu
nu unutuyor, içi rahatlıyordu. 
Julien onu dU§il.ımüyordu; o 
anda ruhu, bir çocuk ruhundan 
bafka bir ıey değildi, üç saat 
önce tittiterek kili~eden çıktı· 
imdan beri sanki yıllar geçmit-

Ne Dersiniz? 
KÜLTÜR 1ş1 

Yılar var ki, bir ideal reji -
min nimetleri önümüze sunul
muştur. Her iş bu nimetlerden 
az çok, imkinlann verebildiği 
kadar payım almaıktadır. Tica· 
ret, sanat, bayındırlık falan. 
Ve bunların hepsinde yavaı ya 
vaş bir olgunluk, bir düzen ve 
bir .,biteviyelik,, görünüyor. 
Bunun bir istisnası var. ö da 
kültür işi. Bu ıubede he!' sene 
bir yenilik, daha doğrusu bir 
degişiklik oluyor. Her sene 
~ers programlan, her sene o
kutma sistemleri, her sene i.n-
tihan tarzlan değişiyor. Bu de 
ğişmelerde ortaya konan sis • 
temlerin hangisi faydabJır? 
Bunu daha denemeye vakit kal 
madığı için hiç biri hakkında 
iyi kötü bir şey söylenem;yor. 
Fakat hiç kimsenin göziin:!en 
ka~ryor ki, en durgun ve de
ğişmez olması gerek bulunan 
kültür şubemizde işler hiç dur 
madan,dinlenmeden değişmek. 
tedir. Hocalar okutacaklanm, 

Mahalle arasında 
Kum iskelesi 

Y enikapıda Yalı aokafmda 
oturan M. Şen adlı okuyucumu 
yazıyor: 

"Yenikapı._ istuyonu dvann
da, sahil boyunda Kitip Kumı 
mahallesinin Sandıkbumu sıra -
smdaki evlerin hizasında Yalı 
sokağı vardır. Bu aokaktaki bot 
arsaya bir kum iskelesi yapıl • 
mıstır. Birinci nokta: Mahalle 
arasmdaki bir arsaya böyle kum 
iskelesi yapılır mı? ikinci nok
ta: Kum kayıklan evimizin ö • 
nündeki sahile yanqryorlar. Sa 

ç 
lann acı acı naraları, iskeleden 
kum taşıyan araba ailrücüleri -
nin atlara •vurduktan kllfUr • 
ler, arabalarm gürültü ve sar • 
sıntJSı yü%ünden hem sabahlan, 
hem de bütün bunlar geceyan • 
larma kadar devam ettiği için 
biz de geceyanlarma kadar u -
yuyanuyoruz. Şu yazıyı ataka -
dar memurların dikkat gözleri 
önüne koysanız ... ,, 

yor. Maliyeye verecek olsam; 
belediye üstüme yükleniyor. 

Halbuki benim, ne belediye • 
ye on para borcum var, ne de 
maliyeye .•. Hiç birine de parayı 
vermiyeceğim demiyorum. Şu 
uğursuz mayıs aylığım beledi • 
ye mi alacak, mal memuru mu 
alacak? Kim alacaksa, alsa da, 
benim de baımı dinç olsa. •• ,. 

Sallheddln GDng8r 

ti. Madam~ de ~nal'in adeta 
düşmanca batklğmı farketti ve 
elini öpmeğe kallapakla onu 
kJZdmnıı olduğunu anlad:ı. Fa
kat şimdiyf' kadar giydiklerin
den büsbütün batka elbiselere 
erişmenin verdiği ~ ile o 
kadar kendinden geçiyor, yine 
de sevincmi belli etmekten o 
kadar çekiniyordu ki her hare
ketinde bir terbiyesizlik, bir de
lilik "ardı. Madame de Renat 
ona pek hayretle bakıyordu. 
Monsieur de Retıal: 

- Ağır başlı olun, monaieur, 
dedi; sonra çocuklara da, ev 
halkına kendinizi aaydıramaz
ıımz. 

- Monsieur, bu yeaıi elbiseler 
beni bir bot etti; ben fakir bir 
köylüyüm, bugüne kadar arka
ma hep o k11a ceketlerden giy
dim; izin verirseniz gidip te o. 
dama kapanayım. 

- Julien çıkınca M. de Ka
nal kanama: 

- Nasd buldun? dedi; bunu 
ele geçirlmekle kuı.mmı olma
dık mı? 

Madame de Renat içten gel· 

çocuklar okuyacaldannı kavra
maya zaman kalmadan yeni bir 
sistem ileri sürülüyor. Bet:d 
bmılarm hepsi iyi. Belki bunla
nn hepsinde isabet var. Laık"rı 
bir.. tUrlü yerlqemeyen u4111tle 
rin bu oynaklığı ve her gilıı 
yeni bir buynıltu ile evvelki 
tarzm defiımeei okutma r.ıd· 
retini ve okuma hacmini 1tü -
çültüyor. Hatıra gelir ki , ka
rakteri, coğrafya ve ildim f8l't 
lan ve kavraYlf derecesi bize 
benzeyen bir ileri memleketin 
kültür sistemini bize uyar te • 
kilde alsak ta hiç defittir:ne -
den töyle dört bet sene onu 
tatbik etsek ve o mühlet so-
nunda elde edilen neticeleri in 
ceden inceye eledikten sonra 
bu usulün aksayan yerlerinı 
rotüt edip bize göre bir listem 
teerbit ederek artrk bir daha o. 
nu kıpırdatmasak daha iyı ola 
cak gibi. 

Adllye ••rayının 
OnUndekl de 11 k 

Yeni postahane binumm or
tada~i büyük mermer merdi • 
v~erinin önünde asfalt kaldı • 
nmm üstünde bir ay evvel bir 
gerizi örten maltızlardan bir 
tanesi 1anlnut ve bir delik açıl· 
mııtı, ki "buradan g~eo bir ha
nım,, ayağı bu çukura girince 
burun üstü yere düpilftil. Ve 
çorabı yırtıldığı, ötesi berisi 
sıynldıtı için gilnlerce tetanos 
kbrkuau geçirdiğini bize gön • 
derdiği bir §ikiyet mektubunda 
bildirmif ti. 

jiunun tamir edileceğini tab
mln ederken öbür maltızlarm 
da birer birer kmldıtmı görü • 
yonu. 

me denebilecek ve hiç ıllphesiz 
kendisinin de pek farketmediği 
bir hareketle a.stl di1filncesini 
kocaamdan gizledi. 

- Doğrulu ben bu köylüyü 
hiç te dediğiniz kadar fevkali· 
de bulmadnn; iltifatlannula o
nu ınnartacak, anız edecek, bir 
aya da kalmu koğacakamız. 

- Ne yapalım! kofaru,biı:e 
en çok yüZ franga patlar, fakat 
V erri~res'liler de M. de Rena\. 
l'in çocuktan yanında bir mü~ 
rebbi görmeğe ahfmll olurlar. 
Julien'i öyJt llÇi kıyafeti ile 
gezdirse14Pn bU ıa.:etimiz ye
rine gelqıli:.dl. 1r.u kofaraak, 
timdi ktııı11rıçıdan kestirdiğim 
siyah talbmı eli tl!tte .&eri abnz. 
Bu arkas.ndakini t~zide hazır 
bulup arklam• l ydirttim. 

Julien._ odawnda g(Çirdili 
bir saatlik vakit, Madame de 
Renal'e bir an kadar ima reldL 
Yeni mür~iı.in geldiğini ha
ber alımı olap çoculLlar, annele
rine biribiri ar.casındar sual so
ruyorlar~ . Nihayet Julien mey• 
dana çtktL Bilsbf;+Hn rtf!fimıit-

r Arkam var] ~ 
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•~~en bir Buhtunnasır olmak 
19tlyorum. 

Evet. .• Bir Buhtunnasır t 
••vanlıı mı işitiyorum?" gi

bilerden bakmayınız yüzüme •.• 
ltvet, tam bildiğiniz gibi bir 
~uhtunnasır olmak istyorwn 
ben. Hani şu 11Kudsü Şerif,,i 
Yakıp yılanq, ve İsrail Oğulla
l'Jnı Babile sürmüş olan hüküm
dar gibi bir Buhtunnasır. Hatta 
o bedbahtı olduğwıdan bir kat 
daha barbar gösteren, ona eli 
kanlı bir canavar korkunçluğu 
~eren Tevratm tariflerine uy
run bir Buhtunnasır. 

Ama yanılıp saıunaymız ki, 
•inirlerimde bir bozukluk var 
.a_ b''yük' mimarların aan'at "-•en u 

terefini tqıyan bu muhteıem 
taıııbul camilerinde, sıvalan 

dökük, kubbeleri Jmrtunauz 
l!ıedrele hocreleriı:de bostanlar 
)aratacak kadar cür'etli bir he
-yan ıösteren bu 1935 ilkba· 
hariıe at batı beraber gidiyor 
ve~orum. 
~- 'DAft n._ -Xa 

Yenltfeii a1bıılr 

lama ta~ma atıri dayayıp dua e
den Musevileri önüme katmak, 
lmbaç!ata lmbaçlata yeni bir 
Babile 1riinnek istiyonnn. Ha
:vır ..• Hitler'i baş-huğ tanıyan bir 
Alman milletıeveri kadar bile 
tq yürekli delilim ben. .. 

Ben, yalım, 128 taı baaamak
b bir merdiveni tırmandıktan 
80nra İetalıbul ıehrine tepmin
den töyle bir ıöz atm11 ve r 
çok tarih okumuı bir adamım 
ve bilirim ki, eaki Babilden ka
lan bir kitabe Buhtunnuır'm 
alımdan tarihe ıu eözleri IÖY· 
ler: 
. " ••• Gözümiln bebeği gibi sev
diğim Babil'e insanlan hayran 
etmek istedim. Mabut Merd<U: 
bana bu saltanatı ihsan eder et
nıez hemen tehri yeniden kur
lııafa, yeniden yapmağa batla· 
dınl ve durmadan çahıtım ... " 

lıte ben, benden 2497 yıl ev
\'el göçüp giden bir yakın tark 
biikümdamıa bu tarafın.ian 
benzemek istiyorum. Zira, ıu 
baınma göre ne kadar iyi, bu 
balama göre ne kadar kötü o
l11r1a olıun Buhtunnasır her 
devirde her ıehir hemşerisinin 
haaretıe bekliyeceği, reyini te
reddüt etmcdea vereceği ve 

hatta tapacağı bir "belediyeci" 
nümuınesidir. 

Koskoca Avnıpada bugün o
nun yaptırdığı Babile benzer 
kaç ıehir gösterilebilir? 

Bertin... Petrograt... Ya son
ra? Roma mı? Moskova :nı? 
Paris ım? Londra mı? hiçbiri ... 
Ve bütün bu eski Avrupa ıehir
leriya birer Buhtunnasır bulmuş 

yenin büyük kapısından çıkanla 
ra aç köpekleri, çmgırakh keçi -
leri ve yıkık kulübelerile 1453 
senesi nisanındaki baknnsız köy 
ve fakir çoban Bizansm fiziyo
nomisini nasıl canlandırdığmu
zı gösteriyor. 

Halbuki böyle külüstür ve ha 
rap bir halde bulduğurr.ıız bu şe-
1.ire asıl fi-:iyonomisini biz ver -
mişiz .. Tepesinden bakılınca.için 
de dolaşırk· :ı gelişi güzel yapıl
mış zannettiğimiz Türk kubbe
lerinin ne kad:ı ölçülü ve anla
yan bilen ellerle bu şehrin ney
renki noktalarına yerleştirdik
leri derhal göze vuruyor. 

ayak merdivenle çikilan 
minaresinden avlusuna baktım 
Şu Mihrim: · ~ultan can.iinin. .• 
Ne gördüğümü ben söyleme
yeyim de bu aat.:fadaki oklu b~ 

t yük resim söylesin size •• Ve ben 
yalnız size diyeyim ki: 

" Biricik kızı Mihrimihı,, bO
yük"Süleyman ,, ın adı c'l·;;.il 
\JUyUk 5 in ll n 1 1 n iki -... ~ 

ölmezlere karıftımuştır. Bu 
iki eser o, yüzü, saçlarmm 
rengi, bakı~ı ve endamı meç
hul saray kı.zmı anlayan gözlere 
bütün "Atmosferi ,, ile sunar. 
Biri Usküdardadır ki, dayandık 

, lan menner sütunlara lotluklar 
saçan yaygm ve bank saçaklan 
ile bir ya'laıuşı ve bir hayal kı
nkbğuu ifade ~er. 

Öbürü Erimekapıdadır; kavis 
'Karlyeye giden yol ne zil lerinin ahengi, mihrabının ve dı 

zaklar çizer bilir misiniz? ,, varlannm içe ferahlıklar veren 

lardır, ya birer Buhtunnam 
beklemektedirler. 1 

Zira bütün dünya ,.ıürcllerl- ~ 
nin hayallerinde hedef edindik
leri kutup Babile benzer şehir
ler kurmaktır. Babile ben.zer te
hirler ..• Yani hiç kıvnlmadan 
giden dümdüz ve biribirine mu
vazi caddeler .. Ayni boyda, ay
ni yapılışta evler ki, önlerinde 
;eaı.kalarmdaki bahçeler onla· 
n gözlere güzel gösterecekler
dir. Ve güncti bol, havayı bol 
alacaktır bu evler. Ve tepesin
den bakıldığı .zaman mmıta.zam 
murabbalarile bir ıatranç tahta
smı andıracak olan böyle bir 
şehrin içinde dolapnlar, büyük 
abideleri, mabetleri, ıütunları, 
heykelleri ne taraftan bakarlar
sa baksmlar derhal görebilecek-
lerdir. 

Bu sahifadaki oklu dar ve 
uzun resme bakınız? Cumbaları 
biribirine yapışmıı kara surıtb 
evlerin arasında bir keçi yolu gi
bi kıvranarak istifhamlar çi ren 
ıu sokağın dört adım ötesinde 
muhteıem bir eserin saklı oldu
ğunu keşfetmek hangi babay:ği 
tjn kindır? 

Sonra "ressam Münif Fehim .. 
in içlerinde derin bir hayret be-
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Bu ç8p1Uk, Mihrimah Sultan camflnln avlusudur. Ve Slnan'ın bu muhtefem 
eseri önünde ve fU sakatsız tadırvanın etrafını temizlemek lati1enlerln 

maksatları ne lmlt blleblllr misiniz? 

süsleri ve aydmlrklarile yarmı 1 larma lahana ve bamya ekmek 
düşünmeden yaşayabilen ve her istediklerini bana söylediler. 
saniyeden bir bqka saadet .Jıte Mussolini ~özümüzün ö
mnan hayal kmkhğına henüz nunde ... O, Romanm buldutu 
ğ ' b' k Buhtunnaaırdır. Bir kazmacı u ramamış,, taze ır genç ızın rd ı..... · ı· 

. . . d. o usunUJl ~ma ıeçmıı, e ın-
portresu~ı ~ızme~te. ır.. . de kazma yakup yıkıyor Roma-

Ve bu ıki esenledır ki,Smanm yı. İtalyan gazeteleri yazıyor 
dehası adına mimarlık denilen ki: ••Faıizm dar ve çapraıık so
durgun satrhlar ve yobaz mi- kaklara, bakılmamış bir çiçek 
kaplar sanatına empresyonist tarlasında bitmiı yaban otlan 
bir heykeltraşi çeşnisi vermekte gibi tarihi abideleri saran eski 
dir. evlere, pl!nsız Romaya harp 

Bunun avlusunu temizlemek ilin etmittir. 
isteyenlerin güvercin gübreleri- Niçin? 
le dolu olan bu avlunun toprak- İtalya kıralmın oturduğu şeh 

ri güzelleştirmek ve bir tarihin 
hatıraları önünde durup bir dev
ri hayallerinae canlandmnak 
veya gösteriş olsun diye "Ben 
Romaya da gittim" diyebilmek 
için o pis Tiber nehrinin kıyıla· 
rma akın eden seyyahlan ço
ğaltmak için. 

Ve istatistikler gösteriyorlar 
ki, kazma Romada santanat sür
meğe başladıktan sonra l tal yan 
payitahtında seyyahlarla do
lup taşmayan otel kalmamakta
dır. 

Halbuki şu İstanbul, şu bed
baht İstanbul, hem on asırlık 
bir Şarki Romanın hem beı a
sırlık imparatorluk Türkiyeli
nin h~ ~ır3larile doludur; hem de 
çok muvaffak olmuı cümhuri
yetçi bir ihtilalin dünyanın her 
taraf mdaki askerlere, kadınla
ra, çocuklara, zenginlere, herke
se saldığı hayretle dolu taptaze 
bir merakı istismar edebilecek 
vaziyettedir. Ve bu böyle iken 
aman Rabbim, bu Istanbul ne 
feci haldedir? 

Klot Farer revksizliğine uğra
yarak, kAh bütçe darlığı içinde 
kıvrandığuu söyliyen eski bir 
şehremini 1darei maslahat_, çı1ı 
ğı ile du.ımerek beğenir gibi ol
duğumuz bu yampm sokaklı 
.mnıı nasıl bir çöplük olduğuna 
anlamak meğer yalnız büytik 
camilerin müezzinlerine nuip 
olabiliyomnIŞ. Bunu geçen gün 
Mihrimah Sultan camiinin mi· 
naresine çıkınca anladım. 

• 
Şimdi derhal kazmaya sanl • 

mak istiyorum. 
Evet benim içimde bir Buhtun 

nasır canlandı. Ama. •• Kaç para 
eder? 

Ben saltanattan vazgeçen bir 
hükQmdar namı tacmı verirse 
beynimde beliren Buhtunnam
lık kamuwm tıpla öyle iki etım. 
le tutup bu işin adamına uzat• 
mak isteyorum. 

Ka.zmanm bu tehirde mevda· 
na çıkaracaft terefli sanat Bi· 
zana değildir. Biziz. 

Nlzameddln NAZiF 

liren gözlerle ve acıya acıya ba
karak çizdiği renkli krokiye ve 
öbür küçük resimlere bir göz 
atınız... Bn"'' .rdan biri Ka
riyenin c e n u p d ı va r 1 a r ı • 
na ip gerip nasıl çama

ı ıu serdiklerini. diğeri iae Kari• 

(Bu krokiyi Reuam Mlnlf yapmıfbr) 
- • • • Nihayet, kara surath, yıkık evler ar,.... ~n 
Kariyenin kubbesini seçmek bize nas.b olablldl •• 

Ben İstanbul ıehrini birçok 
lstanbullular gibi ve zannede
rim ki, Buhtunnasmn Babili 
sevdiğinden daha çok •.everim. 
Boymnuzdan yüksek olan evle
ri arasmda dolaıırken kih bir 

.. Kuıubeterıe DrtDlmeaı az 
geliyormu, glb dıvarlarına 

·çiviç•kıp çı.matır aaıyorıar 



TAN================================================ 
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Papa, Bizansa Yardım Etmek Şöyle Dursun 
İmparatora Cep Harçlığı Bile Vermemişti de 
Adamcağızı Alacaklılar T evkit Ettirmişlerdi, 

'· TUrk olmadıOmı anlayınca üzerime öyle bir saldırdılar ki gUç kurtuldum .. ,, 

Zira keşişler Bizans payıtah
tında bir imparatorun hiç bir 
suretle sözlerini dinlememezlik 
edemiyeceği hemşehrilerdi. 
Hatta bu binbir Manastırlı şe -
birde denilebilirdi ki hemşehri 
demek artık bir parça da keıiş 
demek olmuştu. Feaketleri'D. 
artması, işlerin azalması kendi· 
lerini lsa'ya vakfedenlerin ye -
kununu kabartmıştı. Bizansm 
günden güne kuvveti eksilen, 
kıymeti azalan ordusundaki z:a
bi tlerle neferler bile birer keşiş 
sayılabilirdi. Zira bunların her 
biri, çevirmek istenilen bir dala
verayı, bilmem nasıl bir kera -
met göstermiş olan şu veya bu 
azizin hatırası aJtmda gizleyen 
filan veya falan tarikate men • 
sup bulunuyorlardı. 

Demek oluyordu ki kilise me
selesi bir vicdan, bir telakki me
selesi olmaktan çıkmıştı. Söz
lerini dinletmek isteyen bir im
parator için bunları avuç dolu
su para sarf ederek satın almak
tan başka bir çare yoktu. Yum
ruk kuvvetile iradelerini dinlet-
mek isteyenler hatalı bir yola 
sapmış olurlardı. Böyle bir ha -
reketin muvaffak olabileceğini 
tahmin etmek imkansızdı. Nite
kim yapılan bütün tecrübeler 
manastırların öyle kolay kolay 
başı ezilemiyecek bir kuvvet ha
line yükselmiş bulunduğunu Vi
laheme 'ye anlatmıştı. Bunun i
çindi ki garp hıristiyanları ile 
srkı bir bağlılık yapmaktan ba.~
ka bir çare görmedikleri halde 
imparatorlar bu işi bir türlü ba
şaramıyorlardı. Manastırlar öy
le cahil serserilerle dolmuş bu -
lunuyorlardı ki, Osmanlı Türk -
!erinin Çanakkaleden Rumeliye 
geçmeleri ve Bizansın her gün 
bir kolunu veya bir bacağını bu
damaları bile bu keşişlere impa
ratorun meramını anlatamıyor -
du. 

Bununla beraber bir gün gel
di ki Vilaherne keşiş tehlikesini 
dahi göze alarak Roma ile uyuş· 
mak mecburiyetini duydu. Ya -
ni bir imparator "ben kiliseleri 
birleştireyim de isterlerse keşiş
ler beni devirmeğe kalkışsın -
lar,, dedi. Ve hatta bir gün A • 
yasofya'da ibadet ederken öldü
rülebileceğini dahi düşünüp gö· 
ze alarak bu karan verdi. Bu im 
paratorun adı beşinci İyovan -
nis idi. Edirne ve Dimetoka'nın 

[ Bertırandon dö la BrUgiyer] 
Türkler tarafından zaptedildi - ciye uzatılan sadaka kadar ol -
ğini görünce aklı başından git- sun bir yardımda bulunmuyor -
mişti •.. ve; du. 

- Ne olursa :olsun ... - de - Bu "lyovannis,, Kostantini • 
mişti • Oyle de böyle de ölüme ye'ye dönünce beyhude yere si
gidiyorum. Ortodoks papasla - yasi yardımlar bekliyerek gö -
nnın ellerinde ölmezsek, zaten çünce yerine geçenler de bu acı 
--~ ~~- ~ ___ .__.._ 
cağu. de yürümüşlerdi. 

Ve (1369) da büyük bir gale- Evet... Büyük hrristiyan ka-
re binerek Romaya gitmiş, papa labalıklarmdan bir yardım gel
beşinci "Urben" tarafından ka - miyordu ama Bizansa yardım 
bul edilmişti. Genç Türk lmpa- gelse gelse gene ancak bu garp 
ratorluğunun günden güne par- hıristiyanlarından gelebilecek -
tayan talihi bu bedbaJı.ti o ka • ti. Binaenaleyh herkes talihini 
dar korkutmuş bulunuyordu ki bir defa denemeğe mecbur olu
ve öyle ölçüsüz sözler söyliye • yordu. 1425 te Imparator Ema
rek papadan yardım istemiş ve nuel de ayni esaslar üzerinde 
ona öyle köpekçe yalvarmıştı ki durduğunu ilan etti: 
beşinci Urben bu vaziyetten is- Yardım gene beyhude bek· 
tifade etmekte gecikmemişti. lendi. 
Ve zeki bir manevra ile "Alla - 1437 de sekizinci lyovannis 
hm eline emanet edilmiş olan,, La tin ve Rum ortodoks kilisele
mukaddes ortodoks payıtahtm- rini gene birleştirmeğe kalkıştı 
dan .ayağına kadar gelen orto • ve "1438,, yılında Roma yumu
doks imparatoru hemen katolik şar gibi olunca Bizans patriği i
mezhebini kabul ettirivermişti. kinci •'Jozef" ile birlikte Vene

Maamafih beşinci Iyovannis 
buna rağmen kuvvetine inandı
ğı garp hıristiyanlarından en u
fak bir yardım bile temin ede -
memişti. Hatta, kendisine cep 
harçlığı bile alamamıştı ki dö
nerken borçlular yakasına ya -
pışmışlar, kendisini Venedikte 
tevkif ettirmişlerdi. 

Bu, hakikaten ibretle üzerin
de durulacak bir tarih hatırası-
dır. On asırlık bir tacı başında 
taşıyan bir imparator "vatanı 
kurtarabilecek yardımlar bula -
bilirim,. vehmiyle bütün dünya
nın gözü önünde hemşehrileri -
nin lanet, hakaret ve isyanını 
bile göze alarak "irtidat,, edi -
yordu da, Roma'nm katolik pa
pası beşinci "U rlıen,, bir kilise 
kapısında şapka açmış bir dilen-

dik yoluyla Italyanm Ferrare 
şehrine gitti. Orada büyük bir 
kilise meclisi kurulmuştu ve u -
zun, ama çok uzun münakaşa -
Iardan, çalışmalardan sonra ni
hayet 1439 senesi temmuzunun 
altıncı günü Filoransa şehrinde 
şark ve garp kiliselerinin birleş
tikleri resmen ilan edilmişti. 

Ama yardım... O semavi, o 
görülmez, elle tutulmaz, garip 
hayali yardım gene belireme -
mişti Bizans ufuklarında ... 

Bitakis ... Fazla olarak Kayser 
sekizinci lyovannis, 1440 sene
si şubatının birinci günü Kos -
tantiniyeye tekrar ayak bastığı 
zaman bütün manastırların ke
şişeleri üzerine saldırıp ağza a
lınmadık küfürler ve hakaret
lerle karşılamışlardı bedbahti. .. 

(Arkası var) 

Seyhan Vilayeti 
cümeninden: 

Daimi En-

28-3-935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulan ve 18-4-93 5 tarihinden itibaren de 
müddeti on gün uzatılan 9793 lira 37 kuruş keşif tutan 
Adana koşu yerinde yaprlacak tribün inşaatı 935 senesi 
mayısın dokuzuncu perşembe günü saat onda pazaılık
la ihale edilecektir. 

İsteklilerin Vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. (2341) 

HiKAYE 

Bir Mektuba 
Ceva b: 

Bana mesut olup olmadığımı 
soruyorsun Ezel. Hiç tereddüt 
etm"drn kederin en hafıt göl
gesi bi .le hayatımı karartmadı · 
ğını c.öyJiyebila im san.,. Fakat 
mesut 0~mak ... Buna rtiışünme · 
d~n, birden bire "evet .. d;yemi
yecegim. Çünkü Seni l~ayı alalı 
dah;,,, \.!.ii:·t av oldu. Bu ka.:lar kı
sa bit zamanda üç sene süren en 
kederli. ıztıratıh bir aşk nıace -
rasm,l;:ın sonra or.a 1'c:ıvuşmam 
hala :nanarnadıgım b:1 hadise 
gibi geliyor: sen ki ben;m Seni
hadan sonra ve tabi! bir kadın 
gibi <le~.;il, b·vm dünyamızdan 
olmıycrn iyi bi1 insan gibi ~ok 
sevd .ğim bir ~adınsm · ve en ız
trraplı günlerimde beni tesel1i 
eden yegane insandm; sC1na ha
yatm rzl olciı1ğu gibi yazarak 
mes:1t vlup o•madığnnt ben sen
den ö~:-enm~k ;stiyorı ırı Çün -
kii sen emint•n ki h\!ı ~eyi ben
de·ı cfaha du.r.ansız, buğusuz 
gören gözlere malik sin. Her 
şeyde.1 evvel şunu bil l!: Ezel; 
kend•ı!)den geçmiş bir h~kle
yim. Fena manasına de~11, ken
dime dair düşüncelerin günden 
güne kaybolduğunu demek is -
tedim. 

Titizliklerimden; sinitHHkle • 
rimden bir teki kaldı. Temizlik, 
temiz çamaşır, temiz havlu ı U. 
zatmağa ne hacet, bunları bilir
sin. Hele kızmak, darılmak hu
yum büsbütün kalktı ortadan! 
Bilmem belki de kızacak şey 
yok ta ondan. 

Bu kır evine yalnız Senihanın 
çok istediği için değil, beninı de 
bayıldığım için geldik. Belk' i
kimiz de hiç kimse taraf1ndan 
görülmeden, işitilmeden ya~a -
mak zevki olduğu için. Her ağa
cı, her otu. her çalısı çocuk1u -
ğumun bin bir hatırasile dolu 
bu tepede çiçek yetiştirmeğe uğ 
raşıyoruz onunla! Çiçeğe baytlı· 
yor bu kadın! Esmerlerin daha 
ziyade can yakıcı fettan ve az 
hassas olduklarım sanırdım. 
Halbuki, Seniha bunun tama -
mile aksi Q"ktı. ltc sen~ . aı;k;ı. 
ouıuau KO=?arKCn 'bana KCilOlffil 

kaybettirmek için her hileye te
şebbüs eden bu genç esmerin ha 
lini görsen şaşardın. Çok sevil
mekten üstüne tahaf bir dur -
gunluk geldi. Ona hak vermi -
yor da değilim.Çünkü benim gi
bi hassas bir erkeğin sözlerine 
inandı ve inandığına nadim ol
madı. Onu nasıl sevdiğimi sor
ma Ezel. U zerine titriyor; fakat 
mümkün olduğu kadar göster
mek istiyorum. Farkına varmı
yor mu zannediyorsun? O kadar 
iyi biliyor ve anlıyor ki onun i
çin çıldırdığımı, sevincinden, 
bu ahengi bozmaktan korkuyor 
gibi parlıyor iri; kıvılcımlı si -
yalı gözleri. 

Ara sıra musiki yapıyoruz. 
Beni ve şimdi onu seven dostlar 
eksik olmasın; davetli, davetsiz 
istifade ediyoruz. Onun daha zi
yade bizim musikiye, benim de 
frenk musikisine meftun oldu -
ğumu sana kaç kere söyleme
miş mi idim?. Fakat şimdi an -
hyorum ki şu veya bu musiki 
diye bir şey yokmuş. Şarkın ve 
garbın musikisi ayn değil; ara
da duyguyu ifade etmekteki 
teknik farkından başka bir şey 
yokmuş. Fakat o biraz kıskanç 
bu hususta! Bana "her güzel şe
yi her hisseden insan çok se
ver,, dediği halde geçen akşam 
geç vakit Bükreş (Çigan) mu -
sikisini dinlerken ona "ne güzel 
çalıyorlar; insan bunları dinler
ken genç ve güzel bir kadını be
linden koluna dolamış gibi his
sediyor kendini,. demiştim. Ba
na azıcık cianldı ve bir müddet 
somurttu. Acaba niçin? Kendi
nin hem güzel hem çok genç ol· 
duğunu hissetmiyor mu dersin 
Ezel? Sonra onu uzandığı min
derin üstünde gidip kucaklamış 
ve "burnunun üstündeki çiller 
bak, beşken altı olmuş,, demiş
tim. Gözleri birden bire parla -
mış, "demek yüzümdeki çille
rin sayısını bilecek kadar beni. 
seviyorsun,, diye kuvvetli kolla
rile beni kendine doğru çekmiş
ti. 

Sabah kahvaltımızı ve akşam 

r~e~"1°«! ~~~ r , .~ ·y ı . .,,~._ .:wı ~ 

~ le1J.Neler 
ilk Sevgilisini Unutamıyan Koca
Evlenmek ihtiyacını Duymıyan 

Yaşlı Adam .. ~ 
Okuyucularımızdan aldığı-

mız mektuplara ayrı ayrı cevap 
lar veriyoruz. Fakat bu cevap· 
lardan umumi bir kaide çıkarıl 
mamasını dileriz. Çünkü şunu 
tekrar etmeğe mecburuz ki, her 
kaide her ferde uymaz. Onun 
için kadın ve erkek atkadaşlar: 
halinizi burada mektuplarını o
kuduklarınızın haline benzete· 
rek verdiğimiz cevaplan kafi 
görür ve bize ayrıca mektup 
yazrnağa lüzum görmezseniz al· 
danırsımz. Bazı küçük farklar 
var ki, büsbütün baska tedbirle
re lüzum gösterir. ~ 

• 
Aşık ulanlar, sevgilileriı1İ ·;. 

lünciye kadar unutamıyacakl<l 
rını sanırlar. Ya ayrılır, yaıhut 
kaybederlerse bu, dünyada tela
fisi kabil olmayan, belki kendi
lerinin de ölümile neticeleneck 
olan en büyü' felake+-dr. Halbu
ki felaketler insanların kalbin
de ilk günlerdeki acılarını mu
hafaza etseler yeryüzünün sa
kinleri ne kadar azalırdı ... 

Çok defa felaketlerin acısını 
uzun zaman muhafaza etmemiz 
unutamıyacağınıızı sarunanuz-
dan ileri gelir. Okuyucularımız
dan Ali Nuri'nin başına gelen 
acı da bunlardan biridir. Bu 
genç arkadaş bize yazdığı mek
tupta diyor ki: 

Yirmi beş yaşında bir gen· 
cim. Bundan üç sene evvel yap
tığım seyahatte bir ecnebi ka
drnile tanışmış ve bir müddet 
orada, bir zaman da burada va
kit geçirmiş,· kadını sevmiştim. 

Fakat kanın memlPketine 
uvuuu, 111r:-1I.rifpıaşıyurat:tl!.- "Jon· 
ra/arı mektupların arkası kesil
di. Ônu unuturum ümidile ev
lendim. Çocuğum oldu. Fakat 
ecnebi kadını unutamadım. Bi • 
/akis sevgim günden güne art
tı. Beni bu hususta teskin eder· 
seniz belki bu aşk derdinden 
kurtulmu~ olurum. 

Ali Nuri'nin evlenmesine, ço
luk çocuk sahibi olmasına rağ
men esıki sevgilisini unutama· 
ması, kalbinde onun yerini dol· 
duracak bir sevgi bulamamasın
dan başka ne, ile izah olunabi
lir? .. Maamafih ne de olsa dedi
ğimiz gibi zaman her derdi, her 
acıyı, her sevgiyi unutturur; 
' 'Unutamadım, unutamıyaca-

yemeklerimizi, kendi elimizle 
süslemeğe; çiçeklemeğe uğraş -
tığımız bahçemizde yiyoruz. Sa
bahları kahvaltıdan sonra beni 
(Bebek seti) nden işime sela
metliyor. 
Bazı sabahlar, her nedense 

bana daha düşkün yarı yola ka· 
dar getirerek yollıyor, akşam 
ları Bebekte buluşup, yokuşu be 
raber çıkarken bütün günü bin· 
birimizden ayrı geçirmeğe nasıJ 
katlandığımıza şaşıyoruz. 

Bu sene Boğaziçi hala ilkba
har gibi serin. Ne kara tavuk
lar; ne tarla kuşları susmadılar. 
Omrümde tarla kuşunun sesini, 
hüzünlü şarkısını duymamış bu 
taze bunlara benden daha fazla 
düşkün oldu birdenbire ... Hele 
tarla kuşlarının göklere yüsele 
yüksele insanlardan uzaklaşmak 
istiyerek söyledik1eri şarkılara o 
kadar meftun ki bazı sabahlar 
benden evveı uyanarak daha he
nüz sabahın ıslaklığı insanı lir
pertirken kırlara fırlıyor. 

Iki yaz evvel biribirimize his
settiklerimizi söylemeğc başla • 
<lığımız ilk zamanlar bana "şim
diye kadar mesut olmak için ne 
elmas; ne kürk, ne otomobil dü
şündüm diyen Senihayı bu çi -
çekli dekor içinde mesut görü -
yorum gibi hissediyorum. 

Bana gelince. vallahi Ezel; 

ğrm,, diye daima kendi üzerin
de telkin yapmamak, bir de ço· 
cukla süslenen yuvaya bağlan
mak bu nisyanı daha çabuk ha
zırlar. 

• "24 yaşrndayim. Henüz ev-
lenmedim, henüz evlenmek ar
zusunda da değilim, böyle bir 
ihtiyaç duymuyorum." 

Bunu bize uzun bir mektup 
gönderen okuyucularımızdan 
Sadri lyican yazıyor. 

Bay Sadri gibi kırk yaşını 
geçtiği halde evlenrniyen erkek 
çoktur. Fakat çoğunun sebebi, 
evlenmek ihtiyacım duymaması 
rleğil, bu ihtiyacı duyduğu ha!
ti e tereddüt etmesi, karar V.?re
rn •!mesi ve bir de aradığını bu
lamamasıdır. 

Bay Sadri'nin bekar kalması 
oldukça istisna teşkil eden bir 
sebebe dayanmaktadır: 

İstememek, ihtiyaç duyma
mak ... 

Bana kalırsa Sadri lyican 
kerıdi kendine bulduğu bu s~
bepte aldamyor. Çünkü u !U:t 

mektubunun bir noktasında: 
"Arkadaşlarla başbaşc., her 

akşam bin bir bahis etrafında 
tatlı tatlı konu§mak dururken 
beni hiç anlamıyacak oları biri
sile kapanrp kalmak neye iyi?" 

Diyor Demek ki, ona evlen
mek ihtiyacını unutturan arka
daşlarıdır. Vakıa evlenmek ihti
yacı da benliğin mübadele edi· 
lebileceği bir arkadaş bulmak 
ihtiyacından başka bir şey de
ğildir. Bazan insan bu ihtiyacı 
aosuarıa tatmın edebilir. ~~akat 
her zaman ve daima değil ... Bir 
yaş gelir ki, o zaman bu müba
dele ancak kadınla, insanın ka
dını ile kabildir. Edvar Karpan
ter isminde maruf bir müellifn 
şu sözleri ne kadar haklıdır: 

"Ruhun en hararetli arzusu 
nedir. bilir misiniz? Bütün ben 
/iğini her zaman mübadele ede
bilecek mukabil cinse mensup 
bir insanla birleşmek... Ondan 
hiçbir şeyini gizlememeli, onun 
vücudunu kendi vücudu kadar 
kıymetli bulmalı. Onunla ara
sında hiçbir fark görmemeli .•• 
H ayatınrn bütün sevinçlerini, 
bütün kederlerini onunla payla
şabilmeli ... işte ruhun en hara· 
retli arzusu .. " 

hayatımızı olduğu gibi görebi
lecek kadar uyanmadım daha l 
Uç senelik bir hayalin doğru 
çıktığına hala inanamıyorum. O 
nu bana inandıracak senin gtbi 
bir dosttur. Bu yazdıklannu hi
çe say. Gelecek hafta; misafir o
damız hazır olacak. Seniha ve 
ben gelip seni alacağız. Bir ay 
bizde kalacaksın. Şehitlikten 
temmuz mehtabını beraber sey
redeceğiz. Senin sevdiğin arka
daşları da haf tada bir kaç gece 
çağırırız. 

Hem bu mektupla sana haya
tımızı iyice anlatamadığıma ka
niim. Bizi yakından görür ve 
mesut olup olmadığımızı tetkike 
imkan bulursun. Fakat sen o 
kadar iyisin ki çabucak benden 
fazla onun dostu olur, çıkarsın. 
Ne zaran var. Ben kendimi da
ha ziyade sizin hissettikten son
ra! 

S E' M 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
~ 2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 
Muayenehan~ ve e" telefonu: 

22398. Kışlık telefonu 21044. 
3220 
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Mükafat ve ceu sayı/sn 

Dii.n sayılardan bahsedcr.ken 
•ncak tri.k ıkısmuıa yani aşağı
:Ya Yazılan löve sayılarının oyu
nıın bitmesine müessir olduğu, 
~~· plafon kısmına yazılan mü-
afat ve ceza sayılaıuun sadece n . 
etıcede kazanç veya kayıp nok 
~stndan ehemmiyeti bulwıdu
(Unu anlatmıştrk 

Bugün plafon kısmına yazıtn sayılan anlatacağız: Plafon 
snuna iyi oynama ve fazla 

:Yapma -ayılan ile on~.·ler, 
tleınıer ve cezalaı yazdır. 

İyi oynama (veya tam yap
lll~) sayısı: ':"aahhüt edilen 
~ile miktarı tam yapılIMa ıJla
?.11 kısmına 50, kontr varsa 100, 

6Urkontr varsa 200 sayı yazılır. 
.. Fazla yapma sayılan: T"a~

hut edilen trik adedinden fa ,J;ı 
~aptlan boher löve için plafon 
Ismtna ellişer, ko. Jarsa yü-

ler. sü11kontr varaa ilci yüzer &a• 

Yı yazılır. 
(İstanbuld.:ı. oynam.. plafc~ı 

~tiçte taahhüttc;ı fazla yapı• .n 
11.k löve için 100, diğerleri için 
ellişer; kontr varsa ilk löve içıin 
20o, diğerleri için yüzer; sür
~ontr varsa ilk löve için 400, di. 
gerleri i~iıı Lcişcr yüz ya.ı.~nak
tadır.) 

Cezalar (eksik töveler için): 
1'aahhütte11 oksilc ofarak yapı
lan beher löve için ha,nn taraf 
l~hine yüzer, kontr varsa ikişer 
Yüz, sürkontr varsa dörder yüz 
Yaz11tr. 

(lstanbulda oynanan plafon 
briçte taahhütten ek.sik olarak 
Yapılan ilk löve için yüz, diğer
leri için ellişer; kontr varsa ilk 
löve için 2r" di,:erleri için yü
tcr; sürkontr varsa ilk löve 
İçin 400, diğerleri için ik~.er 
Yüz yazılmaktad . . ) 

Önörtcr: Her rengi.1 as, rua, 
Uc11Jı1 v a,h; w \o ..,.Lı.lı.40u b ir o..ı.Öı 

dür. 
Ko.7.Un dört er- kU bir oyuncu-

nun elinde ulunursa 100 sayı 
200 yazar. 

Kozun dört onörü bir oyun
cunun elinde ve :. .. şincisi arka
da~.nda olursa 150 sayı "azar. 
(lstanbulda bu, yazılu..::ma::ta
dı;.) 

Kozun beş onö1 ~ .ir oyuncu
nun elinde olursa 200 yazar. 
(Istanbulda ha~ ·an 200, bazıla
rı 150 yam.aktadrrlar.) 

Sanzatu oym::ur.ken dört as 
bir oyuncwı~ı eliı . .le bulunursa 
200 yaazr. 

Şlemler: Altı trik yani on iıki 
löve yapmağa küçük ~lem, yedi 
trik yani on üç !övenin hepsini 
Yapmağa büy::· r• "-:1 ismi ve
rilmiştir. Küç::k- şlem yüz, bü
YÜ'k şlem iki yüz yazar. 

Şikarı: Ö JUncuı . lan birisin
de koz bulunmamasına şikan 
denir. Şikan için sayı yazılmaz 
(Fakat Istanbulda şikan olan 
tarafa 50 sayı yazılmaktadır.) 

Önör ve şlemler için yazılan 
sayd~r kont. ve .. ünkontr ile de
ğişmez. 

İlk manş y~pılmca plafon 
kısmına yüz sa .. yazılır (Istan
bulda 200 yazılmaktadır.) 

Rabırı kazanan yani ikinci 
l"?ıanŞı yapan taraf plafona dört 
Yüz yazar (Istanbulda 500 yazıl 
l"?ıaktadır.) 
Rabır bitince iki tarafm !ayı

l~rı toplanır, yekOnlar biribi
r-ınden çrkarılır. N e~ice. fazla 
&ayı ya~mış olan tarafın kazan
cını teşkil eder • 

~enler için 

~ 
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Riğıdı (S) venniıtir. 

Jaha nazik 
Olamaz mıyız? 

Her yeniliğin bir para işi ol· 
duğunu ileri sürenlerle nezaket 
bahsinde ayrılacağım. Hem so
kakta, hem de evlerimizde daha 
nazik olmak şüphesiz ki, bir pa
ra meselesi değildir. Milli var
lığa para sarf etmeksizin daha 
ince Dir nezaket aşılayabilirsek 
büyük kazanç temin ederiz. Asa
bmuz düzelir ; kavgalar azalır; 
intizam avdet eder. Nezaketin; 
odaya bir kadm girince ayağa 
kalkmaktan ibaret zahiri bir şey 
olmadığını biliriz. Dc-.ha kıy
metli olan şe} ayağa kalkarken 
gösterilen etvardır. Nazik olup 
olmadığınız daha ziyade bunun
la ölçülür. 

Bazı insanlar vardrr ki, tanı· 
madıklan bir doktora, bir res
sama, bir artiste gecenin saat 
on birinde telefon edip, kendile
rinin kim olduğunu söylemeğe 
hacet görmeksizin onlardan er· 
tesi gün için bir randevü iste
mekte hiç nezaketsizlik müla
haza etmezler. Bazılan da sö
zünüzü yanda kesip yarım saat 
size midelerinin gaz yaptığın
dan yanar yakılırlar. Tabii ol
makla, nazik olmak arasında 
çok az fark vardır. Oturup 
Kaklkrnasmı en iyi bilenler; da
ha ziyade h bii insanlardır. He
le her şeyde kendini öne siiren
lerin nazik olmaları hakik~ten 
pek güçtür. Bunlar bütün ha
yatlarınca; öne geçmek için ö
tekinin berikinin hakkını yiye
cekler, hürmetsizlik edecekler 
ve hiç bir zaman nazik olamıya· 
cak tiplerdir. 

Ahlak ilen 7':l'lce t: """"c"'"d" cT. 

kr bir !>ağ vardır. Bunu harp 
sc:>nu ~ıze en göze çarpacak şe
kıldc ıspat etmiştir. Harpte o
turup kalkmak; frenkç .. tabirin
ce etiket hakkındaki eski inan
larımızr az çok kaybettik. Her 
halde aldırmaz olduk. Bunun 
sonunda insanlar biraz daha ah
lak mefhumundan uzaklaştılar. 

Utanmak hislerimizin de bu 
meyanda azaldığını görmek 
mümkündür. Evinde çahşan bir 
kadm kapıyı açmadan evvel ön
lüğünü çıkarırdı. Kocasını sev
ır ..-e bile bu muhabbetsizliğini 
başka erkeklerin kucağına otur
makla ilan etmezdi. Şimdi bu
nu ayıp saymamakla hata etti
ğini kendi de anlıyor zannede
rim. 

Etiketi, sofrada ~atal ve bı 
çağını iyi kullanmakta; davete 
göre tuvalet seçebilmekte bu
lanlar da yanılırlar. Çünkü mu-

(S) üç kör taahhüt etmiştir. 
(Ö), pik damını oynar. (E) 

2s ile alarak tekrar pik gelir. 

(S) ikinci piki keser. Eğer ha 
stmlard~n birinde dört koz çık
mazsa, kozdan bir el knybetse 
de taahhüdünü yerine getirme
si temin edilmiştir. Yegane teh 
like, hasımların kendi!sine tek
rar pik kestirtmelerid.fr. Bina
enaleyh karo oymyarak eli mo-
ra · geçinneğe çalışmamalıdır. 
Çünkü bu vakit kaybettirir ve 
hasımlar bundan istifaı.: ecL 
rek ikinc.. defa pik kestirtrneğe 
muvaffak olurlar: sonra da koz 
......... "'- .. T rıı"vaffak r ' -- ·--,. 

r -

111 leı " "" "" : ~ -
koz kaldığı h .. Joc i,as .. mı~:-... ~.J. 
birinde iki koz kalmış olur. 

Prensip: Taa11hüdü yapan o
yuncu, koz empası yapmak için 
kaybedeceği Ve.(Ya ilk tövesini 
kaybedebileceği bir renkten mc 
ra geçmeğe çahşmamahdır. Bu 
suretle hasımbr vakit kazana
rak kağıt kestirirler ve elinde
ki kozların teYı1ikeli bir şekilde 
azalmasını tQnlin ederler ı 

ay) .-n zamanlar<la nazik olmak 
kafi gelmez. Çok kalabalık bir 
tramvay<la, yahut ta biT otomo
bil kazası esnasında da nazik o
labilmek şarttır. 

Bir çoklarının nazik olama
dıklarmdan " O da mı tasa .• di
ye alchnnaz gözükmek isteme
leri aldatıcı bi: şeydir. Eğer ha
kikaten tasa etmeseler, bunu 
ağza bile almazlardı. Muhak-
kak ki, hepimiz nazik olmak is
teriz. Çünkü bir insan dostları
nın sempatisini; tamdıklarmın 
hürmetini kazanabilmek için na
zik olmak mecburiyetindedir. 

Nezaket; yalnız davetlerde; 
çaylarda değil; insana iş haya
tında da bir şeyler kazandırır. 

Geçen akşam bir banka direk
törünün de davetli olduğu bir 
ziyafette bir tüccar dostum ulu-

orta bankaları tenkit ediyordu. 
lş adamı olmadığnn halde bu 
zavalh do~uma ne1drm. Cünkü 
bu banka direktörünün ya~n bu 
tüccara bir kredi açmıyacağın
dan şimdiden şüphe etmiyorum. 
Ticarette, dükkancıhkta da ne-: 
zaket önde gelen şartlardan bi· 
ridir. Hele satıcılar bızde bu 
mühim noktanın oynadığı rolü 
hiç kavrayamamışlar gibi geli
yor. Nezaketin aile hayatından 
başlıyarak dışarıya yayıldığı 
muhakkaktır. Bunun için de 
her şeyden evvel ana ve baba
nın çocuklara iyi bir kopye nü
munesi olmaları şarttır. Neza
ket işinde bence kadmlann oy
nadıkları rol tesir itibarile en 
derine köksalar. İşten yorgun 
argın gelen kocasını, mektepten 
dersini bilmediği için azar işi-

terek gelen çocuklannın sinir
lerini naizk tavırları. sakin ha· 
li ile yatıştıracak hep kadındır. 
dır. 

Nazik oluyorum diye sadece 
her şeye teşekkür ederim de
mekte maksadı temin etmez 
Bu teşekkürün samımi olması
nı. içten geldiği belli olması la· 
znndır. Her halde nezaket bah
sinde büyüklerimizin, küçükle
rimizin ihmal ettiğimiz bir çok 
işler var. Ana ve bl banın na
zik olması. çocukların da terbi
yeli, hatır sayar; şen bir nesil 
olarak yetişmesine yardım ede-
ceği için ilk işin bizlere düştü· 
ğünü zannediyorum. Daha na. 
zik olmanın hiç te güç bir ic: 
madrğ-ına inamvonıM. 

ı ak 
~ meli? 

"ıKfNCI GON 
~.,.c yemeğiı 

100 gr mercimek tereyağlı •oo 
200 g"ram parasa zeytinyağlı l01,.. 
Bır armut 6~ 

Ak~am yemeği ı 
2 yumurtalı ve domatesli 
omlet 200 
Kereviz tereyağlı 70 
Eir elma tatlrsJ 65 

Mevsimlik tuvaletlerden 1 Kalori yek4nu 900 

KADIN SAÇLARINOA GUZELLIK 

Saçların güzelliği bahsine bu 
sütunlarda kim bilir kaç defa 
temas edeceğiz. Çünkü hep bi· 
liriz ki, bir kadının hemen bÜ· 
tün güzelliği saçlarına bağlır!n-. 
Kadının bütiın görünüşünü de
ğiştiren, kadını bambaşka bir 
hale sokan saçlarıdıı. Kadm bir 
davete, bir lokantaya, sinema 
ya, tiyatroya, baloya, çaya, hu
lasa nereye giderse, evvela gö
zü çeken saçlarıdır. Hangi tarz 
saç tuvaletinin kendilerine dcf
ha iyi yakıştığı hakkında tam 
bir fikir sahibi midirler? 

Bu suale kat'i bir cevap ver· 
mek hayli müşküldür. Saçla ·ja 

en büyük san 'at. asgari sasta.n 
azami tesiri elde etmektir. Çiin· 
kü saç, üzerinde her çeşitte is
lenebilecek öyle bir fantezi 
mevzuudur ki .. Saçlarda en ho· 
şa giden taraf, gözde bir flu in
tibaı bırakmasıchr. 

Bir albomda en güzel kadın 
saçlanna dikkat ettiniz mi? Bu 
di.kkatiniz her halde boşa git· 
mış addoJunamcsz. Beğenilen ve 
kendinize yakıştırdığınız bir 
saç tuvaletini berberinize tarif 
edebilirsiniz. 

Bununla berabe: bir hakikat 
daha vardr.- ki, onu da unutma
mak lazımdır. Saçını .cm berbe
rin zevkine terkeden kadınların 
başlan, berbere mlıtemadiyen 

tariflerde bulunan kadının ba
şından ekseriya daha güzel ya
pılmış oluyor. Çünkü bc.rber gö
zü, saçlann umurrJ heyetine ba
karak, ona göre şekil verir, ya
hut ona göre şeklini düzeltir. 
Halbuki saçını yaptıran kadının 
aynaya bakarak s3çl:ınnın her 
tarafına vereceği çeki düzenı 
idare etmesi kabil değildir. 

Daha iyisi, beğendiğiniz bir 
modele göre, berberinizle müşa-

vere etmektir. Fakat her halde 
kadın başındaki saç sıkışık ol
madıkça, güzellik tamamlanmış 
sayılamaz. 

Uyku ilaçları 
4 Uyutucu ilaç.tar için ne dü

ştlnürsünüz? Hi~ :ıtiphesiz lci, 
mümkün :>lduğu kadar kullan
mamak en iyisidir. Bilhassa 
suiis_tjroa1 tfue.m~k için ne y,ap
mak lazımsa ~ ""mahdtr. Eğer 
mutlak surette ı mağa ih
tiyac1nrz olursa s 
almalısınız. Çok de. azı kim
selerin. bılhassa kaCıınların u
yum'ak' iÇin bir, hatta iki kaşe 
veronal aldıkları ıg<?riilür. Bun
lar eğen u kulan düzelir v:e bir
kaç ay sorlra ilerde tekrar ıvero
nal almak nıecbun etinde ka
lırlarsa tki tfüligtam kadar al· 
malan kifayet -ede~. Bu miktar 
dahi ayni esiri yapacaktır. j 

Esmerlerde saçlar 
Bir bayan okuyı..cumuz soru· 

yor: Ben esmerim. fakat yüzüm 
daha ziyade yuvarlaktır. Bana 
uzun saç mı yakışır, kısa sa~ 

mı? 

Doğrusu bize öyıe gelir ki, 
enseye doğru uzunca saç size 
daha fazla yakışır, fakat saçı· 

nızı bukle yaparsanız, yahut kı
vırtırsanız, o zaman çehrenizi 
daha geniş gösterir. Bu mahzu· 
ru gidermek için bukleleri ba· 
şın ortasına doğru çıkmak üze
re kulak hizasını geçmeden en· 
sede toplamalıdır. 1 

Hafif ont · ıe saçlar, düz saç
lardan daim ... güzel görünürler. 
Sonra saçlarınızın uçlarını hep 
bir hizada bıraıcmaı.ıalısımz. 
Bütün saç tutamları hep ayni 
boyda olursa, şapkaya daha ca
zibeli bir şekil vermek mümkün 
olmaz. Bunun için de berberi· 
nize dam malısınız. 

B\..ı yrı yaz tuveletlerine yine sadelik h .. k ' d. 
Y k k • t 1 a ım ır . 

u ert ı uva ette sadelik ·· ll'k 
f t h 

. .. , g uz e ı ve 
zare e epsı goze çarp mıyorrTlu? 



TERBiYE BAHiSLERi 

Yalnız Oynıyan Çocuk 
Ve Şiir Dünyası 

Tekerrür etmek - Tekrar~ 
tekrenmek - (Fr.) Se repeter~-~ 
Tekessür etmek - Artmak, ~- ı 
mak - (Fr.) S'augmenter ....-lr. 
Tekevvün etmek - Oım.k, olupa
var olımık, kılınmak 
Tekid - Pekit 

Zamanımızın en tanınmış ru
hiyatçılanndan İsviçreli Jean 
Piaget, çocuk mantığı üzerinde 
yaptığı araştırmalarda şu neti -
ceye varıyor: 'çocuk mantıö-ı ile 
erkin mantığı arasında zanr~olun 
duğu gibi sadece bir derece far
kı mevzuu bahis değildir. Bu iki 
mantık arasında bir mahiyet, 
bir bünye ayrılığı vardır. Çocuk 
mantıkı, başta Levy Bruhl ol -
rnak üzere bazı Fransız sosyo -

aleme, ancak çocuğun egoccn- Tazamı ve niyaz etmek - Yakar. 1T""-------------. 
trique zihniyeti kanalından ge- mak 

Tekid etmek - Pekitmek, ~ 
Teklif - Önerge - (Fr.) ProPo'1" 

Tedvin etmek - Dergimek - (Fr.) tion 

· loğlarmın ortaya attığı iptidai 
zihniyetle, psikanalistlerin ve 
bilhassa Bleuler'in tarif ettiği 
autistique düşünce arasında ori
jinal bir mantıktır.,, 
Çocuğu konuşturalım; daha 

doğrusu çocuğu yapayalnız oy
narken veya arkadaşlarile ko -
nuşurken dinliyelim. Görürüz 
ki o, sanki bizimkinden büsbü· 
tün başka bir alem içinde yaşı
yor. Erkin mantığımıza tama
men yabancı olan bu alemi an
lamaktan, muhteviyatını ve bu 
muhteviyatın yekdiğerile olan 
münasebetlerini kavramaktan a
ciz kalırız. Çocuğun bütün gö
rüşleri, duyuşları, anlayışları 
"kendine göre., dir. Eşya ve ha
diseleri kavramada, tasavvur ve 
muhakeme etme de, hatırlama
da cocuk, bizim tabi olduğumuz 
kaidelerin tamamen dısındadır 
Derler ki insanları, ha~sasiyet: 
leri biribirinden ayırt eder; ze • 
ka ve mantıkları biribirine ben
zetir. Bu görüş, ancak erkinler 
için doğrudur. Oyuncaklarile 
oynarken birbirile konuşan ve 
anlaşmış gibi gözüken iki küçü
ğe dikkat edelim. İkisinin de 
düşüncesi, zihni faaliyeti birbi
rine ancak muhitleri dokunan 
iki ayrı daire içinde dönüp do
laşır. 

Çocuğun konuşmalarından, 
o y u n o y n a r k e n yaptığr 
jest ve hareketlerden, çizdigi 
resimlerden anlıyoruz ki çocuk, 
merkez i yine kendi benliği olan 
"egocentrique,, bir alem içinde 
yaşıyor; kendinin dışında kalan 
ve objektif bir mana alma
sı lazım gelen eşyaya, ha
diselere kendi " ben , ının 
adesesile bakıyor ; eşya ve 
h adiselerin yekdiğerile olan mil 
nasebetlerini, sebep ve neticele
rini yine kendi bakımından izah 
ediyor. 

Çocuğun kendine has olan 
zihni faaliyetine en müsait saha, 
oyundur. Burada oyun kelime -
sinden "ananenin öğrettiği ve 
bir nevi disiplinin bekasını te -
min ettiği,, muntazam ve maz -
but oyunları kastetmiyoruz. Bu 
nevi oyunlarda riayet edilmesi 
lazım g elen kaidelerin, gözönün
de tutulması gereken düzenler, 
kayıtlarla cocuk, erkin cemiye
tinden örnek alan çocuk cemiye
tinin tazyiki altında kalmakta 
ve zihni faaliyetinin hususiyet
lerini kaybetmektedir. Çocuğu 
yapayalnız, evin bir köşesinde, 
oyuncaklarile veya bizzat top • 
layıp şekillendirdiği tahta, bez, 
teneke, demir parçalarile oynar
ken tetkik etmek icap eder, Fe
kat ne kadar ihtiyatkar olsak 
yine yavruyu ürkütmeden mah
remiyetine girmek imkansızh -
ğile karşılaşırız. 

Çocuk tahta, bez, teneke par
çalarile kurduğu hayal alemine, 
yabancı bir gözün bakmasına, 
yabancı bir elin değmesine asla 
müsaade etmez. Her parçasını 
ayn ayrr yarattığı bu alemin 
kapısı erkinlere kapalrdır. Ço
cuk, bu hayal sarayının kapısın
dan girecek her yabancının bir 
anda her şeyi tahrip edeceğine 
kanidir. Bu alem hakkmdaki bil
gilerimizi, gizlice gözetlediği -
mizin çocuğun oyundaki hare -
ketlerine tuttuğu söz temposu
nu manalandırmakla, çocuklu
ğumuzun şimdi bize en karanlık 
gelen devirlerinden kalma silik 
hatıraları canlandırmakla elde 
ediyoruz. 
Delacroix der ki, bu vaştaki co
cuğun yarattığı alemde her şey, 
bir oyuncak ve bir oyuncak ta 
her şey olabilir. Boya, şekil, göl
«e. büyüklük, küçüklük, mekan 
ve zaman, sebep ve netice bu 

çerek girer. Bir ayna parçası, Tazib etmek - Rahatla etmek, azab 
onun için ucu bucağı olmıyan vemlelk 
geniş bir göldür. Odanın bir kö- ~if etmek - lki kat etmek, ikitle 
şesinde, iki iskemle arasında Tazim etmek - Büyiiklemek, ulula-
biribirinden günlerce uzak ola~ mak 
şehirler kurulur, yollar uzatı - TaziT etmdc - Azarlamak 
lır. 'Bir tanıdığımdan dinledim: Taziye - Ba~sağı 

Taziye etmek - Başsağlamak 
Altı yaşındaydım. Deniz kıyı- Tazmin etmek - Ödemek, tölemek 

smda bir şehirde oturuyorduk. Tazminat - Ödek, tölek 
Evimizin odaları o zaman bildi- Tazyik - Baımç 
ğim sayılardan daha çoktu. Giı- !:yik etmek - Sıkııtınnak, baı -

nümün büyük bir kısmını,daima Teadül etmeik _ Dengeımek -(Fr) 
gi.ineş alan bomboş bir odada Equivaloir 
oynamakla geçirirdim. Ancak Teahhur etmek - Gecikmek, artakh 
perdeleri olan bu oda, bana de - mak, geç kalmak 
nizleri, gölleri, kanalları olan Teali etmek - Yükselmek, yücel -

DiKKATi 

DiL TEMiZLENDiK
ÇE, AYIKLANDIKÇA, 
DUŞUNUŞUMOZUN 
KARGAŞALllll VE 
KARALTILARI DÜ
ZENE BiRER, AY
DINLANIR. ÜZ DfL 
SÖZLOllONDEKI 
SÖZLERiN YAYIL
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ
TUR. 

b m~ ucsuz, ucaksız bir ülke gibi ge- mek - (Fr.) Etre acquitter 
T«"allüm etmek - Öğrenmek T b' k ki ak., L-..!• lirdi. Pencereden giren ışıgw ın er ıye etme - A am UCJn&e-Teami - Görmezlikten gelme k (F ) A · 

aydmlattıgwı yerler, denı·z olur • T ül' (8 k Ad T me - r. cquıtter 
d 

eam a : a et, örf)-· örü - TcbCJTU _Verit_ (Fr.) Don 
u: gölgede kalan yerler. kara.. (Fr.) Moeura Teberru etmdc _ Veritte bulun-

Perdelerin ajurlanndan süzülen Teati - Alıp vermek, veri,rnek - mak - (Fr.) Faire un don 
gölgeyle karışık ışıklar, zik- (Fr.) Echange, Tebessüm etmek - Gülümsemek 
zaklı nehirler, kanallardı. üst- !~~:':u;;el Yardımlaf!Da - (Fr.) Tebeyyün etmek - Belginnek 
üste dizdiğim tavla pulları ile, Tebaiyet etmek_ Uyutmak Tebeyyün ettinnek - Belgirtmek -
o zamanlan hayal meyal duy- Tehaki etmcık - AO.lamsamak (Fr.) Etablir, prouver 

• T ebhir etmek - Buğulamak 
duğum Hayber kalesi gibi sağ- (Fr.) Pleurnicher Tebid etmek - Bengileıtirmek -
1 b. k 1 k Tebarüz etmek - Belirmek am ır a e urmuştum. Uzak (Fr.) Eterniser 

T charüz ettirmek - Belirtmek adalardan boş sigara kutlarına Ebedi - Bengi - (Fr.) Etemel Tcbaud ebnek - UzaJ<laıma.k T b 5 _ _._ ıraklamak bindirdig-im muhayyel askerler- e 'id etmek - ürnıc .... , (Fr.) S'elo:gner Tehi' B"ld' · F c 
le bu kaleye muhasaraya gider- Tebdil etmek - Değittinnek ığ - 1 mi - ( r.) ommu-
d. niquc 
ım. Oyunum, ancak günün geç Tebeddül - Değiıim Tebligat - Bilgirit - (Fr.) Instruc. 

saatlerinde, bütün denizlerin Tebeddül etmek - Deiiımek tion 
k d w h . k (Fr.) Se changcr, se modifier T ,_ 'd _.._....ıı_ S tmak 

uru ugu, er yerı araların ya- Becayiı - Yerdeğiıme - (Fr.) Per- eun t:Ullt:lll. - oğu - (Fr.) 
ni gölgelerin kapladrğr zaman • mutation Refroidir 
lara kadar devam eder, giderdi. Tebellür etmek - Belirmek, billur- Tebrik etmek - Kutlamak - (Fr.) 
B Felic.ter 

u, günlerce, haftalarca böyle )anmak - (Fr.) Se cristalliser Teb§ir ebnek _ Müjdelemek 
uzardı. Td>enni etmek - Oğul edinmek, o- Tecahül etmek _ Bilmezlenmek _ 

ğullanmak - (Fr.) Adopter 
Çocuğun maddelerden ziyade Teber - Tebet- (T. Kö.) (Fr.) Feindre 

muhayyelesile kurdugwu bu ha - Teberri etmek - Aklanmak. berilen- Tecavüz (Bak: Taarruz) 
Tecavüz etmek - Afm&'k, geçmek. 

yal dünyasında, ekseriya dekor dokunmak 
ve elemanlat değişmez, olduğu vesine sığdıramaz. Ancak onla- Mütecaviz, tecavüzkar - Saldırmak 
gibi kalır. Yalnız oyunun mev _ rın daima daha uzakta olduğu· - (Fr.) Agrcsseur, agressif 
zuu genişler, uzar; bir tefrika na inanmakla iktifa eder. Bazı Tecdid etmek - Yenilemek - (Fr.) 

'b' 1 Renouvelcr 
romanı gı ı c evam eder. Mekan küçüklerin evlerinden kaçarak, Teceddüd _Yeniletme - (Fr.) Re-
ve zaman mefhumları çok elas- yollara düşmelerinin, dağlarda, nouvellement 
tiki bir şekil almıştır. Günlerce kırlarda günlerce serseriyane Tecelli etmek (Bak: .zuhur etmek) 
uzakta bilinen bir diyara bir tek dolaşmalarının sebebi, zengin Tecellüd ıöıtennek - BatıTlanmak, 
hareketle gidilir; fakat bu müd- d' . r . h 1 1 . . batn-ıımak ve ısıp ınsız mu ayye e erının Tecenunu _Toplantı, birikit 
det, mesela bir ay sanılır. Aynı· ı'dealı'nı· arayıp bulmak ı· rı'n ha T ı --'- bi ~ - Tecemmu etmek - op auıu--, • 
mesafe içinde manzara, lavuad rekete geçmeleri değil midir? rikmd<, yığılmak 
değişebilir; bir çok yeni hadise- oynayan çocuk Tecennün etmek - Çıldırmak, delir-
ıer wn~na ge"8bt\tr-. 'De!'D<ı::tıali'ctnır'l:o""•xx1~~,..n:....r~rr'l!lı<wtıı:~-.r..:.......&.ı....::..,..-.... __. 
beş buçuk yaşından dokuz ya- dekorlarile, jest ve hareketleri~~ ' Tecemıd -etmeK - Yat~ .. elçeli-

k d bll U f 1 h 
. . . . mek, soyutlanmak - (Fr.) S ısoler 

ına a ar, t n te errüatile e, avayı nesımısıle şaırden ve Tecrid etmek _ Ayırmak ıoyutla-
böyJe bir roman yaratan bir ço- şiir dünyasından büsbütün fark- mak - (Fr.) Isoler, denuder 
cuktan bahsediyor. lrbir şey midir? Odanın boş tah Tecessüs etmek -. Gözetmek, çaııt-

Michel adındaki bu yavru, talarına düşen bir ışık parçası- lamak :- (Fr.) Esp~?nner . 
ekseriya, oturdukları evin ol _ m deniz yaparak içind.~ ~~zarın :!:dcezzı etmek - Cuzlenmek, tikelecı
dukça geniş bir sofasında roma- kalyonlarından daha suslu, da - Tecil _ Sonratun _ (Fr.) Ajroune
mnı oynarmış. Burası, bir çok ha muhteşem gemiler yüzdüren ment. 
mühim şehirleri olan koskoca çocuğun jestlerine eklediği bü- Tecil etme* - Sonratmak - (Fr.) 
bir memleket.. Sofanın bir ucun- yülü kelimeler, en iyi örülmüş Ajourner. remettre 
da Yudas adlı gayet zengı·n, bir mısradan, en ince bir kafiye- Tecrim ebnek - SuçlandlT'l'Dllık 
k d ı . den daha az mı sanatkaArane.. Tecrübe - Deneç - (Fr.) Essai 
·u ret ı ve iyi bir adamın An- Tecrübe etmek - Denemek - (Fr.) 
grBlE adında bir malikanesi var. dir? Essayer 
Bu malikaneden pek uzak olnu- Eşya ve hadiseleri "ben,,in Tecviz etmek - Onamak, izin ver-
yan bir yerde, bir port manto süzgecinden geçiren. onları mele 
altında ayıların oturduğu San- "ben,, in istediği şekilde biribiri- Örnek: Ben hareketinizi onamı-
te adında diğer bir mahal daha ne ekleyen, "eölgeleri düşündü- yorum (tecviz etmiyorum) -
bulunyor. Bu muhayyel memle- ren,, şiir mantığı, cgocentrique, Kanun böyle hareketlere izin ver-

mez (tecviz etmez) 
ketin diğer şehirleri de sofanın animiste ve sembolist diye vasıi Tecziye ebnek _ Cezalandırmak_ 
hakiki mekanı dahilinde yayıl - landırdığımız çocuk zihniyeti • (Fr.) Punir 
mışlardır. Bütün bunların hari- nin ve çocuk hayatiyetinin tam Teçhiz etmek - Donatmak - (Fr.) 
tası tesbit edilmiştir. Mesela bir açılıp serpilme sahası olan Armer, equiper 
Yudas'nm öğle yemeğine davet oyun dünyasına büsbütün ya. Teçhizat - Donatı 
tf ... l A ~ hancı mıdır? Örnek: Süel donatı - Teçhizatı: 

~ . ıgı ayı ar, ngrille'ye gitmek askeriye. 
ıçın tahtadan bir otomobile bi- Ya dekorlar .. Gözlerimi kapa- Tedahül_ Cirinç, geri kalan 
ncrler ve hep ayni yoldan gecer- yınca küçük Michel'in Yudas'sı, Örnek: Geri kalan aylıklar -Te-
ler. Fakat evden dışarı çıkrlm- Angrillc'si ayılan, tahtadan o- dahülde kalan maa§lar. 
ca, sofada kurulan bu oyunun tomobili yanında F. James'in Tedarik etmek - Edinmek, hazırla
muhayyel cog- rafyası da, büyük- küçük ve sessiz köylerini, ipince mak Tedavi etmek - Sağıtmak, bakmak, 
lerin yani erkinlerin geniş me- çan kulelerini ,etrafı mor sal - eyilemek _ (Fr.) Soigner 
kanına uymak mecburiyetinde ktmlarla çevrili geniş parkları • Tedavül etmek - Geçmek, dönmek, 
kalıyor.Dışarda da Angrille ma- nı, giivercinlikleri, ancelosunu dolaımak 
likanesile Sante şehri var ve Mi- ve nihayet Hintten baharat ve Tedbir - Tedbir (T. Kö.) 
chcl gezintilerde daima bunla • kokularla fildişi getiren ihtiy2- Tedhiı etmek - Ürkütmek, yıldır-

' b" 1 maık - (Fr.) Effrayer 
rın istikametini tay in etmekle rını görür gı 1 0 uyorum. Albert Tedehhüş - Yılan, yılıınhk- (Fr.) 
meşguldUr. Her dakika duraklı- Samain'in beyaz taşlı limanın - Epouvanter 
yarak Angrille'nin şu veya bu dan kalkan gemilerin gittiği yer, Tedehhü§ etmek_ Yrlımak 
istikamette olduğunu söyler. Baudelaire'in: Emporte - moi Tedenni etmek - Alçalmak., gerile
Meseıa. şu yoldan gidilse pek wagon; enleve-moi fregate ! meı!< - (Fr.) Baisser, diminuer, ctre 
ala malikaneye varılabilir; yal- diye can attığı hurma ve nıuz en decadence 
n l k d a~acl~rile revrili adalar V"' niha- Tedeyyün - Borçlanma - (Fr.) ız yo ,ço uzun ur. Günlerce ~ - ::ı '" S'endetter 
şimendiferle gitmek icap ede- yet Rimbaud'nun sarhoş gemisi Tedfin etmek _ Gömmek _ (Fr.) 
cek veyahut vapura binmek ıa- nin son uğrağı, küçük Michel'in En sevelir, en terre 
zım gelecek... ovun dünyasında, sofada, port Tedfin merasimi - Gömme alayı -

Bu misal bize gösteriyor ki mantonun iki adım sağında yer (Fr.) Enterrement 

Codifier, former un recueil Teklif etmek (Bak: Tekellüf) - l • 
Tedvir etmek - Çevirmek, döndür- Önergemelc, 2 • Öne ıürmek, 3 • Yiik-
mek - (Fr.) Diriger, tourner lemek, 4 • İleri ıürmek 
Teeddüb etmek- Utanmak, edeblen- Teldihiz - içli dıılı - (Fr.) Faıni· 
mek lier 
Teehhül etmek- Evlenmek Tekliı etmek - Kireçleıtinnek 
Teellüm etmek - Acınmak, elem- Tekmil etmek - Tmnamlamak, tii• 
lenmek - (Fr.) Se chagriner kellemdc, bitirmek - (Fr.) Ache
Teemmül etmek - Düşünmek, dü- ver, finir 
şünüp taşınmak - (Fr.) RCflechir, Tekrar - TekTar (T. K8.) 
mcditcr Teksif etmek - Sıklatbnna.k, ko,U-
Teenni etmek - 1 • Ağır davran- laıtırmak., toplamak 

mak - (Fr.) Agir avec prccau- Tekrim etmek - Yüceltmek 
tion Tekıir etmek - Çoğaltmak 
2 - (Bak: İhtiyat) Tekvin ebnek - Var etmdc, yarat• 

Teessüf ebnek - Eseflenmek ma.k, kılmak - (Fr.) Creer 
Teessür (Bak : hüzün) - Üzün Tekzib etmek- Yalanlamak- (Fr.) 
Teessüs etmek - Kurulmak, yerleı- Dcmentir 
mek T eliffuz - Lafza 
Teeyvüd etmek - Doğru çıkmak, Telaffuz etmek - Söylemek, Wza. 
gerçekleşmek - (Fr.) Se confirmer mak - (Fr.) Prononcer 
Tefahur - Övünç - (Fr.) Vantar- Telaki ebnek - Buluımak, kavut-
dise mak 
Tefahur etmek - Öğünmek - (Fr.) Telikki - Anlayıf 
Se vanter Telakki etmek-Almak, saymak 
Tefahhuı etmek - Araıtınnak Hüsnü telikki etmek - iyiye almak 
Tefehhüm - Anlama Sui telakki - Kötüye almak 
Tefekkür - Düşünmek- (Fr.) RH- Telaş - Telaş (T. Kö.) - (Fr.) 
lexion Hlite. empretıııement 
Tcfemıat - Aynnblar - (Fr.) De- Telatum - Çalkanb - (Fr.) Ondu• 
tails lation 
Teferrüç (Bak: Tenezzüh) Telitum etmek - ÇaJkarwnak, dal· 
Teferrüd etmek - Tekleşmek. tek ıalanmak 
olmak, birincileımek - (Fr.) Se dis- Telebbüı etmek - Ciyinmek- (Fr.) 
tingucr Se vctir, s'habiller 
Teferrüı etmek - 1 - Sezinlemek Telef etmek - Öldürmek. ,otcetmek, 

2 - (Bak: feraset) bitirmek - (Fr.) Tuer, dilapidcr. 
Tehasaür etmek - Göresimek, özle- aneantir. 
mek Telehhüf etmek - t • (Bak: Tees-
Tefeaauh etmek - Bozulmak, çürü- ıürı ıstırap) 2 ·Yanmak., yanıp 1mı 
mek, kolcımak - (Fr.) Se corrompre mak - (Fr.) Se lamenter 
Tefe'ül etmek - Uğursamak, fal aç- Televvün - Alacalık - (Fr.) Ver-
mak - (Fr.) Augurer, presager satilite, inconstance 
Tefevvuk - Üstünlük Televvün etmek - Alacalanmak 
Tefevvuk etmek - Ü•tolmak Mütelevvin - Alaca, dönek - (Fr.) 
Tefevvüh - Dil uzatma Versatile, inconstant 
Tefevvüh etmek- Ağza almak, afız Teleyyün - Yumutama, ıulamna -
bozmak - (Fr.) Proferer (Fr.) Amollisıement 
Tefrik - Ayınna Telezzüz etmek - TadaJmak, tacl-
Tefrik etmek - Aymnak lamnak - (Fr.) Gouter, se delecter 
Tefrika (Bak: fcsad) Telgraf - Telgraf 
Tefriş etmek - Döıemek _ (Fr.) Poıta ve telgraf - Posta ve telgnf 
Meubler ve telefon (P. T. T.) 
Tefsir - Yora - (Fr.) Commen- Telh - Acı 
taire. Telhiı etmek (Bak: Hülisa etmek) 
Tefs.ir etmek- Yormak, yoramek- Telif etmek - Bağdamllk - (Fr.)' 
(Fr.) Commenter Concilier 
Teftiş etmek - Teftiı etmek- (Fr.) Telifibeyn etmek - Arabulmak -
Inspecter (Fr.) Reconcilier 
Tegafül etmek - Anlamazlıktan gel- Tellh (Bak: Mabud? - Tannlqbl"
mek, anlamaz görünmek - (Fr.) mak (Fr.) Deification. 
Feindre de ne pas comprcndre Telih etmek.,(Bak: Mabual) - Tann 
:;k-~(_B:J~ssaih}r:;..-ı, •-•··- Tei'in e~'k '._!)f~ - (l'T.J mau .. 
Tehalüf - Uyuşmazlık dire 
Teharrük etmek - Kımıldamak. ha- Telkih etmek - >.ıılemak - (Fr.) 
rekete gelmek InocuJer, vacciner 
Tehauun etmek- Sıtmmak., puMll- Telkin - Oyct.m - (Fr.) Sugges
mak, kapanmak - (Fr.) Sc refugier tion 
Tehaıi (Bak: haşyet, ihtiraz) - Sa- Telkin etmek - Oydemak - (Fr.) 
kınına SugJı;erer 
Tehauüd ebnek - Birikmek, yığd- Tellal - Çafırtmaç - (Fr.) Cour-
mak tier, crieur public: 
Tehcir etmek - Göçürmek Telmih et'1ek (Bak: İma etmek) -
Tehdid - Hötlem, a:özdaiı - (Fr.) (Fr.) Laisaer l entendre, fairc un 
Menacc alluıion 
Tehdid ebnek - Hötlemek, yum- Telvin etmıek _ Bo1...k - (Fr.)' 
durmak - (Fr.) Menacer Colorer, colorier 
Tehevvür etmek - Kızmak, köpür. Telvie etmek_ Kir~ - (Fr.)'. 
mek, hiddet etmek - (Fr.) S'em- Salir 
porter Temadi etmek - Uzamak, ıürmek -
Teheyyüç etmek- Heyecanlanmak (Fr.) Se prolongcr, durcr 
Tehi- Bot Temas - De;et 
Tehie ebnek - Hazırlamak Temas ebnek _ Do&wn-*, det• 
Tehlike - Tehlüke (T. Kö.) mek _ (Fr.) Toucher 
Tehvin ebnek - Kolaylaştırmak. ha- Temasta bulunmak- Detette bulun. 
fifletmek - (Fr.) Faciliter, alleger meic _ (Fr.) Etre en contact 
Tehyic etmek - Heyecanlandırmak Temap _ Seyir_ (Fr.) Contem
Tehzib etmek - Düzeltmek, temiz- pler 
temek - (Fr.) Edifier Temayu''I _ 1 • Eg-lim (mey, meye-
Tehziz etmek - Titretmek 
Tekabül etmek _ Karşılıklı olmak, l~n) 2 • Eı:iinlik - (Fr.) Inclinati• 
karşdaşmak, karşılamak on, penchant 
Tekalif - Vergiler - (Fr.) Impats Temayül etmek - Eyilmeık, eiinmeic, 
Tekamül - Evrim - (Fr.) Evolu- yatmak - (Fr.) S'incliner, ıe pen-
tion cher 
Tekamül etmek - Evrinmek- (Fr.) TemayÜz etmek- Seçkilenmek, ken.-
Evoluer dini ıö.tennek - (Fr.) Se diatin-
Tekapu (Bak: Tezellül, tabasbus) guer 
Tekasüf etmek (Bak: Kesafet) -: Temdid etmek - Uzatmak - (Fr.) 
Sıklaşmak, toplanmak - (Fr.) S'e-
paissir 
Tekasül - Üşenme, ıevteklik, erin
me - (Fr.) Negligence, manque de 
soin 
Tekasül göstermek - Ütenmek, erin
mek 
T ckatu etmek - Çapraşmak, keıit
mek - (Fr.) Se croiser, se couper 
Tekatu noktası - Çatak - (Fr.) 
Point de rencontre 
Mütelcatı - Çapraşık, çahşrk 
Tekaüd etmclc (Bak : Mütekaid) -
Emekliye aylrmak - (Fr.) Mcttre 
en retraite 

Prolonger 
Temekkün etnwJı - Yeri.- -
(Fr.) S'etablir, ae fixer 
Temellük etmek - Yaltaldamnek, 
yÜ:ze gülmek - (Fr.) Flatter .. 
Temenni etmek - Dilemek, umun
mak - (Fr.) Souhaiter 
Temerküz etmek - Merkezleımek -
(Fr.) Se concentrer 
Temenüd - Direnç - (Fr.) Ent!
tement 
T emeniid etmek - Direnmek -
(Fr.) S'entct.er 

k f d k alan, fakat şe'ni varlıklar dün- Ted'b etmek - Uslandırmak, yola çocu , so a a urduğu oyun getinnek 
dünyasının yapma olduğunu yasında asla izine ve benzerine Tediye_ Ödeme 
bilmektedir, yalnız sofanın mu- rastgelinemiyen AngrillC's;n - Tediye etmek - Ödemek, borcunu 
ayycn mekanı içinde yükselen den daha mı sihirkar ve cazi ':'- vermek - (Fr.) Payer 
şehirlerin şeniyette de birer ben- tir? Zannetmiyorum. Her halcl.e Tedkik etmek (Bak: Tetebbu) - ln

ı.,u iki füem ar~sında UI"'lmaclı~ı- celemek, inceden inceye aramak -

Tekaüd maaşı (Bak: Mütekaid) -
Emeklik, emdc:li aylığı 

-Tekaüd olmak - Emekliye aynlmak 
Tekavvüs etmek - Kavislenmek 
Tc.kayyüd etmek - KavıtlannuJc 
Tekayyüh etmek - lri~lenmek, irin 
bağlamak 

Mütemerrid - Direngen, direnik 
Tmneuük etmek - Tutunmak, ya• 
pışmak - ( Fr.) Se rCferer a ... 
Temessül etmek - Benzeşmek, sin• 
mek - (Fr.) S'assimiler 
Temettu - Kazan.ç. kir - (Fr.) 
Profit, gain 
Temevvüç etmek - Dalgalanmak -
(Fr.) Onduler 

zeri oldugu~ na inanır. Fakat asd ~ ~ (F ) Et d' · · · m zdrtn daha fazla beıızerli~ler, r. u ıer, examıner, mınutıeuse-
muhayye1esinde çizdiği bu ha - ment 
rita o kadar geni ş , yükselttiği bu iki mantık arasında düşünme Tedmir etmdc - Smdırmak, tepele
sehirler o kadar güzel, calan - dığimizden daha fazla yakmlık- mek 
dırdığı tipler 0 kadar mükem • lar var. Tedrici - Derecel - (Fr.) Graduel. 

d . k Psikoloji ve Terbiye Doc;enti progressif 
mel ır i bunları şeniyetin ken- - Tedricen - Azar azar, derece deTe-
disine dar ve kuru gelen çerçc- Sabri Esat An der ce - (Fr.) Graduellement 

Tekdir etmek - Çıkıımak, azATla
mnk, paylamak - (Fr.) Faire dcs 
rerroches. reprimander 
Tekeffül etmek - Kefil olmak, üa.tü
ne almak 
Tekellüf - Yapın&, gösteriş, Özenit 
Tekermnül etmek - Erginlesmek, 
yetkinleımek, taml-.ımak, tükellen· 
mek __,~-------~ 

Tmeyyu etmek - Suyumak, ıulaı· 
mak - (Fr.) Se tlquEfier 
Temeyyüz etmek (Bak : Temayüı:) 
Temhir etmek - Mühürlemek -
(Fr.) Sccller, cacheter 
Teminat - inanca (Fr.) Garantie . 
Teminat akçası - Tutak - (Fr.) 
Cautionnement, garantiıe 
Temin etmeık - lnançlamak, inaO 
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Dış Memleketler Gazetelerinden Seçtiğimiz Karikatürler 

. _______ .,,,__ 
SiLAHSIZLANMA ' 

KONFERANSIND/\ 
Reis - Ekseriyet kalmadı

lından içtimaa nihayet vcrilcli. HlTLERiN 

HAYVANLAR ~RASINDA 

Kanguru - Gel raVrum. banyon ham. 

. 11 

CENNETTE 

Yılan - Haydi ye fU cimayı Havva, vitamini boldur. 

-

• 

•. ,. 
·stNEMAD~ 

• 

) 
• TARiH TEKERRUR· 

DEN iBARETTiR 

juliyet - Dur da sana ipek 
merdiveni ataynn. 

Romeo - Yok can~ daha 
iyisi asansörü aşağı gönder. 

FIR'AVUNUN CE· 
'IAZE MERAStMt 

- Rahat uyu haşmetli, üs
nindeki toprak hafif olsun. 

ZEHtRLt GAZ 
HUCUMUNDA 

- Bay m6dür, bir müşteri üst balkondan ... 
husuat koltuklara düft\i. - Kmuldama, karmı geliyor. " 

- Pek aıa ... Fiyat farkı atmız. Karın be 
. , 

·- nım 

POSTA GUVER
CtNLERl 

- Mektubu yerine götürmek 
için amma zaman sarfettin. SUMUKLU BÖCEKLER ARASINDA 

- Ne yapaynn, hava güzel· 
di, yaya döndüm 

- Hele tuna bak, kübizm merakı yilzünden kabuğunu ne ha· 
le getirdi? 

fLK RANDEVU 
- ~eni aiyah c\biscm<.\en ve beyaz yak;\m· 

dan tamrsm diye yazmıştı. Acaba hangısi? ... 

.. 

:4LMANYADA MECBUR! 
ASKERLiK 

- Çok şükür, nihayet b~ de herkes gibi. 
asker olduk 1 .•• 

NE KORKUSU? 

TEMi ZLfK 
· - Kirli dilencilere •daka veremem. 
- Vereccpm •daka ile ubwı alacafan. 

NEZAKET 
Affedersiniz bay kaaap, et olmasa kolunu 

ne kadar çekecek sorabilir miyim?. 

-.:::ı;:::__,;•J 

- Maskeleri taknuşsmu, ne 
var? Zehirli gaz mi? 

. - Hayır, alacaklılar. 

BAŞINA GELECEK VARI 
;.- Eller yukan! ... Niçin gülüyorsun anlaımyonım? 
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MEMLEKETTE TAN 
Atatürk heykeli dikilecek 
Aydın, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehir kurulta

yının toplantrsmda Atatürk'ün heykeli dikilmesi hakkında ve
rilen takrir konuşulmuştur. Proje yapılması için tahsisat ko
nulınak: üzere mali muvazene encümenine havale edilmiştir. 
Asri mezarlık yapılmak üzere Tellidede yanındaki sebze bah
çesinin tahsisi istendi, onaylandı. Halka kolaylık olmak üzere 
bundan sonra mükelleflere borç_larını gösterir karne dağıtılma
sı ve belediye resimlerinin ağustos ve son kanun aylarında iki 
taksitte tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Meclis, müteahhitle 
yapılan elektrik mukavelesini tasdik etti • ••o 
Şehid Düşen Askerlerimiz için 

Bozüyük 2 (Hususi muhabirimizden) - ön mayısta birinci 
ve ikinci İnönü zaferlerinde şehit düşen askerlerimiz için, me
zar başında bir ihtifal merasimi yapılacaktır. Bu ihtifal için 
büyük bir program hazırlanmaktadır. Civar vilayetlerden he
yetler gelecek bu merasimde hazır bulunacaklardır. Programı 
yapan komisyon Bozüyükte çalışmalarına başlamıştır. 

eae 
Sivasta Atlı Spor kulübü 

Atlı sporculardan bazıları 

~Hususi muhabirimiz çilmişlerdir. Kulüp; atlı sı: 
J ~' / - Srvasta atlı spor dan maada atıcılığa da ehem -
yapmak gayc....ile bir spor kulü- miyet verecek ve diğer spor sa
bü açılmıştrr. Bu hafta da kulüp halar:mda da uğraşmalar yapa
mensuplan Halkevinde toplana- caktır. Kulüp azalan arasmda 
rak faaliyete başlamak üzere i- bir çok bayanlar da vardır. Bu 
dare heyeti seçmişlerdir. Diş cuma ilk olarak bir atlı gezinti 

yaprlmrş ve Kangalda atlı spor 
hekimi Nüzhet Çubukçu baş - kulübü menfaatine olmak üzere 
kanlığa, ve azalıklara da mü - kaza kaymakamı Cemal Gökte
hcndis Ncylan, Faik Hazinedar pin başkanlığı aınncıa at: yarış-
oğlu, Cumhuriyeti okutanı Nu- ları yapdmak için bir program 
rettin, Fehmi, Karslı oğlu, se- hazırlanmıştır. .... 

Çankırıda cirid diriliyor 

Çankırı, (Tan) - Bir kaç haftadanberi istasyon altındaki mey 
danda binlerce halkın seyrettiği canh bir spor hareketi var.Halke 
vinin teşviki ile cirit oyunları yeniden büyük bir alaka uyandır
mr~trr. Köyler için en güzel bir eğlence ve spor olan atlı ciridin, 
ko~u atlanrun yetiştirilmesinde de yardımı görülecektir. 

,. TAN ., m tefrikası ı 11. 

Edgar Wallace 

içeriye girdi. Her taraf simsi -
yah ... şoförün hayaletini bıle. zor 
görüyordu. Şoför başını dahı çe
virmedi, motör bir taraf tan ça
lı§ırken, dedi ki: 

- Dün sizi sulh mahkemesi
ne götürdüler. Çünkü küçük bir 
altın heykel çalmışsmız. Dün 
akşam da gazeteye bir ilan ver
diniz. Bu ilanda müstemlekeden 
geldiğinizi ve bir katiplik ara -
dığmızı yazıyorsunuz. Yeni gı
receğiniz yerde de böyle küçük 
heykeller aramak için mi? 

Thalia hiç de endişeye kapıl -
madan, bütün soğukkanlrlığı i
le cevap verdi : 

- Çok tuhaf §eyler söylüyor
sunuz ... Fakat zannederim ki 

1 beni buraya hayatımı anlatmak 
için çağırmadınız. Mektubunu
zu aldığım zaman, belki size 
faydam dokunur diye düşün -
düm. Onun için. müsaade eder
seniz, bir sual soracağım. 

- Sorunuz, işime gelirse ce
vap veririm. 

- Pekala, eğer bana gönder
diğiniz mektubu polise versey -
dim, eğer şu dakika müfettiş 
Parr ve polis hafiyesi Yale bu 
civarlarda bulunsalardı, ne o -
lurdu? 

- Hiç bir şey olmazdr. Çün
kü o vakte kadar siz çoktan her 
hangi bir kaldırımın üstünde 
cansız yatıyordunuz. Fakat Mis 
Drummond, şimdi latifeyi bıra
kalrm da kendj işimizi konuşa -
lım. Ben size gayet kolay bir şe
kilde çok para kazanmak için 
bir teklifte bulunacağım. Hatta 
ne kadar küçük heykel meraklı
sı olsanız da, umurumda değil
dir. Yalnız sizden istediğim şey 
hizmetimde çalışmaktır. 

Thalia: 
- Pekala, çahşınz, dedi. 
- O halde bizim için ne ka-

Keçiburlu 
Kükürtleri 

Uluborlu, (Hususi muhabiri
miz yazıyor) : Keçiburlu, tabia 
tm en zengin topraklarmdan 
birisidir. Burası kükürt yurdu
dur. 

1933 yılının şubatı içinde 
gelişlerile Keçiburluyu se
vindiren değerli ekonomi baka
m, altın külçesi halinde yatan 
bu madenin; imtivazrm elinde 
tutmakta olan ecnebi şirketi ta
rafından işletilmediğini görmüş 
ve mezkur şirketin imtiyazım 
bozarak, bu işletilme hakkIIlI u
lusal müessese olan Sümer ve 
iş Bankalarına vermiştir. 

Yeni şirketimizin müdürü 
Şehap Enver Birgi'nin duraksız 
çalışmalarıyla üç ay içinde !.:ü
kürt fabrikasr inşa ve ikmal o
lundu. Ocaklardan çıkarılıp ge
tirilen kükürt, fabrikada hem 
izabe yapılmakta hem de gün
le 500 torba üğütülmektedir. 
Bu kükürt, ecnebi kükürtüne 
çok faik olmakla beraber daha 
ucuz ve bağcılarrmızın işine da
ha elverişlidir. 

Fabrika ve maden ocaklarının 
elektrik tenviratr da bitmiştir. 
yakında kasabada bu nimetten 
pay alınağa hazırlanmıştrr. 

Madenlerle fabrikada ve şir
ketin Burdur vilayetindeki kö
mür madeni ocaklarında 250 
genç işçi çahşmakta ve bu kay
naşmanın bıraktığı servet, ail~ 
ocaklarını da aydınlatmaktadrr. 

Riza ONUR 

Gümüşhanede 
Sürek avları 
Gümüşhane, 1. (Hususi mu

habirimizden) : Ötedenberi Vi
layetimiz mahsullerini tahrip e-
den yaban domuzlarrmn öldü
rülmesi için bu sene muntazam 
bir proğram içinde münferit av-
lar tertibile yapılan mücadelede 
yüzlerce yaban domuzu ve em-
sali zararlı hayvanlar öldürül· 
mUŞfllr. 

Bundan başka da şubat ve ni· 
san aylarında aynı proğram da
hilinde merkez ka?'lsının çok 
mühim sayılan Kar:-mustafa. 
Yeniköy ve Torul kazasının Ni
vene mmtakası kollarında mer
kez kazası Halkevi avcı klübü
ne mensup bir kaç avcı aza ile 
Vilayet ziraat ve mücadele me
murları ve bir çok köy avcıları
nın birleşmesile birkaç günlük 
sürek aVl mücadelesi yapılmış 

ve aym zamanda zehir tatbike
dilmek suretile (250) ye yakın 
yaban domuzu, kurt. tilki gibi 
zararlı hayvanlar v~dürülmüş
tür. 

Yaban domuzlarının barındı
ğı dağlar çok yüksek. arızalı. u
çurumlu, taşlık. kayalık ve teh
likeli olmasına rağmen arazi 
vaziyetine göre programla ha
reket edilmiş ve mücadele mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

dar iyi iş görürseniz, o kadar iyi 
mükafat. yahut en küçük bir i -
hanete karşı da müthiş ceza ... 
Ben başta olarak, bir an gözü -
müzü sizden ayırmıyacağız. An 
tadınız mı ? 

- Anlıyorum. 
- Y apacağmız iş gayet ba -

sittir. Yarın Brabazon bankası
na gideceksiniz. Brabazon'un 
bir katibe ihtiyacı var. 

- Fakat bakalım beni kabul 
eder mi? Yoksa müstear bir ad
la mı müracaat edeyim? 

- Hayır, kendi isminizle mü 
racaat ediniz. Şimdilik size iki 
yüz lira veriyorum. Buyurunuz. 

Şoför omuzlannm üstünden 
iki yüz lira uzattı. Thalia para
Y1 alırken, eli tesadüf en şoförün 
omuzuna dokunmuştu. Caketin 
altında bir sertlik hissetti. San
ki madeni bir çamaşır giymiş 
gibi. .. Zihnen şöyle düşündü: 

- Her halde kurşuna karşı 
zırh olacak. 

Sordu: 
- Brabozona şimdiye kadar 

nerde çahştrğmu sorarsa. ne ce
vap vereyim? 

Jtalya bu yıl müşterimiz değil mi? 

Ege'de Zeytinyağları 
MUstahsllin Ellnde Kaldı 

KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

[lzmlr Hususr Muhabirimiz Yazıyor:] 

* Sivas, (Tan) - 9 mayıs 
Halk Partisi Büyük kurultayı -
nm toplanma günü oaluğun
dan; her yerde olduğu gibi bu· 
rada da tezahürat yapılacaktır. 
Şimdiden Halkevinde hazırlık -
lar başlamrştır. 

Ön on beş gün evvel l talya
nm bizden vasi mikyasta zeytin 
yağı mübayaa edeceğine dair bir 
havadis çıkmıştı. Bu haber il.te -
rine piyasada bir hareket başla
dr. Fakat, aradan epeyce zaman 
geçtiği halde, ne ltalyadan bir 
sipariş olmuş, ne de zeytin yağ
ları üzerinde bir yükselme görül 
müştür. 

Garibi şudur ki, şimdi, va.zi -
yet aksine oldu. Zeytin yağı pi
yasasına fena bir durgunluk gel 
di. Tücar endi~eye düştü. Epey
ce hazırlıklar da yapılmıştı. Şu
nu söylemeliyim ki, İtalyanın 
bizden külliyetli mikdarda sipa
riş yapacağı haberini işaa eden 
yer, memleket iktisadiyatr ile ala 
kadar resmi bir dairedir. Tica -
ret piyasasından mevsuk olma
yan haberlerin, bilahara, ne 
kadar zararlı olduğunu, bu son 
misal daha iyi anlatmıştır. 

Bir yrl, bir çok mahrumiyet
ler içinde, bin bir dert ve meşa.k 
kate katlanarak çalışan mUstah 
siller, böyle bir şayia üzerine bi
raz ümide kapılmışlardı. Haıbe -
rin uçurulmuş bir balon olduğu 
anlaşılınca, müstahsiller, çok 
feci bir sukutu hayale uğradılar. 
Memleket ticaret ve iktisadiyatr 
namına böyle yalan haberler 
işae etmenin artrk önüne geç -
mek zamanı gelmiştir. 

Bu vaziyeti, yukarıdaki şekil
de hülasa ettikten sonra, zeytin 
yağlarımız hakkında biraz ma lu 
mat vermeği faydalı buluyo -
rum: 

Zeytincilik, memleketimi
zin garp ve cenup krsımlarmda 
sahilden 30-50 kilometre ka
dar olan mesafe dahilindeki 
topraklarda yapılmaktadır. Ka
radeniz sahillerinde de ufak te
fek zeytincilik yapılmakta ise 
de miktarı ehemmiyeti değildir. 

Marmara ve Adalar denizi sa
hillerinde hemen kamilen dene-
.....~ ,.,._4 :,Ycın7CD:&ı '6.ç7u•a. "''''ıcuı• 

lan mevcut olduğu gibi, lzmir
den başlayrp Suriye sahillerint" 
kadar uzayan topraklarda d 
küçük bir himmet ile büyük bit 
servet olacak zeytinlikler var -
dır. 

Halen kabili istifade bir hal
de bulunan zeytin ağaçlarının 
miktarı 7-8 milyon dönüm top 
rak üzerinde 70-100 milyona
det kadar hesap edilmektedir. 
Gerçi bazı eserlerde neşredilmiş 
olan rakkamlar Türkiyede zey
tin ziraatile uğraşan reııçber a
dedini bir milyon olarak gös -
termektedir. Bunu, kaydi ihti -
yat ile telakki etmelidir. 

Memleketimizde zeytin ye 
tiştiren yerler esas itibarile fü 
mm takaya taksim edilebilir: 

Birindisi : Bursa, Bandırma, 
Gemlik ve havalisi. 

İkincisi: Ayvahk ve civarJ.. 
U çüncüsü : İzmir mmtakası -

dır. 

- Hiç bir şey söylemesiniz 
daha iyidir. Ben size ayrıca tali
mat veririm. 

Thalia Drummond bir kaç 
daika sonra başka bir otomobi
le atlayarak Lexigton sakağına 
vardr. Arkasından da başka bir 
otomobil takip ediyordu. Otur
duğu evin sokak köşesinde dur
dakika sonra başka bir otomobi
de şöyle uzakça bir yerde durdu. 

Acaba Thalia takip edildiğini 
biliyor muydu? Cebinden çıkar
dığı anahtarı sokak kaprsmın 
kilidine sokacağı srrada müfet
tiş Parr belki de dokuz metre 
kadar yakınında bulunuyordu. 

Parr karşı kaldırıma geçti. 
Her hangi bir pencerenin ay • 
drnlanmasmı bekledi, sonra dö
nerek kendi otomobiline doğru 
yürüdü. Tam kapısını açıp içe -
riye gireceği sırada idi ki, yaru
başından yakası kalkrk bir a -
dam geçti. Parr derhal bu ada
mı tanıdı: 

- Flush ! 
Yakası kalkık adam durdu. 

Krsa boylu. esmer, çevik görü • 
nü§lü birisiydi. O da emniyet 

Ege iktisadi nuntakası dahi -
linde en bereketli mahsuJ istih
sal olunan yerler ise Izmir, Ay
dın. Ku~adası, Karaburun, Öde
miş, Nazilli, Söke, Bayındır, Çi
ne, Akhisar, Manisa, Kırkağaç
tır. Daha bazı yerlerde de mah
sul alınmakta ise de o kadar şa
yanı kayıt değildir. 

Ege iktisadi mmtakasmm sa
hil boyundaki dağlık mahalle -
rinde 3-4 kilo zeytinden bır 
kilo zeytin yağı alındığı halde. 
dahilde ve ova mahsullerinde 

* Srvas, (Tan) - İsmet İnö
nü okulu himaye heyetı tarafın
dan yeni hayat sinemasmda bir 
film gösterilecektir. Buradan 
kalacak hasılat ile okul çocuk -
larına dersleri daha iyi anlata -
bilmek için ders levazımı getiri
lecektir. iki yıldanberi okul beş 
yüz liraya yakın ders levazımı
nı bu suretle tedarik etmekte .. 
<lir. 

bir kilo yağ 5 ila 8 kilo zeytin- yasasmda fiyatlar daima asit 
den istihsal edilmektedir. muhteviyatı üzerinden tayin e-

Memlekıtimizin zeytin yağcr dilmektedir. İhracata elverişli 
hğı Edremit, Ayvalık ve Bür - yağlarnnızın ekseriyetini srra 
haniye ile buralar havalisinde mallar teşkil etmektedir. 
temerkliz eder. Bunlardan Ed - Dünya piyasalarında zeytin 
rcmit mahsulü yağlar dünyanın yafında rakiplerimiz başta ital
her tarafında şöhret bulmuş ve ya bulunmak üzere ispanya, Yu 
rağbete mazhar olmuştur. nanistan, Tunus, Cezair ve Fas 

Türkiyede zeytin yağı istih • olup heyeti umumiyesinin istih
salatr asid dereceleri, koku ve salatl 8-10 milyon helftolitre
tadlarına göre ayn ayrı sınıfla- ye baliğ olmaktadrr. 
ra aynlmaktadır. Asid derece - Ancak şurası şayanı kayrttrr 
leri nihayet yüzde ikiye baliğ ki rakiplerimiz arasında birinci 
olup kokulan bulunmıyan ve mevkii işgal eden İtalya aynı 
tatlı olan yağlarnnız birinci ne- zamanda saytlr ve mühim müş
vidir. Ylizde 3,5 asidi ihtiva e- terilerimiz meyanmdadrr. 
denler keza tatlı ve kusursuz Bunun sebebi ise İtalyanın is
olmasmdan birinci yemeklik ne- tihsalatı dahili ihtiyacat ve ih
vine aynlınak~a ve hazan iyi ko- racatı için muhtaç bulunduğu 
kulu, gilzel renkli ve tatlı oldu- miktara baliğ olamadrğından 
ğu halde yüzde be§ nisbetinde sair istihsal mıntakalarmdan 
asiclli yağlar da ikinci nevi ye - olduğu gibi memleketimizden 
meklik olarak tefrik edilmekte- de mal mübayaa etmekte ve 
dir. ham olarak aldrğı mallan tasfi. 

Ancak asid dereceleri kolayca ye ettikten sonra kendi istihsa
anlaşılan yağlarmuzm yukar- latı ile karıştırarak kısmen da· 
daki nevilerden hangisine tefrik hilde ve kısmen de tasfiye olun
edilmesi lazrm geldiği ve yekdi- muş fevkalatle İtalyan yağları 
ğerleri arasmdaki koku ve tad namile Avrupa ve Amerika ya ih 
farkı mütehassıslar tarafından raç etmektedir. 
tayin edilebiliyor. Her sene, Ege iktisadi mınta-

Yüzde beşten yukarı asidli ol- kası zeytin yağlarmm en birinci 
duğu halde kokusu fena olmr _ müşterileri arasında olan !tal • 
yan yağlara srra yağı,daha fazla yanın, bu sene piyasamızda he
hamızlı olmakla beraber koku - nüz görl\Imemesi, ehemmiyetle 
lan :yi olıruyan mahsule de sa- tetkik edilecek bir şeydir. 
hunluk denilmt!ktf" v" İ7:m1.,. ni- 1 4. Abidin -0.kfav 

Of Çocuk Esirgeme Kurumu 

Of. (Hususi muhabirimiz-
en) - İki yıldanberi tama

men sönmüş olan çocuk esir· 
geme kurumu Of kolu bu yıl ye
niden faaliyete geçerek iki ay· 
hk bir çah~ma sonunda çocuk 
haftasında (20) tane kimsesiz 

ve yoksuz çocuk giydirmiştir. 

Yukanki resimde giydirilen 
çocukları ve esirgeme kurumu 
başkanı Hüseyin Perşatı ve 
idare heyetinden Maarif müdü
rü ihsanı görüyorsunuz. 

müfettişini görünce tanıdı ve na götürdü. 
şaşrrdı : - Şimdi nerede çalışıyor? 

- Parr, dedi, böyle sakin bir - Karşı tarafta ... Artık na· 
mahallede size rastgelmek ki - muslu olduk Parr, eski meseıe
min aklına gelir? leri yeniden kurcalamıyacaksı ~ 

- Flush, gel buraya, sana bir mz değil mi? 
şey söyliyeceğim. - Hayır, fakat ben kenıiisi 

Zavallıyı bir endişe aldı: ile konuşmak is~rdim. Belki... 
- Biliyorsunuz ki artık hiç Flush müfettişin Milly ile gö-

bir suç işlediğim yok. Namuslu rüşmesini pek de istemiyordu. 
namuslu yaşryorum. Fakat bu hissini izhar etmedi. 

- Evet, biliyorum. Hapisha- Parr zihnen: 
neden çıkarken bana vadetmiş· - Demek ki böyle ... diye dil· 
tin. şünüyordu. 

- Doğru, şimdi çalışıyorum, Fakat bu "böyle" nin ne ol • 
kazanıyorum. Hatta evlenmek duğunu kimseye söylemedi, 
üzereyim. hatta Derrik Yale'e bile .. . Kı?.ll 

- Oyle mi? Kiminle? Bella çenber muammasını beraber a-
ile mi, Milly ile mi? raştırdıkları bu zeki adama, 

Flush emniyet müfettişinin Miss Drummond'un bir otomo
bu isimleri bile hala hatırında bilde bir adamla konuştuğunu 
tutmuş olmasına hayret ede- dahi söylememişti. 
rek: Parr ve Yale ertesi sabah er-

- Milly ile, dedi. o da namu kenden Ambrose Sibly ismin -
su ile yaşamak istiyor, o da ça. deki bahriyelinin Jack Be . .ırd -
hşryor • more'un babasını ö1dürmf' '.;]e 

- Brabazon bankasında ça - maznun olarak tevkif erUldıği 
lışryor değil mi? Biliyorum. küçük kasabaya hareket ett1'er. 

Parr o esnada sanki birden Müracaati üzerine Jack'1 r1a be-
bir §CY hatrrlanu~ gibi elini ahu- " (Arkası var). 
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ECZANELER 
HASTANELER 
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BugUnk U e 
program 

Yolcu mUraccıa' 
yerleri Tarih Nasıl Yazılır 7 

lstanbul 
17 .30 tnkılap dersi ( Oniven;iteden 

~.akil - Manisa Saylavı Hikmet: 18,30 
JIJJlnastik - Bayan Azade Tarcan; 
l8,so Muhtelif plaklar: 19,30 Haber
ler; 19,40 Keman solo (Bayan Naz· 
h); 20 Univenıite namına konferans: 
20,30 Demir Caz: 21.1 S Son haber· 
ler, borsalar: 21,30 Radyo caz ve tan· 
g~ orkestraları - Bayan Bedriye Tü
ıun. 

Budapeşte 

545 Khz. 550 m. 

20.2 5 Çingene orkestrası, 21.20 
Söıler, 21,50 Şen yaynn, 23 Duyum· 
lar, 23,20 Viyana senfonik musikisi, 
24,15 Cazband. 

Varşova 

223 Khz. 1345 m. 

19,45 Plik. Sözler, 20.35 Keman 
konseri,. aHzler, 21 Hafif musiki, 22 
Senfonik orkestra. 23 Reklamlar. 
23,30 Lembeqfden fen yayım. 24,0.5 
I>ans. 

Viyana 
5Q2 Kh:r. 507 m. 

18,55 Caruso plakları, 1 Q,20 Prens 
tuıen ve şarkıları, 19,45 film hah· 
•i, 20 Duyumlar, 20,20 Halk dansla· 
rı, Şen yayım, 21,45 Kaemten yayı
bıı. 23 Duyumlar, 23,10 Radyo or
kestrası, 24,45 Sözler, 1 Kuartet 
ltonseri. 

BÜ kreş 
823 Khz. 364 m. 

13-15 Gündüz plSk yaynnr, 18 Rad 
}'o orkeıtraaı. 19 Duyumlar, 19,15 
konserin devamı, 20 Konferans, 
20,20 Yeni plaklar, 21.05 Radyo ca
tr, 22 Konferans, 22.1 S Dans musi
lciıinin devam:. 22.~0 'Poı;ta lrntıı~u. 
23, 1 S "Poiana Carpatz,, lokantasın· 
dan musiki nakli. 

Sinemalar, 
Tiyatrolar 

• Saray : (Unutulmuş Senfo
ni) ve ( LibfllBY) 

Deni7 Yollıtrr acentesi Te
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baş 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, T clcfon 
Şark Demiryollnn ll'Üraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Oemiryolhm mür11-
cnRt kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

~--------------~ • Liman 
hareketleri 

Dlin limanımıza şu vapurlar gel · 
miştir: 

lııkcnderiyrden: (Ankara) 
Ayvalıktan · (Bandırma) 
Mudanyanan: (Kemal) 
tzmitten: (Ayten) 
Karadenizden : (Milvıavkt') 

Dün limanımı:zdan şu vapurlar git-
miştir: 

AknC'nizc: (Mılvavke) 
Mersine : (Gerze) 
Murla.nyaya: (Asya) 
lzmite: ( Giizr.J bandırma) 

Bugiin limanımıza şu vapurl-ar ge-
lecektir: 

Karadenizrlen: (Erzurum) 
Bartinden · (Antalya) 
Kara Bigadan: (Mersin) 
Bandırmadan: (Gül Nihal) 
Mudanyadan: (Asya) 
lzmitten: (Glizel Bandırma) 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Ba rtine: (Krmnl) 
Ayv111ığa: (Mersin) 
Rancirrmaya: (Saanet) 
K;ına Bigaya : (Bandırma) 
hmite : ( Aytrn) 

3 Mart 1985 
Allahım, bugünü:ı çocukları 

ne yaramaz şeyler oldular? Be
nim zamanımda hiç böyle miy-
di? Pek iyi hatnlanm, daha kü
çükken, 1910 yılında çocuk ba-
bası olmak ne zevkli -leydi. He
pimiz uslu, dikkatli çocuklar
dık. Büyük. ui sayardık. Hatta 
daha sonralan 1935 yılma doğ
ru oğlumun ve yeğenlerimin 
nes 1i de gene yaramaz idiler a
ma, ne ise, çekilir tarafları var
clı. Fakat bu 1985 çocukları doğ 
nısu çok müthiş §eyler ... 

Küçük yeğenim Apak, çatı 
arasında nasılsa eak~ ve bozul
muş bir et kıyma mctKinesi bul
muş. Kapının önünde barbar 
bağırarak mutlaka yanıma gir
mek istiyoı. 1'1 eymiş? Bu elin
deki küflü makine eskiden ne 
işe yarıyonnuş, onu öğrenecek
miş. 1935 yıl. ile 1940 yılı ara
sında mutfak aletlcrind~ çok te
kemmüller oldu. Halbuki 1943 
senesinde belediye mutfakları 

evlere hazır yemekleri hava taz
yikli borularla gönderiyor. Oy
le ya, bu çocuk evindeki mut
fakta et kıyma makinesi görme
miş, ne olduğunu bilsin. 

Ben de kendisile alay etmek 
için, et kıyma makinesinin bir 
zamanlar altmr, gümü~ü biribi
rinden ayırt ctmeğe yaradığını 
söyledim. Zavalh, izahatımı 
dikkatle dinledi ve yuttu. 

• 1 t f a i y e Ne yapayını, ben ihtiyar ol
Te 'e fon ra rı sam da gene latifeden hoşlanı-

yorum vesselam ... 
J stanbul itFaiyeııi 24222 
Beyoğlu itfaiyt!si 44644 7 Mart 1985 
Kadrköy it(11iyesi 60020 Küçük yeğenim Apak ayni 
Oılcüdar itfaiytısi 60625 d d · b' 'd' ?.aman a a gcvezenın ırı ır. 

zelerde bulunması lazım gelen 
bir eserin nasrl olup ta benim e
limde kaldığını sornuş. BakA· 
hm, bu işin sonu nereye vara· 
cak? 

24 Mart 1985 .• 
Fikirler galeyanda. Ben de, 

elimdeki aleti milli müzelere 
hediye edeceğimi gazetelerle 
ilan ettim. Sekiz güne kadar bü
yük bir nutuk söyliyerek, kıy 
ma maiknesini merasimle mü-
zeye götüreceğim. 

1Nisan1985 
Her şey hep yolunda gi•ie

cekti. Fakat şu mel'un Faruk 
olmasaydı. l r.ni koltuğumdaki 
küflü kıyma makinesi ite ıörün-
ce, öyle bir kahkaha salıverdi 
ki, takma dişlerinden birini yut. 
tu. Ameliyat yapmak için ken· 
disini hemen hastaneye kaldu
dılar. 

O da benim yaşımda olan na· 
dir insanlardan biri bulundttğu 
için, elbette çocukluğunda m•lt· 
f akta yemeklerin nasıl pi§iril
diğini hatırlardı. 

Sütiin bunlann sebebi küçük 
Apak'm bir ,Un relip te, çatı 
arasmda bulduğu kı.1n1a maki
nesi için iuhat iatemeıi.. 

Dedi tim gibi, bu 1985 yılının 
çocukları çekilir şeyler değil. 

• 
Küçük bilgiler 

"' Kaliforniyada Laasen vol
kanı Amerikanın bir tek yanar
dağıdır. 

~ Avusturya, meşhur mu!';ki
~inaslannır. hatıralannı yadet
mek için 1922 de her birinin re
simlerini gô!teren posta pulla

.. Il c;rkartmxıtır. 

RADYOLiN 
~n buyuk sergilerde 
18 diploma 48 madal

ya kazanmıştlr. 
Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kullananlarm 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın sıhhtai sa 
bah ve akşam gunde 2 defa 
dişleri temizlemekle kabil
dir.,. 

Radyolin, bilkimya saf kalayla tüblerdedir. 
l~~~~~~~~~~~--~~~ 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük fetaket olan ölüm ve malfıliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malfıliyetc uğramamış ise müem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi ma1Uliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malUliyet halinde miıemmen meblfigm 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında mUemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta ir e i •Türk: (Patron olsaydım) 
Ve ( Ciızıe en ıztuapJ~r). 

• ~ü.tt- • < c .... h H-ro) ve 
(Bitmemiş Senfoni) 

v .. ,m,nv. llat:~·=n ~~1. "'""'•- _ot ıp te araaaaşla ından 15ırıne 
Pa.,.ı..hoe. Kandillı, Erenkoy, Kitr- • 
tal, BüyOlracta. Heybeli. Buraraz. Kı· benım kıyma makinesi için iz:a. 
n1tJı m.rnl1tkaJl\r1 İçin telefon Sl\ntr1'• hattmI anlatml§ Ve bu makine· 

• Büyüklerin bazan küçükle- Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
re de ihtiyacı oluyor. Mesel! Umumi acentahğı : Galata, Ünyon han. Telefon: 44888. 

4 Melek: (Güullik Enstitü
sü) ve (S.ıvgilinin Son Sesi) 

hndllkı memurn ( yana'tn) kelimesini · 1 .. .. .. · • 
söylemek k1'fidir. nın a Unla gumuşu ayırt ettığı· 

balina yiyccefini bulabileceği 33 7 ı 
yerleri keıtireme~. Önun için • m~!!ii!liİiiıiiiiiiiii!~~~...,..!i-iiiiiiii!!iijiiiiiiiiiiiliiii~~..._.~"'!'ıp.m-~~..-...~~~ 

• İpek: ( David Gol der) ve • 
(Yaşayan Ölüler) 

• Tan: (Dans Rüyası) 

ni söylemiş. Öteki de Apak'tan 

Httstane adresleri az geveze değilmi~. İşittiklerini 
ve T e 1 e fon ı ar 1 sağa sola anlata anlata, mesele 

• Hale: (Aysel - Bataklı Da. 
tnrn Kızı) 

Ce1Tahpaıa haıtanesi. Cer
rahpafa 

babasrmn kulağına kadar git-

çok %amanlar yanı baımda 30 
santimetre boyund-. bir balık· 
la beraber dolaıır ve bu balık o
na yol gösterir. 

• 
BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
.y. Elhamra: (Benli Kadın) ve 

(Hülyalı Dudaklar) 
Zeynep Knmil hastanesi. 
Oıküd11r, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 

21693 n1iş. Babası da kendisine yir. 
minci asrrn son yıllarında yeti
şen büyük müverrih süsünü ver-

60179 diği icin, derhd bana telefon 
etti. Bereket versin ki, ben te-

24553 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştir . 
Neye yarar? Yeni tertip planını görünüz. 

• Süreyya: (Savaş Şarkısı) Çocuk büyilk babasının göz- 1. el Ke,ldeai 
• Alemdar: (Işıklar Sönünce) 

Ve (Canlı getir) 
• Milli: (Sokak Çiçeği) ve 

(Tarzanın Maceralan) 

Haseki kadınlar hastanesi, 
Aksaray H11seki cad. 32 
Beyoğlu Zükür hastanesi. 
Firuuta 

. lefonumun ayna düğmesini aç-
lüğlinü gördü ve •ordu: 11 Mayıs 1935 dedı·r. 

- Büyük baba, bu ne işe ya-

rar? Buyuk ikramiyesi 25.000 Liradır. 3228 
.y. Hilal: (!tto) ve (Kazaklar) 
* Şık: (Hata) ve (/simsiz 

&dam) 

Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapll 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reta
diye kıılası 

43341 mamıştnn. Eskiden telefonlar-
20510 da böyle aynalar yoktu. Şimdi, 
22142 insan bu aynadan kiminle ko-

- Eunınun ilstlinc takarlar. • ,~~~iii!iİ!-!!---~·~· !!..iiiloıiıiıllii!ı-~İiıİİİll~~--İııllııioO....._ ...... --..;;.oo;-..ıiiiiiO__,iiiıoii...,.. • 
sonra üstUnden bakarlar. 

*Asya: (Ekmekçi kadın) 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpafa Nü.mune has
tanni 

nuştuğunu sanki karşı karşıya 
IG .. OO imişler gibi görüyor. 
42426 

• Kafa ve beden 
Ben de kıs kıs gülerek mese-* Alkazar: (Cici Berber) ve 

(Telefoncu kız) 60107 lenin doğru olduğunu tasdik et· 
---------- tim . 

Baz1 Alman guetelerine gö
re, beı acne beden terbiyesi gö· 
rüp diploma almamıt gençler 
ilerde Alman ilniversitelerine 
giremiyeceklerdir . 

• Nöbetçi. 
Eczaneler 

Çabuk sıhhi 

yardım teşkilatı 

1 '.Bu gece nöbetçi eczahaneler ıun • 
ardır: 

Bu numaradan 
mobili İstenilir. 

imdal oto-
. 

44998 
c:adeıinde (eıreurahr hrahr hra hr m 

ll!rninönilnde (Bensason), Ankara • 
~~deıinde (Etrel Neıct), Bayezitte 

Davetler 

~ erniJ), KUçilkpazarda (Yorgi), Şeb 
adcbaıında (Üniversite), Yenikapı· 
~ h(Sarim), Samatyada (Teofiloı), 
t c temininde (Nazım), Karagümrük 
~ (Fuat), Bliyilkadada (Mehmet), 
(~Ybelidc (Tanaı). Bakırköyünde 
~ ~kez), Fenerde (Hüaamettin), 
l'~llpta (Hikmet), Hasköyde (Yeni 
ta rkfyc), Kasımpapda (Yeni Tu· 
li n), lCadıköyünde (BUyük). Yelde· 
t• l'rneninde (Uçler), Osküdarda (İt
tihat), Galatada (Kapıiçi), Bostanba
ı:nda (lt6mat), Tepcbatında (Kinyo
(~ 'I'aksimde (Tarlabaşı). Maçkada 

1\ 
8 Çka). Beıiktaıta (Ri.za) ec.zaha • 

clcri. 

Güzel Sana'tler Birli~i Resim Şu
besinden: 

Ankara Resim Sergisine iştirak 
edecek aan'atkarlar 16 • l 8 Mayı~ 
935 saat ı 4 17 ye kadar cı:erlcrini 
Alay Kö~küne getirmeleri. ve ~mdi· 
den ittirak varakasını çevırgcnlıkten 
al malan. 

Türk Cerrahi cemiyetinden· 

Tlirk Cerrahi cemiyeti nyh'k top· 
lantısını 5.5.35 pu:ar günü saat. on· 
yedi buçukta Hueki hastanesındr 
yapacaktır. Ar.anın ve arkadıışlann 
gelmeleri. 

Şirketi Hayriyeden: 
Rumeli tarafından Bebekten yukarı Rumelikavağma, _Harem 

\•e Satacak dahil olduğu halde Osküdardan Anadolukavagma ka-
dar Boğaziçine naklihane edenlerin ev eşyalarının Şirket vesaiti
le ıneccanen nakledilmekte olduğu ve bu teshilattan istifade et· 
lllek istiyenlerin ya Galatada Fermer,~cilerdeŞirket merkezi idare 
~nde işletme Müdürlüğüne ve yahud Köprüdeki İşletme Amir-
lifinc mUracaat etmeleri lüzumu ilan olunur 3314 

15 Mart 1985 

Küçük Apak'rn küçük arkada
şının giiya mü ·rrih babası da 
işi ciddiye aldı ve bilginler ku
rultayına bir rapor gönderdi. 
Ben bunları işittikçe kendi ken
dime öyle alay ediyordum ki ... 

20 Mart 1985 
Şaşılacak şey! Bütün dünva 

bendeki acayip makineye ~e
rak ediyor. Hatta Sayla"1ar Ka-

Oniverıiteli olmak §erefi 
bundan sonra Almanyada val
nız kafa i~i addedilmiyecek,r ay
ni umanda bir adale meselesi 
olarak göı önilne alınacaktır. 

Haı:ırlanan yeni kanun tat
bik mevkiine ıirdikten sonra 
yeni bir atlet doktorlar, sporcu 
alim \'C prof esÖrler nesli yeti
şecek. 

mutayın da da kulaktan kulağa -ill!!!!!!l!!!!!!l!l!!!!!!!!l~~~~!ii!!!!!!!!!!~~ · 
konuşulunnuş. Latife yapalnn • DOKTOR 

Ru' çok ru Hakkı Ozı: 
derken işin sarpa sarmasından 
korkuyorum. 

23 Mart 1985 
Galataaarayda Kanruk ecrahaneııı 

Eyvahlar olsun! Korktuğum ka111111nda Sahne ıokafındı 3 nu-
başıma geldi. Muhalif meb'us- maralı apartırnanda ı numara. 
lardan biri benim hakkımda hü- • . '!ll!!!!l!!!!~l!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!l!ll!l!!!~~llii" 
kfımetten istizah yapmış. mü 321: 

= 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

.~dar:mizin Cibali Fabrikası ahçılığı 18-5-935 tarihin~ 
musadıf cumartesi günü saat l 4 de pazarlıkla talibine 
i?ale e.di~eceği~de~ isteyenlerin 300 lira teminat para
sıyle bırlıkte Cıbalıde Levazım ve mübayaat ~ubesindeki 
alım komisyonuna müracaatları. (2345) 

• 
MISIR ıs tinıite~ 

Sermayesi : 100,000 Ttirk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : 1SKENDERİYE 
TURKiYE İŞ BANKASİ tarafından tesis edılıniştir. 
İTHALAT, İHRACAT, KOMISYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
1SKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TURK1YE iŞ BANKASI şubclcdn<;len 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve koınisvonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR iŞ Lf MfTED'i tercih etme· 

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİS - İskendcriye 
3226 

İstanbul Tapu Baş Memur
luğundan: 

Aksarayda Başçı Mahmut mahallesinde eski Zindan 
kapusu yeni Zindan arkası sokağında eski 26 yeni 6 sayı 
lı Arsanın Hazine üzerine senede bağlanması Milli Em
lak müdürlüğiinden istenmiştir. Bu yerin Tapuda kaydı 
bulunmadığından senedsiz tasarruf ata kıyasen muamele 
yapılacaktır. Başkaca alakadar kimse var ise on beş gün 
zarfında İstanbul Tapu Baş Memurluğuna veyahut 
ı 2-5-935 pazar günü saat dokuzdan on dörde kadar 
mahallinde arafŞtırma yapacak Tapu memuruna mura
caatları ilan olunur. (2351 ). 



16 ==================================================T A N::::========================================== 
Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmabdır. lçilmesı kolay ve zevklidir. Müterrah, mü1eyytndir. Mide ve baraaklara zuar .-ermeı ve •lıt
brmaz. Gn~ hazimleri koJavlatbrar. Kabızhğı defeder. Mide tiıkinlik ye yaamalarım giderır. Fazle bir ye- 5 

mek ve içmeden ıonra bissedilen yorgunJuk ve ıişkinliği bafifletir. Ağızdak1 tatsızlık ve kokuyu zafe eder N 

MAZON ıaim ve markasına dikkat. Doposu Mazon ve Botton ecza deposu, Babçekepr lş bankası arkasında No 12 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve bir metresi
ne biçilen değeri 29 7 kuruş 
olan 17 ,300 ila 20 bin met
re kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - İhalesi 12 Mayıs 
935 pazar günü saat 15 te
dir. 

3 - İlk teminat 5220 li-

·~~!!!!!!!!!!!l!!~~~~~~~~~~~~~~~~! 

1 1 Viyana -Peşte seyahati 
HUSUSi TRENLE 

BiR GECEDE 
Hareket 25 Mayıs Sabahı 

1 Yemek, Tenezzüh, Seyahat 
Bir an evel kaydolmak 

En iyi yeri tutmak demektir. 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİD1Ş - GEL!ot) · llllllın.....-••----......_.....,... r\e+ ~" 1,+ .. ı... •• ---...-- - ,_..__ 

~ Deniz yolları __ : ıariyıe kanunun 2 ve 3 uncu PROGRAMI 
1935 yılının 1 Mayısdan sonra maddesindeki yazılı evrak-

tik Son 
No. S 1 D 1 r ' KALKIS Ara Kalkış Varı} 

~-

" ---
~ 1 Ş L ET M ES 1 S lariyle birlikte tek1if mek
E' Acenteleri: Karaköy K<Sprlibaıı İ tuplannı ihale saatinden en 
E: Tel. 42362 - Sirkeci Milhllrdar- =ı az bir saat evvel Ankarada 
:mıu ı:ade Han. Tel. 22740· nnn$ M. M. Vekaleti Satınalma 

Yüksek Balık Enstitüsü için el ile çalışrr ve saatte 100 
kutu kapatır bir kutu kapama makinesi pazarlıkla satın 
alınacakdır. Bu makine ile yuvarlak, mustatil ve dört kö
şe kutuları kapamağa mahsus kalıplarda beraber verile
cekdir. Kutular kapanırken yalnız makaralar dönecek· 
dir. Ağırlığı mümkün olduğu kadar hafif olacakdır. 
Şartnamesi cumadan başka günlerde Enstitüden parasız 
alınabilir. Tahmin edilen kıymeti 355 liradır. İhalesi 
7-5-935 salı günü saat 14 de Balta Limanındaki Ensti
tü binasında Komisyon tarafından yapılacakdır. İstekli .. 
lerin ( 2 7) liralık makbuzları ve başka kanuni belgele
rile o gün ve saatte yeri gösterilen Komisyona gelmeleri. 

10 Şi~li • Tünel '( Şişliden • Tünele 3' 6' 5.40 

( Tünelden • Şişliye 9' 6.00 

11 Şiıti • Beyazit ( Sişliden - Beyazita. 12' 6.20 

( Beyazittan • Şişliye 26' 7.02 

12 Harbiye • Fatih ( Harbiyeden • Fatihe 5' 7' 6.30 

( Fatihten • Harbiyeye 9' 5.46 

12 A Harbiye • Aksaray ( Harbiyeden - Aksaraya 14' 17' 6.40 

( Akaaraydan - Harbiyeye 28' ti.00 

ıs Taks.im. Sirkeci ( Taksimden - Sirkeciye 

( Sirkeciden - Taksime 

5• 7.15 
7.35 

16 Maçka - Beyazit ( Maçkadan - Beyazita 
( Beyazittan - Maç;kaya 

!' 8' 15.15 
17' 15.55 

16 A Maçka - Eminönü 
( Şişliden - Eminönüne 
( Maç;kadan • Eminönüno 

7' 6.10 
14 7.10 

( Eminönünden - Maçkaya 6.40 

17 Şiıli • Sirkeci ( Siııliden • Sirkeciye 
( Sirkeciden - Şişliye 

8' 6.25 
u• 6.5S 

17 A Mecidiyeköy-E.önü 
( Mecidiyeköy - Eminönilno 

( Eminönünden-Mecıdiyek. 

( Mecidiyeköyünden· Eminö. 

( Eıninönünden-Mecıdiyek. 

6.45 
21' 7.17 

14.28 
15.00 

19 Kurtulut. Beyazit ( Kurtuluştan • Beya:ıita 
( Beyazttan - Kurtuluşa 

6' 9' 600 
17' 6.45 

19 A Kurtuluş-Eminönü 
( Şişliden • Eminönüno 
( Kurtuluştan-Eminönüne 

7' 6.05 
15' 7.05 

( Eminönünden • Kurtuluşa 6.35 

22 Bebe.le • Eminönt' 

( Beşiktasta.n • Bebeie 
( Beşiktaşta.n • Eminönüna 

( Bebekten·Eminönüne 

( Eminönünden-Bebeh 

( Bebekten • Beşiktaşa 

5.ıs 

6' 5.35 

10' S.45 
20' 5.55 

-.-
Ortaköy • Aksaray 23 ( Ortaköyden-Aksaraya 

( Aksaraydan-Ortaköyo 
8' 5.50 
15' 6.35 

34 Beıiktat • Fatih ( Beşiktaş tan· Fatih• 

( Fatihten-Beşiktaşa 

r 6.3C 
14' 7.10 

32 T opkapı • Sirkeci 
( Aksaraydan· Topkapıya 
( Topkapıdan-Sirkeciye 

( Sirkeciden-Topkapıya 

S' 5.25 
8' 5.40 
16' 6.141 

( Topkapıdan-Aksaraya --
33 Yetl:kule - Sil'keci 

( Aksaraydan· Yedikuleye 

( Yedikuleden-Sirkeciyo 

( Sirkeciden· Y edikuleye 

ır 5.30 

10' 5.45 

16' 6.17 

( Yed ikul eden·A ksar aya -.-
37 Edirnekapı • Sirkeci 

( Aksaraydan· Edirnekapıya 

( Edirnekapıdan-Sirkeciye 

( Sirkeciden-Edirnekapıya 

( Edirnekapıdan-Aksaraya 

s• S.25 

10' 5.4! 
ıs· 15.14 

-.-

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü Mümtaz FAiK 

23.40 
24.00 

23.30 
24.12 

24.00 
23.20 

23.30 
22.50 

19.10 
19.30 

23.20 
24.00 

20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
10.12 
18 45 
19.15 

23.10 
23.55 

- .-
20.10 
20.40 ---.-
23.40 

= ~ ; 
:; AYVALIK YOLU E Komisyonuna vermeleri. 
$ MERSiN npura 4 nıay11 S (2173) 3255 
5 CUMARTESi ıaat 17 de Sirke· E 
E ciden kalkacak, gidişte Çanak- S 
S kale, Edremit, Aynhk, Dikili- $ 
$ ye, dönüşte illveten Bozcaada § 
::::; ve Geliboluya uğrayacaktır. = 
5 NOT: Evvelce lzmire kadar S - -

il An 
1935 mayısının 4 ncü cumartesi 

gününden ba~layarak gelecek eylü
lün 30 ncu pazartesi günü (dahil) ne 
kadar aşağıda yazılı Bankalar gişele
rinin : : giden bu poıtalar mayıı batın- $ 

S_ dan Eylül ıonuna kadar gidi' : - adi günlerde saat 9,30 dan 15 e 

i kadar 
:,.. ve dönüfte yukarda yaııh i•ke. 

- pazar günleri saat 9,30 dan 12 ye 
C: leleu uğrayarak Dikiliden dö- =: kadar umuma açık olacağı ilful olu-= necektir (2354) 3341 S nur : 

(2254) 3268 

~ l'I eo di Roma, Deutsche Bank und Dis- = ı·stanbul Lı·man "ışler"ı = § MERSi• N YOLU =ı Banca Commerciale ftaliana, Ban- • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllll.f 

3 ÇANAKKALE yapuru S Ma· conto Gcsellschaft, Deutsche Oricnt- ;: a 
;; yıs PAZAR günG ıaat onda bank (Drcsdncr Bank Filyah) Ho- § Umum MUdUrlUğU levazım ~efliğinden: ~ 
::::; M · k d (235S) 3342 = lantse Bank Üni N. V., Osmanlı Y -
:: ersıne a ar = Bankası, Setanik Bankası, s s. c. ı. E İstanbul Rıhtım hanı merdıvenı alundaıd kahve ocağı açık a 
=~- Trabzon Yolu e Ticareti Hariciye Bankası, Şarkıka- E artırma ile kiraya verılecektit. isteklilerin artırmıt gününden ~,.. 

ERZURUM npuru 5 Mayıı kası, Türkiye Ziraat Bankası. 2 evvel Lıman ı§leri umum müdlrlük veznesine on beş lira i 
rip Ticaret Bankası, Türkiye İş Ban-

= PAZAR güniJ ıaat 20 de Rizeye _ 3330 2 muvakkat kefalet akçesi yatırmaları lazımdır. Artirma 15 mayıs ::::ı 
: kadar. <23s6) 5 ------------- § 93s çarşamba grına saat onda ıevazım oefli~inde rapıtacaktır. i 
;iıııııııın1111n111111111rr11111111nn~ ••~~!! T ı F o B ı L ~~~• i nıııını1111111uuu11111111ımnııı111111uıırı111111111111111111111111111111nn• 
•ı!!!!!l~~iiiiiiiii~!!!!!!l!!!!!!i!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!iii!!11 Dr. Ihsan Sami 3285 

OPERATÖR 
Doktor "imet 

24.20 Ankara caddesi Zorlu 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu· 
tulmamak için ağızdan ahnan tifo 

1 haplandır. Hiç rahatsızlık ver· 
1 mez. Herkes alabilir. Kutusu 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme 
Umum idaresi ilanları 

55 Kuruş. 277 5 ,.. 1.00 apartmanı No. 21. 
20.50 Cumadan maada hergün 

1

, " 

21.30 saat 2-6 hastalarını kabul OSMANLI BANKASINDAN 
20.4c eder. 2396 
21.20 •!!!i!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!ilii!!!!!!iiiiii!!!!!ilii!!!!i!!!!iii!!~· ilan 

23~30 I.~ Göz hekimi • 
~::~~ ' ı Dr. S. Şükrü Ertan ıı, 
- .- . Birinci smıf mütehassıs 1 

23.35 (Babıali} Ankara caJdesi No 60 ! 
M~ • 9 
24.40 

-.-
23.25 
23.5! 
24.2~ 

3299 

Osmanlı Bankası gişeleri cari 
Mayısın .: ncii cumartesi gününden 
başlayarak gelecek 30 Eylüle kadar 
aşağıda yazılı saatlerde açık buluna· 
c;:ıkıtr: 

1.- Galata merkezi idaresi : 
Adi günlerde: saat 9,30 tan 1 S c 

kadar Pazar günleri ~ Saat 9,30 tdn 
12 yt kodar. 
2.- Yenicami şubesi : 

Adi gilnlerde: Saat 9,30 tan 12 e 
kadar Pazar günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye kadar. 
3.- Beyoğlu Şubesi : 

Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı 
elbise, palto ve serpuşların 18-5-935 cumartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
tekrar eksiltmesi yapılacakdır. Bu işe girmek isteyenle
rin 4498, 72 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeğe manii kanu .. 
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. Bu işe aid şartnameler 325 kuruş mukabilinde 
Haydarpaşa, Ankara Merkez ve İzmir veznelerinde sa· 
tılmakdadır. 

Takriben ( 4 709) takım ve parça lacivert serj, lacivert 
şayak ve gri şayak elbise. siyah kast ör. gri şayak pa1to, 
lacivert çuha, kırmızı çuha, lacivert şayak ve gri şayak 
şapka. 

1 
(jazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi.. İstanbul, Ankara cad-

İstanbul 4 üncü icra memurluğun· 
dan : Cadde bostanı plSjının büfele· 
ri açık arttırma ile satılacağından ,e. 
raltl öğrenmek ve arttırmaya iıstirak 
etmek istiyenlerin 14.5.935 tarihine 
müsadif salı ve çarşamba ve perşem· 

be günleri saat 14 den 16 ya kadar 
dairemize mür~caat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. ( 11113) 

. 3363 

Adi günlerde: Saat 9,30 tan 12 ye 
kaclaı .Saat 13,30 tan 1 S c kadar 
Pazar günleri: Saat 9,30 tan 12 V«" (2306) 

Muhammen bedeli 
64974.35 lira 

3301 ~ desi, ıoo.- Basıldığı Y.er: TAN 1natbaası kadar. 3329 


