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Sayısı 5 Kuruş 

BUGÜN 
2 incide ı Peyami Safanm fıkrası 

Orhan Selimin fıkraaı 
Şehir haberleri. 

3 üncüde : Ankara muhabirlerimizin te
lefonları - Nurullah Ataç'm 
yazısı - Feleğin fıkrası 

4 üncüde : Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz
de Casusluk,. adlı eseri- Bur
han Cahidin romanı - Dünya 
siyasasında. 

5 incide : Siyasal icmal - Balkan mu
habirlerimizin mektuplan ve 
ajansların son haberleri. . 

G nıcıda : Hitler'in "Kavgam,. adlı kıta· 
bmm tercümesi. 

? incide : Spor. 
8 incide : Ekonomi - Kendi kendimize 

çatıyoruz. 

g uncuda : Memleket sayfası. 
10 uncuda : Nizameddin Nazifin "Fatih İs· 

tanbulıı nasıl aldı?,, tefrikası 
- Sevişenler, evlenenler -
Orhan Selim'in Hikayesi. 

11 incide : Briç dersleri - Büyük bL· 
artistin sevda maceralarL 

12 incide : Özdil - Sağlık öğütleri. 
13 üncüde: Kadm, ev, moda. 
14 üncüde: Kızıl Çember. 
ıs incide : Faydalı bilgiler. 

Almanyanın 
ilk Ve Son 
li ede fi .. 

[Afmanyada bulunan 
arkadaşımız yazıyor:] 

Berlin, 2 Mayıs 

VENiZELOSUN i DA MI i 

ISTANBUL 

1lrtica azırlay8n Bir 
Karstaki Felaket, Her Yerde 
Büyük Teessür Uyandırdı 

/ ç Bakam Kam uf aya Zelzelenin 
Taf si/atını Anlattı 

Ölenler, yaralananlar, kayıplar 

NEYE SiNiRLENiRiM ·, 
Bir bayan, bir gazetede, soruyor. 
_ Neye sinirlenirsini:z? . 
Ediblerimiz, d Ü§ Ü n e n le r ı • 

miz, terbiyecilerimiz de cevab ve-
riyorlar: .. l .. 

_ TramıJay çanına v sını.~ e~ınm, 

yemekte bıçağın tabaga. s~rtu'?'?e· 
sinden çıkan cızırtıya s~n~rlenı.r~m, 

.. ~ıt·· ile konuşana stnırlenırım, guru u .. l . . . 
otomobil Aornasına sınır enırım, sı-
nirlenirim, sinirlenirim ... 

Acaba neden kimse demiyor ki: 
- Lağımların 11 e n e l e r d .e n 

beri kapanmaması yüz.~n.den !if o· 
nun eksik olmamasına sınırlenınm 
On binlerce lira sarfedilerek yap:· 
lan asfalt yolların altı ay geçmeden 
bozulmasına sinirlenirim. Yıkılan 
evlere ve çöken kuyulara sin~.rlen!
rim. içkiyi ucuzlatma teşebb~sl~rı
ne sinirlenirim. Aparhman ustüne 
apartıman yaprldığı halde ev kira
larının pahalı olmasına sin.ir!eniri~ 
ve daha birçok .şeylere sınırlendı
ğim halde şimdi hepsini hatırlaya
madığıma sinirlenirim. 

Ali Nacı KARACAN 

TE 
-

Di 
-
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SAYFA 

SAYI : 13 3316 
Onbir ncı Y 1 L 

Sahib ve 
Başnı u harri ri 

MAHMUD SOYDAN 
'.----- -··- - ~---

Telefon { Müdiir: 24318. Yazı işleri: 24319. 
İdare ve matbaa : 24310. 

Kamutayda Münakaşalar 

Memlekette Ucuzluk 
Yaratmak Lazımdır,, 

Kamutaydakl münakaşalara giren saylav1ardan: 
Hüsnü, Mükerrem, Refik Şevket, Mehmet 

Alman Matbuat cemiyetinin 
daveti üzerine Almanyada tet
kik seyahatine çıkan Türk ga
zeteciler heyetile birlikte bir 
haftadanberi Almanyada bulu -
nuyorum. Almanyaya girişimiz 
'Türkiyeye en yakın Alman şeh
ri olan Barselon'da başladı. Bu
radan heyet emrine tahsis edi
len ü~ motörlü bir Yunkers tay-

lstanbul Rasathanesindeki sismoOraf zelzeleyi 
böyle yazdı 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Kamutayın 
bugünkü toplantısında Dahili -
ye Bakanı Şükrü Kaya söz iste
di, Karstaki yer sarsıntısı etra
fında su malUmatı verdi: 

zel yerlerinden birinde bir yer 
sarsıntısı oldu. Bu bir çok va
tandaşlarımızın hayatına mal 
oldu.,, Bakan, bundan sonra son 

SOrt· DAKiKA 

Venizelosun 
idamı istendi 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Kamutay bu
gün Tevfik Fikretin başkanlı • 
ğında toplanmıştır. Toplantıda 
iç işler Bakanı Kars yer sarsın
tısı etrafında malUmat verdik
ten sonra Haydar (Afyon) ve 
Saip (Manisa)mn ifadelerinin 
alınmasına dair tezkere kabul e
dilmiştir. Eski Aksaray say_la~ı 
Rızanın teşrii masumyetının 
ref'i hakkındaki mazbatada ka
bul edilmistir. 

Bolu me"busu Falih Rıfkt, Kü
tahya mebusu Naşit Hakkının 
masuniyetlerinin ref'i hakkı_n~a
ki tezkere, nizamname mucıbı~
ce devre sonuna bırakıldı. Saıp 
(Manisa) nın,neşriyattan dolayı 
M~hmnn (Siirt ) in ma~un\yetle 
rinin kaldınlmas1 mazbataları 
da devre sonuna bırakıldı. 

~ih'~-··Kolony~'y~, Esse~·~. H~-
novete e ugr~mtk ve Şlmdı ,de 
Berlın'e geldik. 

Alman toprağına ayak bastı
ğımız gündenberi gazeteciler 
hakkında gösterilen iyi kabul, 
ınisafirperverJiğin hudutlarını 
Çok aşmış ve Alman millet:nin 
Türk milJeti hakkında duyduğu 
dostluk hislerinin samimi bir 
tezahürü şeklini almıştır. Bu 
tetkik seyahatinin intibalarım 
ve yeni Almanyanm nasıl çalış
tığını, hangi hedefe doğru yürü
düğünü yazacağım bir makale 
serisinde saygı değer okuyucu -
larmıa anlatmağa çalışacağım. 
Ancak bir noktayı şimdiden te
barüz ettirmek isterim: o da 
Alman milletinin Türkiye ve 
Türkler hakkında d u y d u ğ u 
dostluk hissinin derinliğidir. 
Nereye gitmiş ve kiminle temas 
etmiş isek, bunun en bariz de
lilleri ne şahit olduk. 1914 ile 
ı 918 yılları arasındaki silah ar
kadaşlığımızı anlatmadan bir 
Alman'la bir Türkün görüşme
si mümkün değildir. Bu silah 
arkadaşlığından sonra da Milli 
tııücadeleyi muvaffakiyetle ba
Şarmamrz, Türk milletine kar
§r, Alman milletinin kalbinde 
Çok derin dostluk hisleri uyan
dırrnrştrr. Almanya - Türkiye 
dostluğu denilebilir ki: artık 
siyaset sahnesinden Alman mil
letinin kalbine intikal etmiştir. 
Ve bu siyasi dostluğun devamı
na en büyük zamandır. 
Almanyayı tetkik eden bir 

gazetecinin ilk intibalanndan 
biri Alm~n milletinin mim sos
Y'alizmi benimsemesidir. AJ
tı_:anyayı geçen yaz da görmüş
tunı. Geçen yaz gördüğüm Al -
tııanya ile şimdi gördüğüm Al
tt:ıanya arasında görünüş itiba
tıle biiyük bir fark yoktur. Fa
kat aradan geçen bir seneye ya
kın zaman içinde Almanyamn 
11lhunda büyük bir değişme f ey dana geldiği aşikardır. Milh sosyalizm Alman milletiı:in 
.a.Yata karşı telakkisini ve ıs
tıkbale bakışını kökünden de

[ Arkası 6 mcıda] 

A. Şükrü ESMER 

gelen telgrafı okudu. 

c\y C:H a at;ı a , 
··uazeı yurdumuzun en gü-

m~el1tW.\ı1fi~!f' 1 1 

[Arkası 6 ıncıda] 

RUS-FRANSIZ ANDLAŞMASI 

Karşılıklı Yardım Nasıl 
lemin Ediliyor? 

Fransa- Sovyet Rusya arasındaki vaziyeti gösterir har'tc. 

Paris, 4. A. A. - Fran
sa - Sovyet k a r ş ı l 1 k 1 ı yar
dım andlaşması b a ş 1 a n g ı -
cında, barışı kuvvetlendirmeğe, 
uluslar kurumu andlaşmasının 
hükümlerini sağlamlağa ve bir 
Avrupa genel uzlaşması hazır ... 
lamaO-a matuf olduğunu haber 

b 

vermektedir. 
Andlaşmanm birinci madde -

sine göre, Fransa ile Sovyetle~ 
birliği her hangi bir A vrupaı 
devlet' tarafından tehdide maruz 
kaldıkları takdirde, Cenevre 
andlaşmasmın onuncu maddesi 
hükümlerine uygun olarak, ge -
reken tedbirleri almak hususun
da, derhal biribirlerile istişare e
deceklerdir. 

{kinci maddeye göre, bu iki 
devletten biri ,bizzat sebebiyet 
vermeksizin taarruza uğradığı 
takdirde, yine Cenevre andlaş -
masınm yedinci maddesinin ü
çüncü fıkrasına tevfikan, öteki 
devlet ,derhal yardnna gelecek
tir. 

Üçüncü madde, Cenevre and
laşmasının 16 ıncı maddesi mu-

LITVINOF 
cibince, ayni yardnnın yapılaca
ğını ifade etmektedir. 

Dördüncü madde de, andlaş -
manm, barışı temin için gere
ken tedbirleri almak husuc;un
da uluslar kurumuna muhavvel 
vazifeyi tahdit eder mahiyette 

[Arkası 5 incide] 

Gonatas, Paoanastasiu, 
Kafa• d.:Jris 

Atina, 4 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Atina Dfranı 
harbi hükumet komiseri, Veni
zelos ve Plô.stirasın idamını is
temiştir. Komiser, ayrıca Mosko 
vidis ve Argiropulos, Burdaras, 
Kunduro3, Maris, Çanakakis'in 
müebbed küreğe, Kiryakos Ve
nizelosun, 10 sene,Yanopulos ve 
lsotidis'in altı sene hapse mah
kum e d i l m e l e r i n i ve Lô.
mirakis, Kibaris, Leonardos ve 
Maksisin de beraetlerini istedi. 

Muhalefet liderlerinin de mu
hakemeleri bitmiştir. Komiser, 
Gonatasın altı ay, Kalandarisin 
bir ay, Papanastasiu'nun beş 
ay, Milanosun dört. ay Hacibeys 
in iki sene hapis cezalarına 
çarptırılmalarını !stedi. 

Komiser liderlerin isyana isti. 
rak etmediklerini söyledi. Soko. 
/isin muhakemesi, Divanı harb· 
de görülmiyecektir. Suçlular mü 
dafaalarını yarın yapacaklar -
dır. 

Bundan sonra Ankara şehri 
imar müdürlüğü, yüksek ziraat 
enstitüsü, evkaf umum müdür
lüğü, inhisarlar idareleri bütçe 
lerinde münakale yapılması ka
bul edildi. 

Deniz yollan işletme idaresi
ne 10 milyon liralık vapur alın
ma tahsisatı, Ankara stadyomu 
nun demir aksamının gümrük -

[Arkası 6 ıncıda] 

Mustafa Şeref, Sü'el m n 
S t r r ı , S a ı a h a a d i n, 

AbdUlmuttalib 

irtica Hazırhyan · Bir Şe
beke Meydana Çıkarlldı 

MiLAS'TA ŞiMDiYE 
TEVKiF 

KADAR•15 KiŞİ 
EDiLDi 

[Hususi Muhabirimiz Bildiriyor] 

Milas - Merkezi İspartada olan bir kara kuvvet şebekesi 
meydana çıkarılmış ve Cümhuriyet müddeiumumiliği hemen işe 
eJ ~oyarak 15 kişiyi göz altına almıştır. Mesele şudur : 

Ispartada, vaktile şeyh Said isyanında methaldar olduğundan 
dolayi istikia.1 mahkemesince mahkum edilen ve mahkumiyetini 
bitiren, bir Kürt şeyhi oturmaktadır.Bu şeyh hala akıllanmamış 
ve zehrini saçabilmek için kendisine yeni zemin1er aramrya baş
lamıştır. Bir çok yerlerde muhabir bulmuş ve Milastada bazt 
kimseleri zehirli çemberine almıştır. Nihayet Cümhuriyet zabi
tası bir ip ucu eld~ etmiş, evlerde yaptığı araştırmada bir çok 
mektublar ele geçırmiştir. Bu mektublarda, rejimimiz aleyhinde 
bulunulmakta, din ileri sürülerek saçma sapan bir takım tahri
kat yapılmaktadır. Adliye tahkikatı devam etmektedir. 

Nahid M. 

so" DAKiKA 

Suçlular ispartaya 
Gönderildi 

Milas 4 - Meydana çıkarılan 
irtica şebekesi etrafında şunları 
öğrendim: 

İrtica şebekesi, Kürd isyanın
da lstikiaJ mahkemesi tarafın · 
dan lspartaya sürülen Şeyh Be
di U zzeman Saidi Kürdi tarafın 
dan kurulmuştur. Saidi Kürdi 
Avdm, Milas, Egirdir, Bolva -
dlıı ve sair yerlerde bir irtica şe-

1 
bekesi meydana getirmiş, orada 
bulunan mürit1erile daimi mu -
habereye girişmiştir. Şeyh, dini 
a1et ittihaz ederek birtakım he
zeyanlarda da bulunmuş, risale
ler neşretmiştir. Bu suretle et
rafına daha birçok kimseler top 
lamak istemiştir. 

Antalya zabıta ve adliy~inin 
[Arkası 6 ıncıda] 
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PLANDAN EVVEL 
Herkes, tramvayda veya kah

vede, cıgara paketinin arkasına 
lstanbulun planını çiziyor: fi
lan yerden falan yere asma köp
rü yapıyor, tünel kazıyor, bul
v~r .aç~yor .. J:Ierkes, şehirciliğin 
bı r ılı tı sas ışı olduğunu bilerek 
veya bilmiyerek şehircidir, her
kes bclediycciclir ve herkes mi
mar. 

Işte, hu şehir kadar eski ve 
bu şehir kadar ebedi bir mevzu: 
lstanbutu nasıl imar etmeliyiz? 

RI 1 r1A 
~~~4' V#~ 

9ENDEN 
· ı ASLAN 
1 Aslanı niçin severler?. Akıl-
it lr olmasına akıllı değildir. Ge

çen gün okudum, sirk terbiye -
cileri, bu kalın sesli hayvanın ö
teki arkadaşlarına göre en kü -
çük marifetleri bile büyük bir 
zorlukla öğrendiğini söylüyor • 
lar. Fok balığı bile o lapa gibi, 
kemiksiz sanılan, pırıl pml kap
kara gövdesile aslandan daha 
becerikliymiş •.. 

Aslam niçin severler ? Elin
den en minicik faydalı bir iş 
gelmez. işi gücü karnı acıktığı 
vakit, avaz avaz böğürerek ka-

Ben ki ne şehirci, ne beledi
yeci, ne de mimarım; fakat bu 
şehrin her yerlisi gibi dizkapa
ğma kadar çamur yutmuş ayak
lanmın, ciğerlerimin dibine ka
dar toz yutmus nefes borulan 
mm, pis kokula~ yutmuş burn .• -
mun ve iğrenç manzaralar yut
muş gözlerimin acı hatrralarile 
bir fikir yuğurmak tazım gelir
se diyeceğim ki sual yanlıştır. 
Istanbulu veya Türkiyenin her 
hangi bir şehrini nasıl imar e
deceğimizi düşünmeden evvel 
bir borcumuz vardır: "onu mah
volmaktan kurtarmak! 

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde evleri su basb, lağımlar çöktü. Resimlerimiz çöküntü yerrerini, su 
basan evleri, açılmaya uğraşı:an mecraları gösteriyor 

racalara, geyiklere, yaban eşek
lerine saldırmaktır. Çöllerde, 
ormanlarda bir hazır yeyici, bu
dala kral gibi koca kafasını iki 

Biz bugün, can çekişen bir 
hastanın başında elbise model
lerine bakan adamlara benziyo
ruz ve zavallıya doktor yerine 
terzi çağırıyoruz. 

Istanbul ölüyor! Kelimenin 
mecazi değil, hakiki manasile 
ölüyor! Ve bunun sebebi plan • 
sızlık değildir. Yarım kilomet -
relik caddesinde elli dükkanı 
boş ve kapalı duran bir şehre, 
geceleri saat dokuzdan sonra 
bütün ışıkları sönen ve soluğu 
kesilen bir çehre, plandan evvel, 
deveranını çabuklaştıracak ace
le bir hayat enjeksiyonu tiznn
dır. Yoksa, ister Avrupadan yüz 
tane şehirci getirelim. ister he
pimiz ayrı ayrı birer mütehas
sıs kesilelim, Istanbulun plam
nr yapmaya devam ed.en şu eze
li mimarları değişmiyecektir: 
yangın, zelzele. fırtına, ihtikar, 
buhran, p:ıhahlık ve baktmsız -
lık. 

Bir mahalleyi 
Su bastı 
Devamlı yağmurların tesirile 

§ehrin bazı semtlerinde birçok 
evleri su b!!smıştır. 

Bu arada Beşiktaştaki Şenlik 
dede mahallesi bir hayli tehlike 
geçirmiştir. Bu caddedeki ana 
lağımın tıkanması yüzünden 
sular taşmış, beş evin alt katları 
su altmda kalmıştır. Ayni sokak 
ta. Fethiyeye ait ahşab evin du
varları suyun tazyikı ile çatla . 
mış. tehlikeli bir hal . almıştır. 
Evdekiler dışarı çıkarılmışlar, 
itfaiye suyun boşaltılmasına ca
lr§mıştır. Birkaç saatlik uğraş
madan sonra birikmis sular bi
tişik binanın bahçesi ne akıtıl -
mıştır. Bu iki evin zararı çoktur. 
Suların tesirile, bu caddedeki la 
ğım da çökmüştür. 

Mera keş 
Is tan bula 

valisi 
geldi 

Merakeş valisi Seyit Hacı Ta 
mi Glaui dün İstanbula gelmiş
tir. Seyit Hacı Taıni Glaui İs -
tanbulu gezecektir. Dün Fran -
sız ataşemiliteri kolonel de 

Peyewnt allllfll.-.. c....~ 1---f.sar. .... + ....... .....,.,, .. .,;n.. 
den Dandran kendisini ziyaret 

Beyazıt ku!esi tamir ediliyor etmişlerdir. 
Belediye, Beyazıd yangın ku

lesinin bekçi bekleme yerini ta
mir ettirrneğe karar vermiştir. 
Kışın fırtınadan buradaki sıva
lar düşmekte, çerçeveleri çabuk 
harab olmaktadırlar. Geçen gün 
belediye fen heyeti mühendis -
leri kuleye çıkarak, yapılacak 

tamirin keşfini yapmışlardır. 

Beyazıd yangın kulesi 310 zelze 
lesinden beri ilk defa tamir e
dilmektedir. Kulede başka bir 
tehlike görülmemektedir. 

Yeni çahşma saatleri 
Hükumet dairelerinde çalış -

ıma saatleri değişmiştir. Yazın 
sonuna kadar dairelerde sabah
ları iş 8,30 da başlıyacaktır. 12 
de öğle paydosudur. Bu, bir sa
attir. 13 de işe tekrar başlana
cak, 17,30 da daireler kapana
caktır. 

" TAN • ın tefrikası: 13. 

Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

- Doğru ..• Lakin böyle bir 
şey yoktur. 

- Buna. sevinmedim, desem 
yalan ... Şimdi, söyleyiniz: lla -
kiki bir kızı veyahut oğlu \Tar 
mı? 

Genç kız, kollarını a:mıştı: 
- Hayır ..• 
- Soracaklarım bitti. Ki.içük 

bir teklifte bulunabilir miyim? 
Emel, gözlerini kırpıştırıyor -

<lu: 
- Ne gibi efendim? 
- Hatıra defterini beraber 

okuyalım mı? 

Telifim Emelin, hem hoşuna 
gitmiş, hem de onu korkutmuş
tu. Ayağa kalktı: 

- Müsaadenizle ben gide -
yim. Odanıza geldiğimi, sizinle 
konuştuğumu, duyacak. göre -
cek değil, sezecek olursa, bana 
~cenir. Hem öyle içten ~üte -
nir ki artık ölünceye kadar ba-

Seyit Hacı Tami Glaui dün 
Fransız sefiri Kammerer'i ziya
ret etmiştir. 

Yüksek mekteb muallim'eri 
birlikten çekiliyorlar 

Muallimler Birliği yeni idare 
heyetine yüksek tedrisat mual -
]imlerinden kimse alınmamıştır. 
Evvelce, ilk, orta ve yüksek ol
mak üzere on üç zümre birlik
te temsil edilirdi. Bu vaziyet 
üzerine, Üniversite ve yüksek 
mektepler profesörleri, İstatn -
bul Muallimler Birliğinden çe
kilmişler ve aylrk taahhüdlerini 
vermemeğe başlamışlardır. Yük 
sek tedrisat muallimleri arasın
da ayrı bir kulüp kunnak teşeb
büsü üzerinde, bazı cereyanlar 
vardır. 

nşmaı. Ben gidiyorum. Bir yer
de, biribirimize tesadüf ettiği -
miz zaman, selamlaşmıyacağız. 
Hatta küçük bir aşinalık bile 
etmiyeceğiz. Eğer günün birin· 
de, tesadüf, bi2i biribirimize tak 
dim edilmek cilvesini gösterir -
se, ilk defa tanışıyormuşuz gibı 
davranacağız. 

Ben de ayağa kalktım, onun 
elini sıktım: 

- Peki Emel, peki yavrum. 
O, kapıya doğru giderken a

cıyan bir sesle söylendim: 
- Def teri, seninle beraber o-

kusaydık, ne iyi olurdu! 
Genç kız, merakla sordu: 
- Neden? 
- Cünkü sen, onu. benden 

ivi tarl"ıvorsun; ona, benden da
ha yak;nsm ... Bir insan, kendi -
sinin Ç,ok iyi bildiği şeyleri an -
latırken. sanki dinleyenler de 
biliyormuşlar gibi kısa keser ve 
bir çok noktaları ihmal eder. 
Işte bu eksik, karanlık yerler -
de, beni aydınlatabilirdin. 

Emel, başını çarpıttı, içini 
çekti: 

- O hatıraları, ben de, sizin 

iç Bakanlığının Şirketi Hayriye bir 
.. ka~arı bekle~iyor Vapurunu eniledi 

Goçmenlerın beraberlerınde Y 
getirdikleri eşyadan, kanunun Şirketi Hayriye 55 numaralı 
gösterdiği mikdarı geçmemek vapurunu Hasköydeki fabrika -
§artile, gümrük parası alınmaz. smda tamamile yenileştirmiş -
Göçmenlerden çiftçiler, bütün tir. Geminin tecrübeleri dün ya
çift hayvanlarını, sapan ve saire pılmıştır. Süratinin 9,56 mil ol
sini, gümrüksüz getirebilir. Fab duğu görülmüştür. Sakin deniz
rika sahipleri, 12 bin liraya ka- de 1 O mil de yapabilecektir. Ge
dar eşya ve iptidai maddelerini, minin tekne kısmı ortasından 
gümrüksüz, sokabilir. Kundura- kesilerek 3 metre 20 santim u -
cı, saraç gibi sanatkarlara gelin- zatılmıştır. Vapur eski halinde 
ce, kanun, bunların yalnız a\at 7 7 kişi alıyordu, şimdi 122 kişi
ve edevatını getirebileceğini lik oturacak yer vardır. 
yazmaktadır. Bunddn dolayı 55 i yeniden yapanlar tama
gümrük, bu gibi sanatkarların mile Türk usta ve işçileridir. Bu 
yapılmış ve yapılmamış eşyala- nümune bize Türkiyede ufak 
rınr gümrük parasına bağlı tut- mikyasta bir geminin yeniden 
maktadır. yapılabileceğini göstermekte -

Bu hal, sanatkar olan göç
menlerin işlerini güçleştirmek -
te, bunlar da çiftçiler ve fabrika 
sahipleri gibi eşyalarının güm -
rüksüz çıkarılmasını istemekte
dirler. 

Göçmenlerin bu şikayetleri, 
1ç Bakanlığına yazılmıştır. Bu 
yıl, sayısı çok göçmen gelece
ğinden işin çabuk halledileceği 
umulmaktadır. Bu durumda ya 
yeni bir talimatname veya ka-
~..._- ~ ,._,__._. 
tedir. 

T u r i z m kongre
sinde görUşlllenler 

Ankarada toplanmış olan tu -
rizm kongresi işini bitirmiştir. 

Kongrede İstanbul belediyesini 
temsil etmiş olan Kemal Ragıb 
ile Turing kulüp ikinci reisi 
Şükrü Ali İstanbula dönmüşler
dir. Kongrede önce furing ku
lüp namına yazılmış olan bura
por okunmuştur. Bundan sonra 
İstanbul belediyesi turizm şu -
besi müdürü Kemal Ragrb Istan 
bula ait ihtiyaçları söylemiştir. 

Gümrük ve pasaport işleri mü 
nakaşa edilmiştir. Kongrede da 
ha geniş mikyasta tetkikat ya
pabilmek için iki encümen seçil
mesine karar verilmiştir. 

Encümenler daimi olacak, en 
kısa zaman içinde raporlarını 
hazırlayacaklardır. 

kadar merak ediyorum. Yalnız 
bu, kabil değil... 

- Ne yazık! 
- Evet ... Ne yazık! 
Emel, mahzun mahzun gü -

lümsedi: 
- Geceniz hayrolsunl 
Başı ile selamlıyarak odadan 

çıktı; kapı, sessizce kapandı. 
Vişne çürüğü maroken kaplı 

hatıra defteri, masa lambasının 
ışığı altında açık duruyor .•. 

Bahçedeki ağaç dallarına 
konmuş bülbüUer, uzun uzun 
şakıyorlar ... Donuk mavi ay ışı
ğı, yapraklardan süzülerek, hah 
çeyi. bülbüllerin şakıması ka -
dar tatlı bir ahenkle yıkayor ... 

Pencerenin önünden bakıyo
rum ... Gözlerim sisli hayallere 
dalıyor... Emel, Kadriyenin ne
si? Genç kız, yüksek terbiyesi -
ni, tuvaletlerini ve belki de ya • 
şamasını, Kadriyeye borçlu!.. 
Fakat buna rağmen, minnet 
yükl~rini atıyor, gururunu çiğ • 
nemıyor ..• 

Kadriye, en sevdiği ve en çok 
inandığı bir çocuğa, neden bu 
rolü oynattı? Sevdiği ve en çok 

dir. 
Şirket 55 in eşi olan 56 yı da 

sonbaharda yenileştirecektir. 

Deniz Yolları için 
ahnacak yeni vapurlar 

Deniz yollan idaresine alına
cak yeni vapurlar için hazırlık
lara devam edilmektedir. Mü -
dür Sadettin, yakında Ankara
da toplanacak olan deniz yolla
:1 işletmesi umqmi heyet top -
karaya gidecel{tir. 

Avrupa tetkik seyahatinin bu 
toplantıdan sonra yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Sadettin Anka 
rada bu hususa dair Ekonomi 
Bakanhğile temaslarda buluna -
cakt1r. Avrupaya gidecek heyet 
Sadettinin başkanlığında, fen 
heyeti şefi Sırrı ve işletme ens
pektörü Aliden mürekkeptir. 
Heyet on güne kadar seyahate 
çıkmış olacaktır. 

Mühendis mekte
binde yenil kler 

Üniversite Fen fakültesinde
ki elektrik, mekanik kısımlan 

kaldırılarak, Yüksek Mühendis 
mektebi talebelerinin 5,5 yıl tah 
silclen sonra, altı ay kadar men
sub olduktan ihtisas şubeleri da 
hilinde tatbikat yapmaları ka -
rarlaştınlmıştır. Makine ve elek 
trik şubeleri merunları, büyük 
sanayi merkezlerinde tatbikat 
yapa<:aklardır. 

inandığı için mi? Sevdiğine bu 
kadar insaf sızca davranırsa, 
sevmediklerine acaba, ne insaf
sızlıkları reva görmez? 

Kadriye, belki de, sadece sev
diklerine karşı zalim, insafsız ... 
Belki de, sevmediklerine karşı 
daha iyi ... 

Yahut bu kadın, herkese kar
şt zalim, herkese karşı insaf sız .. 
Para gibi, insanlara da ehem -
miyet venniyor ... Ve yalnız, 
kendi zevki, kendi hevesleri, di
lekleri i~in parayı ve insanlan, 
kör bir vasıta gibi kullanıyor! 

Acaba, bu hatıra def teri, bu 
muammayı halledebilecek mi? 

Okumaktan vazçeip, yatıp u-
yuvayım mı? 

Yarın: 
- Okudun mu? 
Diye sorarsa, ona, ne cevap 

vereceğim? 
- Senin hatırata~ bana uy

ku verdi! 
Diyebilir miyim? 
Kim olsa, bunu, bir tahkir 

saymaz mı? Hele o, hele o, bu 
tahkiri nasıl karşılar? 

Adeta o, karşmıda imiş gibi, 

1 
yana sallayarak dolasır. Bütün 

KÜÇÜK HABERLER ahmaklığına bakmak;rzın ken-

* Kadastro Başmüfettişi Halid Zi
ya lzmir ve havalisindeki kadastro iş
lerini tetkik ve teftiş etmek üzere lz
mire gitmiştir. 

* Kızılay kurumuna şimdiye ka
dar Marmara adalan felaketzedeleri. 
ne yardım için bin yüz otuz yedi lira 
kırk beş kuruş yatırılmıştır. 

* Etibba odasının açtığı kitap ser 
gisine eser gönderen doktorlardan 
bi rçoğu kitaplannı g-eri almıyarak o 
da kütüphanesine hediye etmi~lerdir. 
Etibba odası, bulunduğu binanın al
tındaki dükkanlan salon haline geti
recek, burada bir kütüphane açacak
tır. Eserler, berkesin istifadesine ko
nulacaktır. 

• Dul, yetim ve mütekaidlerin 
altı aylık maaş yoklamalarına Mayı
sın 11 inden itibaren bütün mal mü
dürlüklerinde başlanacaktır. 

* Kızrlay haftası programını ha· 
zırlamak için çarşamba günü General 
Ali Çalımlının başkanlığında bir top
lantı yapılacaktır. 

* Akay idaresi müdürü Cemil dün 
aksam Ankarava gitmiştir. Cemil,ida 
reye alınacak iki vapur için Ekonomi 
Bakanhğ.ile temaslarda bulunacak ve 
bu hususta bakanlıktan direktif ala
caktır. 

* Akay idaresi tarafından Yalova
da yapılacak olan büyük otel içn mal
zeme tedarikine devam edilmektedir. 
motamrea:'ıt ... a,t~şa:rnr t>'. 
la nacaktır. 
* Deniz Ticaret müdürü Müfid 

Deniz Ekonomi bakanlığile temasta 
bulunmak üzere dün akşam Ankara
ya gitmiştir. Müfid Deniz, ayni za
manda, bundan bir müddet evvel Ak
deniz limanlarımızda yaptığı tetkikat 
etrafında bakanlığa şifahi ihazat ve
recektir. 

* Yüksek Orman Mektebinden 
geçen yıl mezun olan talebelerden 
30 u tahsillerini tamamlamak üzere 
Almanyava gönderilmişlerdir. Bunlar 
Almanyada beş yıl okuyacaklardır. 
Bir kısmı doktora yaparak buraya 
dönü§te, mektepte doçentlik vuifffi 
ni görerek, bir kısmı da ormanlarda 
hilfiil tatbikat görerek, memleke!e dö 
nüşte, orman ıslahat mıntakal-anna 
mütehassıs olarak tayin edilecektir. 

* Vilayet idare heyeti, Ziraat Ban 
kasr buğday alım ve satım işleri işine 
dün de bakmıştır. Heyetçe eski mü 
clürün çağır:lar.ak sözünün alınmasın
dan vazgeçilmiştir. Idare heyeti on 
güne kadar kararını verecektir. 

* Olçü ve tartı aletlerinin bu ay 
sonuna kadar kontrolü kararlaşmı§tır. 
Belediye halka kolaylık olmak üzere 
İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy semt-

dü~iincelerime bir tutukluk, bir 
kekeleme geldi. 

Demek, ondan korkuyorum; 
demek, onun tesiri altındayım. 
Ondan korktuktan, onun tesin 
altında kaldıktan sonra, defter
leri okumaktan başka çare yok. 

Tekrar masanın önüne otur
dum. Bıraktığım yerden oku -
mağa başlıyorum: 

"Paraya gözüm doydu, fakat 
hayata gözüm doymadı. Çocu -
ğum ... Sana, bunu anlatayım ... 
Söylediklerimi, bir harfmı ka -
çırmadan yaz... Bir gün, otuz 
yaşına geldiğimi farkediverdim. 
Hangi miinasebetsiz gevezenin 
anlattığı hikaye. hangi sersem 
bunağın hatıra zinciri, hangi 
münasebetle bilmiyorum; otuz 
yaşıma geldiğimi öğreniver -
dim! 

Hayatta duyduğum, ilk acı, 
işte bu, oldu! 

Ben, otuz yaşına mı gelmiş -
tim? Ben. otuz, koskoca otuz se
ne mi yaşamıştım? 

Ne yalan yarabbi! Ne yalan 
bu, çocuğum. 

dinden güçlüsüne salmıyacak 
kadar korkaktır. Kendinden 
güçsüzlerin üstüne atıldığı va
kit bile kancrkcasına, ayakları
nın ucuna basarak arkadan atı
lır. 

Aslanı niçin severler? Onun 
bir küçücük bülbül kadar olsun 
yüreği yoktur. Bülbül kafese 
girince susar, kendini kafese 
koyanların keyfine ötmemek 
için kafa tutar, ölümü göze a
lır. Aslan hayvanat bahçele -
rinde arsız çocuklann, sirklerde 
müşterilerin eğlencesi olmağt 
kabul eder, yeter ki sabah ak
şam kokmuş, afyonlu et parça
larını önüne getirsinler. 

Aslam niçin severler ? Belki 
de, onu sevenlerin kafalarında, 
gönüllerinde rüyasını gördük -
leri ideal tipi canlandırdığı için. 

Orhan SELiM 

}erinde seyyar ayar memurluklan ih· 
das etmiştir. Seyyar :iyar memurlan 
balkın getirecekleri bütün ölçü ve tar 
tdarı kontrol ederek mühürleyecek • 
lerdir. Mayıs sonunda kontrolsüz gö· 
rülcn ölçü sahipleri cezalandırılacak· 
tır. 

.ı1..ut:~Jt~~dc __ ~NJ. 
tır. 

* Universitede İnkılap dersleri 
imtihanları, bütün imtihanlar bittik • 
ten aonra yapdacaktır. 

* Hukuk Fakültesi talebesi 17 
Mayısta Yalovaya bir tenezzüh ya~· 
caklardır. 

* Atatürk köprüsünün duba üze
rine yapılacak demif tçsisatı için, 
1,690,847 lira bedel tahmin edilmiştir. 
* Hindistanın Haydarabad zengin 

terinden Haaa.n Ali, Davud Ali ve 
Emir Muha.r Ali Han, gezinti mak· 
sadile lstanbula gelmişlerdir. Buta • 
dan Ankaraya gideceklerdir. * Lise ve orta mekteplerin yokla· 
ma talimatnamesinde muallim mektep 
lerine dair bir kayıd yoktu. Bu husus• 
ta Killtür Bakanlığından emir isten
mişti. Dün emir ıelmi~tir. Bu emre 
göre Muallim mektebi de liselerin 
yoklama talimatnamesine göre imti· 
han olunacaktır. * Birkaç glindenberi lstanbulda 
1:.ulunmakta olan Milli Müdafaa Ba
kanı General Kuzm O.ıalp Ankara· 
ya ~itmiştir. * Bulgaristanın Ankara sefareti 
başkatibi Nikola Peçef dl.in So~yadan 
lstanbula gelmiştir. Nikola Pcçcf ya
rın Ankaraya gidecektir. 

içim, daha on beş yaşında i -
mişim gibi gençti, tazeydi. Göz· 
lerim otuz senede ne görmüş -
tü? Gördüğüm bir çok manasız
hklan, bir hayatın kazanç hesa
bına mı yazacaktım? 

Otuz yaşına girdiğimi anla -
dığnn zaman, yirmi iki yaşında 
bir genci seviyordum. Ve emi -
nim ki ben, ondan değil, o, ben
den sekiz yaş büyüktü. 

Etrafımın bakışlarından an • 
lıyorum ki yirmi iki yaşındaki 
sevgilimi ben. geçkin kadınla -
rın kağşamış hırsıyle seviyo • 
rum ve o, beni param ve biraz 
da sönen güzelliğim için sevi .. 
yor. 

Evet, çocuğum ... Herkes, ba
kışlarile, bana, bunu anlatmak 
isteyorlardı. 

Ben, buna çıldırdnn. Ve ya
nıl clıklarıru suratlarına çarp -
mak istedim. Bu, çetin bir çar -
pışma oldu. 

Bu hikayeyi dinle : 
Fazılın, beni sevdiğinden bir 

an şüphe etseydim, onu öldürür
düm belki... 

(Arkası var) 
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Parti 
ram 

Kongresinin Prog-
1 asla ğ ı Hazır 

Türk köylüsü toprak. şehirli de 
mesken sahibi olacaktır 

A nkara, 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - • Cumu~y.et 
Halk Partisi büyük kongresi için hazırlıkl~r ılerlemışttr. 
Kongrede görüşülecek yeni program ve ~z~ ~ 

laktan hazırlanmıştır. Program taslağı k~ngrenm goruıecegı 
en mühim mevzulardan birini teşkil edecektır. • • 

Türk köylüsünü toprak, şehirli ve kasabalı~ ~ken sahıbı et
~ek, partinin başlıca vazifeleri arasında old~gu ıçm program tas 
lağında yer almıştır. Bundan başka. dq . tıcaret bra~şlarmdan 
~emleketi faydalandıracak olan ~rbeat li~ yapma.gı, ~ 
başlıca işleri arasında saydığı, tunzme ehemmıyet venlecegı tas
lakta görülecek yeni esaslar arasındadır. 

Murahhaslar gelmeğe baılamışlardır. Kongreye iştirak ede
Cek olanlar SSO kişidir. Bütün vekaletler dört sene zarfında yap
tı'·lan itleri gösterir girer rapor hazırlamışlardır. Bunlar kon
Crede okunacaktır. 

••• 
Bütçe Üzerinde Tetkikler Bitiyor 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bütçe encüme
lli bu sabah ~allfDlalarma devam etmiştir. Vekaletlerin bir. çoğu
nun bütçelerini bitirmiştir. Encümenin yarm bütçe tetkıkatmı 
tamamen bitirmesi, bütçenin basılmak üzere matbaaya verilmesi 
lnuhtemeldir. 

••• 
Ankarada Üniversite Kuruluyor . 

Ankara. 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Bakan
lığı Kamutaydan geri aldığı Ankarada tarih ve coğrafya fakülte
leri kunılması hakkındaki kanun projesi üzerinde değişiklikler 
)'apmıştır. Bu değişikliklere göre Ankarada bir üniversite kuru
lacaktır. Universitenin tarih, coğrafya, edebiyat ve dil olmak 
lizere dôrt fakültesi olacaktır. 

••• 
Maliye Bakanlığı Teşkilat 
Projesi Kamutaya Veriliyor 

hm~: 
nu projesı üzerindeki hazırlık -
lannı bitirmişt ir. Proje bu ay 
içinde Kamutaya verilecek, kısa 
bir zamanda görüşülüp kanun 
olacaktır. 

Projeye göre Bakanlıkta Ma 
liye ve Hazine müsteşarlıkları 
ismi altında iki müsteşarlıık o
lacaktır. Vazifeler bu iki müste
larhk arasında taksim edilecek
tir. 

Nakid itleri müdürlüğü Hazi. 
ile wnum müdürlüğüne çevril
llıokte, muhasebei umumiye dai 

ANKARA KÜÇÜK 
~HABERLERi 

• Ankara, 4 (Tan) - Likör 
\te içki fiyatlarmm ucuzlatılma
aı hakkında İnhisarlar Bakanlı
lınm tekijfi Finans Bakanhğm
ta bugünlerde karara bağlana -
taktır. 
L_ • Ankara, 4 (Tan) - Sü Ba
'41111 General Kazım Özalp bu 
lllbah geldi. 

•Ankara, 4 (Tan) - Anka
: tehri içme sulan için 936 ma-

leneai nihayetine kadar ta
~üdat icraama mezuniyet ve
l'ilıııeaine dair liydıa Kamutaya 
te!nüttir. 

•Ankara. 4 (Tan) - Mecli
le gelen bir Iiyıbaya göre Bo -
itzlardan transit suretile geçen 
!~erden safi tonilato üzerin
~ alınan resim yüzde yirmi 
~~k olarak tahsil oluna-

leıı Yabancı memleketlerden ge -
"'"'- tayYareler hakkında yapda
~ llhht muamele ve bunlara 
~~~ ~ilecek sıhhi tedbirler 
~91Uğı olarak Bakanlar Heye
~ tanzim olunacak tarife ii-

l'iııderı almacaktır. 

Çoruh tattı 
~~·~ 4 (Hueusi muhabiri 
~ bıtdınyor) - Yağmurlar· 
~~ Çoruh günden güne 
~ tadır Etrafında birçok 
tl aıı ~~ kalnıııtır. §eh-

tır. 

rr&ı htttr,. "'ini'a~kta<iir: --:~ 
'-ika emlik ve ımm 

zam borçlar mildllrutkleri u -
mum müdürlük olmaktadır. 

Vilayetler teşkilatına gelin -
ce; h'1 teşkilit yeni bir şekilde 
tanzim edilmektedir. Ancak ye
ni teşkilatın masraf noktasında 
bütçeye ağır bir yük teşkil et -
memesi için iki merhalede tat
bikı mukarrerdir. 

Kadrolar ona göre hazırlan
makta ve mevcud memur adedi
nin arttınlmamasma çalışılmak 
tadır. Hesab işlerinde makine -
lerden istifade edilmesi de esas 
itibarile kararlaomııtır. 

iş kanunu 
Ankara, 4 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - 11 kanununu 
tetkik edecek muhtelit eneli -
men için üçer aza seçmeleri ka
mutay reisliğinden encümen re
isliklerine yazılmıştır. 

itilaf ve protokollar 
Ankara, 4 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Kamutayın 
pazartesi ruznamesinde hudut -
ta çıkan ihtilafların tetkik ve 
halline ait Türkiye - Rusya ara
sındaki protokolun 6 ay temdi
di, Türkiye - Bulgaristan ara • 
smda Sofyada imzalanan uzlat
ma tasdikine dair protokol, Tür 
kiye· Yunanistan arasında im
alanan Meriçin kıyısında yapı· 
lacak tesisatın tanzimine dair 
ihtilafname müzakere edilecek· 
tir. 

Fuad KBprOIU 
Ankara. 4 (Huausl muhabiri

miz bildiriyor) - Fuad Köprü
lünün Kültür Bakanlığına geti
rileceği haberi aasıızdır. Köp. 
rülü Ankarada açılacak olan ta
rih, çoğrafya fakültesinde ça -
hf111ak arzusunda bulunduğunu 
ve kütüphanesini Ankaraya nak 
ledeceğini ıöyliyerek münhal 
saylavlıklardan birine nam.zed 
gösterilmeaiııi partiden rica et· 
mJltir. 

FiKiRLER ve iNSANLAR 

ARKADAŞLIK 

ATATÜRK 
Ankara, 4 (Hususi muhabiri 

mi.z bildiriyor) - Cumurbat
kam Atatürk ölleclen evvel 
ıehrin içinde bir gezinti ~ 
..ımı, bu arada Nümune hasta
nesini .ziyaret etmiıtir. \., ______________ __, 

Bakannkıarın 
Yeni adları 

Selim .ıybk ' ..ohbet" mec
muaamm IOll •YJ8DU okuyor
du. Birden ba~ kaldmp: 

- Bunda ıeain de yum var, 
Necmi, del:. 

Necmi bu işe pek .1efer ver
mediğini gösteren bir tavurla: 

- Ha 1 evet, de<... küçük bir 
ıey s~ . .J'O:.. • . .. fan..:.:- - bah
settim. L:n ·ı.ı late- ~tl... OkU
mağa defr".-.. 

Kadri atıldı: 
- Mademki okumaf. def 

mu diyor, :.~- kw... ·.ati olacak. 
Haydi, Selim, o:.u da .:~., . 
lim. 

N ecmrnt.ı bb .. hatl old.iğc 
gerçekti; S.. i'C:... ~W>ı d<. 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri- dikleri ıiirleri hiç beğenmemi; 
miz bildiriyor) - Dil komiayo- ti, d2 '-"' bir' "& c; ... ·e de bı; ··~ 
nunca kararlqan yeni ban kar· arkadaıı ile onun sözünü et
şıhklan bildiriyorum: mif, birçe>k par~:ıla- ile eğlen-

Maliye vekileti - Finans miştL Hattl: "1)u:.:an ıiir aan
Bakanlığı, Ziraat - Tarim. mak için inlan. kerrat cC\!ve
Gümrük ve inhisarlar Vekile- tini de anlı) mıyac · la'" U' bu
ti - Gümrük ve Ekitler Ba- dala olması 14zımdır" demiıti. 
kanlığı, Sıhhiye V ekileti - Oysa ki "Sohbet,, teki yanda o
&ağlık ve Sosyal yardım Ba- nu gökl ... ~ 'lı!canmıt.. N~ ·• 
kanlığı, Belediye - Şarbaylık, her yazd:klanr bil değer ve
Belediye reiai - Şarbay, Dev- ren insanlardan da değildi. Bu
let ıGrası - Danıştay • Temyiz nun için "Sol.!. ki yazıyı 
mahkemesi - Yargutay, Diva- Selim ile Kadri'ye karşı m:ida· 
m muhasebat - Sağqkur, Men faa edemiyece;ini biliyor, oku
faati umumiye - Kamuğası, ı ı. • • 

Kamo ma :ırnu .u.. mı .. ·-
Efkan umumiye - y, Re- Kadri, S::ll..l'in ..1kumadığmı 
yiim - Genoy. 
Turk _Fransız görünce .necm-ayı almlf, göz 

ge.zdirmeğe bql~tı. Birden 
T ı c a re t ı oofırdl: 

Ankara, 4 (Huuai muhabiri- - Aman, dinle, Selim .. 
miz bildiriyor,) - 27 Temmuz Neani'nin, Sami'yi en bü-
1933 tarihli Türk • Fransız mo- yüklere d. _:' ... ede, liinyanm • 
dis vivendiai "muvakkat ticaret l1DlDUf .n"ta halli pirleri ile bir 
itilifı" karar, 1 Hazirandan iti- tutan iki üç c·· .nlesini ol_ ,a; 

Necmi t ~ ;ledi!.' mnin ıahidi o
baren muteber olmak üzere hü- tarak da tatsız, 'ıenkaiz, mana-
kfunetimizce feshedilmiştir. Ve sız dört bet mu 

1 
.:.. aJn: 4tı. keyfiyet Fransız hük6metine Selim kızar e ,,_ cu yazma. 

bildirilmiıtir. Klering anlipna- ğa utanmac!ı.. mı, Neaııi?" de
ıı hükümleri iıe mer'i kalacak- di. 
tır. - Bunu bayle bllyilltecek ne 
Askeri' mUhendls var? Sami hepimi :n ı...-kadaıı· 

dır; ~il oı.wı diy'" bira plhVe fen memuru plhledllil. 
Ankara, 4 (Huauel muhabiri- - Ama dütUnmediğinl yaz-

miz bildiriyor) - Asken mtihen d~ seı.i okuyanı ak!attm:. 
aıs ve ten memuru etıjtırmeK '9rku, aıı, ..... u~.. ~Oh-

tizere Avnmaya .WCDderilecek ta ~,, mecmur.~mı kim okuyor -;-r- ~-. . ki? Hele bemm ya=ılanmı kim 
!ebeye aıt olan talımatnamemn okuyor? 
25 inci maddesinin D fıkc.w Kadri sordır. 
değiştirilmiştir. Yeni fıkra f'U- - Sen bunları ckunmasm di-
dur: ye mi yazıyorsun? Öyle Üte ni-

"Bu talebelerin takib ede • Çin yazıyJnun? "Sohbet" i oku
cekleri tahsil, nam ve hesaplan- yan olmadığı doğru; fakat bir 
na tahsile gönderilecekleri mü- mecmua - okuyan olsun olma
esseıeler tarafından her talebe sın - okunsun diye çrkar ve o
için muntazam ve genel kur _ nı. dolduran muharrirler bu-
mayca ta:sdik olunacak tahsil lunmıyan, mevhum karilerine 
pl!nına göre cereyan eder. 

Bu talebeler esas mekteb tah 
siline başlamadan önce 6 ay 
müddetle dil ahtkanlığı, 6 ay 
müddetle mektebin programına 
göre, ameli staj ve 6 ay riyazi 
hazırlık yapmak mecburiyetin
dedir. Bu müddetler zarfında o
kuyacaklan mektebin lüzum 
göstereceği fabrika veya mües
seselerde staj yaparlar. Bunlan 
bitirdikten ıonra esas tahsilleri 
ne başlanır." 

Ticaret mektebinde 
okuyan memurlar 

Ankara. 4 (HUIUSi muhabiri
miz bildiriyor) - Hukuk Fa -
kültelerine devam eden memur
lar hakkında evvelce yapılan 
tamimin ders ıeneai ba1langıc111 
dan beri devam mecburiyetine 
tibi tutulan y(lkıek iktıaat ve 
ticaret mektebinde okuyan me
murlara da tepnil edilmesi Bq
bakanhkça allbctarlara tamiın 
olunmU§tur. 

TUrklye • Suriye 
Ankara, 4 (Husuai muhabiri

miz bildiriyor) - Türkiye • 
Suriye hududunun nezaretine. 
hudud rejimine, hududu geçen 
sürülere tatbik edilecek malt u
sule ve göçebe ahalinin kontro
Hine müteallik protokolün bi -
rinci bendinin defiftirilmeai 
hakkmda Fransu elçilifinin 
mektubu ve ona bağl· yeni tekfJ 
Bakanlar Heyetince kabul edil
mi§tir. 

Tuz fiah 
Ankara, 4 (Huauaı muhabiri

miz bildiriyor) - Encümenler
de tetkik edilmekte olan tuz Ii
yihasma göre Türkiyede, her 
ne ıekilde olursa olsun, tuz ve 
tuzlu su ihraç ve istihsali devle
tin inhisan altına aluunakta. 
hariçten getirilmesi yasak edil
mektedir. Tuzlalarda tuzun ki -
losu 6 kurut olarak tesbit edil -
miştir. 

Eniştesini 

ÖldUrdU 

POLiS 

Hahcıoğlunda kanlı bir hidi
se olmU§tur: 

Tapa fabrikumda çahfan A
li, kayın biraderi Receple e
hemmiyetm bb meseleden kav
ga etmiıtir. Kavga sonunda a
ğır yaralanan Ali hastahaneye 
kaldınhmf, dün ölmiiftür. Re-
cep hakkında takibata battan • 
IDl§tır. 

• Dün üç otomobil kazası oJ
muftur. 2173 nu~ah otom<> 
biJ Feridiyede Mina admdaki 
çocuğa çarpnllf, fÖför Salim ya. 
kalannuttır. 

İkinci kaza Sirkecidedir. Ya
ralanan Tahtakalede yemişçi 
Alidir: Şöför Bekirdir. Alinin 
yarası ağırdır. 

Uçüncü kaza da yine Sirkeci
~e~. Şöför Şükrünün idare et
tiği l 929 saydı otomobil Fetfıi 
adb bir çocuğa ÇU'pmlftır. Şük
rü Yakalamnq, bqmdan, yUzOn 
den yaralanan Fethi de tedavi· 
Je rönderilmiatir. 

yine doğruyu, dc,:TU bildikleri
n! söyler. "Sohbet" mecmua
smda yan yaa..ılar da fikirleri 
için çarpıııyor, o fikirleri çok
luğa tanıtmak için .. u~ı~~ı 
demektir. Ra;· et gorup gor
memeleri bizi allkadar etmez. 
bu bir ticaret meselesidir. Fa· 
kat tek tük de olsa onu satm a
lan içinde yazarlarm uıl dü· 
ıüncesiı. · tiulmabd.r. Siz "Soh
bet" çiler ciddi, gerçek edebi
yatla uğ&..ştlğmm, ~a~~ 
bugün değilse yarm ~ılı!1ec~gı
ni söylüyorsunuz. lyı, bır dıye-
ceğimiz yok. Fakat yann sizin 
kadrinizi anbyacak olanı, Sami
nin bir pir, hem de iyi bir pir 
olduğuna 1 .:mdmnak mı istiyor
sunuz? böyle ıey olur mu? 

Selim: 
- Kadri'nin hakla var; dedt 

Siz de düşündüğünüzü söylemi
yecek, yani siz d yalan söyli
yecek olduktan sonra bayağı 
yanlar basan mecmualarla far
knuz nedir? Onlann satıp sizin 
satamamanız mı? Pek lehiniz
de bir fark deiil 

Neani: 
- Ama da uzattmız! dedi. 

Söyledim ya 1 bir arkadaşm ha
tırını kırmak istemedim. 

"Hem siz İnsani Olimpos te
pesinde bir tann gibi mi gör
mek istiyorsunuz? Araıkdaşımız 
olnuyacak, ailemiz olmıyacak, 
sadece fikirlerimiz, kanaatleri
miz olacak ı Bütün bunlardan, 
yani yaşamaktan vazgeçen a
dam ne yazacak? Niçin yaza· 
cak? .•. Unuttuğı.muz bir şey da 
ha var: Kadri bir mecmuanın, 
bir muharririn karii olmasa da 
yine varmıı gibi hareket etme
si lüzumunu söyledi. Beni kim· 
se dinlemiyecek, okumıyacak. 
ben yine de çalışıp duğru ve gü
zel eserler vereceğim'-· Teorik 
olarak çok iyi ama bir insanın 
çabpbilmesi, ıwı'atioi. .YBMla
bilme8i için aagart bir tef":· :c 
ihtiyacı vardır. 

"Ben tanınmış, çok okunan 
LU y Azar olsm; "Sohbet•• bin 
terce basıp sat dütünc :iğümü 
yazmadığı-- içjıı itirazda hak
kınız olabilirdi. 

Sellin: 
- Hakaızsm, dt di, Baude

laire'in sözünü düşJn. Celebre 
pour quelquea una. Seni de biz 
tanıyoruz, birkaç kişi tanıyor, 
"Sohbet" çiler grupı.ı tanıyor •.. 
Bir mecnmamn çı!tabilmesi, o
kuyan olm.ısa bile, o senin söy
lediğin asgari teşvikin var ol
duğunu gösterir. Belki Kadri sa 
na: "Sen ker.Jini tamyorsuı ya; 
yeter" diyebilirdi ve ancak teo
rikçe (thEori(suement) hakkı o
lurdu, çünkt Y' payah.ı.z adam 
kendini de bilmez. 

"Sen, sen· gib. ~iz de, ken
dimize itibar etmiyor, kendimi
ze pek inanm1y(1ruz. Sonra da 
istiyoruz ki, bafkalan bize inan 
ım. Bir mission'U."llilZ olduğu
nu kendi kendimize bile söyle
mekten ç · · .ıiy z; .ııyoruz 
ki "Benim de bir mission'um 
vardır,, demek bir iddia, bir ~ 
bürlenme olur. .iiç de: öyle de
ğildir; kendiı .. i.zi dev aynasın
da görmed"'n de '-ünyada görü· 
lecek bir itimiz olduğunu ıöy. 
liyebiliriz. Hatta asıl kendini 
beğenme, kendimize bir "mis
sion" edinme.den kaçmaktadır 
C!nisme terJine Jönmüş bir 
yüksekten atmadır. Bunt bilin
ce de artık arkadaı hatm için 
k~tü yazıya iyi şiirdir diycme 
yı.z. 

Kadri: 

AÖAÇ VE iNSAN 
Ağaç bir nazli ıeydir. Yerini 

severse sever, büyür, dal budak 
sarar ve ömrü oldukça yaşar gi
der. Cins olursa gölgesine sığı· 
nanlar da olur. Böylece başka -
larma da faydası dokunur. Cins 
değilse gölge de vermez, yemiı 
te •.• 

Yerini sevmezse ne kadar uğ
raşılsa gelişemez, sürmez ve ta
bii büyümez. En hafif bir hava 
bozukluğunda kurur, değnek 
veya sırık olur. Lakin usta bir 
bahçıvan. derhal ~rl~ ~~r .. ağa
cın yerini sevmedı~~. gorur, o
nun toprağını değııtınr, olmaz
sa çıkanp batka yere di~er •• ~
ğaç orada büyür. Ola ki Yellllf 
te venin!. 

• insanlar da böyledir. Büyü• 
meleri, ıünneleri ve feyizlen
m e 1 e r i yerlerini sevmelerine 
ve iyi bahçıvan eline düpnele • 
rine bağlıdır.. Nice cins fi~ 
lamı bakmwzhktan ve ~t>rak 
yere dikilmesinden dolayı kuru· 
duğunu gördüğümüz gibi bir 
çok ye~ek adamlarm ~ ~ 
rak bir çalışma tarlasma duştü-
ğü için sönüp gittiğine phit ol• 
maktayı.z. Ama hazan da hiç u
mulmadık bir fidanın mf usta 
bir bahçıvan eline düpek yü • 
zünden aşlana qlana, tımar e
dile edile mükemmel yemif ver
diğini nasıl görüyorsak insanla· 
rm içinde de ayni bahtiyarlığa 
uğramış olanlarmı görüyoruz. 

Bu bir talih işidir. 
Tanrı hepimizi tutabileceği • 

miz, başarabileceğimiz bir tar • 
laya ve hele usta bir bahçıvan 

eline diifüraün ki ;. Yemİf vere
lim. Yoksa iki bahar görmeden 
boynumu bWdllflr ve kökümüz 
güneg görür. 

B. FELEK 
"Bursa sesleri'' 'nde beni hatırla

yan Gelendost arkadaşımıza teşek· 
kürler. B.F. 

C. H. P. Kurultayı 
9 mayıs pertembe günü top

lanacak olan C. H. Partisi dör
düncü Büyük kurultayı müna • 
sebetile lstanbulda büyük ten • 
likler yapılacaktır. 

Parti İstanbul İdare heyeti 
dün de toplanarak feDliklenn 
programı üzerinde çalıŞDllftlr. 

Dünkü toplantıda partinin ka 
ze merkezlerinde ve nahiyeler 
ile aemt ocaklarmda yapılacak 
tezahürat programlan tetkik e
dilmiştir. 

idare heyeti bugün de topla
narak Halkevlerinin ve Parti ile 
alakası olan müesseselerin şen
lik prograinlamu tetkik edecek 
tir. 

Receb Peker An· 
karaya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Parti ge
nel katibi Recep Peker bu ak
pm Ankaraya gidecektir. 

Kadınlar BirllOi kapanack 
Türk Kadınlar Birliği önü -

müzdeki cuma günü fesih kara
rını vermek için toplanacaktır. 
Bunwı için Latife Bekir demif
tir ki: 

- Bafka bir ıey daha "n 
dedi. Sami ıenin yudığnrian 
memnun olacak mı? Onun şiir 
terini beğenmediğini o da hepi 
miz gibi biliyor .•• Memnun ola 
cak, olacak ama kendisini ana 
methettirdiği açin - emnun ola 
cak. Yani itinden ıunu s5yliye
cek: "Necmi benim ,iirJerim; 
beğenmiyor, ne çıkar? o fikirle
rine defil, arakdaı batırma sa 
dık bir adamdır. Şiirden değ•l 
ahbabllktan anlar. Böyle olun 
ca da elbette benim tfirlerimin 
laymetinf gtiremu." 

Nurullah AT AÇ 

- Birliği kapatmak için ar
kadaılarmu.zdan buı1an teklif -
ter yaptılar. f 

Bu teklifler içinde birliğimi • 
zin hayir cemiyeti gibi idaresi 
de vardır. Fakat Hililiahmer, 
Himayeietfal, Halkevleri gibi 
müeneseler bizim yapabilece. 
ğimi.z bütün işlen çok iyi yaptık 
tan için böyle bir teşebbüsten 
vazgeçtik. Yalnız kı.z talebe yur 
dmnuz vardır. Bunu Halkevine 
devretmek istiyoruz. Esaıen se
ne sonu da yaklaştığı için yeni 
yılda yurdun idaresini Halkevi 
daha büyük bir liyakatle aza-ı. 
ne alacaknr.,. 
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ingii·z Memurları Gazi Ordusundan Gelen Mek
tu ların Adreslerinden Aldıkları Notları Yunan 

istihbaratına Bildiriyorlardı 
""'" " ... Muhalifler ordunun tefes
süh ettiğinden, krprrdryaca!{ hal 
de olmadığından, böyle zulmet 
ve müphemiyet içinde intiza . .ın 
felakete müncer oıacağm !an 
ibaret propagandalarına çok 
germi vermişlerdi. Gerçi, Mec
liste bu telakki cereyanının yarı 
tığr akisler, zaten düşmandan 
çek gizlemek istediğim harekat 
nok.tai nazarından faydalı idi. • 

" ... Erkamharbiyei umumiye 
reisi 13 Ağustos 338 de ce:>he
ye gitmişti. Ben birkaç gün son
ra hareket ettim. Hareketimi 
pek mahdut birkaç zattan maa
da bütün Arrkaradan gizledim. 
Benim gaybuıbet edeceğimi b" 
lenler burada imişim gibi ha 
ket edeceklerdi. Hatta beni 
Çankayada çay ziyafeti verdi 
mi gazetelerle ilan edecekler
di.. Trenle hareket etmedim; bir 
gece otomobille TuzçölU üze
rinden Konyaya gittim. Konya
ya hareketimi orada kimseye 
telgrafla bildirmediğim gibi 
Konyaya vasıl olur olmaz tel
grafhaneyi kontrol altına aldı
rarak Konyada bulunduğumun 
!hiçbir tarafa bildirilmemesini 
temin ettim ... 

" ... Taarruzumuz sevkulceyş 
ve ayni zamanda bir tabiye bas
ıkmı halinde icra olunacaktı. Bu
nun mümkün olabilmesi için tah 
şidat ve tertibatın gizli kalma
srna ehemmiyet vermek lazım
dı. Bu sebeple bilcümle harekat 
gece icra edilecek, k'~-'- stu
diizlcri köylerde ve ağ-lçlıklar 
altında istirahat edeceklerdi. 
Taarruz mmtakasmda yolların 
:tslahı ve saire gibi faaliyetlerle 
dü~manm nazarı dikkatini cel
betmemek için diğer bazı mencı
•ıkta da ayni suretle sahte faa 

:lrruzun icrasına gec;ımişlerdir. 
• akat bizim mevzuumuz daha 
ziyade bu "sahte faaliyetler,, ve 
"düşmanın nazarı dikkatini cel
betmemek" esasları üzerinde ı,u 
lunduğu için, bildiğim birkaç 
noktayı buraya eklemek gerek· 
tir; burada bilmediklerim dah.'l 
çok olduğu gibi, bildiğim halde 
söyliyemediklerim de vardır: 

İstanbul yabancı orduların e
linde idi; İngiliz ve Yunan is
tihbaratı birçok hususlarda bi
ribirine yardım ediyorlardı. Har 
biye nezareti gibi Posta ve Tel
graf nezareti de İngihz /.abitle
rmin kontrolü altında irli. Ana
dr.>lu ile ve bilhassa Ankara ile 
ola1ı bütün mubaberat İngiliz 
samöründen geçiyor, bazan pos 
ta .Y.cla ctktiktan soru-n trende 
tekrar tel<rar çantaTar açnaraK 
kaçırma evrak varsa almıyordu. 
O zamanki polis müdürü E:;at 
beyin (şimdi mütekait Esat Pa
şa) bir kaç defa bu suretle Par
rington'un sorgu ve ihtarlarına 
tı;: radığrnı hatırJarım. 

İngilizlerin bu kontrol servi-
1 sinden Yunanlılar çok istifade 
ediyorlardı. Gazi ordusundan 
~elen mektupların adreslerin -
Jen ve verilen malumattan t.ı -

liyetlerde bulunulacaktı ... ,, 
Başkumandan hazretleri, b 

zr mmtaJrnlardaki sahte faali 
yetleri izaha lüzum görmeden 

"TAN,, m tefrikast: 13. 

giliz kontrol memurları not12r 
alarak Yunan istihbaratına bil
diriyorlardı. Yunan ordusunu 
saşırtmak ve taarruzumuzu giz 
lemek için bu vaziyetten istifa. 
de edilmesi düşünüldü. Zabit ve 
neferlerimiz tarafından 1stan -
bula yazılmış sahte mektuplar 
ve telgraflar uyduruldu. Bu 
mektuplar bir istihbaratçı gö -
züyle okununca bazı kıt'alar.mı 
zm yerleri değiştiği manası ÇI -
'uyordu. !ngilizler bu manayı, 
büyük bir şey elde etmiş gibi, 
hemen Yunan istihbaratına ra -

1 

Yahudi ve Tilrkiyede para ka 
zamyordu. Fakat türkçe ve hat-.,_ _________ ~-----

B J ta yahudice konuştuğunu işi -
1"' I C:. ten yoktu. Yılın bir kaç ayını 

-----------B- Urhan c~;İıo Pariste, Karlsbad'da, Nis'te ve 

örneklerini yakından tetkik et -
mek hoşuna gidiyordu. 

"Nadya,, bu ahbaplarını, dost 
lannı ona tanıştırmakla beraber 
ara sıra soruyordu: 

- Nasıl buldun bu kadını? 
- Bu güzel kadın hoşuna gi-

diyor mu? 
Ve Turgu<lun artık alışkan -

lık haline gelen dudak büküşleri 
karşısında yeşil gözlerini yu -
marak, derin derin bakıyordu. 

Turgut, "Nadya,, run devamlı 
misafirleri arasında pek itibar 
gösterilen bir kadın daha tamdı. 
Bu, eski bir bankacının kansı 
idi. Kırkla elli arasında eski bir 
güzelliğin son nefeslerini sak -
lamağa çalışan bu kadın, Yahu
di idi. Kendisi Avusturya teba
asından, Viyanada emlak sahi -
bi, Nis•te villası olan fakat Tür 
kiye<le para kazanan bir Yahu
di idi. 

lsviçrede geçiren bu geçkin ka
rı koca, Türkiyede Türk genç -
lerinin pclra. banka ve sarraflık 
islerine yabancı kaldıkları de -
virlerde zengin olmuşlar, hatta 
eski hükumetlere borç para bile 
vermişlerdi. 

Şimdi temelleşmiş bir serve -
tin eksilmiyen gelirini çıtır çıtır 
yemek için mevsime göre hava
sı, suyu, konforu güzel yer arı -
yor ve vaktile nasılsa Ttirk top
raklarında edindikleri emlakin 
hatırı icin lstanbula da gelmek 
lütfund~ bulunuyorlardı. Bun -
lara "Şarkın Roçild'leri,, dendi
ğini Turgut işitmişti. İstanbul
da girdikleri alem "Nadya,, ve 
emsalinin kurdukları yeni zen -
ginler hayatı idi. 

Turgut, yeni ahbap olduğu 
bu madamın pek hoşuna gitmiş
ti. O haf ta içindeki büyük bir 
toplantıya onu da davet etti. 
Bu, bir çaY. daveti idi. 

por halinde veriyor; İstanbul ~ 
daki bazı İngiliz casusları da A
nadoludan aldıkları haberlerle 
bu mektupların manasını te•ıit 
ediyorlardı. Bu yanlış haberİer 
Ingiliz casuslarnıa nasrl geli -
yordu? Bu casuslar kimlerdi? 
Haberlerin yanhş ve bir maksat 
ile kendilerine verildiğini bili -
yorlar mıydı? Bu noktaları "1s
tanbulda gizli Anadolu,, adıyla 
yazmak istediğim esere bırakt -
yorum. Anadoludan gelen sahte 
mektubun zarfile telgraflardan 
birer tanesini olduğu gibi bura
ya koyuyorum: 

Taarruzdan aylarca evvel 
başlayan bu şaşırtmalar bazı as
keri hareketlerle büsbütün ha -
kikat şekline giriyordu. Haber
ler hüyük t!lat:ruzun:._ ~~p 
mmtaKa:sınaa hazınanaı -
dirirken Kocaeli grupu denilen 
zayıf kuvvetlerin ara sıra taar
ruzlarda bulunması Yunanlıla -
ra bir deneme fikri veriyordu. 

B. Cevdet Kerim'in " Türk 
İstiklal Harbi,, kitabında bu giz 
leme işlerine dair şu satırları o
kuyoruz: 

" ... Şayanı dikkattir ki garp 
cephesi kumandanlığı iki gün • 
denbcri düşmanın mütemadi -
yen yaptığı tayyare keşifleri
ne ve istihbarat şebekelerinin 
faaliyetlerine rağmen hakiki 
ve icraatını gizlemiş ve hasmını 
kafi derecede iğfal etmişti.,, 

Garp cephesi kumandanlığı -
nm 6 ağustos 338 tarihli emri -
nin altıncı maddesi: "Son zama 
na kadar, yani tahaşşüdümü -
zün hitamına kadar, maksadı -
mızı düşmandan gizlemek, pla
nımızın esasıdır. Ancak bu su -
retle hafif düşman kuvvetlerini 

[Arkası va; J 

Pek değerli ve göze çarpıcı 
eşya ile doldurulmuş büyük sa
lonunda Madam A vramaçi ar -
kasında bahar rengi, cüretkar 
bir tuvaletle misafirlerini kabul 
ediyordu. 

Parmaklarındaki müthiş pır
lantalar avize gibi parlıyordu. 

Şişmandı. Bu etler ve yağlar 
artık ne pehrizle ne de egzersiz
le erir, biter, tükenir gibi değil
di. Fakat bir rivayete göre ken
disinin eski perestişkarları ona: 

- Yüz kiloluk şiir! 
Adım vermişlerdi. 
Fakat Turgudun bir nokta 

gözüne batıyordu: Bu salona 
devam eden insanlar arasında 
biribirinin aslını, neslini, işini 
gücünü kurcalayıp çekiştiren -
ler hiç eksik değildi. Çayını içip 
yemeğini yedikleri insanların 
yüzlerine gülerken yambaşla -
nnda onların dedikodusunu yap 
maktan çekinmiyorlardı. 

lşte bunların iki pötifur ara
sında geveledikleri rivayete gö
re Madam Avramaçi'nin bu 
muhteşem pırlantaları hep ya -
lancıdır. Bu onun gözleri ka. 

DUN YA SIYASASI istiyoruz.,, 1. 
Venedik Konferansında 

Şanlı bir tarih: 

Büyük Türk ırkının bir dah 
olan Macarlann, yiğit ve asil ta· 
rihi gözönüne getirilince bu e -
lemli sözlerin değeri daha çabuk 
anlaşılır. Onuncu asırda, Asya
nm göbeğinden gelen ve A vru
pa 'ya yeni yeni medeniyet ve 
kültür tohumları getiren Mcıcar
lar, Karpat havzasında, Kralla
rı kahraman Arpad'ın idaresin
de ne yüksek bir camia kurmuş
lardı L Asırlar geçtikçe yükse
len, etrafa soysallık ve bayın -
dırhk. ışıkları saçan Macarlar, 
büyük diğer bir Türk grupu ile 
(Osmanlı Türkleri) çarpışırken 
istiklal1erini bile kaybetmişler -
di. (Muhaç meydan muharebe
si: 1526) Fakat az sonra gene 
yükselmiş, gene mukadder tari
hinin seyrine tabi olmuş, Avru
panın ortasında ışıklı medeni • 
yetini inkişaf ettirmişti. Macar
ların mümeyyiz iki parlak vasfı 
vardır: : 

Konuşulacak Meseleler 
V e n e d i k'te 4 mayısta 

ltalya dış müsteşarı Suviç, Ma
car dış bakam Karıya ve Avus -
turya dış bakam Berger - Val -
denegg konferans halinde top -
!anıyorlar ... Bu toplantı yukarı
da İ6mi geçen üç devlet arasın -
daki Roma protokoluna göre 
vaki -Olacaktır. 

Malumdur ki Roma protoko
lü: l tal ya, Avusturya ve Macar 
d_evletleri arasında akdedilmiş-
tır. Bunun hükümlerine göre 
· ç devlet, dış işlerde çıkabilecek 
zorlukları müzakere için arala -
rmda topla '< istişare etmek 
usulünü kah mişlerdir. Ta -
biidir ki toplantryr gereklendi -
recek ehemmiyetli bir mesele -
nin meydana çıkması şarttrr. 
Venedik toplantısını zaruri kı -
lan mesele : haziranda Romada 
başlayacak olan büyük Tuna 
konferansıdır. Tuna nehri ile a
lakadar devletler bir aray:t ge
lecekler.! barışı, iyi geçimi, iyi 
komşulgu kuracak formülleri 
tesbit ~derek, yeni bir barış ve 
kardeşlık havası vücuda getir -
meğe çalışacaklardır. Italya dip 
~~masisinin bu iş için teklif etti
Gı başlıca prensip: 

"~kit a.:vletler biribirinin iç 
~!erme mudahale etmiyecek -
tır,, sözlerile hülasa edilebilir. 

Ademi müdahale prenıipi 

Geniş ve türlü tefsirlere yol 
açabilecek mahiyette olan bu 
düsturun hakiki manası hakkın
da hayli sözler söylendi. Hele 
Almanya, bu vesile ile bir çok 
no~talann aydınlatılmasını 'is· 
tedı. Kendisine itminan verici 
açık izahat verildi. ' 

"iç işlere ademi müdahale" 
prensipi ilk bakışta çok cazibeli
d~~· itiraz g~t~rmez gibi görü -
nur. Ancak ıkı devlet vardır ki 
bunun tatbikından, ileride do _' 
ğacak ihtimalleri sıkı sıkıya tet· 
~ik ve. tesbi t etmek mecburiye -
tındedır: Almanya ve Macaris -
tan ••. 

Almanya, bütün vaatlanna 
ve bugünkü şartlardaki imkC:n -
sızlığa rağmen Anşlus davasın· 
dan ebediyen vazgeçmez. Dil. 
ırk, soysallık, kültür, bakmıla • 
nndan hiç bir farkı olmayan ve 
]ermen .camiasının şerefli bir 
parçasını teşkil eden Avustur -
ya'nm, Alman birliği bağrında 
kendisine layık olan mevkii tut
masını, Almanlar ulusa 1 amac
larmın başında sayarlar. Saint
Germain muahedesile, kolu ba
cağı kesilerek yaşayamayacak 
bir uzviyet halinde brrakılan A
vusturya için, biricik hayat ve 
kurtuJuş çaresi: büyük Alman 
lık camiasına katılmaktır, diyen 
leri tekzip edecek delil pek az -
dır. 

Macarların itirazı 

Roma konferansını endişe iJe 
karşılayan ikinci devlet: Maca -
ristan'dır. Macarlarca, bu iş. bir 

maştıran bu haşmetli taşları a
rasında inci bir kolye vardı ki 
çok defa balon gibi şişkin görü
nen karnına birleştirdiği çıplak 
kolunda en aşağı kırk elli bin li
ralık bir hazine gibi görünüyor
du. 

Bazı gevezeler, bunun vaktile 
Madam Avramaçi'nin gençli -
ğinde kendisine gönül veren bir 
eski Türk paşası tarafından he
diye edildiğini söylüyorlardı. 

Nadya, herkese olduğu gibi, 
Madam Avramaçi'ye de Turgu
tlu taşralı bir milyoner diye ta
nıtmıştı. Hatta ona şimdiden 
bir çok salonlarda Türkiye'nin 
neft ve benzin kralı adını ver -
mişlerdi. Bu atem, bu salan
ı a r ı n havası p a r a y a , sil· 
se, ş a t a f a t a o kadar düş
kündü k i b ö y 1 e Anıeri
kanvari bir reklam, ağızdan ağ-
za satılır bir borsa malı gibi dil
den dile geçiyor ve herkes bu 
yeni kralla tanrşmak için onun 
devam ettiği salonlarda eş, dost 
arıyordu. 

"Nadya" nm bu propaganda
sı Y.aY.tldıkça Turgut, tekziP. e • 

ölüm kalım meselesidir, denilse 
mübalağa edilmez. "Ademi mü
dahale,, sözü acaba, mevcut mu
ahedeJerin "ademi tadili" ma -
nasına gelir mi? İşte Macarları 
düşündüren nokta!... Trianon 
muahedesile ( 4 haziran 1920) 
vücuda getirilen bugünkü sun'i 
ve cansız Macaristan, Macar u
lusseverlerinin yüreklerini de -
rinden sızlatan bir acıdır. Ver . 
sailles'ın yambaşında, eski Fran 
sız krallarının bir av sayfiye 
köşkü: Trianon malikanesi, Ma
car tarihinin en matemli, en acı 
bir sayfasının yazılmasına sah -
ne oldu. Fransız krallarının is -
tibdat ve keyfine sahne olan bu 
Trianon muhitindedir ki Macar 
devletinin hemen hemen ötüm 
karan verildi. Macarlık zorla 
parcalandı ... 

Macarlar ne diyor 

Macarlar, diyorlar ki: 

"Umumi harpten evvel, A -
vusturya ile birleşik büyük bir 
devlet idik. Trianon muahedesi 
bize, zorla kabul ettirildi. Bu 
menhus ve kara mecellenin hü
kümleri bizi, ana topraklarımı -
zın üçte ikisinden mahrum etti. 
Haritaya bir göz gezdiriniz. Şi
mal hudutlarnmz tamamile sun' 
idir, Çek'lere bir çok Macar ara
zisi bırakıldı. Cenuptaki hudu -
dumuz sun'idir, tabiate mugayir 
dir, değerli Macar eyaletleri baş 
ka bir idareye terkedildi. Ro -
manya ile hududumuz da sun'i
dir, burada da aziz topraklan -
mızdan mahrum edildik. Üçyüz 
bin murabba kilometre arazimiz 
ve hemen 14 milyon Macar nü -
fusumuz varken bugün 92000 
murabba kilometrelik ve 8 mil
yon nüfusluk küçük bir devlet 
olduk. Irkdaşlarnmzdan iki mil· 
yonu Romanya' da bir milyonu 
Çekoslovakya'da ve yarım mil
yondan fazlası da Yugoslavya
rla 1r,,.1rı1. Rizirn ici11 rıUl ,IJl( 
Ud üli ı~Jl'> tı'uıu. ' • .ı. c:ıl:aı us.• 
çalayan Trianon muahedesini 
bozmaktır. Milli varlığımızı bir 
araya getirmektir. Bu noktada, 
biz Macarlar, kat'iyyen müsa -
maha gösteremeyiz. Onun için· 
dir ki Roma konferansına git
meden önce, "ademi müdahale,, 
sözünün manasını iyice anlamak 

1 - •Müfrit ulusseverlikleri. 
2 - Şeflerine körükôri.ıne ba~ 

b 

Wıklan. 

Macarların iç ve dış sryasası 
tetkik edilirken bu iki noktanın 
gözönünde bulundurulması şart 
tır. 

Netice: 

Bütün bu izahattan sonra ne
ticeye gelelim: Öyle tahmin e • 
dilebilir ki, İtalya, Venedik kon
feransında Macarları tatmin e
decek ve ademi müdahale ile 
muahedelerin tadili meselele .. 
rinin ayn ayrı işler olduğunu ve 
ltalya'mn bu yolda Macarista
na her vakit mlizahir olacağım 
bildirecektir. Bu teminattan 
sonra Tuna konferansmm açıl
masını beklemekten başka ya • 
pılacak bir şey kalmaz. 

Y. O. B. 

Şarabı sevenler 
26 Ağustosta Lozanda ilk de

fa olarak arsıulusal şarab mu -
hi.bfl-i doktorlar k21!&'resi.to la -
mesinde şu mc:ıclck .. 
Şaraptaki vitamin meselesi, gı
dasızlıktan gelen hast<...lıklarda 
şarabın tesiri, şarab ve psychi -
atrie meselesi. Kongre üç gün 
stirecektir. Kongreden sonra, 
doktorlar Leman gölü kenarın • 
daki bağlarda gezintiler yapa • 
caklardır. 
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1 H a r ı k H a y a t K a z a ve O t o m o b ı 1 : 

i Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain i 
:: U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. j 
1 Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan = 

1 1 •• 

;UNYON: 
: Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 1 
: Telefon : 4.4888. 3222 -- -•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı•ıııı•ıııı•ııııi 

demiyecek bir hale geliyor, ha
zan kızıyor, çok defa gülüyor -
du. Böyle heyecanlı adlara ve 
şöhretelre c~natan Istanbulun 
türedi muhitinde çok kalacak 
değildi. Buradan bir nisan bu -
lutu gibi kimseyi kandırmadan 
şöyle bir çiseleyip geçecek ol -
duktan sonra ne ehemmiyeti 
vardı. 

Bu salonun davetlileri arasın· 
da gençler de vardr. Favorili, 
ince bıyıklı, manken biçimli bu 
kübik gençlerin kimler olduğu
nu Turgut pek kestirememişti. 
Büfenin önünde kıtlıktan cık 
mış gibi mütemadiyen yiyip i -
çen bu delikanlılara hayretle 
bakarken onun hayretini hisse
den ihtiyarca bir misafir, ikı 
giln önce zengin bir tüccarın 
.,>emeğinde karşı karşıya otur -
dukları, bir Türk sokuldu ya . 
vaşça şu kelimeleri fısıldadı: 

- Madamın evlatlıkları. 
- Ya! Ne gibi? 
- Bunlara aylık verir. 
Turgut önce gülümsedi. Son

ra tiksindi. Kimlerle tanışıp kim 
lerle bir sofrada Y.emek Y.Cdiğini 

düşündü. 
Kaşları çatılmıştı. Şuradan 

kimseye görünmeden kaçmak 
için bir çare ararken kalabalıkta 
Muhtarla karşı1aştı. Mühendis 
Muhtar ona çıkıştı: 

- Nadya yarım saattır seni 
arıyor. Dündenberi kendisini 
görmemışsın. Eline geçersen 
karışmam, kulaklarını çekecek. 

Turgut güldü: 
- Hay Allah razı olsun. Bu 

cezadan kaçmak için bana bir 
yol göster kuzum. Ben kendisi
ni yarın akşam yemeğe gelir gö
rür, özürlerimi sayar döker, af
fedilmek çaresini bulurum. Fa
kat sen söyle: buradan nasıl ka
çayım? 

Mühendis Muhtar onu kolun
dan yakaladı: 

- Doğrusunu istersen ben de 
pek sıkrldrm. İstersen sen şöyle 
bir alangle kaç .•. Bizi Sümer ku
lüpte bekle... Biraz sonra N ad
ya ile gelir, seni buluruz. 

- Milkemmel! 
Ayrıldılar. 

Turgut iki bilyilk salondan 
.(Arkası var), 
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Yunanistanda Fi 1 ipin isti kla ~ i YUGOSLA VY ADA 

Yevfiç 'in Af ühin1 Bir Nutku 
Liderlerin 
Müdafaaları Filip inde b·r isyan 

Atina, 4 (Hususi muha:biri - çı ktı, birçok ÖIÜ var 
lnizden) - Muhalif liderlerin Manilla, 4 (A.A.) _ Müfrit 
ınuhakemelerine bakan Divanı sakdalist'ler, dünkü giln, San 11-
harbde dün eski ayan reisi ve defonso belediye konağını beş 
Venizelos partisi lider muavini saat müddetle işgal ederek istik 
Gonatas müdafaasuu yapmıf, lal ilan etmişlerdir. Amerfüa 
kendisinin isyandan haberi bu - bayrağı indirilmiş ve yerine Fi
lunmadığını, Venizelos ile bir - !ipin bayrağı c;ekiim=ştir. 
çok mühim mesailde ihtilafa 
clüştüğünü, Zaimisin, Cümhurri Gene dün, Kabuayoda 4 7 ,San 
Yasetine intihabında Venizelo - Ildefonsoda 2 ve Santa Rosada 
6Un arzusuna muhalif hareket 5 kişi ölmüştür. 
ettiğini, 1922 de kurşuna dizi • Karışıklığın birdenbire çık -
len altı nazır ha·kkında kendisi ması ve oldukça genişlemesi hü
Başvekil olarak af kararnamesi- kQmet erkanını şaşırtmışsa da, 
ni imza ettiği halde ihtilal reisi Manilla'da Amerikalı ve Filipin 
bulunan Plastirasın emirnameyi li 8000 asker bulunduğundan 
neşrettirmediğini söylemiştir. buraya karşı bir hücum vukuun-

V cnizelos Partisinin ikinci li- dan korkulmuyor. 
der muavini bulunan Sisamlt ve Rcımi makamların haber ver· 
eski mebusan meclisi reisi Sofu- diklerine göre, Sakdalist'ler, da
lis de isyandan katiyen haber- ha geçenlerde, adam başına bi
dar olmadığım söylemiştir. lşçi rer dolar iane toplamıılardı. 
ve zürra partisi reisi Papanas - Mani, 4 (A.A.) _ Bahriye 
tasiu da müdafaasında kendisi -
nin cebir taraftan bir vaziyet ta tüf eklilerinin müdahalesine lü -
şımaımm mümkün olmadığını zum görülmeden, Sakdalist is -
söylemiş, iki partinin uzlaşma- yarunm yerli jandarma kuvvet
er hakkındaki faaliyetlerini zile- leri tarafından bastırılmış olma
rcderck V enizelos ile mühim SJ muhtemeldir. 
meselelerde ihtilUa dil§tliğilnü, 59 ihtilalci öldürülmüş ve baş 
Balkan andlaşması tasdikı me - kanlan yakalanmıştır. 
selesinde V enizelosun bütün bü lyi hazırlanmış olan Sakda
tün muhalif olarak andlaşmanın list hareketi, valinin ve asker 
taldilcma hük&netlc birlikte ça kuvvetleri kumandanının vazife 
hşarak muvaffak olduğunu ve icabı uzakta bulundukları bir 
t.iç bir ıuretle isyandan haber- zamanda başlamışur. Filipinler 
dar bulunmadığını anlatnıı~tır. de tahkikat yapmak için topla-

Teralddperver Partisi lideri nan Amerikan komisyonu rapo
Kafandaril de kendisinin parla- ru Filipin adalarının müstakil 
mentarizm esatatma olan mer • bir demokrasi §eklinde kendile
butiyetini ve V enizelosun mül- rini idare etmekten iciz olduk
rit hareketlerine kartı yaptığı tamu yazmaktadır. 
mücadeleleri ıöyliyerek iıyan Japonya konsolosu Kimura, 
gibi vasıtalara müracaat edecek kendi hükUınetinin alilere des
kabiliyette bulunmadığuu ve tek olduğuna dair çıkanlan ri -
bunu pek iyi bilen V enizel09Wl vayetleri tekzip etmiştir. 
kendiaine bu hareketten baheet-
meein~ j_mk~n .ı91Wrs1ım(öıV}ı: __ ~·~~~t:!~r."'.FiHt?!!?.~~~l~ 

·~-~~~:.;.-:~=.;;;.cftiiiii!ftF--T1~~r.ft'" tt45 meneai için derpif 
detle takbih ederek kendisinin edılen tam iatiklltden evvel hü-
katiyen alaka ve haberi olmadı- küm sürecek istihale rejiminin 
ğmr söylemiştir. temel yasasını tasdik etmek üze 

Bundan sonra hüktlmet komi- re 14 mayısta yapılacak oı.n rc
ıeri iddiasını söyliyecektir. Ko- yıama karşı durmaktadırlar. 

Venediğe doğru 

Belgrad, 4 (A.A.) - Avala 
Ajansı bildiriyor: Başbakan ve 
Dış işleri Baıkanı Y evtiç dün ak
şam saat 17 de kendisini şiddet 
le alkışhyan yüz bin kişinin yap 
mış olduğu bir seçme toplantı · 
sında söz alarak bir söylev söy 
lcmiştir. Yöreden gelmiş olan 
ve önlerinde bayraklar taşıyan 
atlılar bulunan köylüler, halk a
nısında yer almıılardı. Olen 
Itral Aleksandr'm andacını an . 
mak için bir dakika sükut edil
di ve bu sükuttan sonra halk 
"Yaşasın Yugoslavya Kralı İkin 
ci Piyer" diye bağırdı. 

Toplantıya Başkanlık etmek 
te olan Belgrad belediye başka
m B. lliç, sözü başbakan Y ev
tiçe verdi. 

Y cvtiç dahili vaziyetten bah
settikten sonra sözü dışan sıya
&aya nakletmiş ve demiştir ~:i: 

- Yugoslavyanın arsıulusal 
alandaki dostluklan, ittifaklar; 
münhasıran genci banşa ve ~r
srulusal anlaşmalara riayet c;er
çevesi içinde emniyeti koruma
ğa yardım edecektir. Yugoslav
yanrn genel barışa olan bağlrlı
ğı, onun arsrulusal andlaşın lla
ra riayet hususundaki iş hc:ra -
berliği, birleşik ulusun taaz ruv 
ettiri~iş olan kuvvetleri, coğ -
rafi durumu kendisine a.:unda 
büyük bir yer ayırmakta ve u . 
luslar arasındaki rolüne blıyük 
bir ehemmiyet sunmaktadtl'. 

Küçük antantlar ile Balkan 
antantlar.mın üyesinden olnıak 
sıfatiyle Yugoslavya, orta Av -
rupa ile Balkanlardaki rolünü 
devamlı bir surette teabit etmi§ 
tir. Sevinçle kaydedebiliriz ki, 
bu rol, çok mühimdir ve bütün 
banı ıever uluslar bunu candan 
takdir etmektedirler. Yugoslav-
., ---------· - - 1. tl.., ' ·---- --

mandan büyük ve mühim olmu~ 
tur. Hele bu zamanda. Çünkü 
bütün Avrupa, bir döncm~çte bu 
lunmaktadır ve arsıulusal hayat 
EÜrprizler ve her an çıkması bek 
lenen maceralarla doludur. Av -
rupa ulusları arsıulusal yeni bir 
devreye giriyor. Yer yer kuv -
''etler toplanıyor. Bu, .\ vrupa-

mn mukadderatı için ~at'i hir 
önemi haizdir. Dikkatimize bil
hassa sahih olmamız İcab eder, 
her ne kadar harici emniyetimi 
zin zaman altında oldu~nu 
söyliyebilirsek de, Yugoslavya 
ulusu için ilerde Tuna havzası
na layik olduğu ehemmiyeti ver 
dirmek çok önemlidir.Bu alanda 
herhalde bir rol oynamak mec
buriyetindedir. Esasen Avrupa· 
nın bu bölüğünde barışın tcnsi
ki i ı:; inde arsıulusal bir vazife!'>İ 
vardır.,, 

Bundan sonra sözünü İçeri sı 
yasaya çeviren Yevtic; şöyle de 
mistir: 

•'-İçeri sıyasamızm inkişafı 
elbette ki söylediğim harici me
sailden milteessir olacaktır. Bü
yük Kral Aleksandr, vukuat ve 
münasebatın jnkişafı ihtimalle
rini dilşünerek her türlit kargl
şalıklann ve yanlışlıkların ii1ü
ne geçmek için 1931 kanunu e~a 
sisi ile kuvvetli bir dıvar vücu
da getirmiştir. 

Bu kanunu esasi, sağlam bir 
mesneddir ve ulusal hayat ile 
devlet hayatının düzgün suret
te inki~afı için sağlam bir e.;as· 
ur. Bu~kanunu esasi, Yugos!av
yanm arsıulusal münasebeti •r • 
de kat'i ve müSıbet vazifclc-ini 
yapacak olan zara düşmemiş ve 
perişan olmamış olan ulusal kııv 
vetleri için bir zamandır. 

Hiç kimse, istikbal ve emni· 
yetimizin bu zamanına ilişemez. 
Başbakan, seçme mücadelesin
de yegane rakibin Maçek etra · 
f mda birleıtiği iddia edilen mu
halifler olduğunu önemle ka \' · 
dettikten ıonra bunların pt' •g
nmlan olmadığına, bizzat Ma
çek'in seçme mücadelesi can:-. 
smda seçicilerin karşısına çık · 
maktan ve beyanname nerşet • 
•••'-'-" .... ı. ... -x•unuil u1\1Lı&uııct l~a 

ret etmiştir. Y :ılnız şurası belli 
dir ki muhalefet bloku, yalnız 
S Mayısa kadar devam etmek ü
zere vücude getirilmiştir ve hat 
ti Bay Maçek tc bu tarihten son 
ra hareket ıerbestisini istirdad 
edecektir. 

Y cvtiç sözlerini alkııtar ara
sında bitirmiştir. 

miserin iddiasına karşı da avu
katlar f?Üdafaalarmı yaptıktan 
sonra dıvan hülanünü verecek. 
tir. Divanın Pazartesi giinil 
karar vermesi IAznn gelnıekte
dir. 

Viyana, 4.A.A.- Avusturya 
hariciye nazın Bergcr Valde
neg ile Macaristan hariciye na
zın De Kanya, Venedik'e git
mek Uzere ayni trenle hareket 
etmişlerdir. 

Rus - Fransız Andlaşması 
[Batı ı incide] 

olmadığı tasrih edilmektedir. idamları 
istenenler 

Atlna, 4 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Deniz Divanı 
harbinde muhakemeleri yapıl -
makta olan 228 deniz zabiti ve 
zabit vekilleri hakıkmda hükil
met komiseri iddiasını söyle -
miştir. Bu 228 suçludan yalnız 
26 sı mahkemede hazır bulun -
muşlardır. Diğerleri ltalyada 
bulunan asilerdir. Komiser ltal· 
~·ada bulunanlardan yirmi zabit 
ıle hazır bulunanlardan ikisinin 
ki ceman yirmi iki zabitin ida • 
mım ve diğerlerinin muhtelif 
hlilddetlerle ağır hizmet ve kü
,.~~e konulmasını istemiştir. Bu 
gun suçluların avukatlan müda 
faalanna başlamıılardır. Yüz 
kadar avukat söz ıöyliycceğin -
den divanı hari>çe her bir avuka 
ta on, nihayet on beş dakikadan 
fazla müdafaatta bulunmaması 
tcnbrh edilmittir. 

Yunanistanda 
Ör~T idare 
Kaldırllıyor 
.Atina. 4 (Hususi muhabiri

ltlız bildiriyor) - Orfi idare 
Çarşamba günü kaldırılacaktır. 

Maksimos ve Pesmazoaıu 
.Atina, 4 {Hususi muhabiri-

1!\ızden) - Eski hariciye baka
~ Maksimoe ile eski maliye ba-
aıu Pesmazoğlunun nihayet 

Pazarerteai gününe kadar yin~ 
~ vazifelerini denıhte edecek 

~uı:~· ~~ ba-

Rusyadakl TUrk heyeti 
Moskova, 4.A. A. - Lening

rad'dan dönmil, olan Türk say
lav ve gazetecileri kültür komi
seri Bunbnof tarafından karşı
lanmışlar ve askerin geçişinde 
bulunmuşlardır. Dün Türkiye 
bliyük elcisi Vasıf Çınarla Türk 
misafirler Tuşino tayyare klü
bünll gezmişler ve orada klüb 
reisi tarafından karşılanmışlar
dır. 

TUrk misafirler, tayare mey
danında planör trenlerinin uçu')
larmr. paraşüt atl2malanm ve 
uzun bir paraşüt atlama tecrü· 
besini görmüşlerdir. 

lspanyol kabinesi 
istifa etti 

Madrid, 4 A.A. - Lerroux, 
dün istifasını Cumhurreisine 
vermiştir. Zamora, ba•bakanın 
iıtif aımı kabul etmemiş ve çe
kilmeden evvel biraz daha çalıt 
maaınr rica etmiştir. 

Habetl•t•n• boyuna 
asker göndermyor 

Napoli 4. A.A. - Comte Bik 
yakamau vapuru. dün Giyava
na fırkasına mensub 2.200 ne
ferle 250 zabit yüklenmiş ola
rak, şarki Afrika 'ya hareket et· 
miştir. Giden kuvvetfer ara~ın · 
da karabinyerler, makineli tii
fek, topçu, sihhiye teşkilatı var· 
dır. 

800 ihtisas amelesi tafnnakta 
olan Çelio vapuru, Mesina li
manında prki Alrika1.1 hare-
ket etmiftit. -

Beşinci madde, andlaşmanm 
süratle tasdikini ve be11 ıene 
müddetle bunun Cenevrede uy
dettirilmesini bildirmektedir. 

Bir yıl önceden haber veril
mek ıartile ,andlaşma f eshedil
mediği takdirde ,hükmü devam 
edecektir. 

Akitlerden her birinin bir yıl 
önceden haber verip, bunu fe• 
hetmeğe hakkı vardır. 

Protokol 
. Andlaşma metnine, şu önem

lı protokol eklenmiştir: 
1 - Andta .. manın ·· ·· ·· ~ uçuncu 

ml ddesi. uluslar kurumu kon -
seyi tarafından Kovcnan'm 16 
mcı maddesi mucibince lazım 
gelen tavsiyeler ifade edilir edil 
mez, akit taraftardan her biri
nin, bu tavsiyelere tevfikan di-
w • t 

gerıne derhal yardım etmekle 
müktllef olduğunu tasrih için 
konulmuştur. 

Kon.~eyin, . tavsiyelerini icap 
ede~ ~uratle ıf ade eylemesi için, 
her ıkı tara~ın, el birlifile hare
ket etmelerı kabul edilmistir. 
Şayet. konsey tavsiyelerde bu • 
lunmaz ve ittifakta reyi beyan 
etmeıse. yardım mecburiyeti 
vine de baki kalacaktır. KezaJik, 
andJn .. mada mevzuubahis kar••· 
h1 ~11 yardım mecbur"yeti. iki ta· 
raftan birinin ancak öz toprak -
larrna karıı:ı vuknbulacak taar -
ruzlar hakkındadır. 

2 - Andlaşmanm hükümleri, 
aki~lerden her hangi birinin, uh 
de~ınde bulunan mqrut mükel
lefıyetlcrle kabili telif olmadt • 
ğmdan dolayı, kendisini anıulu
luaal DWıiletıo mücuata ma-

ruz bırakacak surette hiç bir veç 
hile tatbik gönniyecektir. 

3 - Akit devletler, karşılık
lı muvafakatlarile ,icabı takdi -
rinde, kendilerince muvafık gö
rülecek, doğrudan doğruya ve 
yahut ki, dolayısile olsun, yine 
bu kabil andlaşmalara iştirak et 
mek hakkım biribirlerine tanıt
maktadırlar. 

Bu muhtelif andlaşmalarda
ki tcahhurlar, halihazırdaki and 
taşmanın ihtiva ettiği teahhilt -
lerin yerine geçecektir. 

4 - Her iki devlet, işbu and
laşmanm akdile sonlanan müza
kerelere önceden, Avrupanın 
şimali ,arkisindeki bütün dev -
!etleri ihtiva edecek bir emniyet 
andla~masma varmak gayesile 
girifilmiş olduğunu beyan eder
ler. Bu devletler, şunlardır: 

"Sovyetler birliği, Almanya, 
Çekoslovakya, Polonya, Baluk 
devletleri ve Sovyetlerin kom -
şulan. 

Bu andlaşma ile birlikte, Sov
yetler, Fransa ve Almanya ara
sında bir yardım andlaşması 
daha akdedilecekti. Bu andlat • 
ma mucibince de Uç akit devlet
lerden biri, bir diğerine tecavüz 
ettiği takdirde. üçiincü devlet 
tecavüze uğrayan devlete yar ~ 
dımla mükellef olacaktı. 

Akitlerin elan arzuya değer 
buldukları bu ücüzlU andlaşma
nın akdine, şimdiye kadar hi • 
disat mani olmuştur. ' 

Mahaza, Fransa - Sovyetler 
yardım andlaşmaıınm mlikelle. 
fiyetleri, yine bu evvelce muta· 
savver, üç taraflı andlapnanm 
hudutları dahilind• kabili tat • 
biktir. 

BALKAN MUHABiRLERiM ZIN NEKTUft>LARI 

Paskalya Günlerinde 
A tirıa, 26 Nisan 
Daha dtin akşamdan beri, şe· 

hirdc bütün eğ lence yerleri ka
palı idi. Sinemalarda, hepsinde, 
yal nız bir tek mevzu üzerinde 
filmler gösteriliyordu: Isa 1 Her 
taraf ta, sokaklarda mumlar sa
tılıyor, fakat daha garibi, - ben
ce daha garibi - köşe başla
rında sürülerle duran satılık ku
zametli saakllan ile papaslar. 
adeta bir kurban bayramı arife
sini andınşıdır. 

Dün gece, şehrin adeta üs -
tünde imiş gibi yüksek bir ka • 
yahğın ucunda duran Likabet 
kilisesi c~ektrikle donatılmışu. 
iptidai bir ressamın, kırmızı ıle 
s.:.rı renı'deri acemice kanştıra
rak yaptığı bir çiçek gibi görü -
nüyordu. Bu saba~ o tepeve 
yüzlerce halk çıkmıştı. Oradc:ın 
zaman zaman top atılıyor .!u. l 
mart ihtilalini de ayn: yerjen a
ulan bir top haber verdiği için, 
her top sesinde, bazı Atinıshiar, 
biribirlerine manidar bakışt}Or• 
lar. 

Bütün kiliselerde ayinler ya -
pıhyor, hepsi kapılarına kadar 
dolu. Kiliselerin dış cemaat yer
i eri olmadığı için - mimarlan
nın bu eksikliğini papaslar her 
kesi içeri almak için bilhassa 
düşünmüş olsalar gerek -- halk 
sokaklara taşıyor, ve önlerinden 
geçerken, kilise kapılarından, 
büyük birer hoparlör gibi, koro 
sesleri taşıyor. 

Katedral'in önünde Yunan 
renklerine büri.mmüş bır tribün 
yapılmış. HükCımct erkaru bu -
rada toplanıyorlar, burada tak-
dis ediliyorlar. lı;lerindc. rahat -
sızlığı yüzünden Başbakan Çal
daris yok. Sonra saat 20 ye doğ-
ru, ellerinde mumlar. binlerce 
kişiden mürekkep bir alay, Ka
tedralden Sindagma meydaru · 
na, yani eıki kralın sarayuwı ve 
MeçhOJ askerin mezar.mm bu -
lunduğu meydana yürüyor En 
önde asker, üniversiteliler. izci-
ler, harbiye, bahriye, hava tale
beleri var. Bütil.n yol boyunca, 
silahlı efrat kordon yapmış. ar
kalarında duran halkın ı:llerin -
de ince uzun mumlar. Elektrik 
lAmbalannm hepsine ~iyah tül
ler geçirilmiı - fakat ziya tül
lerin mevcudiyetini göstemıi -
yor - bütün binaların bayrak
ları yarıya çekilmiı. Çünkü Isa 
ölmüştür, cenazesi kaldınhv.1r. 
Sonra elli kadar, çıplak ayakla
rında sandallar, saçları rüzgar -
da, beyaz birer entari giymi§ 
kız, kucaklarında demet demet 
beyaz çiçekler ve daha sonra 
genç çocuklar, ellerinde rengi -
renk bayraklar ve arkalarında 
çeşit çeıit sırmalı elbiselerile, a-
zametli sakallan ile paaslar. 
Bunlardan dört tanesinin sırtın
da Katedralin epitafioı'u ve o -
nun arkasında hükumet erkan1 .. 
halk... Etraflarını, asker kordo
nundan başka beyaz eteklikle . 
r?nd~n. ba,ka sırmalı cepketJe . 
n, egn kılıçları ile eski Osmanlı 
askerlerini andıran elbiselerile 
Efzunlar, Şopen'in meşhur ma
tem havasına mütereddit ayak-
lar uydurarak geçiyorlar, ge~ı -
yorJar ve bu alaya mum pır·ltı 
lan altın çivi başları gibi ::6err. 
me bir halde kakılmış. 

Bir şey gözilme çarptı, daha 
doğrusu zihnimi tırmal!tiı. Bü • 
tün bu alayın yapılmasından 
maksat, eski, lsa zamanına ait 
bir hadiseyi diriltmek, canlan • 
dırmak, o zamana ait biltün ip
tidailiği iade ederek onu ya -
şatmaktır. O halde ne diye ma
tem havası olarak Şopen çalmı
yor? Niçin o zamana ait ilahiler 
ile iktifa edilmiyor? Eskiye tJ • 

naneye sadakati ile karakterini 
yayan kilise bile asrileşiyu• mu? 
Bu takdirde... Fakat bütün ">.111· 

lar beni alakadar etmez, ne iJi • 

hiyat!:ıyım, ne de Cam: ülczh~r 
ulemasından. 

Alay saat 22 ye doğru :lcı. .. .l· 
dı. Bu akşam gene her taraf a
pah. Gidilecek yegane yer e , ve 
yataktır. Yann gece. gece yarısı 
ayni Katedralde lsanm dirilme
si için ayin yapılacak. Ondan 
sonra, kesilen kuzuları yemeğe 
ve eğlenmeğe herkesin hak'o o
lacak. Çünkü "mümin,, ler peh
rizdedir. 

Fikret Adil 

iCMAL 
Barışın zaferi: 
Yeni andıaşma 

Nihayet, Sovyet - Fransı::: k ar 
şılıklı yardım pakt'ı gerçekleş

ti· Mayısın ikinci günü akşamı, 
' D B 1 Pariste, Fransız ış aıauu La-

va} ile Rusya büyük elçisi Po
temkin tarafından parafe edildi. 

:iki ay süren dedikodulu ko
nuşmalardan sonra, hukuki hü -
kümleri maddi yeni bir sıyasal 
mecelle doğdu. Hülasası şudur: 
İki taraftan biri meşru müdafaa 
vaziyetinde kalırsa, Uluslar Ku 
rumuna bq vurulacak .. Kurum, 
iıe kan§ıtlağa ittifakla karar ve
rirse ne iyi!.. Yoksa, Fransa ve 
Sovyet Rusya, biribirine, çarça
buk yardnna koşacak ... An<llaş
ma beş yıl içindir. lnkızasından 
önce ikıtlerden biri tarafından 
iptal edilmezse, müddet: iz mu
teber sayılacaktır. Buna ekle -
nen bir proto:::ole göre b:ış':a 
devletler ve bu arada Almanya 
andla rmaya gire-bilece~~tir. 

Rus - Fransız pakt'ı yalnız 

A vrupaya şamildir. Daha a k 
bir ifade ile: Alman yıldırım. ıa 
karşı karşılıklı bir siperdir. ~ JV. 

yeti erin Uzak doğuda yah Jd 
Asyanın başka bir parçasu:da 
uğrayabileceği herhangi bir t e
ca vüzde, Fransa bitaraf kalıyor. 
Japonya ve hele İngiltere ile 
muhasama haline gelmek ve <O 
caman müstemleke imperator -
luğunu t chli ~eye koyma!t F ran
sanm hiç işine gelmez. 

Karşılıklı yardım pakt'larmın 
emniyet verici ve güç arttırıcı 
fozileti şüphe götürmez. Ancak 
kıvrak, açık bir üslUpla yazılma· 
sı gerektir. Eski Fransız - Rus 
ittifakının tarihçesini bilenler, 
Moskofların, bu yeni vesil -71 
imza ederken gösterdikleri titiz 
liğin sebebini antar!ar. Çil kü, 
'891 den 1914 yılına kadar mer'i 
olan eski Fransız - Rus ittifakı, 
zamanla birçok değişikliklere 
uğratılmııb. Bu kaçamaklt de -
~işikliklere dayanarak Fransa, 
nuı - Japon seferinde bitaraf 
kalmadı mı? Rus - İngiliz reka
betinde İngilizlere meyletmedi 
mi? 

Tarihe kanşan eski Fransız -
Rus ittifakının birinci mad.1esi
ne göre Almanyanrn yahud Al
man müttefiki bir devletin teca
vüzü casus belli (harb vesilesi) 
savıhyordu. İkinc. · maddesine 
göre de Uçtu ittifaka (triplis) 
bağlı herhangi bir uluş se'e ber 
lik yaptığ'ı takdirde. iki andd~ş 
( fik ıd), yani Rusya ve Fransa 
derhal ve ayni zamanda sefer -
bertik yapacaklardı . Nite'<:m 
öyle oldu. Avusturya Macaris
tamn kısmen seferberlik ilanı, 
Rusya ve Fransayı genel sefer
berliğe eürükledi ve: 1914 feUl
keti, kanlı facia patladı r .. 

• Bu defa yapılan karfılrklı 
yardun andlapaa bamb&fka· 
dır. Bu, süel bir birleşme değil
dir; ulular kurmnu çarhma gi
ren yeni bir halkadır, barışı pek 
teştiren yeni bir çividır. Bunu 
Moskof diplomasisinin bir ıafe 
ri, barışın yeni ve umut verici 
bir galebesi olarak kaydediyo -
ruz. 

Yusuf Osman Bt:l<-l"r-- ez 

Bükreşte Görüşülecek işler 
Atina, 4 (Huauıi muhabirimiz bildiriyor) - Bükreşte topla

nacak olan Balkan konseyinde bulunacak Yunan murahhas he
yeti bqk•nhğma Makaimoeun tayin edilmesini gazeteler iyi su
rette kartılamqlardır. Konsey revizyonist devletlerin tekrar .ı .. 
llhlınmalan auwelalnJ da ~ 
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"MEIN KAMPF,, 

KAVGAM 
H it 1 erin yazdı{Jı kitab 

[BU ESERDE iLERi 
SuRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK • 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DUNY ADA DE· 
DIKODU UY ANDIR • 
ft1IŞ SiYASI BlR VESi· 
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.J 

lmparatorluk hükumeti ordu
yu da bütün kuvvetile muhafa
zaya itina etmedi. Halbuki mcm 
leketin varlığı, yokluğu doğru -
dan doğruya o;ıa bağlı bulunu
yordu. Bu nc::tada da ancak ya
nın tedbir:erle iş görüiüyordu. 

Hitler diycr ki: 

"Alman Reichstag'ı denilen 
meclis orduya karşı olan bu ci
naveti ile dahi Alman milletinin 
ebedi Ianet ve istikrahmr kazan
mıştır. Kend"lerine parHimen -
toda şu veya bu fırka mensubu 
diye süs veren bu herifler, en se
fil sebeplerle ordudan kendisini 
muhafazaya yarayacak vasıta -
lan esirgediler. Flaman ovala -
rmdaki mezarlar bugün açılsa, 
karşılarına kanlar içinde kim bi
lir ne kadar d:ıvacı dikilir. Bu 
vicdansız millet mümessilleri 
hem de aralarında en iyileri bu
lunan yüzbinlerce Alman genci
ni. kendilerine iyice askerlik ta
lim ve terbiyesi vermeden ölü -
me gönderdiler. Bu gençler ve 
daha milyonlarca insan b!r kaç 
yüz şarlatanın karışık politika 
manevralarına, şantajlarına kur 
ban gittiler. Beri taraftan da Ya 
hudiler, Ji.1arksist ve Demokrat 
g~etelerile bütün dünyaya asıl 
sız Alman m"litarizmini bağıra 
bağıra ilfın ediyorlar, memleke
tin başlıca kuvveti olan Alman 
gençliğine tam bir asken terbi
ye vermeyi ço~ görüyorlardı.,, 

Donanmaya gelince; onun da 
\Taziyeti ordudan iyi değildi. Ya
nın tedbir zehiri deniz başku -
mandanlığını da işinden alık.o -
yuyordu. Bahri tezgahlarda ya
pılmakta olan gemiler hep 1n -
giliz harp gemilerinin hacımla
nndan küçük şeylerdi. Halbuki 
Alman filosunu yüksek tonaj -
larla. yüksek si.iratle, yüksek ve 
daha iyi silahlarla donatarak 
adedi madunluğu ortadan kal
dırmak lazımdı. 

Hitler'in imparatorluk idare
sine karşı en büyük sitemi de, 
Liberal ve Sosyalist denilen ga
zetelere karşı gösterdiği yumu
şaklıktı. Hitler matbuat hürri
yeti diye bir şey bilmiyor. Bir 
defa matbuat, efkarı hazırlama
ğa geniş mikyasta yardım eden 
bir vasıtadır. 

Halbuki hükumetle milletin, 
insanları fena terbiyecilerin, 
cahil, yahut kötü niyetli adam
ların iğfaline düşürmekten kur
tarmakta büyük menfaati var -
dır. Onun içindir ki, hükumet 
matbuatı pek yakından gözö -
nünde bulundurmalıdır. Harp
ten evvelki Alman matbuatı mil 
lete ne gıda verdi? Gıda yerine, 
zehir, değil mi? Bütün dünya -
nın Almanyayı boğazlamağa 

hazırlandığı sıralarda hep sulh
severliği methü sena etmediler 
mi? Garp demokrasisi diye mil
letin kafasına bir manasızhk 
yerleştiren, şatafatlı mekaleler
le en nihayet Almanya 'nm is -
tikbalini bir Milletler Cemiyeti
nin eline bırakan matbuat değil 
midir? 

Liberal gazetelerin yaptıkları 
budur. Hele Marksist gazetele-
rin yaptıklarından bahis bile et
memelidir. Onların en büyük 
sermayeleri fare avlamağa çık
mış bir kedi gibi hiyle, yalan ve 
riyadır. 

Millet böyle zehirlenirken 
hükümet ne yaptı? Hiç! Bir kaç 
gülünç kararname, artık haddi 
geçen bir kaç gazeteci bakın
da mahkeme kararı ... Işte o ka
dar t Halbuki aslında bu veba 
kaynağına iltifat ediliyor, mil -
.. tin terbiyesi yolunda matbua
ta düşen büyük vazife öne sürü-

lüyordu. Ve Yahudiler de -
çünkü bu gaezteleri çıkaranlar 
Yahudilerdi - bu iltifata bıyık 
altından gülerek teşekkür edi -
yoralrdı. 

Alman maneviyatı üzerinde 
kötü tesirler bırakanlar, sadece 
bu kötü gazeteler değildi. Bun
lardan başka bir de yirminci as
rın edebiyatı ve tiyatrosu vardı. 
Hitler diyor ki: 

"Tiyatro düştükçe düştü. 
O kadar düştü ki bir çok aileler 
gene evlatlarım artık bu "sanat 
mabetlerine,, gönderemez oldu
l:ır. Tiyatro, sefih veyahut sefa
hetc meyli o.an insanların şeh
vet' erini kollamak için mi, yok
sa gençliğin terbiyesini tamam
lamak için kurulmuş bir mües
sese midir? Gençliği tiyatroya 
gitmekten meneden bir nizam 
cık~a, eski büyük tiyatro mu -
harrirleri acaba ne düsünürler? 
Schillcr'in içi nasıl yanar, Goe
tlıe nasıl iğrenir? Fakat Schil -
ler, Goethe yahut Shakespeare 
gibi acfomlar son Alman edebi
yatının kahramanları karşısın -
da kimlermiş? Tavsamış, moda
sı gecmiş, geride kalmış insan -
lar ... Zamanımızın edebiyatçı -
lan, icat ettikleri çeşit çeşit pis
likler yeti~miyormuş gibi, her 
zaman büyüklüklerini içimizde 
duyduğumuz geçmiş günlerin 
bu büyük adamlarını kirletme -
ğe de savaşıyorlar.,, 

Hitler, bundan sonra, neden 
bu Yahudi gazetelerinin Alman 
milletine yüksek mazisini unut
turmak isteyişlerindeki sebep -
leri de araştırıyor. Modem bü
yük şehirlere göz atmak insana 
bu hususta bir fikir vermeğe ka 
fi gelir. Hakiki estetik kıymet
te ne kadar abide varsa, kimse 
dönüp bile bakmıyor. Bir gün 
bu büyük şehirler harap olup 
gitseler, muasır medeniyetimizi 
yan yıkılmış dahi olsa bıraka -
~E.u:mz hanı?i eserimizle isnat 
edeceğiz? Yahudilerin yaptır -
dıkları koca koca mağazalarla 
mı? Eskiden dinin halk tabaka
ları üzerinde terbiyetkar bir tesi 
ri vardır.Şimdi o da kalmadı.Ki
liseler bile umumi sukuta tabi o 
lup gittiler, asıl vazifeyi bıraka
rak siyasi fırkalar kurdular. 

Milletin manevi sıhhati şöyle 
dursun, imparatorluk hükumeti 
maddi sıhhatına dahi bakmış 
değildir. Büyük şehirlerde fi -
rengi alabildiğine tahribatını 
yapıyor, verem, milletin içinde 
azim nisbette insanları alıp gö -
türüyordu. Hitler bütün bu has
ta adamları iyileştirmekten zi -
yade, onları bu hastalığa düşü
ren sebepleri kökünden kaldır -
mayı daha evvel düşünüyor. 
Bunun için de başvurulacak ilk 
tedbirlerc!en biri fuhuşla müca
deledir. Der ki: 

"Hissi hayatımızın bu şekil
de Yahudileştirilmesi, şehvetin 
para ile inhasara alınması, er 
geç milletin temiz ref ahmı kir
letecek ve zehirleyecekti. Sağ -
lam izdivacın ortaya çıkaracağı 
sağlam çocuklar yerine, menfa
at hesaplarının hazin mahsulle
ri ile karşılaşmak mukadderdi.,, 

[Arkası var J 

irtica 
Şebekesi 

[Baaı ı incide) 

uyanıklığı bütün bu menfur te -
şebbüsün önüne sed çekmiştir. 
Bir ip ucu elde eden Antalya 
adliyesi derhal şifre ile Milas 
adliyesini keyfiyetten haberdar 
etmiştir. 

Milas zabıtası 26 Nisanda işe 
başlamıştır. Ve 27 Nisanda tah
kikatını bitirmiştir. Milasta se
kiz kişi tevkif edildi. Tevkif e
dilenler şunlardır: 

Çolu oğluham sahibi Halil, 
İbrahim İnce Mehmed, mani -
faturacı Mehmed, saatçi Hafız 
Mehmed, marangoz Halil İbra
him, Hatib Hüseyin İbrahim, 
Molla Hüse,Y-in, Kaputçu Mus • 

Almanyanın 
ilk Ve Son 
Hedefi .. 
[Almanyada bulunan 
a r k a d aş m ı z y az ı y or ] 

[Başı 1 incide l 
ğiştirmiştir. Teenni ile yürü
yen, mukadderata karşı tevek -
kül ile boyun eğen ve istikbal
den de az çok ümitsizlenen bir 
Almanya yerine, bugün kendi
sine hedefini . çizen, o hedefe 
doğru hamleler ile yürüyen ve 
istikbale üm: tle bakan bir Al
manya kaim olmuştur. 

Almanyayı ziyaretimiz Hit
ler rejiminin haric~ sahadaki en 
muvaffakiyetli başarışlarınnan 

sayılan V ersailles muahedesi · 
nin silahsızlanma hakkındaki 
kayıtlarının ilgasından sonrakı 
bayram içine tesadüf etmiştir. 
Bu adımın, arsıulusal sahada 
Almanyayı tecrit edici bir neti
cesi olacağını düşünerek bunu 
muvafık bulmayan Alman dost
ları bulunabilir. Fakat Alman 
milleti b0yle düşünmüyor. Mu
ahedenin Almanyayı siiahsrz
lanclıran kayıtlan Alman mille
tinin yüreğinde ötedenberi yer 
bulmakta idi. Bunun içindir ki 
bu kayıtların ilgası, Alman 
milletinin nazarında, Hitler re
jiminin en muvaffakiyetli başa
rışlarından biridir. Ve Alman -
lan rejime daha sıkı bağlamış
tır. Harici münasebetler bakı
mından Versailles muahedesi
nin bu maddelerini ilga etmek 
Almanya için ne dereceye ka
dar zararlı olmuştur? Bunu Al
manyanın içinden görüp anla. 
m::ık kolay değildir. Fakat dahi
li politika bakımından Hitler 
rejimi için bunlar bir şaheser 
olduğu el ile tutulacak derecede 
barizdir. Filhakika rejim roğ
lamdır. Fakat bir milleti hazan 
yükseltmek, maddeten refaha 
kavuşturmak gibi gayeler istih
daf eden bir rejim için sağlam
lık kafi değildir. o rejim ma
nevi birlik te temin etmeli. Mil-

leti, bir fikir, b:fıJt:ı.e. bir üm~ 
e-crarmoa~a • DagnnKu 

ifade eden vaziyet tasfiye edil

meli. İşte bugün millt sosyaliz
min çalıştığı saha budur. Eski 
vaziyeti tasfiye etmek, Alman 
ırkı için büyük bir tehlike te-
lakki edilen beynelmilel sosya
lizm ve komünizm fikirlerinden 
korunmak, bu fikirleri taşıyan -
lan bir veya diğer şekilde tasfi
ye etmek ve bütün milleti bir 
gaye üzerinde ve bir ümit etra
fında toplamak. Az zaman için
de bu yol üzerinde büyük mesa
fe katedildiği de meydanda
dır. Bununla beraber, bu hedefe 
varmakla Almanya iktisadi 
dertlerini halletmiş olmuyor. 
Almanya gibi, sınai inkişafın 
en yüksek mertebesine varmış, 
ticareti cihan piyasalarını istila 
etmiş bir memleketin iktisadi 
dertlerinden büyük mikyasta 
dünya iktisadiyatının vaziyeti 
de mesuldür. Fakat gerek bu 
büyük işlerin halline çalışmak 
ve gerek halledilmeyenlerin te
ehhüre uğramasından doğan 
tehlikeleri önlemek için Alman
ya milli birliğine kavuşmalı. İş
te veni rejimin gözönünde tut
tuğu ilk hedef budur. 

A. ŞUkrU ESMER 

GUmrUk işleri 
Gümrükler ve İnhisarlar Ba

kanlığı tetkikat müdürü Musta
fa Nuri Edimeye kadar giderek 
Edirnede ve diğer hu<lud üze -
rindeki gümrük işlerini tetkik 
etmiş ve notlar almıştır. Musta
fa Nuri düzeltilmesi icab eden 
yerlerin vaziyetini bir raporla 
Bakanlığa bildirecektir. 

tafa Mehmed, Muğla hapisha · 
nesinde Milaslı Şefik. muhtelis 
tahsildar Ali Riza. 

Bunlar ceza kanununun 163 
üncü maddesi mucibince tevkif 
edilerek 3 Nisanda lsparta Ad
liyesine gönderilmiştir. Şebeke
nin daha bazı yerlerde muha -
birleri olduğu anlaşılmıştır Tah 
kikat devam edi>:or • 

Nahid 

Karsta ki 
Felaket 

[Başı 1 incide j 
ri alarak teşkilatile beraber ma
halline gittiği, tazım geJen mu
aveneti yaptığı, sarsıntının mer 
kezi Digor nahiyesi olduğu, bu 
nahiyenin (15) kilometre me -
safe içinde bulunan köylerin ta· 
mamen harap olduğu, 730 evin 
tamamen çöktüğü, 67 vefat, 70 
yaralı 70 kayıp bulunduğu 
hayvan zayiatının çok olduğu, 
bu vatandaşlara ilk yardımın 
yapıldığı, bunların evlerinin in
şasına 40-50 bin liralık bir pa
ra lazım olduğu yazılıydı. 

Sözlerine şöyle devam etti: 
"- Arkadaşlar, bu vaka mem 

lekette derin bir acı uyandır
mıştır. Hükümetimize bir çok 
taziye telgrafları gelmiştir. Hü
kumetin aldığı tedbirlerle bu a
cı çabuk unutulacaktır. Yalmz 
telafi edilemiyecek bir şey var
sa, o da kıymetli vatandaşları 
kaybettiğimizdir.,, 

Fen adamları 
Zelzeleyi nasıl 
Karşıladılar? 

Fatin söylüyor 

Çarşamba günündenberi Kars 
mmtakasmda devam eden yer 
sarsıntıları hakkında rasathane 
müdürü Fatin bir muharririmize 
demiştir ki : 

-"Kars; Lizbondan koparak 
Balkan ve bizim memleketlerle 
Himalaya ve Çine doğru uza -
nan Alp - Himalaya zelzele mın 
takasının üzerindedir. 

Bu zelzele mıntakasınm uza
nıp geçtiği her yer parçasında, 
hafif veya şiddetli olarak, zelze
le olmak ihtimalleri her vakit i
çin vardır. İstanbul da bu zelze
le hattı üzerindedir. 

Buna misal olarak bundan on 
beş gün evvelki Kafkas ve Ha
zer mmtakasına ait olan iki mü
him zelzeleyi gösterebilirim. 
Bunlar üç gün fasıla ile Iranın 
yukarı kısmında iki zelzeledir. 
Nihayet bir üçüncüsü de çar
şamba günü 12 yi geçe Karsta 

ayrıimilifatiact?ölanzeıZeieler
dir. 

Kars zelzelesine ait rasatha -
nemizin kayıtları işte. Bugüne 
kadar dokuz zelzele kaydetmi -
şız. 

Birincisi çarşamba günü bü
yük zelzele; dört tane de per • 
şembe günü. Uç tanesi şiddetli, 
birisi hafif. Ara yerdeki gecede 
üç tane ... Ve nihayet bu sabaha 
karşı üç buçukta da son doku -
zuncu zelzele. 

Bu Kars zelzelesi aletlerimi
zin kaydetmekte olduğu sene -
lik 15-20 büyük zelzelelerden 
bir tanesi sayılacak kadar şid -
detlidir. Kendi serisinde büyük 
sayılabilir. Fakat tarihi büyük 
zelzelelerle mukayese edileıni • 
yecek kadar da hafiftir. 

Tarihi sarsıntılar, ilim, sis
moloji ve zarar ve ziyan veriş, 
hasar yapış noktasından tetkik 
edilir ve tarihe maliyeti ancak 
meskun yerlerde yaptığı hasar, 
tahribat ve insan, hayvan tele
fatı bakımından olur. Buna ilk 
misal Miladi 526 yılında (Ege 
hareketi arzı) nı alabiliriz. 

Adalan ve geniş bir arazi 
mıntakasını allak bullak etmiş 
100 bin insan ve sayısız hayvan 
telefatı verdirmiştir. 

Yeni bir tehlike yoktur. Çün
kü zelzele; yer altındaki tekno
tik teşekkülün bir istikrara doğ
ru gitmesini temin eden bir ha
dise olduğu için gittikçe azal
makta ve aradaki fasılalar uza
maktadır. Her büyük sarsıntı -
dan sonra uzun müddet zelzele 
olmaz, ancak yer altındaki istik
rar bozulduktan sonra bir ikin
cisi olmak ihtimali vardır. 

Bir şey daha var: Zelzelenin 
hava tebeddülatına tesir edip et 
memesi. Bunu bir çok kimseler 
yekdiğerile alakadar sanıyor. 
Erdek hareketindeki fırtınaya 
karşı1ık bu defa Kars sarsıntı
sında da Trabzonda büyük bir 
fırtına olması bir çok dimağları 
bu cihete sapladı. 

Böyle bir münasebet vaktile 
de hatrra gelmiş ve istatistikler 
yapılmış ise de böyle bir isabet 

Kamutayda Münakaşalar 
[Başı 1 incide] 

süz geçirilmesi layıhalarınm i
kinci müzakeresi yapılarak ka
bul edildi. 

inhisarlar 
Inhisaralr bütçesi müzakere

sine geçildi. Hüsnü Kitapçı, İn
hisar idaresinin tütün işinde 
tam manasile nazım vazifesmi 
yaptığını, Izmir mmtakasında 
da bu güzel hareketin gorüldii
ğünü anlattı ve: 

''- İnhisar imdada vetişme· 
seydi, müstahsillerimiz çok fena 
vaziyette kalacaktı... diyerek 
sözüne şöyle devam etti: 

"Idare tütiin ihracı icin bir 
şirket teşkil edecekti. N~ olrfa? 
Bizden sergiler için tahsisat is
teniyor .. İdare, sürümü arttır· 
mak için neler yaptı? 

TUiün fiatları artta 
Mısırdaki tütün fabrikası ne 

vaziyettedir? 
Nafıa bakanlığının şimep.di

f erlerde başladığı iyi bır hare
keti var. Memlekette ucuzluk 
yaratmak lazımdır. İnhisar ida
resi ise bunun aksi cihetini vcıp. 
mıştır. Buhran fazlalaşmıc;tlr. 
İdare tütün fiyatlarrnı arttır
mıştır. Neticede tütün sarfiyatı 
ve varidat azalmıştır. 

Tuz meselesi ne oldu, barut 
işi ne oldu? Bunlar şimdi daha 
ucuz elde ediliyor mu?,, 

Bu sorgulara Gümrük ve 1 n
hisarlar bakanı cevap verdi. De
di ki: 
"- Tütün alışında sat1cılar

Ia idare menfaati teşrik edil
mektedir. Tütün limitet sirketi
ne milli bankalar iştirak etme
diler. Yalnız Ziraat bankası bu 
hususta bir iki ay daha müsaa
de istedi. Eğer o da iştirak et -
mezse idare kendi yapacaktır. 

Bizde tütün sarfiyatının far.· 
la olması için Mısırda bir ihraç 
merkezi bulmağa çalıştık. Mısır 
da ma11arımız piyasaya yeni çık 
mıştrr. Netice almak için bir 
müddet beklemek Iazrmclır. 

Tütünde fiyatları azaltmak 
meselesi, bundan evvel tecrübe 
edilmiş, fiyatlar biraz indiril -
mişti. Fakat, varidat azalmağa 
ian· arttırdık. Eskiden incli~diği
miz paket başına iki kuruşun bir 
kuruşunu geri aldık. Ve idare, 
masrafını korur bir vaziyete gel 
di. • 

Tuz için bahsedilen layıha 
meclisin encümenlerindedir. 

Meclis ne kabul ederse hükft
met tabii bunu tatbik edecektir. 
Barut ve fişekleri de 8 kuruştan 
5 kuruşa indirdik.,, dedi. 

Bundan sonra Hüsnü tekrar 
söz aldı, yine hükumetin ucuz -

ve tevafuk olmadığı görülmüş -
tür. 

Hamid Nlfiz söylüyor 

Kars ze1zelesi hakkında ay -
nca görüştüğümüz Üniversite 
Jeoloji profesörü (Hamid l';a. 
fiz) de şunları söylemiştir: 

- "Ankaradaki meteoloji is
tasyonundan kati ve hakiki ma
lfimat gelmedikçe, isabetli bir 
şey söylemek mümkün olamaz. 

Ancak memleketimizin he
men hemen tamamı bir zelzele 
mıntakası üzerinde bulunduğu 
için böyle sarsıntılara her za
man tesadüf tabiidir. Yalnız bu 
şiddete bir sebep araken Trab· 
zondaki büyük fırtınaları bula
biliyoruz. Fakat bir türlü zelze
le ile alaka derecesi isbat edile
miyor. 

Her iki yanda da bir hak var
dır. Biri iddiasını isbat edemi • 
yor, diğer yanda da zelzeleler 
oldukça bir fırtına ve boranın 
vukuuna da şahit olunuyor. İş
te son olarak Trabzon fırtınası 
ile Kars zelzelesi de yine mete
oloji mütehassısları arasında 
bir çok münakaşalara yol aça -
caktır. 

Ayni mmtakada yeni bir zel
zele olmasına gelince~ fennen 
böyle bir tekerrüre ihtimal ve -
rilemez .. Ancak o civardan çok 
uzak olan mmtakalarda yeni ye
ni hareketler olabilir.,, 

Erzurum, 4 (A.A.) - Kars -
staki büyük yer deprenmesi ü
zerine Erzurumdan Karsa bir 
sağlık, bir yardnn kolu gönde • 
rihniştir. 

luk noktasına dikkatini celbet
mek istedi. 

Sırrı (Yozgat), şeker ve tü -
tünün ucuzlatılması noktalan • 
na temas ettikten sonra bütçe
nin heyeti umumiyesi kabul e
dilerek fasıllara geçildi. İnhi
sarlar bütçesi bitti. 

Koruma sandığı ruznamesi -
nin müzakeresine devam edildi. 

Refik Şevket, kanunun ikinci 
maddesinde: "maddeyi anla
makta müşkülat olacaktır. Bu 
maddenin misallerle izahını en
cümenden rica edeceğim.,, de
di. 

Mükerrem (Isparta), encü • 
men namına izahat verdi. Hacı 
Mehmet, "evvelki celsede kabul 
olunan bir takrirle on beş sene-
yi dolduranların tekaüt hakları 
kabul edilir denmişti. Encümen 
bu maddeyi kabul edilen takri-
re göre tesbit etmemiştir. Bina
enaleyh tekrar encümene gitme 
sini istiyorum.,, dedi. 

Bütçe encümeni reisi Musta
fa Şeref 'bu kanunun esası top
tan bir tazminat vermek esası -
dır. Tekaütlükte ise ölünceye 
kadar aylık bağlamaktır. Bu iki 
kanunu biribirine karıştırmak 
d-.,ğru değildir.,, diyerek müza
kereye devam edilmesini istedi. 

Refik Şevket söz aldı. "Ka
nunlar mümkün olduğu kadar 
çetrefil olmamalıdır.,, dedi. Ve 
maddeyi okumağa başladı. Fa
kat gözlüğünü oturduğu yerde 
unuttuğundan okumakta müş -
külat çekiyordu. Gözlüğünü ge· 
tirerek sözüne şöyle devam etti: 

" - Bu hesaplarla bir me -
murun tazminat hesaplarının 
çıkacağına aklım ermiyor.,, 

Mükerrem (Isparta), tekrar 
izahat verdi; diğer bir saylav, 
Hacı Mehmedin takririne temas 
etti. Hacı Mehmet söze atıla-
rak: 

"Hacılık filan yok r,, diye ba
ğırdı, gülüşmeler oldu. Tekrar 
kürsüye gelen Gümrük ve İnhi
sarlar Bakanı tenkitlere cevap 
verdi: 

"Bu ayn bir meseledir. Hacı 
M&hın~1~rı~ittsd~1rıffustrf-:'~-~~· " 
di müskirat memurları mevzuu 
bahistir. Fakat bunun bu kanun 
la alakası yoktur,, dedi. Ziya 
Gevher de bu hususta bazı iza
hat verdi. Layıhamn müzakere
sinin tehirini istedi. 

Refik Şevket ak::ini rr "iC:a:aa 
etti. 

Takrir reye konuldu. Encüme 
ne geri çevrilmesine karar veril
di. 

Kazanç vergisi 

Bundan sonra kazanç kanu -
nunun bazı hükümlerinin değiş· 
tirilmesi layıhası müzakere ediJ
meğe başlandı.. Refik Şevket 
usule ait söz alarak bu layıha -
run adliye encümenine de gitme 
si lazım geldiğini söyledi. 

Reis - Bütçe encümeni ne 
diyor? diye sordu. 

Bütçe encümeni reisi Musta-
fa Şeref, bu kanunun adliye en
cümeninden geçmesine lüzum 
olmadığını söyledi. Bu hususta 
adliye encümeni mazbata mu -
harriri Salahaddine soruldu. Sa
lahaddin layıhayı adliye encü -
menine almak için encümen ar
kadaşlarının fikirJerini bilmedi
ğini söyledi. Neticede adliye en
cümenine verilmesi için bir tak
rir verdi. Takrir bir reye kona
rak adliye encümenince de tet
kik edilmesi kararlaştı. 

Posta, Te:graf 

Bundan sonra Posta Telgraf 
layıhasına eklenecek bazı mad-
deler hakkındaki layıha müza -
kere olundu. 

Devlet dairelerinin mürasela
tmın yarı ücrete tabi tutulması 
kabul edildi. 

Bu esnada Malatya saylavı 
Abdülmuttalip Halkevlerinin ele 
nısıf ücretten istifadesini istedi. 
Kabul olundu. 

Süleyman Sırrı (Yozg-a.t) 
Tiftik cemiyetinin de nısıf üc
retten istifadesini istedi. Takri
ri kabul olunmadı .. 
Badehu Yüksek mühendis mek 

tebine bir müdür tayini hakkın
daki layıha kabul edildi. Kamu
t.ay pazartesi günü toplanacak • 
ur. 
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1919 da... Bir sabah, çimen 
Üstünde İngiltere şampiyona 
ınaçlarmm haziranda yapılaca
ğı haberi Nis'e geldiği zaman, 
bu, hayatımda büyük bir hadise 
oldu. 

Vimbledon ! Vimbledon'a gi -
deccktim. Yalnız bunu düşün -
ınek beni çıldırtıyordu. Yirmi 
Yaşında yoktum ve bu gibi ah -
valde, yalnız ilk defa baloya 
gitmek tasavvuru sizi bu dere -
ce heyecana düşürür ve sevindi
rir. Bilhassa harp yaşayış cere
yanlarını senelerce geri bırak -. .. •• • "il.. ... 

yin eder: lngiltere'nin spordaki 
inkar edilmez ustalığı, bütün 
spor dünyası tarafından kabul 
ve takdir edilen nüfuzu. 

Bugünün bütün medeni mil -
letleri arasında, bedeni gayret 
ananelerine ve yavaş yavaş or -
tadan kaybolmağa yüz tutan 
cem'i oyunlara yeniden can ve -
ren ilk millet, on dokuzuncu a
sırda, lngiltere olmuştur. 

Yunanlıların ve Romalıların 
atletizmdeki fevkalade inkişaf -
larından sonra, spor anlayışı 
kaybolmuş veya hi~ değilse, de-
... • • .. ""' 't • ' 

lriayaft' maarak mtilınt'er:el~ 
ri ve silah hilc\lmlan turnuala -
rmdan başka bir şey mevzuu -
bahis olmuyordu. Yalnız bazı 
nadir oyunlar ve bunlar arasın
da ôa (paume) pôm ismi verilen 
oyun devam ediyordu. Ancak 
hunlar da nadir güzidderin im
tiyazı halinde idi. 

Ingiltere, tabii hissi ve uzağı 
görüşü ile bu halden müteessir 
oldu ve ırkının maruz bulundu
ğu tehlikeyi anladı. Anadan 
doğma muvazene ihtiyacı ona 
rehber oldu. 

Ve Büyük Britanya, yeni bir 
şekil altında, iklime, memleke
tinin medeniyetine ve zamanın 
zevklerine uydurulmuş yeni va
sıtalarla, akıllıca, spor saltana
tım kurdu. Bu, - madem ki in
san mücadele zevki ve zafer ih
tiyacı taşıyan bir mahlUk olarak 
yapılmıştır - tamamen ahlakf 
ve felsefi bir formüldür. 

lnsana ecdadından kalan mü
cadele hislerini mümkün oldu -
ğu kadar u: sertlikle tatmin et
mek imkanım vermek ve bir de 
erkeğin kuvvet ve kıvraklığını 
arttırmak ihtiyacı... Denebilir 

ki, doğrudan doğruya Fram:.,.,: -
Jarm (paume) pôm ismindeki o
yunundan gelen tenis gibi aslı 
yabancı olan oyunlan bile ln -
gilterc yaratmıştır. 

Bu söz, hele futbol, Rugbi. 
hokey gibi veya az çok bun -
lardan doğmuş takım oyunlan 
için daha da doğrudur. 

Bu sebeptendir ki, dünyanın 
geri kalan lm:mmın da sporcu 
olduğu bugün bile, İngiliz dere
celeri rekor derecelerde olmasa 
da bir atletin, büyük itiban, 
Britanya halkının ona verdiği i· ... .. 1. ' .-

Birçok tumualara girdim; 
memleketimi birçok yerlerde 
temsil ettim; müthiş heyecan • 
lara kapıldım. Fakat hiç biri ln
giltere'nin sporcu halkı önünde 
duyduğum heyecana yetişeme • 
di, lngiliz seyircisi takdir etme
sini, hüküm vermesini, asil bir 
doğrulukla anlamasını bilir. Bu 
halk bir ecnebi tefevvukunu ka
bul etmesini bilmekte, ecnebiye 
bu tefevvukun hak ettiği takdi
ri yapmakta, sırf kendisinin ver 
meğe muktedir bulunduğu iti -
ban vermekte ne büyük asalet 
gösterir ... 

Her kim ki, benim birçok de
falar gördüğüm gibi, büyük bir 
maç veya bir final arifesinde, sa 
hırlı seyircilerin teşkil ettikleri 
uzun sırayı görmüşse, lngilte -
re'de sporun ulaştığı yükseklic;j 
anlayabilir. b 

Atletin gayreti önünde bütün 
sınıfların eşsiz bir büyüklük ve 
anlayışı vardır. 

Haf ta geçmez ki, sporda mU
kemmel bir nümune ve müessir 
olduklarını gördüğüm İngiltere 
Kra~ı ;r:ya. K.r~liçesi, ekseriya 
her ıkısı, bılgılı, sevimli ve kıy-

met dolu bir alaka ile, bir spor 
hadisesinde hazır bulunmasın • 
lar. Bu kudretli himaye, İngiliz 
hayatında sporun nasıl haklı 
bir mevki tuttuğunu ispat ve te
yide fazlasile kafidir. 

Burada, Ingilterede doğan ve 
hemen hemen dünyaca kabul 
edilen hafta sonu adetini de 
methedeceğim. Riviera'da hu . 
susi bir yemekte, yaşının fazla -
lığına rağmen hepimizin hayran 
kaldığımız enerji ve mukaveme
t..nin "sır,. rmı bize söyleyen 
Lord Balf our'u hala hatırlarım. 

- Spor, demişti, akıllıca ve 
intizamla yapılırsa, çok yüklü 
bir zihin ve zeka için bir oyun -
da iradeyi kullanmaktan ve eğ
lenceli bir gayret içinde avun -
maktan daha iyi ne olabilir! Ha
yatın daha az feci ve daima öğ
retici bir şekilde devamı .. Bir 
kaç sene evvel, bir ahbaplar 
meclisinde bir oyun oynuyor -
duk. Bu oyun, her memleketin 
bir, iki ve sonra Uç ferdini tanf 
ederek o memleket hakkında 
sarih bir fikir vermekten ibaret
ti. Bakınız, İngiltere nasıl tarif 
edildi: Bir İngiliz bir centil -
mendir; iki Ingiliz bir maçtır; 
üç Ingiliz bir kulüptür. 

Saflığı ve hafifliği içinde bu 
nükte, Jngiltere ve sporun nasrl 
bir kudretle biribirine bağlı ol -
duğunu göstermeğe kafidir. Hıç 
bir zaman bir lngilizin sporcu 
olmadığı hiç kimsenin hatırına 
gelmez. Her hangi bir sporcu -
nun Ingiliz zannedildiği zaman
lar da uzak değildir. Fr:.m&a'cla, 
Alp dağlarında veya Burgonya
da bir küçük köyün önünden, 
spor yürüyüşlü açık bir otomo -
Jille "işte İngilizler,, sözünü i-

retinin büyük bir kısmını lngil
tereye borçludur. Hepsi spora 
ait esaslan ve tavsiyeleri ora -
dan almıştır. Ben şahsan teni3· 
ten başkasından bahsedc<'ek sa
lahiyette değilim. Bur-:ıtla, ben
den evvel gelen büyüklerin: 
Wilding, Ritchie ve bilhassa ilk 
büyük rakip ve dostum olan 
Dollie Lambert - Chambres'in 
tenisçi hayatıma olan unutul 
maz tesirlerini minnetle yade -
deceğim. Ve Dollie spor tari · 
hinde herkesten fazla zikredite-
cek bir isimdir. Bu ismi taşıyan 
sporcu kadının f ev kala de haya 
tı, kadın sponınun, umumiyet · 
le, lngiltere kadın sporuna olan 
borcunu mükemmel bir surett~ 
gösterir. 

Kabul etmekliğim Iazımı:1ır 
ki, biz kadınlar, derccelerimız 
ne kadar iyi olursa olsun, erkek 
arkadaşlarımızın manevj spor 
kudretine yetişebilmekte çok 
güclük cekiyoruz. 

Belki de biraz kıskanç oldu -
ğumuz için hasmımızm takdire 
değer gayretine kıymet verme -
yi kolaylıkla gözden kaybediyo
ruz. 

Ingiliz kadının bu husustaki 
mükemmel sporcu zihniyeti, bi
zim için sağlam ve diyebilirim 
ki yegane bir nümune olabilir! 

Sporcu zihniyeti! Maddi te -
sirinden fazla ... Sırf bu iki keli
me ile lngiltere asri sporun va
tanıdır. 

Gençliğinin terbiyesi 1 "dü -
rüst oyun" fikri, sporda doğru
luk ve şerefin (yazılmamış kai
deleri) nin samimi gayretine 
hürmetiledir ki İngiltere dünya 
sporuna ilham menbaı olmuş -

lngiliz krah bir futbol takımını tebrik ediyor 

§itmeden geçmek imkansızdır. 
Eğer kazara, Normandiya 

plajlarından birindeki ikameti -
nizi uzatırsanız ve soğumuş bir 
havaya rağmen denize girerse -
niz, ister Türk, ister Ispanyol 
veya İsveçli olunuz, hayret ve 
takdirle size bakan balıkçı için 
"muhakkak bir İngiliz,, siniz -
dir 

Ve lokantada metr dotelin 
bana "Miss Lenglen'in omleti 
derhal getirilecektir,. diye te -
minat vermesi "işten anladığı -
nı., ispat içindir ·ve kullandığı 
Mis tabiri sporcu kadına yapıl
mış bir tevcihtir! 

Her memleket, spordaki şöh~ 

tur1 oluyor ve ola~aktır. "lyi l:. r 
sporcu,, olmanın ~ampiyon ol -
maktan daha güzel bir şey oldu 
ğunu her gün bize tekrar eden 
lngilteredir. Ingiltere'nin en 
büyük şairlerinden biri şu satır
ları yazmıştır. Vimbeldon tenis 
kortlarının kapısına yazılmış o
lan bu satırlar bütün statların, 
spor sahalarının kapısına asıl
malıdır: 

Zafer veya mağlubiyete uğradığı
nız zaman 

Bu iki geçici şeyi ayni şekilde kar. 
şrlayın. 

Suzanne Lenglen 

~UGÜN, _9~~E~~?LiMPiYAKOS. ~~R~ILAŞMADAN 
llıPlllı • -. -

?91ıı1 ..... _~ 

Olimpiy2kos futbolcüleri, i- 1 f ~u i~~barla, bugün Yunanlı 1 ama, bu galibiyet, Olimpiya- 1 yununun kuvvetile hak ettiğ" 
kinci maçlarını. bugün saat ut olculer karşısında, Güneş kosun .zayıf bir takım olması ne- libiyete kapılarak ha 

1 
ga 

16,30 da Taksim stadında Gü- t~~ımm~an muvaffakiyetli ve ticesi değildir. Sırf Fenerbahçe hemmiyet vermcmezl~~ı~ıza ~
neş takımile yapacaklardır. guzel bır oyun limit edebiliriz. takrmmm epey zamanlardır go- niz. Siz de aalibiyet" ıh ek m~yı-

Giineş takımının, misafir fut- Yalnız kaydedilecek bir nokta rülmiyen teknik ve fevkalade bir oyun gö;t . . ~· ad e en 
vardır: Güneş takımındaki fut- bir oyun çıkarrmş olması netice-

1 
b 

1 
erınız. .~z e can-

bolcüler karşısına, Libertas ta- bolcüler, karşılarındaki takım - sidir. Fenerbahce cuma gunu a aş a çalışınız ve guzel oyna-
kımma karşı çok muvaffakiyet- • ' yınız) d k · · E da bütün oyuncuların seri, mu- durmadan çalışan bir müdafaa h k . eme ıstıydoruz ... sasen 
ti bir oyun çıkarmış olan kadro- k · 1 .. .. d .. er esı memnun e en guzel ve 

avım ve at et olduklarını unut. onun e, mukemmel oynayan . . 
sunu aşağı yukarı muhafaza e- k F"kr r . .. tcmız bır oyun oynadıktan son-
derek rıkacağını tahmı·n edı'yo- mayara oyun tarılanna olanca ı et ı, Şereflı hucum hattı ra gnl'b' t -1"'b" "k" . 

3' h · · . k ı ·· .. d .... ı ıye , mag u ıyet ı ıncı 
e emmıyetı vermelıdirler. Eğer mn a e onun e yarattığı müte- ,. ..ı k 1 ruz. 

Rebii, Necdet, Rasih, Bambi
no, Satahaddinden mürekkep 
çok kuvvetli bir hücum hattma 
malik bulunan bu kadronun, mü 
daf aa kısmı da çok gayretli o
yunculara dayanmaktadır. Bu -
nu Libertas - Güneı maçında 
gördük. ---

. r· 1 . d. hl'k eri" eue a ır. 
mısa ır erın karşısına (Fener- ma ı te ı elcrle galibiyeti al- . . . 
b h d. · . . d . Olımpıyakosun nasıl tehhke-

a çe yen ı, hız de yenenz) gı- ı. Kuvvetlı ve seri bir takımı . . - ·· 
b. k · . d h . · lı bır takım oldugunu goster-

1 ço yanlış bır zıhniyetle çıka- a a sen ve daha teknik bir o- k • . .. k"" • 
k 1 1 k 

me ıçın. cuma gun u maçın ı-
ca o ur arsa, kendilerinden ü- yun çı ararak yenebildi k" · d · b ı d F . . _. . . · ıncı evresı aş angıcın a e-
mı~ et~ıgıı:ı.1z muvaffakiyetı sıfı- Bunları söylemekle Küneş ta- nerbahçe futbolcülerinin yalnız 
ra ındirebılırler, kımındaki f tbol ··1 ( · ·k· d k"k · · d"" tikl · . . u cu ere sız ye • ı ı a ı a ıçın uşt en • gev-

F~nc~~hç~ Olımpıyakoıu nemezsiniz) demek istemiyo- şeklik zamanım hatırlatacağız. 
yendi ve ıyı bır netice ile yendi ruz. Yalnız (Fenerbahçenin o- Mükemmel bir oyunla ilk dev 

Dördüncü 
Otomobil 
Yarışları 
Türkıye Turing ve Otomobil 

Kulübünün himayesinde her se
ne yapılmakta olan yarışların 
dördüncüsü 31 mayıs cuma sa
bahı, her sene yapılmakta olan 
ayni saha üzerinde tekrarlana
caktır. Bu sene daha fazla kuv -
vet verilen yarışlara, her sene 
girmesi mutat olan markalar -
dan başka bir kaç yeni marka 
otomobil de iştirak edecektir. 

Bundan evvel üç sene sıra ile 
yapılan yarışlara ve neticeleri -
ne bir göz atalım: 

Ilk sene merhum Suphi 1932 
modeli Buik ile mesafeyi 5.40 
ta almıştı. Ertesi sene Arivabe
ne Fiat 522 ile bunu 5 dakika 
31 saniyeye indirdi. Geçen sene 
de Ekrem, Bugati ile rekoru 
5,16 dakikaya indirdi. 

Bu sene yeni yeni markalar 
gireceğine göre, bu rekorun da 
kırılması ihtimal dahilindedir. 

Muhtelif otomobil acenteleri 
yarışçılara kupalar hediye ede
ceklerdir. Motosiklet ve bisik -
letler için de geçen seneki şera
it bakidir. 

Gerek otomobil ve gerek mo
tosiklet ve bisiklet yarışlarına 
gireceklerin kayıtları şimdiden 
Galatada Voyvoda caddesinde 
Adalet Hanında Türkiye Tu -
ring ve Otomobil Kulübünde 
yapılmaktadır. 

reyi 2-0 galip bitiren Fener
bahçe futbolcüleri, ikinci devre 
başladığı zaman, ilk devredeki 
canlılığı bir an için ihmal etti -
ler. Tehlikeli Olimpiyakos takı
mı çok kısa gevşeklikten der
hal istifade etti ve en iyı oyun
cularından sol acık hemen bir 
gol yaptı. Bu gol üzerine Fener
bahçe derhal kendisini toparla
yıp ilk devredeki faaliyetini ye
niden canlandırmasa idi, macın 
neticesi 3-1 gibi güzel bir ga
libiyet yerine bambaşka o1abi
lirdi. 

Güneş takımındaki futbolcü -
}erimizin, yukarıda söyledikle -
rimizin ne kadar yerinde oldu -
ğunu daha iyi takdir etmeleri ve 
bugünkü oyunda beklediğimiz 
güzel oyunu göstermeleri için, 
Yunanlı misafirlerin Fcnerbah
çe maçı hakkında söylediklerini 
(Top) mecmuasından alarak a-
şağıya 11aklediyoruz: 

"Kafile Reisi Katopadis de
miştir ki: 

"- Fenerbahçe çok iyi bir o
yun oynadı ve hakkı olan galı • 
biyeti aldı. Bizim fena oyunu
muzda ilk dakikalarda yediği -
miz iki gol müessir olmuştur. 
Kalecimiz çok kabahatlidir. 

Fenerbahçe takımının sport -
mence oyunundan ve halkın 
yüksek nezaketinden çok mem
nunuz. Bize karşı gösterilen mı
safirperverlik bir dost ağırlama
sının fevkindedir. 

Fener takımında en fazla na
zarı dikkatimi ceken oyunculc:ır 
iki açık ve bilhassa sol açık idi. 
Sol insayd güzel oynuyor. Sol 
açığın güzel oyununda amil ol
du. Haf hattı iyidir. Daha dog
rusu takım heyeti umumiyesıle 
birinci sınıf bir Avrupa takımı 
seviyesindedir. 

Hakem oyunu güzel idare et
miştır. 

Takım kaptanı Kurandis de 
diyor ki: 

- Oyun hakkındaki düsün -
cem şudur: Fener bizden giızel 
bir oyun oynadı. Eğer iki takı
mın muhacim hatları mukayese 
edilecek olursa 3-1 lik gol far
kının sebebi açıkca görülür. 

Bu hatta bilhassa sol açık ve 
sol i~ sayıya giden bir oyun gos~ 
t~rdıler: Onların iyi uyuşması 
bızc ~atma tehlike oluyordu. 
~uavın hattı forveti güzel bes
lıyor.,, 

Güneş'e de muvaffakı~tlar 
dileriz. 

Sadun G. SAYCI 
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ispanyaya Yumurta 
ihracatımız 

İspanya hükumetinin yumur 
talarımrzı memleketine uzlaş -
ma hilafına olarak almaması 
yüzünden ~hracatçılarımrzm pek 
fena vaziyete düştüklerini yaz
m~ştrk. Bu mesele etrafında yap 
trgrmız araştırmalardan işin iç
yü~nü anladık. Mesele şudur: 

Ispanya hükumeti ile aramız 
da yapılan ve 24 Mayısa kadar 
hü~mü olan eski uzlaşmaya gö
re Ispanyollar bizden 51000 ken 
tal yumurta alacaklardır. 934 
senesinin kanunuevvel nihayeti 
ne kadar İspanyaya 49 bin ken
tal yumurta yollarunış ve 935 
senesinin ilk üç ayında da 4 bin 
kental daha gönderilerek kon -
tenjan tamamlanmıştır. Fakat 
İspanyada yumurta ihtiyacatı 
arttığından İspanyol hükUıneti 
kendi isteğile 25,000 kental da
ha yumurta alabileceğini Ispan
yadaki ithalat tacirlerine bildir 
miştir. Bunun üzerine alakadar
lar İstanbuldaki ihracat tacirle
rine 25,000 kental ithal edebile
ceğini söylemişlerdir. 

Halbuki yumurtacılar böyle 
bir şeyden hiç haberleri olmadı 
ğmı beyan etmektedirler. Bu 
mesele hakkında Kılıçoğlu Ziya 
bir rnuharririmize demiştir 
ki : 

- Biz uzlaşmadaki mikdarı 
daha doldurmadık diye ihracat 
yaptrk. Yoksa İspanya hükfune 
tinin böyle kendi isteğile yap -
tığı ve her zaman kesmesi ihti
mali olduğu bir listeye bu kadar 
çok mal göndermezdik. Nete • 
kim işte kestiler.,, 

Halihazırda, İspanya güm -
rüklerinde çekilmemiş 8000, Is -
tanıbulda Kapma Anno vapu -
runda Karadeniz tüccarı malı 
25,000, İstanbulda da vapura 
yüklenmemiş İstanbul tüccarı -
mn malı olan 10000 sandık YU • 
murta vardır. Nisan ayında gön 
derilen ve İspanyanın ithal etti
ği yumurtalar da sonraki liste 
ile girmiş olanlardır. Bunlardan 
bir kısmının parası ödenmemiş
tir. Bloke kalan bu paraların da 
yollanmasına İspanya hü.ku -
meti izin vermemektedir. 

Dün yumurta ihracat tacirle
:ri, Birliık başkam Gusunalı Ham 
di'nin yazıhanesinde toplana -
rak bu vaziyetin önüne geçmek 
için lazırngelen tetbirleri tetkik 
etmişlerdir. Tacirler, İspanya 
hükfirneti yumurtaları tekrar 
çekmeğe başlamazsa bu yumur
talann Almanyaya yollanması
nı temin etmek istiyorlar. Al
manya ile aramızda yapılan ve 
1 Mayıstan beri hüküm süren uz 
laşmada yumurtalanmıza bol 
bir yer ayrılmıtşır. Fakat sene
lik tutar kestirildiği halde he -
nüz bututar aylara aynlrnamış
tır. Karadeniz limanlarından 
Kopnarmo vapuruna yü.ıklenen 
yumurtalar İspanya mahreçli 
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olduğu için İstanbula da çıkarı
lamamaktadır. 

. Gusunal_ı Hamdi, Kıhçoğlu 
Zıya ve Hıkmet dün akşam An
kara.ya gitmişlerdir. Bu mesele 
etrafında Ankara.da Ekonomi 
Bakanlığı ile temas- edecekl~r -
dir. 

Diğer taraftan lspanya'ian 
alınan malfimata göre bun
dan on beş gün evvel İs
panya ile yeni bir ticaret muka
velesi akdetmek üzere Madride 
giden Türk murahhası N ecmed 
din Meto ile İspanyollar ara -
sında yapılan müzakerat hayli 
ilerlemiş ve muhtelif esaslar tes 
bit edilmiştir. 

Bu mukavelenin çok yakıncta 
Türk tüccarı lehine yeni mad . 
d~ler il~vesile neticeleneceği Ü· 
mıd edılmektedir. 

Dantzig parası 
Varşova, 4.A.A.-Zloti ile mü 

savi dereceye indirilen Dantzig 
Gulden'inin bu suretle kıymet
ten düşürülmesi, Polonya ile 
Serbest Şehir arasında daha sı
kı bir ekonomik birliğin delili 
sayılmaktadır. 

Alman devlet bankasının he
nüz Gulden'i tutamadığı haberi 
Dantzig halkını hayr~te ve en
dişeye düşürmüştür, 

Diyet meclisinde, Senato baş
kam, muhaliflere cevab vererek: 

"B~z .~lman sıfatile değil, 
Dantzıg lı sıfatile hareket et
mekteyiz.,, demiştir. 

Kambiyo oyunfarı 
Bern, 4. A.A. - İsviçre ulu

sal bankası, kambiyo ihtikarma 
karşı tedbirler almıştır. Dünden 
artık konulan fiyat bu hususda 
bir nevi ihtardır. 

Ulusal Qa,f\ka •. hava oyumı 
veyahud kı b{nk.dırılmck içın is-

tenilen her türlü krediyi reddet
mektedir. Bütün diğer bankala
rm da, İsvicre parasmm aleyhin 
de her türlü muamelata yardım 
dan çekinecekleri umuluyor. 

Ulusal banka, aynı zamanda, 
öbür bankaların, İsviçre frankı
m bugünkü rayicinde tutmak ü
zere el birliğile çalışmakta de
vam edeceklerini ummaktadır. 

Bulgaristanla t caret:miz 
Bulgaristan ile Türkiye ara -

sında aktedilecek ticaret muahe 
desi müzakeratma başlanmak 
üzeredir. Bulgaristan namına 
müzakereye iştirak edecek olan 
Bulgar gümrükleri umum mü -
dürü Yordan :Mitkof ve Bulgar 
Milli Banka müdürü Asen Ço
lakof Sof yadan şehrimize gelip 
Ankara.ya gitmişlerdir. 

.\lo Gümrük ve İnhisarlar Ba -
kanlığı Müsteşarı Adil dün ls
tanbula gelmiştir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
ti. Ağırbaşhlaşmıştı demek ek
siık olur; o, ağırbaşlılığın ta 
kendisi olmuştu. Çocuklarla ta
nıştırıldı ve onlara, M. de Re
nal'e bile parmak ısırtan bir ta
vırla sözler söyledi. Söylevini 
şöyle bitirdi: 

- Ben buraya, baylar, size 
latince öğretll!eğe geldim. Siz 
dersi ezberleyip okumak ne de
mektir bilirsiniz. (Cebinden kü
çük kıt'ada kara kabh bir kitab 
çıkardı) işte Kitabı-Mukaddes. 
Bu kitab başlıca, İsa-el-Mesih 
Efendimizin hayatını anlatır, 
yani Ahdı-ce<lid dediğimiz kı
srmdır. Ben size derslerinizi ez
berletip dinliyeceğim, siz de 
ben dersimi biliyor muyum, ona 
bir bakın. 

Çocukların en büyüğü olan 
:Adolphe kitabı eline almıştı. 
Julien devam etti: 

. ..__ - Rasgele bir Y.,erini açın ve 

STENDHAL 

bir satır başından bana ilk ke
limeyi söyleyin. Bize nasıl ya
şamamız lazım geldiğini bildi
ren kutsal kitabı, siz beni dur
duruncaya kadar, ezberden oku
yabilirim. 

Adolphe kitabı açıp bir keli
me seçti, J ulien de bütün sayı
fayı, ana dili imiş gibi kolay
lıkla ezbere okuyuverdi. 1\1. de 
Renal karısına kurula kurula 
bakıyordu. Babaları ile annele
rinin hayretini gören çocuklar, 
gözlerini fal tası gibi acmıslar-

. dı. Bir uşak salonun kapısına 
kadar geldi, Julien yen~ ıatin
ceyi bırakmadı. Uşak önce ol
duğu yerde kaldı, sonra kaybo
lup gitti. Arası çok geçmeden 
Madarne de Renal'in !emme ae 
chambr'ı ile ahçı kadın kapmm 
yanında gözüktüler; o vakite 
kadar Adolphe kitabı sekiz ye
rinden açmış, J ulien de her se-

, 
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BORSA 

4 MAYIS Cumartesi 

PARALAR 
Alıs 

Sterlin 605.-
Dolar 122.-
20 Fransız Frangı 165.-
20 Liret · 203.-
20 Belçika Fran~ 80.-
20 Drahmi 22.50 
20 İsviçre fr. 810.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98 -
Avusturya §ilin 22.-
Mark 43.-
Zloti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Yen 33.-
İsveç Kuron 30.-
Altm 938-
Mecidiyo 43'.5o 
Bank.not 238.-

Satış 

608.-
126.-
168.-
206.-
83.-
24.-

814.-
24.-
84.-

102.--
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

939.-
44.50 

240.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngı..Lız lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Dranmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya S 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çervonets 
İsveç kuronu 

ESHAM 
Iıı Bankası Mii-

" " N. 
.. ,. H 

Anadolu Şm. 3 60 
.. .. 100 3 

Şirketihariye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 
Balya 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
Ittihat değirmencilik T.A.S. 
Şark Değirmenleri 
Şark merkez eczanesi 

Kapanış 

12,05,50 
608,75 
0,79,50 
9,63,65 
4,69,58 

83,75 
2,45,tı2,50 

64,04,50 
1,17,64 

19,02,75 
4,22,85 
5,82,13 
1,97,33 
4,21,25 
4,51,50 

78,57,75 
34,97,82 

2,78,43 
10,97,50 

3,18,63 

90.-
9.50 
9 50 

25,20 
42.50 
16.-
30.50 
10.-
17,25 

2.30 
10.70 
58,50 

24 
13 

9,50 
0,90 
4.80 

"Dükkanını 
Geç Kapadın!,, 
Dükkanını geç kapatanlara 

belediye ceza kesiyor. Fakat bu 
cezalar içinde gelişigüzel kesil -

· miş olanları da yok değil. 
Birisi anlattı: 
- Her akşam saat {19) da, 

dükkannnı kapatırnn. O gün de, 
başka günler gibi saati gelince 
kepenkleri indirmiştim. 

Bir de ne bakayım, belediye 
memuru, elinde bir kağıt, geldi: 
"Ş . 1 unu ımza ayacaksınız !u- U -
zattığı kağıda baktım. Dükka -
nımı (19) u (15) dakika geçe 
kapatmışım. Bundan dolayr hak 
kımda takibat yapılıyormuş. 

Memurun uzattığı kağıda: 
"Dükkanımı tam vakıtnda ka -
pattım !,. sözlerini yazarak altı
na imzamı attnn. Fakat bay me 
mur, buna kanmadı: 

- Zaptı imzalıyacaksımz f 
diye ayak diredi. imzam oldu
ğunu söyledim. Dinlemedi. Ve 
kağıda "imzadan istinkaf etmiş
tir,, cümlesini yazarak çıktı git
ti. 
Hakkımda zabıt tutan me -

mura: 

- Affedersiniz, dedim, dük
kanrmı vaktından 15 dakika 
sonra kaJ?attığıma nasıl olup ta 
hükmettiniz? 

Kısa kesti: 
- Kontrol ettik, öğrendik ..• 
- Lütfen saatinize bakar mı-

sınız? 

- Saatim yok! 
- O halde, dükkanrmı geç 

kapattığrmı hangi saate baka • 
rak anladınız? 

Memurun, ne cevap verdiğini 
hatırlamıyorum. 

Şimdi, size sorayım= Saatçi 
dükkanlarında bile biribirine 
uygun giden iki saat buluna -
mazken, cebinde saati olmayan 
belediye memuru, "onbeş daki
ka sonra kapattı,, diye bir dük

t S T 1 K R A Z -~L-. .,,.,.A....--R~-L1 ' 'lir? B~l;diye, bu işte haksızİık· 

Türk Borcu I 
,, ,, II .. • III 

Ergani 
Sivas-Erzurum 
İstikrazı: dahilt 
Şark Şm. 

30.65 
28,70 
29.40 
94 25 
95.-
96.-
26.-

TAHViLAT 
Rıhtım 
Anadolu Il 

., III 
Anadolu mümessil 

10.50 
43.85 
46.-
51.75 

lara düşmek istemiyorsa, her ak 
şam tam saat ondokuzda şehrin 
yüksek bir yerine, büyük bir çan 
kulesi koydursun. Bu kuleden 
vakti gelince ( 19) kere kampa
na çalsınlar. Kampana sesini 
duyan, dükkanını tez elden ka -
patsın. 

Böylelikle duydum, duyma • 
dnn, saatim geri idi, işlemiyor -
du, gibi mazeretleri ileri sürme
ğe imkan kalmaz!,, 

T Ur k Fransız Dükkan sahibine ben hak ver-
ticaret muahedesi dim. Bilmem, siz ne dersiniz? 

Türkiye - Fransa ticaret mu
ahedesinin hükmü Mayrs so -
nunda bitmektedir. Muahede -
nin terndid edilmesi iki hüku -
met arasında takarrür etmiştir. 
Yeni bir muahede yapılması i -
çin yakında iki hükumet arasın
da müzakerata başlanacaktır. 
Yeni muahede imza edilinceye 
kadar muvakkat bir anlaşma ya 
pılacaktır. 

ferinde aynı kolaylıkla ezber o
kumuştu. Haylı sofu, bön bir 
kadıncağız olan ahçı yüksek 
sesle: 

- Tanrrm kem gözden esir
gesin, ne de şirin papas ! de
di (1) 

Bu iş M. de Renal'in unuru
na dokunmuyor değildi; mü
rebbiyi imtihana kalkışmak şi)y 
le dursun, hafızasında birkaç 
tanecik olsun latince söz araş
tırıyordu; en sonunda Horati
us'un bir mısramı hatırlayıp 
söyliyebildi. Latince olarak !:1-
cil'den başka bir şey bilnıiyen 
J ulien kaşlarım çatarak cevab 
verdi: 

- Allah'm izni ile bir gün pa
pas olacağrm, benim öyle din
siz şairlerle uğraşmam dugru 
değildir. 

M. de Renal, Horatius•undur 
diye bir sürü mısra daha okudu. 
Çocuklara Horatius'un kim ol
duğunu anlattı ise de çocukiar 
onun dediklerine kulak asmadı
lar. Önlar, hayran hayran J uli
en'e bakıyorlardı: 

Hizmetçiler hala kapıda ol-

Salahaddin Güngör 

Gündeliği 
Kısan fabrika 

Mersinden Zihni imzasiie 
aldığımız bir mektupta denili
yor ki: 

"Biz işçiyiz. Çahştığımrz fab
rika, amelesini sekiz saatten 

duğundan Julien, imtihanı lJi
raz daha sürdürmek lüzumlu o· 
lacağını düşündü. 

- Şimdi, dedi, M. Stanisl as
Xavier de bana bu mübarek ki
tabın bir parçasını okuttura: .ık. 

Koltuklan kabaran küçük 
Stanislas, bir satırb.ışından ilk 
kelimeyi yarım yamalak okudu, 
,Julien de yine bütün sayfayı 
su gibi dinletti. M. de Renal'in 
zaferini tamamlamak ister gibi, 
tam Julien'in İncil okuduğu sı
rada, güzel Nonnandia atları 
sahibi M. Valenod ile ilçebayı 
M. Charcot de Maugiron içeri 
girdiler. Ö günkü hal Julien'e 
"monsieur" lük kazandırdı; u
şaklarla hizmetçiler bile bunu 
ona çok görmediler. 
Akşam, bu harikayı görmek 

için, bütün V errieres kibarları 
M. de Renarin evine koşuştu. 
Julien herkese cevab veriyor, 
ancak laübaliliğe meydan ver· 
memek için çatık kaşlıhğını el
den bırakmıyordu. Unü sanı şe
hirde o kadar çabuk yayıldr ki 
bir kaç gün sonra M. de Renal, 
onu ayartmalarından korkarak, 

,,-.--~--------·~~----------~----~--~--•--w _____ ,,____,,, ________ ==•-•'"' 

Ne D~r~önü~? 
MATBUAT KONGRESi 

Mayısın 29 unda Ankarada ronlar işin ticaret tarafını, ka· 
bir Matıbuat kongresi toplana- adın gümrüğünün eksiltilmesi, 
cak. Bu iş Türkiye kuruldu ku- matbaaların mali yüklerinin a
rul,ah birinci olarak yapılıyor zaltılması, prim verilmesi fa. j 
ve hükumetin teşebbüsü ile o- tan gibi şeyleri görüşürler. A· 
luyor. mele kısmı da çalışma ve bir 

Alman haberlere göre Mat- işe alınıp savulma şartlarının 
buat kongresini İçişler Bakanı iyileştirilmesini isterler. Kanu 
açacak ve Matbuat Umum Mü- ni mes'uliyetlere karşı olanlar. 
dürlüğü tarafından da bir ra- imza sahipleri de bu mes'uli
por okunacaktır. Bu raporun yetlerin hafifletilmesini diler . 
bir istatistik malfi.mattan ve ler. Ancak matbuatın asıl sahi 
bir kısım temennilerden oya- bi olanların yani halkın orada 
lanmış olduğu kestir le bilir... sesi işitilebilecek mi?. Eğer 

Toplantıda her gazeteden, matbuatrmızı bugünkü dışno 
her çeşit yazıcı sınıfından ve mal (Anormal) halinden kur -
her memleketten delegeler bu- tarıp baskısını, rengini, karak 
lunacaktır. Herhalde meraklı terini, bizde olabilecek kadar 
bir şey olacak! Bu kongrenin düzgün hale getirmek istiyor· J 
muvaffak olup olmaması oraya sak, bir de okuyucuların, biz - , 
gidenlerin elinde. Bunlar ister den ne istediklerini sormalıyız. ' 
ler ve işi asıl oluğundan dışarı Matbuat Umum Müdürlüğü 29 _ 
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dökmezlerse iyi kararlar alma- Mayısa kadar vilayetlerde, her · 
masa bile - çünkü çokluktan ka çeşit okuyucu sınıflan içinde 1 
rar almak kolay değildir - gü- böyle bir anket yapıp ta buıı!a
zel görüşülebilir. Bu da büyük n Matbuat kongresine verse 
bir kazançtır. matbuata ne büyük yardım et-

Bu sırada hatıra gelir ki, miş olur!.. Ve her şeyden ev
Türk matbuatının halka ve vel matbuatımızın samimiyeti
memlekete daha faydah ve da- ni arttırmaya, onun okuyucu
ha fazla hizmet edecek bir tarz ya, yani halka daha fazla ya.k
alması çareleri de düşünülsün. laşmasına yol açar... Bu da 
Matbuatla ilişiği olan herke - matbuat için ideal bir amaçtır 
sin yerine ve iskemlesine göre değil mi?. 
ayrı bir kaygusu vardır. Pat- Siz ne dersiniz? 

~--------------------------------' 
fazla çalıştırmak ,bunu yapmaz
sa üç kişinin işini iki kişiye ver
mek gibi, buna benzer kararlar
la bizleri eziyor. Evvelce 65 ku
ruş gündelik verirdi, şimdi bu -
nu 56 kuruşa indirdi. 

Zaten kıt kanaat geçiniyor -
duk, şimdi büsbütün sıkıntı i
çindeyiz. itiraza hakkımız yok
tur. Çünkü bize: "beğenmiyor
sar..ız, başka yerde çalışınız,, 

Bü~!rrfra!ı'igıffiırfiüonffie~'ılliurı~ 
kayı yüksek maaşlı iki ecnebi 
kullanıyor. Halbulti bunların ih 
tisasını onlardan daha iyi göre
cek çok Türkler var. Eğer onla
rın kanaatince böyle ihtisas sa
hibi Türk yoksa, bu ecnebilerin 
yanında çalışacak Türk mua -
vinler koymak lazrm değil mi -
dir? Ustelik te izzeti nefsimizi 
kıracak ağır lakırdılar söylüyor 
lar. Biz Türk işçisiyiz. Öz vata
nrmızda temiz çalışmak ve te • 
miz yaşamak istiyoruz.,, 

Yine tramvay 
Kapıları 

Ulviye Fikri adlı bir okuyu
cumuz bize yazdığı hir mektu -
bunda diyor ki: 

"Tramvay kapılarının yürür
ken kapalı tutulması mecburi
yeti - hepimizin başından geçti
ği için biliriz - durak yerlerinde 
binip inmeği güçleştirdi. Bir 

iki yıllık bir kontrato imzala
mağı öne sürdü J ulien işi kesip 
atan bir ta vur la: 

- Hayır, dedi, siz beni sav
mak isterseniz ben kalkıp git
meğe mecbur olurum. Sizi hiç
bir borç altına koymadan beni 
bağhyan bir kontrato hakça bir 
şey değildir, razı olamam. 

J ulien kendisini o kadar iyi 
kullandı ki o eve geleli daha 
bir ay olmadan M. de Renal bi
le onu sayrnağa başladı. Şehrin 
papası M. de Renal ile de, M. 
Valenod ile de dargın olduğun
dan Julien'in Napoleon'a karşı 
eskiden beı lediği büyük sevgi
nin sözünü eden bulunmadı. 
Şimdi Julien Napoleon'un sözü 
nü ancak yüzünü ekşiterek açı
yordu. 

B ö 1 Um Vll 
Gönülce Yakınlıkfar 

M. de Renal'in çocukları Ju
lien'e bayılıyor, Julien ise onla
rı sevmiyordu; zihni başka şey
lerle meşguldü. ö yumrucaklar 
ne yaparsa yapsın, hiç sinirlen-

defa kondoktörün, hele araba 
kalabalık olursa, her durak ye
rinde kapıları açıp kapatmc:.sı 
güçtür, pratik bir iş değildir.Bu 
takdirde kapıları açıp kapamak 
müşterilere düşüyor. Gücü, kuv 
veti yerinde erkekler bunu ya -
pabiliyorlar, fakat kadınlarla 
çocukları ne yapsınlar? Bir çok 
arabaların kapıları da öyle ko· 
lay kolay aı_:ılır, kapanır şeyler 
değildir. Bu kapıları hiç mi yağ. 

Ekseriya kondoktorıer ae ge
lip kapı açmıyorlar, sadece 
vatmana hareket işareti veriyor 
lar, tramvay da yürüyor. Bizler 
binemeden kalıyoruz. Acaba bu 
kapılar açık duramaz mı?,, 

Şirketi Hayriyeden 
Bir dilek 

Şirketi Hayriye perşembe ve 
cuma günlerine mahsus olmak 
üzere tenzilatlı bir tarife yap -
mıştı. Fakat, ikinci mevkide se
yahat eden yolcular şirketten 

bazı noktalarda şikayet etmek • 
tedirler. Şirket, yaz geldiği ıçin 
bütün üst kat güverteyi birinci 
mevki yapmıştır. Sıcaklarda, i
kinci mevki yolcuları alt kama
ralarda seyahat etmek mecburi
yetinde kalacaklardır. Boğaziçi 
yerlileri şirket müdürlüğüne 
müracaat ederek, üst güverte· 
nin yarısının ikinci mevki yapıl 
masmı istemişlerdir. 

miyordu. Daima çocuklar ara
sında müsavat gözeterek hare
ket ediyoJ., soğuk ve hissiz dav
ranıyor, yine seviliyordu; çün
kü o bu eve gelmekle sanki O· 

radarı içsıkmtısını koğmuştu. 
Mürebbilik işini iyi gördi.ı. Ar
tık kendisinin de kabul edilmiş 
olduğu kibarlar alemine karşı 
içinde hala ancak kin ve nefret 
vardı; oraya kabul edilmişti di
yoruz, öyle ama sofranın ta son 
ucuna alınmıştı, kin ;e nefret 
duyguları da belki bundan geli
yordu. Birka..- ziyafette hazır 
bulundu ve etrafındakilere kar
şı kinini göstermemek için zor 
tuttu. Bir Saint-Louis yortusu 
günü M. Valenod M. de Re
nal 'in evınde yüksekten atıp 
tutuyordu; J ulien, çocukları gö
receğini bahane ederek kendini 
bahçeye dar attı. "'Joğruluğu ne 
kadar göklere çıkarıyorlar! de-

[Arkası var] 
N. ATAY 

(1) Burada "papas,, yerine "hafı~ •• 
demek elbette daha doğru olurdu a• 
ma cesaret edemedim (N. A.) 
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MEKTUPLAR 

MEMLEKETTE TAN 
Mühim Bir Yolsuzluk 

Hususi muhasebe müdürüne ve iki 
memura işten el çektirildi 

Bandırma, 3 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hususi muhasebede mü

him bir suiistimal meydana çıkarıldı. Muhasebei H~susiye Mü
dürü Nazım ile Tahsildarlardan Ahmet ve Osmana ışten el çek
tirildi. Memur ve tahsildarların zimmetlerine geçirdikleri pa
ranın miktarı 16 hin liradır. Vilayet tahsil miifettişi hadiseyi 
tahkik ile meşguldür. 

••• Bir Köy Ve Bir Orman Yanıyor 
Denizli, 2 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Denizli civarında Kuru
dere köyünde büyük bir yantın çıktı. Denizli itfaiyesi yangını 
söndürmeğe cahşıyor. . . . . . .' . 

Denizli, (Hususi muhabirimız bıldırıyor) - D~nızlı_nı,n Ho-
naz nahiyesinde bir orman yangını var. Ateş, şıddetını kay
bediyor. 

900 

Kendi Adına Uygun 
Yoluna Giren Bir 

Olmak 
Şehir 

Bayındır, 2 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehrin su tesisatı, tazyik 

azlığı yüzünden yüksek mahallelerde oturanların istifadesine 
imkan vermiyor. İhtiyaç günden güne arttığı için yakında bil
Yük bir motör ilavesi kararlaşnuştır. Bayındınn mezbaha ve 
hal ihtiyacı da karşılanmak üzeredir. Dört ayda tamamlanmak 
Üzere 19.500 liraya müteahhide havale edilmiştir. 

Kurulduğu gündenberi ihmal edilen Bayındır, yakında ismi
ne uyan biçimi alacaktır. Belediyecilik ancak üç dört yıldanberi 
Bayındırın kapısına uğramağa başlamıştır. 

Metruk mezarlık kısa bir zamanda üç geniş cadde haline ge
tirilmiş. bir park, bir spor meydanı yapılmıştır. İstasyona doğ
ru yer yer yeni binalar yapılmaktadır. 
Baymdınn (Gençler Birliği) tam bir canlılık içinde çalışıyor. 

lial~~vi~i~ yerini tutan Gençler Birliği~de bando, temsil, spor 
ve koyculuk kolları vardır. Kazanın tek ılkmektebinde 600 tale
be vardır. Ökuma çağına gelenler bundan pek çoktur. Mektep 
eksikliği yakında giderilecektir. Bayındırlılar bu noksanı bir 
ekmek ve ıu eksiği gibi telakki ediyorlar. 

••• Köprü Bir Kurban Daha Verdi 

Tlre'de 08kçen nahiyesinde, Kahart k6y0nde 
Cumhuriyet çocukları Hendese dersi ahyorlar 

Bulaşık Hastalıklara Karşı 
Tire Bu Yll Birçok işleri Başar

mak için Hıza Geliyor 
:ı'ire, (Hususi muhabirimiz bil 1 
~~yo~) - Bu yıl bütçesine sı?- r• 

ıhtıyaçlan karşılamak içın 
~hıisat konulacak, sağlrk tcd-
ırlerine mühim yer verilecek-

~~_. köylünün bulaşıık hastalık
~ \orunması için esaslı ça
reı~re baş vurulması karan çok 
Yerındedir. 

ö Tire, Ege köy ~eş~ili~~ 
n safta gelir. Yetmış bır koyu, 

4i bin nüfusu vardır. Kazanın 
)ollan köylere kadar munta
ıarn olduğu icin otomobil yol
tuıukları gayet iyi ve eğlence·· 
Ccçer. 

l(iınsesiz ve okumağa geli. 
01rnayan köy çocuklarının yatı 
~lerinde banndırılıp okutulma-
ı.:11'--!l başlanmıştır. Yapılan bir 
.:tıstiğe göre, okur yazarla
ı~..:~e mekteplere devam cden-
-&A18ayısı ~üzde 65 i geçmiştir. 

nrenln Fota k6yUne bir bakıf 

Tire civanndaki ömek köyle
ri, olgun bir plin dahilinde gün
den güne artmaktadır. Sıfat is
tasyonları hayvan nesliniıı ısla
hında çok iyi çalışı~or. 

Bu Hastane 
Niçin iyi 
işlemiyor? 
Edremit, (Tan) - Belediye 

bir senedenberi bir hastahane 
yapmak için çalıştı, tahsisat 
koydu, masraf yaptı. kendine a
it ahşap bir binada tesisatı. 
doktoru, hastabakıcıyı topladı. 
Aşağı yukarı 20 bin lira harca
dı. 

Fakat ne yazık ki, hastahane 
bir türlü iyi işler bir hale gele
medi. Açılmasile faydasızlığı, 
daha doğrusu uyuşuk vaziyete 
girmesi bir oldu. Doktorlar, 
memurlar maaşlarıpı aldıktan 
halde hastahane niçin iyi işle
miyor? Bu işi yüz üstü bırakan 
kimdir? 

Çorumlulara 
Sevindiren gün 

Çorum, (Tan) - İdman şen
likleri münasebetile şehrimiz 
yıllardanberi görmediği büyük 
bir spor günü ve bayramı yaşa
mıştır. Vakit vakit şikayet edi
len Çorum sporunun canlı ve 
hareketli bir gününü görmek, 
spor sevgi ve hulyasına tutulan
ları çok neş'elendirmiştir. Bay
ram günü, Çorumdan kışlaya 
kadar uzanan yol baştan başa 
Çorumlularla doluydu. Şenlik
ler kışla meydanında yapıldı. 
Çok rağbet kazandL 

KUÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

Antalya, (Tan) - Nisan so
nundan başhyarak kaldırılması 
Şar Kurumunca karara bağla
nan Antalyanm 'klSfe bucaık yer
lerindeki çarşaf ve peçe buC(in 
büsbütün kalkmııtır. Bu karar, 
tatbik alanında çok iyi yürü
müıtilr. 

• Isparta. (Tan) - Cümhu
riyet Halk Parmi idare heyeti 
toplanarak g Mayısta açılacak 
olan dördüncü Büyük Parti Ku
rultayının açılışı münasebetile 
yurt içinde büyük bir şenlik ya
pılması işlerini konuşmuş ve 
Partinin en küçük kollarına va
rıncaya kadar o güne ait yapı
lacak igler hakkında direktifler 
vermiştir. Bu büyük günün kut
lulanması için şimdiden Cüm
huriyet Halle Partisi bütün teş
kilitilc hazırlıklara başlamış
tır. 

•Akşehir, (Tan) - Yedi se
kiz yıl önceki büyük bir kurak
lıkta kuruyan şehrimiz gölü, son 
günlerde yağmurların tesirile 
tekrar dolmağa başlamıştır. 

• Sıvas, (Tan) - At yanşla
mım ilkbahar devresine hazira
nın 14 ünde başlanacaktır. Ya
nı Orman Tepede yapılacak
tJr. 

• Sıvas, (Tan) - Sıvasın ik
tisadi ve idari vaziyetini göste
ren bir bülten hazırlanmaktadır 
Bülten iki aya kadar tamamla~ 
nacaktır. 

• Sıvas, (Tan) - Eski Ame
rikan Hastahanesi binası Kül
tür Müdürlüğünce satm alına
caktır. Bunun için 6 bin lira ay
nlmıştır. Burası mektep yapı-
lacaktır. 

•Akşehir, (Tan) - Akşehir 
Bankasının yaptırdığı sesli si
nema işlemeğe başlamıştır. tık 
ol~~ak (:~ir Millet Uyanıyor), 
(Söz Bır Allah Bir) filmleri 

1 
gösterilmiştir Yakmda (Ankara 
Türkiyenin Kalbidir) filmi de 
gelecektir. 

• Balrkesir, (Tan) - Eski be 
ledtye binasının yıkılmasına baş 
lanmıştır. Etraftaki dükkanlar 
d~ yıktmlacaktır. Burası, büyük 
hır meydan haline getirilecek
tir. 

• Sinop, (Tan) - Elektrik 
t~sisatının montajı bitmiştir. 
Sınop yakında ışığa kavuşacak
tır. 

•Ayvacık, (Tan) - Gençler 
Birliği ydbk kongresini yap
mıştır. Birliğin futbol ve temsil 
kollan çahşmağa başlamıştır. 
23 Nisanda verilen müsamerede 

Türk kadını 
Asker olurmu? 

işte mlllT mUdafaadan 
bir örnek 

Afyon, (Tan) - 23 Nisan
da bütün şehir bayraklarla ve 
elektriklerle donanmıştı. Başta 
bando ve lise izcileri olduğu 
halde geçit resmi yapıldı. 

Geliri öksüz yavruların ihti
yacına sarf edilmek üzere ter
tip edilen Halkevi balosu çok 
güzel geçti. 

Geçit resminin en dikkate de
ğen tarafı, alayın önünde cep
helere mermi taşıyan Türk ka
dınlarını temsil eden silahlı 
hyayan grupudur.Yukardaki re 
sim alaydan ve Türk kadınının 
cephe hizmetinden bir intibaı 
tesbit ediyor. 

Okay küçük 
Belediye 
Başkanına 

Büyük işe Başlandı 
12 bin hektar toprak, zehirden, ardsız 
arkasız felaketlerden kurtarıllyor 

... ~ıderes'le kanal açma makineleri 1'8 bafladıkları _ ·· .• 

İzmir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Cellat Gölünün 
kurutulması ameliyesi büyük 
bir hızla devam ediyor. Kuşada
sına yakın Balık Gölünden Cet- 1 
lat Gölüne kadar 46 kilometre
lik bir kanal açılacaktır. Buka
nal esaslı ve büyük olacak, di
ğer mü tef erri kanallar vasıtasi-
le sular buraya ç~kilerek denize 
akıtılacaktır. Genişliği 16 - 50 
metre, derinliği 2 • 4 metre ola
caktır. Kanal, suyu kolayca a-

l kıtabilmesi için fazla meyilli o
l lacaktır. Gerek göllerin kurutu-

1 

larak sulann (Çeşme) açıklan
na akıtılmağa başlanması, ge
rek Menderes'in ıslahı üç yılda 
bitecektir. Göl altındaki arazi Çah9ma gUnU verllen ziyafet 
6 bin, Menderes'in fcyczanma daha ısmarlanacaktir. Ana ka· 
maruz kalan arazi de 6 bin ki, nal açıldıktan sonra Cellat Gö
cem'an 12 bin hektardır. Men- lü sulannm bir ay içinde akıtı· 
deres'in feyezan sulan Sildirici lacağı umuluyor. 
Kavak mevkiinde vücuda geti- Bir yıl sonra Cellit Gölü sağ• 
rilecek bir regülatör ile ana ko- lık ovası olacak ve zehirleyici 
nala verilecek ve normal ıu- adı yalnız tarihte kalacaktır. 
tar ş i m d i k i y a t a ğ ı n d a Göllerde mühim miktarda sa· 
b ıra k ı 1 a c aktır. Kanal kaz- zan ve kefal vardır. Göl kurutu
ma a m e 1e1 eri, üç posta turken bunların toplattınlması 
amele kullamlması suretile ge- maliyece düşünülüyor. 
celi gündüzlü çalışacaklardır. Bu büyük işi üç milyon tira-
40 ar bin liraya mal olan dört ya üzerine alan Türk grupu, 
kazma makinesinin yetişmiye- ameliyeye başlanma şerefine 
ceği anlaşıldığı için dört tane yüz kitilik bir ziyafet venniştir. 

a ul ' • • • . eçe,., ç•r•a'• Y•••k eden 30 8. G .. y I t· .1 k 
bir haftalık belediye ba,kanı ın oçmen er eş ırı ece 

Yata Çomo 
Milas, (Tan) - Çocuk haf

tasında belediye reisliğine ilk
mektep talebesinden Y eta Ço
mo seçilmiştir. Yeta Çomo, va
zifesini kazamıza c ref verecek 
şekilde yapmıştır. Kaza genç
lerinden biri başkana bir istıcıa 
vermiş, çarşaf ve peştemallann 
kaldırılması isteğinde bulun
muştur. Y eta Çomo ertesi gün 
derhal meclisi toplamış ve bir 
karar almıştır. Dün tellallarla 
kazanın her tarafında bu karar 
halka ilin edilmiştir. 23 Tem
muza kadar hiçbir peçe ve çar
şaf kalmıyacaktır. 

iki yol yapıllyor 
Muğla, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bu yıl Marmaris -
Muğla yolunun en çetin ve ça
murlu bir yerinde iki kilomet
relik şose yapılıyor. Davas yo
lunda çalışma bitmiştir, bu yol 
Muğladanbtri 32 inci kilometre
ye varmıştır. Vilayetin ana yo
lunu teşkil eden Fethiye - Köy· 
ceğiz yolunun toprak dülzeltil
me işi bitmiştir. Büyük Dala
man köprüsünün bir ayağı bit
miş, diğerleri de bitmek üzere
dir 

(Sönen Umit) ve (Babül Şal.ın 
Seccadesi) temsil edilmiştir. 
Birliğin bu iki kolu yakında 
Bayramiç ve Ezineye bir seya
hat yapacaktır. 

. *Tire, (~an) - Minaresi ç 
nıden ( Y eşıJ İmaret) camiinin 
müze haline getirilmesi karar
laşmış gibidir. Tirenin şurada 
burada kalan eski eserleri top
kttırılacaktır. Nüfus Katibi Fa
ik Güngör'ün çok kıymetli eski 
paralar kolleksiyonu ve heykel
leri şimdilik Fırka binasında 
teşhir ediliyor .. 

Lüleburgaz, (Hususi muha
birimiz bildiriyor) - Lülebur
gazm nüfusu 32 bindir. Devle
tin göçmen yerleştirme progra
mında buraya 30 bin muhacir 
iskanı için yer aynlmıştır. Bu 
karar hiç aksamadan tatbik e
dilmektedir. Bir yıl içinde açık
ta kalmış göçmen muameleleri 
bitirilmiştir. Yeni sene başına 
kadar gelecek göçmenle~ ka
nunun tayin ettiği her şey ve
rilmiş olacaktır. Bir ay içerisin
de 20 bin tapu senedi tescil o
lunmuştur. işlerin bu kadar sür 
atle çıkanlmasına rağmen, mev 
cut kadro bir nahiye nüfus me
muru ile bir iki köy katibinden 
ibarettir. Halbuki, emlaki mil
liye ve iskan memurluklan bu
lundurulması lazımdır. 

Kanunusanidenberi kaza da
hiline 210 aile muhacir yerleş
tirilmiştir. Bunlardan 50 si Ah
met Beye, 40 ı Safra köye, 35 i 

Evrensekiz'e, 25 i Kumsayık'a 
20 si Öklarb'ya olmak üzere 
170 i köylere, 40 aile de Lule
burgaza iskin edilmişlerdir. 
Göçmenlerin ihtiyaçları da kar
şılanmaktadır. Hilili Ahmerin 
teberru ettiği çamaşırlarla gi
yimleri, köylünün yardımlan 
ile odunları, devletin verdiği 
tahsisatla iaşeleri, dağıttığı 
buğdaylarla tohumlan temin e
diliyor. 

Göçmen evleri inşası işi de 
hararetle devam ediyor. Herbi
rinin temelleri kaymakamm ö
nünde atılıyor. Köye yerleşen 
göçmenlere nüfus başına onar 
dekar toprak verilmektedir. 
Her aileye beşer dönüm bağ 
verildiğini de kaydedersek, bu-
günkü iskan işinin ne kadar ge
niş bir ihtiyaca uygun düştüğü 
anlaşılmış olur. 

Arif Nec"b Kaskat 

Ordu Halkevi Öğretiyor .. 

Ordu, (Tan) - Halkevimizin açtığı dersler halka, gençlere 
birçok faydalş şeyler öğretiyor. En çok, defter tutma usulü. 
fransızca ve dikiş biçki kurstan rağbet görüyor. Ulusal tarih 
yust bilgisi dersleri haftada birer defa konferans şeklinde vo
riliyor. 
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Ormanın 
Bittiği Yerde 

Denizlerin adamile amanla
rın adami biribirine benzer. Bu 
belki denizle onnan arasındaki 
benzeyiştendir. Denizler, sisle; 
ormanlar, dalgalanışla; deniz 
yürekte doğurduğu şaşa kal
mak duyguıu; orman. nereden 
başlayıp nerede bittiğini anlat
mamaıile biribirlcrine yakındır
lar. 

etJ_ 
Edirne Sarayı Konstanfin'in 

Seçilmesine 
İmperator 
itiraz Etmemişti 

Şaşırmış Bir Ana - Hissiz 
Bir Nişanlı .. 

O, bir onnah kıyısında doğ
muş, bir ormanın sonsuzluğun
da büyümüştü. Bir çoban önü
ne kattığı sürüdeki her hayvanı 
nasıl biribiriııden ayırd edebilir
se, o da ormandaki hor ağacı 
ayn ayn tanırdı. 

Onnanm yaz geceleri yaprak
h dallar biribirine dolanıp yıl -
dızlardan bir damlacık altın ışı
ğı bile toprak kokulu karanlığa 
düşürmezler. Yaz gündüzleri, 
ormanın havasını insanın yüzü
ne yumuşak, ıslak bir el gibi 
çarpar. 

Ban kalp meselelerine, aile 
müşküllerine çare bulmak funi -
dile açtığımız bu aütundan t:e -
vah isteyen mektuplar arasında 
o kadar garipleri var, ki bunla
rı bütün okuyucuların önünde 
deşmemize imkan yoktur. Va -
k· . biz, melttub gönderenlerden 
rr.utlaka hakiki hüviyetlerini ve 
imzalatını istemedik; fakat ce · 
vah vereceğimiz siltunlar açlık • 
tır. Biraz da tahliline çalıştığı -
nuz meselelerin bütün okuyucu
lan uzaktan veya yakından ali 
kadar etmet1ini bekleri.L 

• Ayşe Leman isimli dul bir an
ne eski türkçe ile ve eğri büğrü 
bir yan ile derdini şöyle dök • 
mek istiyor: 

"Kocam öleli 18 sene olda. 21 
yaşında nur topu gibi bir kızım 
var. Sarı saçlı, pembebeyas bir 
kızdır. Onu uzaktan görüp be • 

·· t~atalon kadırgalar1nın muhafaz89J altmda b'r galer onu Konstantinlyeye gettrmltU .. ,, 

Bu züiri karanlık orman ge
celerinde, o.. dudaklarında bir 
orman türküsü ve buğulu or
man gündüzlerinde sırtında bal
tasile yıllarca dolaştı. Anasmı 
başı göklerde bir gürgen ağacı
nın dibine ve babasmı bir meşe
nin gölgesine gömdükten sonra 
koskoca ormanm içinde tek ba
şma kaldı. Yalnızlık ve ağaçta. 
mı sesini dinlemek onu insan -
larla konuşmaz bir hale &okmuş 
tu. Kışlan kasabalardan gelen 
oduncular ormanda ona rastla -
mamak için yollarım değiştirir
lerdi. Olen anasından başka 
bütün bir yaşayışına tek bit ka
dın yimi girmemi.ti. Otuz ya· 
şm(laydı ve damarlarttida kan 

ğenmiyen yolc. Falat ne /ayda 
ki bu zavallı kız dört buçuk se
nedenberi kendine malik değil
dir. Bin türlü, emeklerle, zab • 
metlerle, ledalcirlıklarla yeti§ • 
tirdiğim, mektep para&ım çama 
§ırcılık, bohçacılık ederelı temin 
ettiğim evladım dört b:.çulc stt
nedenberi sarpıklıyor. Onu cö
renler aklı ba§ında, terbiyeli, ha Bu da kafi gelmemişti. Ma -

nastırlardan kaçan keşifler "Si
livri,, de toplanarak sekizinci 
lyovannis'i hükümdar tanmıa -
dıklarmı ilin etmişlerdi. Ve Si
livri despotu DemetriyUs bun -
dan derhal istifadeye kalk!§ -
nuştı. İmparator ikinci Emanu
el Paleoloğ'un oğlu ve sekizinci 
lyovaıınis'in kardeşi olan bu 
prens, zaten &tedenberi Bizans 
tahtına geçmek hıman l~ 
yanıp tutuşmakta idi. Bundan 
ali fırsat mı olurdu? 

Tetik duran Edime sarayı 
da tabii bu işe seyirci kalma -
mıştı. Bizansı bir kat daha za -
yıfla tacak bir kardeı muhare -
besi onun arayıp ta bulamadığı 
bir nimet değil miydi? Hemen 
"Demetriyüs" e yardımlar va -
detmiş ve Silivri tekfürü karde
şine saldırmak ve Kostantini -
ye'yi muhasara etmek için bir 
saniye tereddüt etmemişti. 

Velhasıl bu yüzden lyovan -
nis PaJeologos'un başma gelen
ler, pişmiş tavuğun başına gel -
memişti. Zira Edirne uraym -
dan yardım gören bu Silivri 
prensini Kostantiniye ıurlann • 
dan uzaklaştırmak hiç te kolay 
olmamıştı. 

Yeni imparator 
Bununla beraber, bütün bu la 

yanlara, hakaretlere ve ihtiras
lara raimen Bizans ölen impa
ratoruna, tabii bir ölümle ölen 
son hükümdan olduğunu ve ö -
lümünden sonra Bizans için ar
tık iımit kapılarının dahı kapa
nacağını biliyormuı. hissediyor
muş gibi hazin bir matem alayı 
yaptı. Sonra Vilaheme'de boşa
lan tahta bir yeni sahip seçmek, 
yani Bizansm bedbaht talihi ile 
talihini birleşitrecek bir yeni 
bedbaht bulmak teta,ı batladı. 

Bizanı tacını kimin ba,ma 
geçirmek doğru olacaktı aca -
ba? 

Silivri prenai Demetri~ 
imparator kardeıinin ölümünü 
derecesi tahmin edilebilir bir se
vinçle karşılamıştı. Keşişlerin 
Silivriye koşuştuklan günlerde· 
kinden daha büyıik bir ümitle 
Edıme uı-ayma yalvarmağa 
başlamıı olan ve Türk kılıcının 
kuvvetine dayanarak Teodoe 
surlanndan girmeğe hazırla • 
nan bu Demetriyüa'ü mü Vila· 
herne'ye aokmahydı? 

Buna taraftar olanlar, ikinıci 
M ura dm askerlerile yan yana 
Kostantiniyeye aaldırdığmı &ör 
dükleri günden beri bir hayli a
zalmıtlardı. Fakat ne kadar az. 
kk olurlarsa olaunlar ıene IO. 
kaklarda ve kiliselerde Demet -

riyUs'iln aşkına kavga etmekten tan Vilaheme'ye girer girmez 
hatta yaralanıp ölmekten çekin- bir hükümdardan çok ziyade bir 
miyorlardr. türbe bekçisine benzediğini an- olgun bir ağacm usaresi gibi a

ktY,ordu. 
Nihayet birçok dedikodulu, lamış ve Moı-a•c1an geldiğine bin • 

siyasi gürültüler ve saray entri- kere pişman olmuştu. Blr ilk bahar sabahı ormanın 
kalan 1 dolu Ve ep · n ·· Müthiş bir içtimai sefalet i -Y e eyı uzu su- irinde o güne kadar duymadıg· ı 

b. kar lıkt çinde çürüyen bu bir avuç in • ~ ren ır arsız an sonra pa- bir kuıı:. ötü•üyle ıaıırdı. Bu, ye-
la S t ·1· k ı · san, başlannda bir hükümdar ta ~ ~ pas r, ena o, mı ıs as er en ni y-ertn ya-w ....... kahka-

t da la m b.. ··k b. k şımag· a neden lüzum görüyor • ._., ı.- .,.___.&&& ve va an ş r uyu ır ıs- hasına benıiyordu. Durdu. Bal-

nım hanımcık &anıtlar. Fakat 
zavallınıa •klı bapnda delildir. 
On be§ sene evvel etrafında ıeç 
mi~ olan her §eyi pek iyi hatır· 
ladığı, herkesi tanıdığı,. ~şine 
dostuna çok hürmetkar o/dulu. 
misafire ikram etmesini, hal ı. 
tır sormasını bildiği halde gü • 
nün baeı saatlerinde zivanadan mı Emanuel Paleologos'un se - tardı? tasını yere ltoydu, daya!.dı. 

kizinci 911u ve Silivri prensi De- . . . •. . çıkıyor. Koca isterim, diyor. 
ınetttytlıl1tn eu 1dtçak ~:nliıım• lılııt-fll:.~~f1'Ml~!l~P.~lt~-+rr.. . • .... " • , __ • b .ı.. ...._ 
"Kostantın" lıi · lrıi&Nf'talifuıa ilk den isyan edecek otmu,, tiyordu. re bir sebeple kaçacağım söylü-
çıkmasma taraftar olduklarını derhal Bizanstan kaçmak, uzak- Sese dog .. ru yavaş yava, yak- yor, hiç aslı olmadığı halde kom 
itan ettiler! · ·ı · · bU laşmak istemişti. Ama bunu ya· taştı. Gözleri dallarm üatündey- şunun gencı ı e sevıpp, mem 

"I" · D " d 1 • d. s· d b. d d l kild ne otelinde ni!llanlanıp dansetti-~ ostan tın ragazes a ıy e pamıyacağını da derhal anla _ ı. ar en ıre \U' u. r ı. s 

1 b 1443 · Bır· ı·kı" adun gen" aldı sonra g .. lni anlatıyor. Yalnız sokagwa çı anı an u prens, .senesın- mıştı. Ok bir defa yayından çılt- •• 
denberi Meradaki Mistra şeh • mış bulunuyordu. Mistra despo- Sonra ağır ağır yine ilerledi. karsa bir genci peşine takarak 
rinde despotluk ediyprdu. tu Bizansa imparator olmuştu Karşıamda bir kadın vardı. A • getirdiği ve bana bu ilk dela gör 

Ağabeyisi ve babası gibi o da ve içi ne kadar kötü olursa olsun ralık dallardan sızan bir güneş düğüm genci: 
tabii bir "Paleolog,. oğlu idi a- bu Bizans imparatorluğu hıra- selile bap pırıl pınl yanan bir - Niıanlım I 
ma, her nedense anasının aile kılıp tekrar Mora'nm o küçük genç kadın. Seai onun sesiydi. Diye tanıtmaya lcalktılı bile 
adını kullanmayı seviyordu. despotluğuna gidilemezdi. Yeni Yeteren yapraklardaki olmuıtur. 
(Kostantin) in anası Makedon - Sonra, Şarki Roma'yı bu ha- kahkaha onundu. Kızım deli değil iti,. etrafına 
ya'nın şimal taraflarında yaşa - tinde yapayalnız bırakıp gitmek Rüya görüyor gibiydi. O, ka- saldırmıyor ki bir timarhaIH1ye 
yan Dırağa adlı bir derebeyinin te bir hayli garip olacaktı. Her- dma deği~ kadm ona yaklaştı. götüreyim. Onun tatlı tatlı ko • 
kızıydı ve oğlu, kendisine büyük kes başka türlü tefsir edecekti Yumuşak ellerile onun kahn, nuştuğunu gören deliliğine bilir 
bir muhabbet gösteren anasına bu işi ... Diyeceklerdi ki: sert parmaklarını tuttu. Yürü - medemes ki ... Bazı konu lcomıu 
onun aiJe adını kullanarak bir "Bütün donanması delik de - diller. kızın evlenince bu hallerden 
sevgi ifade etmek istemişti. şik beş kadırgadan, bütün ordu- Ağaçlar, iki yanından devri-

Demetriyüs, Kostantin'in im
parator ilan ediJmesine mani ol
mak için ikinci Murada epeyi 
başvurdu ama, Kostantin'in ta
raftarları da boş durmamışlar, 
ikinci Murada tesir yapabilecek 
vaziyette bulunan beyleri, paşa
lan doyunnuşlardı. 

Bunun için, Kostantiniye'den 
gonderilen bir heyet 1449 sene
si ikinci kanun ayının altıncı gü 
nü Mistra şehrine vanp "Kos -
tan tin Dragaıeı '' e imparator i
lan edildiğini bildirince. Edirne 
sarayından en küçük bır itiraz 
leai bile yükselmemişti. 

Aradan ikı ay daha geçti. 
Silivri deapotunun beyhude ye· 
re blnbir entrika çevirdiği iki 
ay •.. Ve nihayet 1449 senesi 
martuun on ikincı günü Kata . 

su ücretli bir kaç askerden iba- terek geçiyor, dallar başının ils· 
ret kalmış olan Koıtantiniveye tünde açılıp kapanıyorlaı:dı. Bü
tahammül edemediği için değil, tün bir yqayqta, ilk defa. or -
Şarki Romanın düımanlanna manın ıslak, ot ve toprak kokan 
kar,ı müdafaa edecek cesareti kokusunu duyamaz oldu. 
kendinde bulamadığı için kaçh... Yürüdüler .. Konuşmadan. E-

Ve işte sırf böyle diyememe- 1i onun eli içinde. Ağaçlar git
leri için ana tarafından Make . gide seyrekleşti. Onnan gitgi -
donya kanı taşıyan Kostantin, de açıldı. Ve birdenbire o ken
o güneşi bol, rahatı bol ve teh . dini, şimdiye kadar gelmediği, 
likesi az Mistira 'ya dönmekten böyle olacağını aklına bile getir
vazgeçmişti. mediği bir yerde buldu. Burası 
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DOKTOR 

Bu çurru Hatlı Ozet 

onnanm bittiği, dalgalı, ağaç
sız düzlüklerin, kırların, tarla· 
tarın başladığı yerdi. O, eli yu
muşak bir kadın elinde bir bü -
yük sonsuzluğun sonuna eriş
mişti Bir iki actmı ctaha onna . 

lonya kadırgalarmın muhafaza. Galataaarayda Kanauk eczahanesı 
sı altında Eğe denızina geçen karıısanda Sahne sokağında 3 nu-

bir Bizans galeri, mukadıle! Or- ~mi!!a!!!!ra!İl!i!l!!!ı a!!ip!i!!!a!!!!!rt!!!ımiia!!n!i!!daii!!li!ı!!!!n!!iiuma!ii!!!!ira.ll!l!ii 
todoka tmparatorlufunun yeni • 

sahibini Kostantiniyeye ulaf tır. 
eh. latanbul 4 UncU icra memurluğun

dan : Cadde bostanı plajının büfele
ri açık arttırma ile satılacağından ıe· 
raiti öğrmmek ve anttrmaya ittirak 
etmek ietiy~lerin 14·5-935 tarihine 
milaadif ııab ve çarıamba Ye per~ 
be günleri uat 14 den 16 ya kadar 
dairemize müracaat etmeleri lilsumu 
ilin olunur. (11113) 3383 

Kostantin Dragazes 1404 se
nesi ~ubatının dokuzuncu günü 
doğmuıtu. Demek ki saltanat 
nöbeti kendisine geldiği zaman 
kırkbeı yqında kadar vardı. 
Ve ağabeyisinin ötnriinü karar-

nın içinden, kabufundan çıkan 
bir çekirdek gibi ııynlacaktı. 
Durdu. Kadının yüzüne baktı. 
Ağaçsız, gölgesiz biribirine 
benzeyen dalgalanmalarla uza • 
yan kırlara baktı .. Döndü arka
sında kalan ormana baktı. Bü
yük, azametli, homurdanan, kı· 
mıldanan ormana baktı. Gözle
rini kapadı. Gözlerini açtı. Bir 
sesle gelen kadın, bir ses gibi 
kaybo1muştu. Döndü. Arkasın -
da hep biribirine benzeyen can 
sıkıcı kırlan bırakarak, sonunu 
bu1duğu sonsuzluğa daldı yine, 
girdi onnana .. 

yer 

lrurtalacafrııı söyMyıwl• . . Siz 
n~ fl~rsilliz-!.,, 

Z.valh kadıncağl:ı. .. Bulma· 
dufumu:r devirde onun başım 
gelen f elake'l ne kadar ailalia 
l,apndacbr. Sanıyoruz ki deli -
ler yalnız etrafına saldıranlar, 
başkalarma 2iyanı olanlardır. 
Hele büyfik harpten aonnı, baş
ka başka sebeplerle milyonlarca 
biçare bu suretle h~ kimst)'e 
zanrr iraı etmeksizin ~lilik ira 
zı gösteriyor. ı\yşe Lemanaı b
mıda pterdiği haz Viyanah 
mqhur Dr. Freud'ün eebep~ri
ni izaıh ve isbat ettiği irazm ar
uadır. Doktor Freud bunlan cin
sf ihtlllllelere, bozukluklara at
lediyor. Onun için ko nu kOtnfU 
nun tavsiyesi yolundadtr. An .. 
cak bu nvalh kızı bulunduğu 
halde kim ahr. Alu bile iyileşin 
ceye kadar kurduğu yuva bozul
maz mı? Doğrusu bahıtsu ana
nın kızını acele bir sinir dokto
runa göstermesidir. 

• Hassas olmayan bit b4ıala 
evlendi/it miyim? 

Bu wali bize (Bostancıda Or
tayolda T. Avni) imzasile mek
tup yazan genç soruyor ve bu su 
alin sonılmaıma sebeb olarak 
ta fU nrlitltülü ileri sürüyor: 

Onunla seki• aydaaberi taaı. 
§iyot ve seviıiyoru&. N ipnlan • 
ma•-. arar verdik, bit halt• ev• 
" .. i de ailelerimizin nzasile ni· 
,anlandık. Artık nilcfhlalUHk. 
evlenmek bereyi&. Ancak İ§ brı 
r•ddeye gelince beni. hali/ bir 
teretld&d ve bir dü~ünce aldı. 
Nlpalımla çok dolaıtılc, sinema 
}ara, tiyatro/ara çok fittilc. Bu 
uzun temastaı~ anladım ki o bir 
'1ttrtr.rmtlrrı~"f#r C'ftttıı ":Of"" 

le belıleaemiyecelt liadar solıik 
kanlıdız. Hiç hassa delildir. 
B8yle blr lcılll• evelenll•blllt 
mi? •• 

Nazik mesele ... Kadmlar için· 
de haaaı olmayan pek azdır; 
yok gibidir. Birçok erkekler ha
zan hiç birfey aevmesler ve ba· 
zan hiç bir ıeyden nefret etmea 
ler. Fakat lmdmlarm hiç biri 
böyle defildir. Kadın her daki· 
ka muhakkllk birıey ıever veya 
bir ıeyden nefret eder. Bu da o
nun huuıiyetini cöaterir. Ka
dm kalbi ya müabet veya menfi, 
mutlaka faaldir. Bir ırafoloi, 
yani yazıdan mlna çıkaran bir 
adam kadın yuııım tetkik et • 
miı. Kadmlardan ancak ybde 
ikisinin hauae olmadıktan, geri 
kalanlann tam minasile haaas 
oldukları neticesine varmıştır. 

Ö halde ni.fanlıaı hakkmda 
hissiz hükmünü veren B. Avni 
sakm aldanmasın! Hem bu bük 
mil neye iıtinad ettiiini de bise 
hllber vermiyor. Eğer sinemada 
bazı hazin sahneler seyrederken 
nipnhsmın hiç bir tee•ür göa
termemeai gibi zahiri bazı ala • 
metlere iıtinad ediyorsa derhal 
ttöyliyelim ki çok aldanabilir. 
Kadının büyük marif ellerinden 
birisi de tahaasüaJerini gizleye
bilmeaidir. Diyelim ki hukuklu 
genç hükmünil doğru vermiştir. 
Böyle hissiz bir kızla evlenebi
lir mi? Bunun cevabını da kendi 
kalbinden ve kendi tabiatinden 
istesin: Hissizliği bir nakise ise 
birçok nakiselerile .>eraber bir 
çok kadınlc~r ne kadar çok söy
lemitler ve ne kadar iyi ev kadı
nı, revce ve ana olmuşlardır' 

MDeealf bir IHUm 
Muharrir arkadaıımız Niza

meddin Nazifin büyük annesi 
Bayan Atiye Ahmedin Odemiş
te öldüğünü esefle öğrendik. 
Arkadaımuza ve kardeıleri Sa
niye Nazif ile Ensari Nazife ve 
annelen Bayan Fatma Nazif• 
aabırlar temenni ederiz. 

Allah rahmet eylesin. 
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Ş ki ..ı.~ k, Tıın" sal - S*-- sembol - (Fr.) " J(~ Teşvik etmek - 1 • ev enwrme -·., L--

'\'\:'rme.k, sağlamak, elde etmek -
(n.) Assurer, garantir 
T~n - Ağır başlılık - (Fr.) 
Dignite 
Ten::k:inlİ ....- Ağrl"baılr 
Temrin - ~umuş - (Fr.) Exercice 
Temyfa - A} T'\ - (Fr.) Distincti
on 
T E!1Dyİz etmek - Aymletmelı:, ayırt
Janmı::k, ıeç.mek - (.Fr.) Distinguer 
Malıkemei temyiz - Y argutay -
(Fr.) Cour de cassation 
Divanı temyizi askeri - Süet Yargu
tay 
Divanı muhasebat - Sağrşkur -
(Fr.) Cour des comptcs 
T enakuı etmek - Azalmak, eksil
mek 
Tenakuz - T utma.zhk 
Tenasuh - Ton-değişi.mi - (Fr.) 
Metempsychosc . 
Tena3Üb - Uygu, yakışl'k, nısbet
leşme - (Fr.) Convcnance, propor
t on 
T~asül - Dölerme - (Fr.) Proc
reation, generation 
Tenazur (Bak: Mütenazır? - Uyka 
(Fr.) Symctrie 
Tenb:h ebmek - 1 • Uyarmak, u
ya;ıdmm.k, 2 - (Bak: İhtar) 
Tendürüst - Sağlaaı - (Fr.) Ro
buste 
Tenehhüt etmek - B"tm.k, çim
fen."llck - (Fr.) Ve~eter, pousser 
Teneffür etmek - iğrenmek, ıoğu
mak 
Teneffüs etmek - Nefes almak, so
lumak, nefesler.enek 
Tenevvü etm:.k - Çeşidlenmek, tür. 
Jenmek - (Fr.) Varier 
Tenevvür etmek - Aydrnlanmak, 
ışnnak 

Münevver (entellcktüen alamma)
ldcmen - (Fr.) 1nteUectuel 
Tenezzüh - Gezinti, seyran - (Fr) 
Promenade, excursion. 
Tenezzül etnıek - 1 - lnmck, düş
me~ alçalmak 2 - ... a kadar alçal
mak, ..... a kadar inmc<!1:, ..•. a kadar 
düşımk - (Fr.) S'alıa"sser, d~ gner 
Ae&eını tenezzül - Bcğerunezlık 
(Fr.) Dedain 
Tenfir etmek - Soğutmak, iğren· 
d.r •• ıı..k - (Fr.) Degouter 
Teni< - Dar 
1 e .. kid etmek - T enkid etmek (T. 
Kö.) 
Ter.Xih etmek - Ayddamak, kırp· 
m - (Fr.) Nettoyer, diminuer 
Tenıkil etmek - Tepelemek - (Fr.) 
Reprimer, chatier 
Tcnmiye etmek - Büyütmek. yetiş
tirmek, ürelemck 
Tens.:h etmek - Beğenmek, onamak 
- (Fr.) Approuver 
Tensik ebnek - TeviJemek - (Fr) 
Reformcr 
Tenvim etmek - Uyutmak - (Fr.) 
Endormır 

Münevvim - Uyutu~ - (Fr.) So
porifique, ennuyeux 
Tenvir etmek - Aydınlatmak, ışıt -
m:ı.k - (Fr.) Eclairer, ec'.aircir 
Tenzil etmek - İndirmek, aşağı dü
şunmı:k, azaltmak, çıkarmak - (Fr.) 
Abaisser, soustraire 
Terahi (Bak: Tekasül) 
Terakki - llerleme - (Fr.) 
res 

Prog 

Terakki etmek - llerlemek - (Fr.) 
Progresser, faire des progres 
Terakkiperver - Uerci, ilercil -
(Fr.) Progressiste 
Teı-akkub ( Ba 't: İntizar) 
Teraküm etmek - Bir:kmek -(Fr.) 
S'accumuler 
Terane - 1 • Ötü, 2 • (~ak: Nağ
me) - (Fr.) Chant 
T erazii ta tarafeyn - Onaşma 

Terbiye - Eğitim, yetiıki - (Fr.) 
Education, dressage 
Terbiye etmek - Eğitmek, yetiştir
mek - (Fr.) Eduquer, clever 
Tercih - Üslerim, Öncyle - (Fr.) 
Preference 
Te-rcih etmek - Oıtennek, üstün 
tutmak, beğenmek, öneylemel< -
- (Fr.) Preferer 
Tercüman - Dilmaç 
Tercüme etmek (Bak: Mütercim) -
Çevirmek - (Fr.) Traduire 
Terdif etmek - Ardamak - (Fr.) 
Faire accompagner , 
"tereddi - Yozlaşma - (Fr.) De· 
eagreation, degenerescence 
Tereddi etmek - Yozlatmak - Fr. 
Desagreger, se degenerer 
Tereddüd (Bak: Şüphe) - ikircim 
(l1r.) Hesitation 
Tereffu etmt:ık - Yükselmek, ağ
mak, yücelmek - (Fr.) S'elever 
Terfi etmek - Geçmek, yuk<".rlamak 
Tereke - Bırakrt - (Fr.) Heritage 
Terennüm etmek (Bak: Taganni et· 
mek) 
T eressüb etmek - Çökmek, dibe 
çölanck 
Tereşşuh etmek - Sızmak - (Fr.) 
Su in ter 
Tereşşühat - Sızıntı 
Terettüb etmek - Düşmek - (Fr) 
lncomber 
T,.-fjh etm"'k - Ondurmak, genlik , 
ftmlek, genlemek, gönendirmek - j 
(!< r.) Ameuorer 

DiKKATi 

DiL TEMİZLENDiK
ÇE, AYIKLANDIKÇA, 
DUŞUNUŞÜMÜZUN 
KARGAŞALIGI VE 
KARALTILARI DÜ· 
ZENE GiRER, AV
DINLANIR. uz DiL 
SÖZLÜGÜNDEKI 
SÖZLERiN YAYIL
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ· 
TUR. 

Terfi etmek - Yandamak, yanına 
katmak, yanma vermek - (Fr.) 
Faire accompagner 
Tergib e~k (Bak: Te~vik) -
(Fr.) Encourager 
Terhin etmek -Tutuğlamak-(Fr.) 
f:ngager, hypothequer 
Terhis etmek - izin vermek, boşar-
mak, s:ılrvermek, koyuvermek -
(Fr.) Congedier '" 
Terketmek - Bırakmak - (Fr.) 
Ab:mrlonner 
Terk'b - Katım, somtöz - (Fr.) 
Co..., osition. synthese 
Tcrk.bi - Somtözel 
Terkili etmek - Somtözlenmek ka
trm1am~'< - (Fr:) Cornposer 
Terelı:1ıüb etmek - Katnnlanmak -
(Fr.) Se composer 
Terki:n etmek - Yazm<>k 
Tersr.ne - Gemlik ..... emirk 
Ter$'rn etmek - Çizmek, resmini 
yamak 
T ert "b - Srra. dizi, düzgü, düzem, 
tlüz"meç - (Fr.) Serie, ordre 
Tertib e+mek - Sıralamak, dizmdc, 
!;ıraya koymnk, d·;:!:!Tlek - (Fr.) Se
rier, mettre en ordret 
Tert~bat (Bak: tertib, tedbir, ihza
rat) 
Tertibli - Deri'"'en, dedi toplu. yer· 
li ye1..:nde (Fr) Ordonne 
Tcrt"bsiz - Savruk, bozuk düzen -
(Fr.) Malor donne, desordonne, 
Terviç etrn k - Önürtmek-
( Fr.) Soutenir, appuver 
Tervici efkar - (Bak: Mürevviç) -
Önürtge • 
Tesadüf - Raslama - (Fr.) Ren
contre 
Ter.a.düfen - Raıgele - (Fr.) Par 
hasara 
T e-ıadüf etmek - Raslamak, rasgel. 
rnek - (Fr.) Rencontrer 
Tesadüm - Çarprşma, tokuşma -
ffr.) Collision 

Tesahub etrn°k - Kaymnak, benim
semek - (Fr.) Proteger, s'approp
rier 
Tesamuh (Miisamaha) - Hoşgör
me, hoşgörürlük hoşgörü, göz yum
ma - (Fr.) Tolerance 
Tesanüd - Dayanışma - (Fr.) So
Jidarite 
Tesbit - Sapta 
Tesbit etmek - Saptamak - (Fr.) 
Fixer 
Tescil etmek - Kütüğe geçirmek, 
deftere geçirmek - (Fr.) Enregis
trer, inscrire 
Teselli - Avunç, avuntu - (Fr.) 
Consolation 
Teselli bulmak - Avunmak - (Fr.) 
Se consoler 
Teselli etmek - Avutmak, avundur
mak - (Fr.) Consoler 
Teselsül etmek (Bak: Tevali) -
Dizilenmek, dizffp gitmek,, zincirlen-
mek - (Fr.) Se succeder, s'enchai
ner 
Te!;ettür etmek - Bürünmek, örtün
~k, kapanmak - (Fr.) Se voiler, se 
couvrir, s'enfermer 
Teseyyüp (Bak: ihmal, tera>hi) -
- (Fr.) Negligence 
Teshil etmek - Kolaylaştırmak -
(Fr.) Faciliter 
Teshin etmek - Isıtmak - (Fr.) 
Chauffer 
Teshir etmek - Almak, ele geçir. 
mek, büyülemek - (Fr.) Conquerir, 
ensorceler seduire 
Tes'id etmek - Bayramak - (Fr.) 
Feter 

Te'sir - Etki - (Fr.) Effet 
Tesis (Bak: Müessese) 
Tesisat - 1 - Koyaç, kayra, 2 • (Bak 
Müessesat) - (Fr.) 1mıtitution 
Tesis etmek - Kurmak 
Teskin etmek (Bak: sükun) - Ya. 
tJctınnak, sakinleştirmek, di?_dirmek, 1 
sükun vermek - (Fr.) Apa1:.et, cal-
mer 
Teslih etmek - Silahlamak - (Fr.) 
Armer 
Teslim - Teşlim (T. Kö.) - (Fr.) 
( Fr.) Livrer 
Teııellüm etmek - Teslim almak -
(Fr.) Se Livrer . 
Teslirriyet - Verinim, verinselık -
(Fr.) Capitulation, resignation 
Teslim tese?lüın - Alaca verce'.! -
(Fr.) Formalite de livre et de reçu 
Teslis - Üçleme - (Fr.) Triplcrt 

trinite 
Tesmiye etmek - lsimlemek, adla· 
mak, ad koymak, isim vennek -
(Fr.) Nommer, denom.mer 
Tesmiye olunmak - lsimlenmek, ad
lanmak, ad konulmak, iıim verilmek, 
denmek - (Fr.) Se nommer, s'appe
ler 

Örnek: Anadolunun birçok yerle
rinde vereme ince hastalık t~smi· 
ye olunur. - Anadolunun birçok 
yerlerinde vereme ince hutahk 
denir. 

Tesri etmek - Süratlendirmek, hız. 
!andırmak, tezleştirmek - (Fr.) Ac· 
celerer 
T esrir ttmek - Sevindirmek 
Tesvid cımek - Karalamak 
Tesviye cbnek - Dii . .demek -<Fr.) 
!'J'iveler 
Tesviye ruhu - Düzeygiç 
reşaub rtmek - Kol salmak, dal
lanmak -· (Fr.) Se ramifier 
Teşbih - Benzeti~ 
Teş~ih etmek - Benzetmek 
Teşdld ttmek - Sertlendirnıek, se~
lemclc, &rttırmak, ağırla~tınnak -
(Fr.) Rrndre dur. ae-:;rraver 
Teşebbüs - 1 • Girişme, 2 - Gir1. 
şit - ( Fr.) Entreprise 
Tesebhüs etmek - Girişmek 
( F~ ) Entreprendre 
Tc,rkkül - Şekillenme - (Fr.) 
Forrrıaııon 
Teşekkül etmek - Şekilteşmek, şe
kil almak, meydena gelmek, kurul
mak - (Fr.) Se former. !'~ consti · 
tuer. organiser. se composer 

Ötnek: l - Semada bir kav!ı 
'tm:<'h teşekkül etti - Gökvlizün
~e bir alkxn şekilleşti (Şekil 111-
<lJ). 
2 - Yedi azadan teşekkül cd~n 
!v·yeti murahhasa - '! edi aza • 
dan meydana gelen salkur. 
2 - Milli itimada istinaden teşci< 
it:.il eden şu bıın ka - Ulusal ~Ü· 
•ıenc dayanarak kurulan şu ban 
ka. 

Teşt-kkür - Teşekkür (T Kö.) 
Teş€nnüç - Buruş 

Teşı:nnüç etmek - Buru~mak, h•1-
runmak 
Teserrüf etmek - Onurlanmak, ,e. 
reÔcnmek 
Te§ettüt - Ayrıla:ma, dağılma 
T eş<>üm etmek - Kötümsemek, şom 
Jamak, kötüye yormak 
Teşevvüş - Karmaşlrk, J<anşıkhk, 

( Fr.) Embrouillement 
Teşviş . ~tmek - Karııtınnak, bulat>· 
:lrnna"k 

1 ~şhir etmek - 1 • Göstermek, 2 • 
Çekmek (alalı) 3. Sergemek- (Fr.) 
F:ıcy.oser 

Teshi11 ebnek - Tanımak, seçmelc
<F;.) Reconnaitre 
Te~kil etmek - ŞekilJemek, şel<il 
verine.ok, meydana getirmek, kurmak, 
hükmünde olmak, demftk olmak -
(Fr j Former, constituer, organiser . 
com;ıoser 

ô"nek: l - Şurada bir müselles 
tt>şkil edelim - Şurada bir üçle
me sekillivelim (buna nir üçleme 
~ekli verelim) 
2 - Bu hareket çalışmamrza İ)'İ 
bir mebde teşkil eder - Bu ha· 
reket çalışmamıza iyi bir başlan
f rç mevdana getirir. 
3 - Bir şirket teşkil etmek -
Bir sosyete kurmak. 
4 - Bu hareketiniz kanunen bir 
ciirüm teskil eder - Bu hareke
tiniz kanunca bir suç bü"mıiindc-

dir. (demektir). 
Taazı:i - Orget 
Taazi ebnek (teşekkül etmek) 
Örgelenmek, örgenmek - (Fr.) 
S' or~aniser 
Taıını ettirmek - Öğremnk, Örgele
mek 
Mi.iteazzi - Örgen - (Fr.) Or
ganise 
Uzuv - Örge (Fr.) Organe 
Teqne - Susamış, susuz, susak -
fFr.? Altere, assoiffe 
T f'!'rİ etmek, taknin etmek - Yasa. 
mal<, kanun koymak - (Fr.) Legi
f~ı ~r 

Kuvei adliye - Tüzetgen kuvvet -
{T'r.) Pouvoir judiciaire 
Knvvei icraiye - Yürütgcn kuvvet 
( Fr.) Pouvoir executif 
Kuvvei teşriiye - Türütgen kuv
vet - ( Fr.) Pouvoir legislatif 
Mesru - 1 • Törümlü - (Fr.) L.!
gi~e. 2 - Kanunlu, yollu -
(Fr.) Lega1 
Gayri meşru - 1 • Törümsü2 -
(Fr.) İlleı:ı;itime , 2 • Kanunsuz. yol
ı:;,ız - (Fr.) İllegal 
Teşrifat - Protokol 
Teşrif etmek - Ş~eflendirmek, O· 

nurlandırmak - (Fr.) Honcırer 
Teşrih - 1 . Dilge (terim) 2. (Bak 
serhetmek) - (Fr.) Comme.1t:.ıire 
Teşrih etmek - 1 . Dilgemek. 2 • 
(Bak· şerhetmek) 
Teşrik etmek - Ortaklamak, ortak 
etmek - (Fr.) Associer 
Teşriki mesai - Elbirliği - (Fr.) 
Collaboration 
Teşriki mesai etmek - EJbirliği et· 
mek elbiretmek - (Fr.) Collaborer 
1 ş tir~ - Ortaklık. birgelik - ( Fr.) 

önvet-mek - (Fr.) Encouragcr, 2 - Symbole ( 
Ayaklandırmak, kııkırtmak - (:Fr.) Şeb~h - Simi. sim.il Sayanlara spo 
Soulever Töhmet - Suç - (Pr.) Delit r 
Teşyi etmek - Uğurlamak, geçir - Tufeyli - Karaboğaz, ekti - (Fr.) Hukuk baknnından kadınl~ 
mek Parasite ile erkekler arasında şüpheS r 
Tetabuk etı:n~ - Uymak, uysun Tuğyan (Bak: Feyezan) hic fark yok. Bayanlar doktO 
gelmek - (Fr.) Se conformer TTuuhhafafiye TahTafür(luT .. ç. Ko") oldular, avukat oldular, mirl1. at 
Tetebbu etmek - İrdelemek 1 r 
Tetevvüç - Taçgiyim Tuhfe - Armağan - (Fr.) Souve· oldular, şehir meclisine girdJ e 
Tetimme - Tümge nir, cadeau en sonunda saylav da oldular 
Tevakki - Korunma, sakınma Tul - Boy, U'ZUnluk - (Pr.) Lon- Askerlik işleri sade kuvvet .. V 
Tevakki etmek - Korunmak, ta- gueur ı k · ı · ı d •

1 
dan lU 

S ' Tu""rbe - Tu"rb• (Yakutre "tUörbe,,) zor u lŞ en o ma ıg n ' d kınmak - (Fr.) e preserver "' '( .. ··ıu b lk' ker 
Tevahhuş etmek - Ürkmek - (Fr.) Türş - Ekşi - (Fr.) Aigre zum goru rse, e ı as 
S'effrayer Türrühat - Abuk sabuk olacaklar. 
Tevali etmek - SUremek, kovalaş· Tütuk - Bürgü, duvak - (Fr.) Vo· Bununla beraber yaradılış ba 
mak arka arkaya gelmek, biribirini ile n 
kov~lamak - (Fr.) Se succeder Tüvan (Bak: Takat) kımından, kadınla erkek arası 
Tevarüs etmek - Mirııslanmak, mi- Natüvan - Halsiz da biraz fark olduğu da inkar e 
ras almak -1. Heriter Tüveyç - Tümek - (Fr.) Corolte dilemez. Erkek bedeni ile kadı 
Tevatür - Yaygaz - (Fr.) Ru- u bedeninin ayni olmadığını sÖY 
meur. bruit )emek istemiyorum. İkisinde d 
Tevazün ettirmek (Bak: Muvazene) şekli bakımdan aynı olan aza 
rer Denkleştirmek - f.Fr.) Equilib· Ubudiyet - Kulluk, kölelik - (Fr.) nm işlemesinde bile az çok fa!b 
Tevcih etmek - Çevirmek, doğrult- Servitude vardır. Mesela kadınların na Z 
mak, yöneltmek (Fr.) - Dlriger Uhur etmek - Geçmek, aşmak - erkek nabzından daha sık olarak 
Teveccüh etmek - Çevrilmek, doğ- fFr.) Paıser, franchir atar. Kadınların ruhu belki da.· 

k ·· 1m k (F ) Ubuset - Somurtkanlık, yüz asrklı-
rulmak, dönme , yone e - r. ha sıcak kanlı ise de, bedenlerı 
Se diriger ğı - (Fr.) Refrognement k kl . klJ 
Tevd'at _ Yatın - (Fr.) D~p&t Ucube - Danak (Fr) Monstre nin sıcaklığı er e erın sıca 
Tevdi etmek (Bak: Emanet etmek) Udhuke - Gülenek, gülmece, gülen. ğmdan biraz daha aşağı derece-
- (Fr.) Deposer ce - (Fr.) Comedie de olur. 

k K t d .. Udu) etmek (Bak: NükUl etmek) -
Tevehhüm etme - urun uya uş- ) Teneffu'"s kadınlarda erkek' mek. vehme düsmEk. vehimlenmek Vaz~eçınEok, geri dönmek - (Fr. 
Tevekkül etmek - Belbağlamak - Se retracter. reprendre lerdekinin yedide beşi kadardı!· 
(Fr.) Se r~5İgner 
Tev'em - Eşıiz, ikiz 
Tevesıü etmek - Genişlemek 
Tevessül etmek - Sarıll1\8k - (Fr.) 
Entreprendre 
Tevettür etmek - Gerilmek - (Fr.) 
Se tendre 
Tevezzü etmek - Dağılmak 
Tevfikan - ... e &Öre - (Fr.) D'ap· 
r~s 

Te"Hk etmek - Uydurmak, uygun
laştırmak, yaraştırmak - (Fr.) Con
former 
Tevhid - Biret, birleştirme - (Fr.) 
Unif cation 
Tevh"d etmek - Birleştinnek, biret
mrk. (Fr.) Unifier. 
T evi] - E vele, çevri 
Tevil etmek - Evelem1!k, çev1"ilemck 
Tevkif - Tutsama - (Fr.) Arcrs 
Tevkif etmek - Durdurmak, Rlıko!'· 
mak, tutsamak - (Fr.) Arretcr 
Tevk'fhane - Tutsa!ık 
Tevkil etmek - Vekil etmek, vekil 
bırakmak. yerine btTakmak 
Tevlid etmek - Doğurmak 
Tevsi etmek - Genişletmek - (Fr.) 
Elargir 
Tevsik etmek - Belgelemek 
Tevsim etmek - isim koymak 
Tevzi etmek - Dağıtmak 
T •v:.in ahnf>ılc - n11ftklA1th·nu~k den 
gelemelC 
Teyakkuz - Uyanrklrk, tetiklik, ay. 
ma 
Teyid etmek (Bak: MUcyyide)-Ber 
kitmek, aağlame.k - (Fr.) Confir· 
mer 
Tezahur - Gösteri 
Tezahurat - Gösterim - (Fr.) De
monstration 
T ezahur etmek - Görünmek, gözük. 
mek, meydana çıkmak - (Fr.) Se 
demontrer 
Tezad - Karşıtlık 
Zıt - Karşıt 

Tezayüd etmek - Artmak - (Fr.) 
S'accroitre augmenter 
Tezebzüb (Bak: Teşevvüş) 
Tezehhür etmek - Çiçeldenmelc -
(Fr.) Fleurir 
Tezekkür - Görüşme 

Tezeyyün ebnek - Bezenmek. süs
lenmek - (Fr.) Se parer 
T ezhib etmek - Yaldızlamak 
(Fr.) Dorer 
Tezk:ar (yad) etmek -Anmak 
Te~ etmek - Anmak - (Fr.) 
(Fr.) Mentionner 
Tezkere (Tahrirat) - Bitik. 
Tezvir - Dolan, yalan, dolan. (Fr.) 
İntrigue, machination 
Müzevvir - Dolancı 

Tezyid etmek - Arttırmak - (Fr.) 
Augmenter 
Tezyif etmek Alaya almak, aşağsa

mak - (Fr.) Dedaigner, mcpriser 
T ezyil etmek - Ulamak, eklemek 
Zeyl - Ardala - (Fr.) Appendice, 
supplement 
Tezyinat (Ziynet) - Bezek 
T ezyinatçı - Bezekçi 
Tezyin etmek - Bezemek, aüsle • 
mek - (Fr.) Parer, orner 
Tezyini - Bezeksel - (Fr.) Deco
ratif 

Örnek: Sanayii tezyiniye - Be
zeksel arlar - (Fr.) Arts decora
tifs 

Tıbkı - Tıpkı (T. Kö.) 
Tıla etmek - Sürmek 
Tılsım - Tılsım (T Kö.) 
Tıyn - Balçık, çamur - (Fr.) La 
bouc 
Tıynet (Bak: Hilkat. cibillet) 
Ticarethane - Tecimge - (Fr.) 
Maison de commercc 
Ticari - Tecime! - (Fr.) Commer· 
cial 
ihracat - Çrka - (Fr.) Exporta· 
ti on 
İthalat - Gire (Fr.) İmportation 
Tilavet - Okuma 
Tilmiz - lzdemen - (Fr.) Discip· 

Ufuk-1 -Ufok (T.Kö. )-(Fr.) Hori Kadının hazmetmesi bile fark ' 
zon, 2 - Gö7 erim (Ufku mer'i) lıdır. Erkekten daha az yer, fa.· 
Ufki - 1 - Ufkiğ - (Fr.) Horizon-
t~I. 2 _ Düz kat daha çabuk acıkır. Onun J• 
Ufııl etmek - Batm"k, dolunm111k, çin bayanların öğle yemeği ilC 
sönmek. itımek - (Fr.) Coucher. akşam yemeği arasında biraJ 
ı:ı'eteindre 
Ufunet - (Bak: Taaffün) 
Uhde - Oste - (Fr ) Ch~rge 
Uhuvvet - Kardeşlik - (Fr.) Fra· 
ternite 
U\tı:ııb - Kl'lrakuı, Tavtarıcıl 
Ukala - Bilgiç 
Ukde - Düğüm, boğum, ilinti 
(Fr.) Nocutre 
lfknhet (B .. k: CM:a, ezivet) 
Ulfıh;vet <B~k: Mahud) - Tannlık 
(Fr.) Divinitc 

pasta yiyerek kahvaltı yapma!a• 
rı yalnız bir alışıklık neticesi de
ğil, tabii bir ihtiyaçtır. 
Kadın ile erkek arasındaki ti 

bii farktan dolayı, kadının sağ ' 
lık kaideleri de biraz değişir. 

Sporlar erkek1ere olduğu gi· 
bi, kadınlara da faydalıdır. Fa· 
kat sporun şeklini iyice ayırt 
etmek lazımdır.' 

Ulüv - Yücelik - (Fr ) Grandeur Kadın için iyi olan sporlarıll 
Ulüvvü cenap - (Fr.) Magnanimi- en başında yürümek gelir, yü • 
tc. rürken biraz öne doğru eğilere1' 
Ulvi - Yüce (Fr.) Sublime gitmek şartile. Bu suretle yü • 
Umde - Kök. dip prensip türken insan daha az yorulur. 
Vmk - Derinlik - (Fr.) Profon-
dt>ur Koşmak, hatta atlamak, ço .. 
Umman - Dolay - (Fr.) Ocean cuklukta alışılmış ise, kadmlat 
Umrı::n - Bayındırlık - (Fr.) Pros- için gene faydalı bir spor olur. 
perite Bisiklet, düz yollarda olmak 
Umum - Kamu ve malum olan günlerde uzun" 
Umumi - Genel, kamusal ca fasıla vermek şartHe iyi bir 
Umum müdür - Genel dire-ktör spor olur. 
Menfaati umumiye - Kamuğaıı -
('I:'-4- t ........ '-_:_ ... .,._ı.1:.. __ ___,.__.,...-~- ,~.d+a h:,..tt0el• ._~)~hf ·,...: h: ~ 

Efkarı urnumive - Kamoy (kamu- spordur. Amazon usulünde yan 
oy) - (Fr.) Opinion publique dan binmeğe lüzum yoktur. Er· 
Reyiam - Cenoy (genel • oy) kekler gjbj ata binmekte bit 
(Fr.) Pl~bicite mahzur hatıra gelmez. 
Umur <Bak: maslahat) - ı,, itler- Tenis ise halis kadın sporıl 
(Fr.) Affaire l 
Umura,ina - hbilir sayı ır · 
Umurdide - Görgülü - (Fr.) Ex· 
perimentc 
Unf - Kabalık, sertlik - (Fr.) Vi
olence 
Unf ile muamele etmek - Tersle
mek, kaba davranmak - (Fr.) Tra· 
iter avec violence 
Unsur - llke - (Fr.) El~ment 

Örnek: Anasın erbaa - DBrt ilke 
Unsuri, iptidai - ilkel - (Fr.) E· 
16mentaire 
Unvan - 1 • Batldc - (Fr.) Titre, 
2 • (Bak: Lakab, şöhret - (Fr.) 
Reputation 
Uruç - Ağmak, yük&elmek - (Fr.) 
Ascension 
Usare - Srkta - (Fr.) Su: 
Usul - Usul - (T. Kö) - Methe
de 
Uzuv - Örge - (Fr.) Organe 
Uzvu his - Duya:k 

Obüvvel - Babalık, atalık - (Fr.) 
Paternite 
Ocret - Akb - (Fr.) Salaire 
Ocret (hekim, avukat ücreti) - O-
nurluk - (Fr.) Honoraire 
Ücreti malr.tua - Kesenek 
Üftade - Düşkün, dütmüt 
Uknum (bak : Umde, rükn) - (Fr.) 
Principe, hypostase 
Olfet etmek - 1 - Sokulmak - Fr. 
Frequenter 2 • Alışmak - (Fr.) 
S'habitucr, 3 • Görüşmek, konutma.k 
Olm - Ana 
O mera (Askerlik terimi) - OssÜ· 
baylar 
Omid - Umut, umaç - (Fr.) Es· 
Naümid - Umutauz - (Fr.) De
sespere 
Ümmet - Omet. (Fr.) Peuple 
Ümmi - Okusuz, okuma yazma bil· 
meı - (Fr ) İll etre, ignorant 

Örnek . Memleketten ümmiliği kal· 
dırmak icin - Yurddan okusuı
luğ'u kaldırmak için 

Ünsiyet fBak: Ülfet) 
Ürcüfe <Bak · Eracif} - (Fr.) Fau· 
sse nouvelle 
Oryan - Çıplak, cavlak, yalın -
- <Fr.) Nu 
Usbui - Haftalık - (Fr.) Hebdo
maıiaire 

Oslub - Oslub (T. Kö) - (Fr.) 

Lokman Hekir11 

Style 
Ostad - Usta, önüt, ustat (T. Kö.) 
Osture - Mit (T. Kö) ıürçek 
Üstüvane - Yuvak 
Ostüvanevi - Yuvut 
O:zJet (Bak: inziva) - (Fr.) Ret• 
raite 

v 
Vabeıte - Bağlı 
Vacib - Gerekli - (Fr.)" Obliga• 
toire 
Vad - Adanç - (Fr.) Promesso 
Nen - Adak - (Fr.) Voeu 
Vade - Ödel, gün - (Fr.) Delai 
Vadetmek - Adamak, ıöz vermek
( Fr.) Promettre 
Vadettirmek - Söz almak - {Fr.> 
Faire promettre 
Vadi - Dere 
Vafi (Bak : Kafi) - Süffisant 
Vafir - Bol - (Fr.) Abondant 
Vahamet - Ağırlık - (Fr.) Gra.,,l• 
te 
Vahdet - Birlik - (Fr.) Union 
Vahi - Boş - (Fr.) Vain, futillc 
Vahid ~ Bir, tek 
Vahim - Ağır, korkulu, tehlükel~ 
(Fr.) Grave 
Vah,et (Bak: gadr) - YabanJrl4 
yabanilik - (Fr.) Solitude, sau\fll' 
gerie 
Vahşi (Bak: gaddar) - Yaban, yJ# 
bani) - <Fr.) Sauvage . 
Vahy (Bak: ilham) - (Fr.) tnspı• 
ration 
V8.ız - Öğüçten - (Fr.) Predica" 
teur 
Vak'a - Olgu. olga - (Fr.) Fait 
Vakfe - Durgu - (Fr) Arret 
Vakfı nef setmelc - Özvermek ,; 
( Fr > Se consac rer 
Vakf - Bekit ) 
Vaki <Vikayeden) - Konır -(f'r· 
Preservatif, prevcntif. 

A (• 
Val: olmak - Olmak - (Fr.) ~ 
river, avoiı licu 
Emri va.ki - Olut - (Fr.) Fait g.V 

compli 
Vakt - Va.kıt (T, Kö). 
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(~ırkına Gelen Kadınlar J 
Yaşın, yaşlılığın fizyolojik 

BACAKLARr ~Ki TÜYLERi ÇIKARMAK iÇiN 

tesirlerinden bahsedecek deği • 
liz. Varsın burasını doktorlar 
halletsin. Biz kırkına merdi ven 
dayadık diye tasa çeken kadın
ların, yüzümüz buruşuyor diye 

1 
kederlenen bayanların dertleri
ne derman olmak çarelerini a · 
;ayacağız. Bu işte evvela mese-

Her kadın, hiç şüphe yok ki, 
bacakalrına arız olan kıllardan 
son derece müştekidir. Ele ka
dife gibi yumuşak gelen deri ile 
sert, pürtüklü deri arasındaki 
~arkı hissetmiyen kadm, hatta 
ısterseniz erkek, var mıdır? 

Kollarda ve bacaklarda çıkan 
kıllar. bilhassa plajlarda, dans· 
larda, güneş banyolarında ka • 
dınlarla birlikte erkeklerin de 
hoşuna gitmeyen kusurlardır. 

En pahalı çorapların bile kes 
kin gözler kaşısında bacaklar • 
daki kılları saklayamadığınJ dü
şünecek olursak, kadınlar için 
Yegane çare bunları hiç olmaz • 
sa mümkün mertebe kontrol et
ınek olduğunu kabul ederiz. 

Kılların çıkmasına büsbütün 
ınani olmak kabil değildir. Fa • 
kat bunların sertleşmemesine, 
sii fazla rahatsız etmemesine 
çareler olduğu gibi çok daha ya
vaş çıkmasına yarayacak ted • 
birler de vardır. Vücudun ner""
sinde olursa olsun kıllara k .... ~ı 
kullanılan ilaçlar netice itiba -
rile deriyi tahriş ettiği için kat'· 
iyyen tavsiye edilemez, 

En son usule göre; deriyi 
bozmamak için yegane çare, e -
lektrik makinelerinden istifade 
etmektir. Kılları kökünden sö -
küp atan ve bu itibarla kuvvet
ten düşürerek git gide çok da -
ha ağır büyümesini temin eden 
e cktrik makineleri sayesinde 
a tı haftadan iki aya kadar ka -
dınlar bu dertten kurtulabilir • 
ler. Her zaman kullananların i
fadesine nazaran bir müddet 
sonra tedavi müddeti git gide 
uzamaktadır. Hatta bazı kadın
lar yaz ve kış için olmak üzere 
senede iki defa tatbik ile iktifa 

Usuı çok basittir. Makineyi 
kullanmadan evvel deri üzerine 
hususi bir balmumu sürülerek 

iyice içirilir. Balmumu deriye 
sıcakken tatbik edildiği için 
harç gibi iyice yapışır ve maki
ne kullanıldığı vakit kılları di • 
binden çekmesine yardım eder. 
Balmumunda kullanılan kim • 
yevi maddeler arasında kılların 
dibine kadar nüfuz ederek ça • 
buk büyümesine mani olacak za 
rarsız ilaçlar da vardır. 

Tedaviden sonra kullanılan, 
serinletici, yumuşatıcı bir krem 
daha sürülür ki bu da gene de -
riye çok yarar. 

Bazı kadmlarda tedaviden 
sonra peyda olan sivilce ve kır
mızı kabarcıklara karşı mide -
den ilaç almak daha doğrudur. 
Çünkü bu kabarcıklar, her şey
den evvel vücudun asit yaptığı-

"'Da delildir. 
Koltuk altlan, boyun ve en • 

sedeki kıllan çıkarmak daha 
güç olduğundan ve hatta her 

nerede olursa olsun ilk tecı iibe
yi, güzellik salonlarından birin
de yaptırmak daha doğrudur. 
Herkes bu gibi işlerde tecrübe 
sahibi olmadığından ilk tedavi
yi her halde dışarıda yaptırmak 
faydadan hali değildir. 

Kıl düşüren pudralar, krem • 
clr alelumum kuvvetli ilaçlarla 
yapıldığı için bilhassa derisine 
fazla ihtimam mecburiyetinde 
olan kadınlara tavsiye oluna -
maz. Olsa olsa alelacele bir ba
loya gitmek mecburiyeti hasıl 
olduğu takdirde, sırf. koltuk alt
larına tatbik etmekle iktifa o • 
lunmalıdır. 

Kıl çeken elektrik makinele • 
ri, kıllara karşı en müessir ça • 
redir. Bunun haricindeki ted -
öirler bell<i muvakkaten tatmin 
edicidir. Fakat her halde sonun 
da deriyi bozar, sertleştirir. 

• 

leyi büyük görmemek. gözünde 
büyütmemek şarttır. Büsbütün 
lakaytlık, aldırmamazlık da f e
nadır. Ellerini kavuşturup mu
kadderatı beklemek çok acı ne • 
ticeler verir. Fakat şunu da u • 
nut.ınamak lazımdır ki, otuzbeş 
ile kırkbeş arasında bir kadın 
şüphesiz ki en enteresan çağını 
yaşıyor demektir. Çünkü: zeka
sı. enerjisi bu yaşlarda en olgun 
bir hale gelmiştir. Kadınlarda 
kırkına doğru bazı fizyolojik ta
havvüller baş gösterir. Buna lü
zumundan fazla ehemmiyet 
vermek hatadır. Bir takım aylık 
rahatsızlıkların yavaş yavaş te
vakkufa uğraması, yüze kan 
hücumu, terlemeler ve çarpın · 
tıların baş göstermesi ; kadına 
tabiatın "artık sen çor· · ·etiş-
tinnek için değil; kc için 
yaşamalısın,, ihtarında ;ka 
bir şey değildir. 

Bu basit alametlere ilk za -
manlarda dikkat ederek tedbir 
almak çok lüzumludur. Bunlar 
kısa, fakat çok nazik aylar, ba -
zan da senelerdir. Fazla yorul
mak; fazla çalışmak, uykusuz 
kalma; fazla heyecan; bunlar 
bu çağda bir zaman için bir ta
rafa bırakrlmalıdır. Kendilerini 
fazla rahatsız hisseden kadın -
larm da mütehassıs bir dokto · 
run fikrini almaları hiç fena ol
maz. 

Histeri; sinir buhranları, ağ -
lamalara fazla kulak asmamalı
dır. Ağlamak ihtiyacını duyan 
kadının en iyi tedavisi bıkınca
ya kadar gözyaşı dökmektir. U
fak şeylerden sinirlenmek; ken
dini kederli hissetmek; ötekine 
berikine lüzumsuz yere çatma -
lar, hatta ufak tefek korkular, 
lüzumsuz kıskançlıklar, hepsi 
geçici ve endişeye değmez şey
lerdir. 

Kadının fizyolojik bakımdan 

ESMERLER , SARIŞINLAR , KUMRALLAR 
HANGi KREMLERi, NASIL KULLANMALIDIRLAR ? 

r
~-~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. 

Kremin nevi ismi J. rtasll sürmeli? I! Hangi tiplere da· · Nekadar zaman· i) 
ha muvafıktır. da sürülmeli? 

. !--···-··-·-···---·--··---·· -----·-···---···-· 

Temlzleyicl krem Kold Krlm 

il Bütün yüz_: yu~.a~ .~e ku-
1 

Her deriy~ iyi gelir. Fa. Dikkatle sürüp silebilmek 
. !aklara dogru surillur. Çı- kat daha zıyade yağlı yüz için 3 dakika meşgul ol-
! karmak için tülbent kul- lere faydalıdır. 1 mak lazımdır. 
'ı' lanmak lazımdır. Tuvalet- ' 

ten evvel ve bilhassa ya. 

1 
tarken sürmek çok fay
dalıdır. 

·------------1 . .:.----------·ı·-·······-··- ----·,·-·· -- -------------
1 

Yüz, iyice temizlendikten Normal derilere, bilhassa 1 dakikada sürülilr. Bü
sonra sürül~r. G?zler:n kuruyan yüzlere iyi gelır tün gece yahut birkaç sa- 1 

1 etrafı .. d.~ da~_ıl oldugu hal- İhtiyar ve buruşmuş yüz- at bırakılmalıdır. Ya§h krem Nayt Krlm 

1 
de bu tun yuze çok hafif le re çok lazımdır. 

1 
, surette yaymalı. İ 

----------- ------· ... ---.... -·-----........ ~- . . . ···-· .... ··-·- ---:·----...... ---- ---:----.-·-····-·-------· 
.i Jaundation ! Yüze ~~ boyuna az mik- En . z:iyade genç kızlara Saçların başladığı yerlere 

Pudra altına sü· 
rUlen krem 

Besleyici krem 

yahut l tard~ s~r~re~ p~rmak uç· tavsıye olunur Kuru ve kadar ve gözlerin altına 
Vanişing Krim 1 lan ıle ıyıce ıçırınceye ka· y~ğlr y~zlere olmak üzere kadar !lilrmek şartile bir 

İ dar yaymalı. ikı nevı yapılır. dak.kada yaymak kafid.r 
---ı-·········- . ----·---------··!-·-- --··-····-·······------··-;-·· . 

j 9öz .. kapak~arı hcıriç ~ü: · Yağlı, renksiz donuk ka· · ı dakikada !!Urülür. Bu 
'ı tun yuze bır m~s.ke gıbı ba der.~lere v~ ~aşlı .görü· kremin yüzden kaybolma· ! 

SirkUlayşin Krim kaplanır. Be~leyıcı kre.?1- , nen yuzlere ıyı gelir. · aı imal tarzına göre beş J 

mek şarttır. sürebilir. 
den sonra yagh krem sur-ı dakikalık bir saate kadar 

-----1----------ı .. ··········-·-··· ·---· ..... - -··---·---
-··-.. --·--- t 

Kremi lekenin bulunduğu Sivilceli. kabarcıklı lekeli 
k!sm~ ~ürünüz. Deriye ic;;i- yüzlere iyi gelir, 

Hlling Krlm np ıçırmemek meselesi. 
1 hususi taJimata göre de-Leke kremi 

• l ğişir. 

Kremin nev'ine göre s~
rillme zamanı değişir. Bir I 
gecede bırakılabilir. 

1

, 

. -----i·· ...... ·--------------------·;----- ı G . 
j , ece yü~ ~emızlendikten Mesamatı büyüyen ".!eri· Sürülüp 'nrakılır. Bir gc· 

Mesamat kremi 1 Por Krim 1 sonra buyuyen mtsdın:ıt lere tavsiye olunur. , ce kalabilir. 

ı 1-üze~~:~.~-ü~ül~~-··-·---J__ ---··ı··--··--······--·---·---·· ( 
- - -·-lı j Göz kapaklarına, gfü~ierin Buruş•Jk ofü kap<ık ve Bir buçuk dakı"kada sür~.1 

Ko .• z kapag· 1 kremi Ay sinkle Krim 1 ,., .... I \ ~!tına ~e uç _arı~.a .P~ı mak göz altları ol:mla~a: ince Iür Bir gece yahut dab t 

El kremi 

~I __ 

! ·-···--·-······j .ile ~a·~·~·~·--~:f.~f . ~u-~~.'.~~:_--.. ı .. ~e k~~~~~~~~~~~-.:.~--~-~.~~·i.-~~ _ ~-r~akdır. 
--·-·--··--···r··· .. ·-- !I E~i .. h.~r yık.~yrştan s mra Kırmmtcış:ın. cat1ayan ve' Bir dak;~·~~~---~i~~-.-~·-;·~~ 

Hanol Krim 
• 1 ~u.rulur. . Luz~ı:1 .. olursa umumiyet itibarile yumu- zan bütün gec;;c bırakılır. 

1 ıy.ce derıy~ . ıçır.•.tı:.. Çok şak olmıyan ellere tavsi- ; 
i kaba eller ıçın butu:ı ge- ye olunur. 1 
! ce eldiven giyerek bırakı· ı 

j lrr. 1 . : 

yeni bir nizama, yeni bir devr~-
1 
düzeltmeğe hasrede~ek bu yaş

ye girdiğini kocalarının takdır tan s~nra da . kendı .. hayatI~ı, 
ederek ona göre davranmaları hususı zevklenne gore tanzım 
da bu nazik günlerin daha buh- etmek hi~ de gilç değildir. Bu -
ransız, daha sakin geçmesini te- n.u z_ihninde büyültmemek de bi-
mine yarar. rıncı şarttır. 

Değişikliğin sebep!erini iyice Eğer hislerinize, içten gelen 
kavradıktan sonra, geçici ve a • arzulara rağmen yüzünüzün sı· 
nzi şeyler olduğunu, yeni ve ta- zi yalancı çıkarmasından kor -
ıe enerjinin pek yakında avdet kuyorsanız, bu endişeler de yer
edeceğini takdir ederek uzun u- sizdir. Çünkü güzel kalmak, 
zun düşünmeğe hiç lüzum yok- genç kalmak daha ziyade bir 
t arzu meselesidir. Yüzün buruş~ ur. 

rnasına, gözlerin parlaklığını 
Tabii pozlarından emin, sa . kaybetmesine, yaşamak neşesı-

kin ve çok cazip, tam olgun bir nin git gide azalmasına birinci 
kadındaki şarmın değme genç sebep "tasa., dır. Her şeyden 
kızda bulunmayan bir şey oldu- evvel tasayı atmak lazımdır. Bu 
ğunu düşünmek bile lüzumsuz da gene bir düşünüş meselesi -
korkuların defedilmesi için kafi dir: Tasanın yüzde sekseni boş
gelir. Korku ile atbaşı giden tur. Çünkü tasalandığımz iş ev
kıskançlığm da hakikaten boş vela sizin elinizde olmayan. si
bir vehim olduğunu takdir ede- zin deg~ iştirebileceğiniz bir me-
rek bunu da atmak kabildir. 
Yalnız bunlarm kökü cinsiyete sele değildir. Saadetin kökünü 

kemiren tasayı üzerinizden atar kadar gittiği icin işin bunısını 
1 da takdir etmek lazımdır. sanız, ihtiyarlığın, solgun uğun, 

Otuzbeşi bir tarafa bırakın. 
kırkbeş, elli yaş cinsiyet cazi • 
besinin kuvvetinin, zevkinin 
zeval· ~ bir zaman bir işa · 
ret c" 

Ç ıpmak meselesi ile 
cinsı. Jki çok ayrı şeyler . 
<lir. h . .ı<:is bir çok kadınlar bu 
çağda daha cazip,.·daha sıcak o
lurlar. Hatta yirmi yaşında bir 
kızla kırkmdaki bir kadın ara 
smda bu bakımdan hiç bir fark 
yoktur. 

Yeni safhaya girerken vücu
da gelen tevakkufu, bitim zan
netmemelidir. Bu yeni devrenin 
başlangıcını kadına hatırlat · 
maktan başka bir şey değildir. 
Cinsi hayatın en tam ve olgun 
senelerinin kırkından sonra baş 
ladığına inanan binlerce müte
hassıs doktor gösterilebilir. 

Bu sebeplerden dolayı, kırkı
na merdiven dayayan kadınla -
rm en kısa bir endişeye bile düş 
meleri yersizdir. Hayatını c;o • 
cuk doğurmak gailesinden kur· 
tararak sırf hususi zevkine gO
re, serb~st ve korkusuz yaşa -
maktan daha cazip bir şey olur 
mu? Modern hayatta böyle ka
dınlara git gide daha sık rast . 
hyoruz. HayatrnJ kırka kadar 
çocuklarına, öğrenmeğe, evini 

yüzde yetmiş beş önüne geçmiş 
olursunuz. 

Kadını genç saklayan sırlar -
dan biri de sevmektir. Kocası · 
vaktmdan evvel ihtiyarlayan, o 
na beslediği aşkı sönmüş bir 
kocası olan kadının yaşamak 
zevkinden git gide uzaklaşaca -
ğı muhakkaktır Evli bir kadın 
da tıpkı bekar bir kadın g-ibi ..:e
vilmeğe, okşanmağa, her za -
man taze ve coşkun yaşa van 
bir sevdaya muhtaçtır. 

Kırkma yaklaşan, kırkını 

geçmiş bayanlar; hiç tasa etme
yin. Genç kalmak elinizdedir. 
Biraz düşünerek, biraz ihtimam 
göstererek, severek, sevilerek 
daha bir çok · seneler genç ve 
güzel kalabilirsiniz . 

16 Günde Zayıflamak 
ı ç ı n N e ı er Yemeli? 

ON ÜÇUNCO GUN 
Öğle yemeği: 

Bir p:si balığı 
Patates ezmesi 
Bir armut 

Aktam yemeği: 
Alakok iki yumurta 
Sebu türlü 
Yoğurt 
2 mandalina 

Kalori veklınu 

90 
250 

65 

180 
150 
90 
80 

905 

Artık asrT eşyararda nikel unsuru gitgide ka} bom< k· 
tadır. Daha ziyade doktor muayenehane.erini andın n 
bu unsurun ortadan kalkması hiçte fena o muycr. 
N kel unsur kaybolurkon onun yerini hasır örme eri 
tutmağa baş adı. Res mde gö rdUğünUz şu rahat ve 
geniş divanın kolluklarmdak hasır örglinün verdiği 

güzelliğe bakınız 
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DUNKU MUHAKEMELER . 
l Türklüğü Tahkir Davası 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Y ollarm Tamirat miltemadiyesinde kullanılmak üze
re lüzumu olan 200 metro bordur açık eksiltme ile alına
caktır. Muhammen bedeli 600 liradır. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iste
yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 45 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile birlikte ihale günü olan 11 Mayıs 935 cumartesi gü
nü saat on beşte Daimi Encümeninde bulnmalıdır. 

Kibrit şirketi müdürünün 
bildiği türkçenin ölçüsü 

Türklüğü tahkir etmekten 
suçlu Kibrit şirketi umumi mü
dürü Hümans'ın dün de üçüncü 
ceza mahkemesinde duruşması 
yapıldı. 

Hümans'm gösterdiği müda
faa şahitleri dinlenildiler. 

Bunlardan Kibrit şirketi mü
dür muavinj Hamdi, kendisinin 
şirketin bir memuru olmak do
layısile müşkül bir vaziyette 
kaldığını, Hümans'dan Türklü -
ğün aleyhinde bir söz çıkabile ~ 
ceğine inanmadığım, kendisinin 
türkçe b i l d i ğ i n i, Türklerle 
türkçe konuştuğunu, Türk ordu 
sunu tahkir ettiğine dair bir şey 
işitmediğini, umumi müfettiş • 
lerden Ekrem Lütfü ile müdür 
arasında, ufak tef ek bazı müna
kaşalardan başka bir şey geç -
mediğini söyledi. 

Mahkeme. kendisine bazı su
aller sordu. Hamdiye bu arada, 
Ekrem Lütfünün umumi müfet
tiş olup olmadığı soruldu.Ham
di. Ekrem Lütfüyü umumi mü
fettiş olarak tanıdığım söyledi. 

Hamdiden sonra ,profesör İb
rahim Fazıl, şahit olarak dinlen 
di. lbrahim Fazıl, Hümans'ı 4 
senedenberi tanıdığını, Türklü -
ğü tahkir edebileceğine ihtimal 
vermediğini söyledi. Müddei u
mumi, teşkil edilecek bir heye
tin şırkete gelen raporları tet • 
kik ederek Hümans'm türkçeyi 
ne derece bildiğinin tesbitini is
tedi. 

Mahkeme, bunun müddei u -
mumilik vasıtasile tesb: tini ka
bul ederek duruşmayı 20 mayı
sa bıraktı. 

* Taşkasapta, Kemal ismin -
de bir çocuğu, tekerlekleri ara -
sına <!!larak ölümüne sebep olan 
şöför Aşotun son duruşması 
dün ağır cezada yapılmış, suçu 
sabit olmadığından beraatine 
karar verilmiştir. 

benim nişanhmdı. Fakat o za -
manlar işsiz, güçsüzdüm. O ge
ce, kendisini nikahlayamıyaca -
ğımı söylemeğe gelmiştim. 
Aramızda başka bir hadise 

geçmedi.,, 
Mahkeme, duruşmayı şahitle 

rin çağırılması için başka güne 
bıraktı. 

* Montezara vapuru yolcula
rından Jankarlis'in üzerinde 
100 püro sigarası bulunmuş, 
mahkemeye verilmişti. Duruş • 
ma dün sekizinci ihtisasta bitı
rilmiş, beraatine karar verilmiş
tir. 

Basın Kurumunun 
Daveti 

İstanbul Basın Kurumundan : 
Matbuat umum müdürlüğünce, 25 

mayıs 1935 tarihinde Ankarada top
lanacak olan matbuat kongrasma İs
tanbuldan iştirak edecek murahhas
Iarm seç:mi ile isimlerinin 1 O mayı
sa kadar bildirilmesi işi vazife olarak 
Kurumumuza verilmiştir. Bu seçimi 
yapmak icin aşağıda isimleri yazılı 
gazete sahiplerinin veya kendi nam
larına seçime istirak için gazete sa
hiplerince verilm"ş yazılı vekaletna
meyi hamil arkada~larm 7 Mayıs 

lstanbul Deniz Ticareti 
lüğünden: 

(2192) 

Müdür-

. Şamandıralar için alınacak 1500 liralık boya, açık ek
sıltmeye konmuşdur. Teminat mikdarı 112.5 liradır. 
İhale 15 Mayts 935 çarşamba günü saat 10,30 dadır. 
Talihlerin yevr_ni mezkurda Komisyona ve şartnameyi 
görmek üzere ldare şube~ine müracaatları ilan olunur. 

(2303) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi içindeki büfe, 1 Haziran 19 3 S · 

den 31 Kanunuevel 1936 tarihine kadar 19 ay müddetle 
ve açık arttırma ile kiraya verilecekdir. Arttırma 15 
Mayıs 1935 tarihinde saat on altıda yapılacağından is
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ondan on 
ikiye kadar Levazım Şefliğine ve arttırmağa iştirak 
için yazılı gün ve saatte Encümene gelmeleri. (2261) 

1935salıgünüsa:ıt 13,30daBasm ~--_- ·- -~ __ - -~- ______ .. _ 
Kurumu merkezinde yapılacak top- • 
lantıva ~etmelerini dileriz. 

Çocuk mecmuası : Afacan, Çocuk M 1s1 R 1 s t 1 

sesi, Çalırkan ı;;ocuk, MektepH ço- 1 mile~ 1 cuk, Olgun çocuk. 
Mcsl ·k mecmuaları : Top, Spor 

haftası, Muall:m sesi, Sınıf muallimi. ... 
Mi!t1ar, Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

İstanbul Baro m"amuası ı İstanbul seririyatı. Tedavi notları, Farmaka- Merkez· : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
log. Dis tablpleri, Tıp dünyası, Ve- TüRKi YE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 
rim. Otoklüp, Askeri tıbbi bavtari, İTHA 1 Tüb~rkiilo.7., Tedavi seririyatı, Ame- LAT, HRACAT, KOMİSYON VE 
ti elektrik. Tedavi seririvatı, Esnaf EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
İstanbul Baytarı mecmuası, Hukuk. 
Gol - spor, 

Salon TllC1:mua~1 : Hafta, Holivut, 
Yedigün, Büyük Gazete, Yarım ay, 
Pcrsembe. 

Mizah mecmuası : Köro~lu, Ka
ragö?., Akbaba. 

iSKENDERiYE'de satrlmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TÜRKİYE tŞ BANKASI şubelerinden 

a v a n s a 1 a b i\l i r 1 e r . 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LiMtTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

.. Telgraf adresi MISIRİS - İskenderiye 

Zonguldak'da: 60 Yataklı 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele 
Birliğinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağın Mitatpaşa mahallesi Elma. 
lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmış yataklı 
hastane binasıdır. 

2 - Eksiltme müddeti : 1 Mayıs 935 tarihinden itibaren yirmi bir 
gündür. 

3 - Eksiltme 22 Mayıs 935 Çar§amba günü saat oobeşte Zonguldak-ta 
amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 

C - İnşaat tarifnamesi, nişaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su ve 
kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahili telefon, elektrikli sinyal tesisatı 
şartnamesi. 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve umum 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve planlar. 

5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 
Birliğinden, İstanbul. Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 

6 - Eksiltme kapalı zar{ usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

evvel birliğe bir makbuz mükabilinde tevdi edilmiş olacaktır. 

7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 
inşaatı ihale edecektir. 

8 - EksiJtmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bedeli
nin yüzde yedi buçuğ'u nisbetindc nakit, muteber banka mektubu veya F:r

gani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat ver
mesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrak, 

B - Ticaret Odasına kayıth olduğuna ve bu işin icabettireceği mali 
kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 

C - Kanuni ikametgah gösterilmesl 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeşe çıkarıla· 

cak, birl.kte mukabil banka teminatı verecektir. 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 
acılarından ~oluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Maluliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: • Eski nişanlısı Ayşenin gece 

vakti kapısını kırıp evine gir -
mek. ayni evde oturan Süleyma
nı tabanca ile tehdit etmekten 
suçlu manav Halimin dün ikin
ci cezada duruşması yaprldr. Da 
vacılardan Süleyman; manav 
Halimin elinde tabanca olduğu 
halde, sofanın kapısını kırdığı -
m. istimdat için polis ve bekci
yi ç;:ığırdıklarmı, fakat sesle;i
ni işittiremediklerini söy1edi. 

Kültür mecmuaSJ : Uyanış, Yeni 
adam, Fikir hareketleri, Darülhedayi, 
Yeni Türk. Yat?amalc yolu, Miizik 
ve sanat. MiUkiye sıvasa! b"lgi. Yol· 
lann sesi, Bilgi, lcki dü~manı, İz, lz
le~imiz, Yücel, Öz dili:nze doğru 

frö\nsızca : Beyoğlu, La Turquie, 
La Republiaue, Journal d'Orient, İs
tanbul. 

Harbiye Mektebi safınalm:~~o-... ,u,, .. J\NADU[U X 

Bundan sonra Ayşe sorguya 
çekildi. 
Ayşe ifadesinde: 

_Hu manav Şükrü beni ;nnem 
den~isteID:ı~i. Mü~asip görn:e
dikleri için verm~d~~:r · Kendı -
sini görmemiştik. Ge·ç:~ bayra
mın ilk gecesi Halim, sarliü~ ?l: 
duğu halde geldi. Zorla içe~ 
girm~k istedi. Biz telaşa düş -
tük. Konukomşu yetişti. Hali
mi alıp götürdüler. Ben elinde 
tabanca filan görmedim.,, 

Manav Halim: 
- Bütün bu söylenilenler if

tiradır, dedi. Biz iki gün evve
line kadar bir arada idik.Ayşe, 

.. TAN ,, m tefrikası: 13. 

Edgar Wallece 

raberlerine almakta bir mahzur 
görmemişlerdi. 

Maznun küçük, zayıf, pis, o • 
kumasını yazmasını bi 'mi yen 
sefil manzaralı bir adamdı. Bir 
hayli sabıkas1 da vardı. 

Evvela hiç itirafa yanaşrmı
yordu. Fakat Parr'ın otoritesin
den ziyade Yale'in mahirane 
sorgulan karşısında en niheıyet 
ı;öyeldi: 

- Evet, ben yaptnn, derli. 
lki polis memurundan başka 

maznunun isticvabmda bir de 
stenograf vardı. Adam dedi ki ~ 

- Beni kolay avladmız. "is
kiyi çok severim de ondan ••. 
l'akat mademki bir defa söyle
dim1 artık hepsini anlataY.nn da 

Rumca : Dimokratia. Apoyevma
tini. Ta Neotera. 

Ermenice : Arcvelk, Aztarar, Nor
hır, lamanak. 

Almanca : Türkischc Post. 

İstanbul aslive üçüncü hukuk mah 
kemesinden : Nivartın kocası Pan-

galttda Çimen sokak No. 24 de rnu· 

kim iken elyevm ikametgahı me:;hul· 
bulunan Vahan Kuyumcuyan aleyhi
ne açtığı boşanma davasının icra kı-
l.nan talık.katı sırasında müJ<lalcyh 
celsei tahkikata gelmemiş ve hakkm· 

da sdyap karan verilmiş oldl'ğundan 
t::,9kikat günü olıan 26-5-935 saat 10 
da r:ıa7.kemede hazrr bulunması lüzu
mu. gel~~~iği• veya bir veki! gönder 
mediği takdiia':. muhakemenın gıya
bında görüleceği' ·:e .~ez~rır c~lse~e 
davacının iddiasını m't~yyıt şahıt dm 

leneceği tebliğ makamı~.~ kaim ol
mak üzere ilan olunur.(l ll53) 

gitsin. Harry Hobbs'u da ö'.dü 
ren benim. 1920 de Oritian'ta 
vapurunda baş kamarottu. Be · 
ni beş on defa asmazlar ya ... De 
diğim gibi bu adamı öldürdüm, 
leşini de vapurdan denize at -
tım. Bu da bir kadın yüzünden 
oldu ya... Bu kadını ikimiz de 
Amerikada Newpost News'de 
tanımıştık. Rıhtıma yanaşınca 

benim vapurdaki hizmetime ni
hayet verdiler. Ameleyi himaye 
cemiyeti bir müddet bana bak -
tı. Fakat bir gece fazla sarhoş 
olduğum için oradan da paı dı
şan edildim. Yolda bir polis en
seme yapıştı, yedi gün hapis 
yattım. Keşke bir ay yatsay
dım, şimdi burada olmazdım. 
Hapishaneden çıktıktan bir çok 
günler sonra, sokaklarda cigara 
izmaritleri topluyordum. Bir 
lokma ekmek için, bir damla 
viski için camını verirdim. tls· 
telik ·dişim de öyle müthiş ağrı
yordu ki... 

Adam bunu söyleyince Parr 
başını kaldırdı ve Derrik Yale'e 
baktı. öteki devam ediyordu: 

- Bir gece daha sokakta aç 

misyonundan: 
1 - Harbiye Mektebinden bu sene yarsubay çıkacak 

talebelere MP. te müteşekkil komisyondaki nümune 
evsafındaki kumaş ve malzemeden kaput, elbise, Çizme, 
Fatin, getir, Portatif karyola, Bardaklı matra, manevre, 
kemeri. eldiven, manevre sandığı, battaniye, Sırma, Kı
lınç yaptırılacak ve alınacaktır. Şeraitini ve kumaş mal-
zeme nümunelerini görmek arzu edenler her gün mektep 
Levazımına müracaat edebilirler. 

2 - Alım kapalı zarf usuliyle olacaktır. Mayısın 11 
inci günü saat onda kaput, saat on birde elbise, saat on 
üçte Manevre sandığı, saat on beşte getir ve fotin Mayı
sın 13 üncü günü saat onda battaniye saat on birde 
portatif karyola saat on dörtte manevre kemeri, saat on 
beşte çizme. Mayısın l 6 mcı günü saat onda sırma, kı-

lınç, saat on bir de bardaklı matra saat on dörtte eldi-
ven. (2196) 3259 

biilaç kalacaktım. Tam o sırada 
bulunduğum yere doğru bir o -
tomobil geldi, durdu. Şoför: 
"bin,, dedi. Ben evvela kulağı -
71a inanamadım. Fakat şoför 
te~rar ediyordu: "Sana söylüyo 
rurf• binsene ... ,, Hatta bana is
mimle de hitap ediyordu. Ne O· 

lacak bindim, otomobil yürü 
dil. ş~~?r a;.tık bir _şey söylemi
yor mtınkun oldugu kadar ay· 
dınİık s?kaklardan geçmiyordu. 

Az sofu~ bir yerde durduk ve 
benimle konlşmağa başladı. 
Ben kimim, neyi.m, hc:_psini de 
öyle biliyordu ki... Dogrusu şaş 
tım, kaldım. Harry Hobbs 'ü ö1-
dürdüğümü de biliyo~du. Ha~_: 
buki jüri kanaat hasıl et,_medıgı 
için bu cinayetten mahkum o1 · 
mamıştım. Şoför evvela ko.la~ · 
ca yüz lira kazanmak isti.Y1,P ıs
temediğimi sordu. Yüz lırayı 
kim istemez. "Elbet., dedim. O 
zaman bana bir teklifte bclun -
du. Sayfiyelik bir yerde ih~yar
ca bir adam oturuyormuş. ]{en
disine bir fenalığı mı dokun?1uş 
neyse, bu adamın yeryüzilt~de 
Y.eri yokmu§. Obür dünyada ra-

hat ederse daha iyi imiş. Evve -
ta şöyle bir düşündüm, doğrusu 
tereddüt ettim. Fakat benim 
tereddüdümü görünce bir alay 
lakırdı söyledi, eğer isters~ 
Hobbs'u öldürdüğüm için beni 
ipe gönderebileceğini söyledi. 
Teklifini kabul edersem, kaçıp 
kurtulmak için birçok kolaylık
lar gösterdi. Lüzumu olursa bit 
bisiklet te verecekti. Ben gene 
düşündüm, düşündüm, en niha
yet kabul ettim. 

Ertesi hafta Steyne bahçe -
sinde bir kere daha görüştük. 
Bana soı1 talimatını da verdi. 
Vücudu yeryüzünde lüzumsuz 
görülen bu Beardmore dediği a
dam, her sabah sayfiyesinin 
parkında hava almak için bir 
parça dolaşırmış. Benim için de 
bundan iyi fırsat olamazmış. 
Bunları da öğrendikten sonra 
yürüdüm. Sayfiyenin civarına 
vardığım zaman ortalık yavaş 
yavaş kararıyordu. Etrafı taras
sut etmeğe başlayalı bir saat ka 
dar olmuştu ki, içime bir korku 
girdi. Yanı başımdan uzunca 
boylu bir adam e:ecti. Galiba or-

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 - mu.kavelenamenin hita• 
mmda sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise müem• 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malQliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maliıliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. . 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef. : 20 5 31. 
Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 

3371 

man bekçisi idi. Ben onu arka
sından gördüm, fakat o beni her 
halde görmedi. Ertesi sabah 
hakikaten ihtiyar adam parkın 
içinde gezintiye çıkmıştı. Gali -
ba bir tek kurşunla işini bitir · 
ditn. tlst tarafım iyi bilmiyo
rum. Çünkü bütün gece cebime 
aldığım koca şişe viskiyi çek -
miştim. ihtiyarın yuvarlandığı
nı görünce, bisiklete bindiğim 
gibi oradan uzaklaştım. Eğer 
şu mel 'un viskiyi içmeseydim, 
her halde oralardan daha çok 
uzaklaşırdım ya ..• 

Maznunun bu ifadesi kendisine 
okunuldu. O da imza yerine al
tına bir haç resmi çizdi. Emni . 
yet müfettişi Parr bu kadarcık 
ifadeye kanaat etmiyordu ; 

- Hepsi bu mu? diye sordu. 
- Evet, hepsi bu ... 
- Lakin seni böyle bir cina-

yete sürükleyen adam hakkında 
daha fazla bir şey bilmiyor mu
sun? 

- Yemin ederim ki bilmiyo
rum. 

Biraz düşündü: 
- Yalnız, dedi, hiç anlamadı 

ğım bir kelimeyi sık sık kulla -
nıyordu. Okumuş bir adam ola
cak. 

- Peki, bu kelime nedir? 
- lyi düşünsem hatırlarım 

ama, şimdi hiç aklıma gelmiyor. 
Ağzından daha fazla bir şey 

alamadılar. Herifi tekrar tev • 
kifhaneyc gönderdiler. Dört sa
at sonra gardiyan yemeğini ge
tirmişti. Yatağına uzanmış olan 
mevkufu kolundan dürttü: 

- Kalk! 
Halbuki adam bir daha kalk· 

mamak üzere yatıyordu. çünkü 
ölmü~tü. Höcrcsindeki su testi· 
sinde belki elli kişiyi öldürecek 
miktarda asid siyanidrik bulun· 
du. 

Derhal çağırılan müfettiş 
Parr'ın asıl zihnini meşgu1 eden 
mesele bundan ziyade, testinin 
içinde yüzen bir küçük kızıl 
çenberdi. 

-12-

Sivri potinler 
Kapısını kilitleyerek yatak °'" 

.(Arkası var) 
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§VAPURCULUK E -Türk Anoniır. Şirketi : -Istanbul Acentalığı E --
--
: Liman Han, Telefon: 22925. E - -= ~--------------------~ -
: TRABZO" YOLU § 

Nöbefç: 
Eczaneler 

S TARI npuru 7 Mayıı SALI E 
i ırünü saat 20 de Riıey• kadar. E 
:~~~.-...------~~~----~- -Bahçkapıdı (Salih Necati), Divan- S KIRALIK KAHVE § 

BugUnklJ fi 
program 

İstanbul 
s· 17,30 inkılap dersi, Univerıiteden nakil. 
ti:~op taylavı Vuıuf Kemal, 18,30 Jimnu• 
~-Bayan Azade 'tar fl, 18,50 Muhtelif 

~laklır, 19.30 Haberler, 19,40 Mayistro 
r 0 ldenbcrg ıdaresınae koro heyetı, 20 Zi· 

1aat balı:anlığı Hamına konferans, 20.30 

2~1 Pl1nho en konseri (Ştrobtl ve Mali), 
ı._.so Keman Aolo Bayan Kazım, 21,15 Son 
•ıaberler. borsalar, 21.30 Radyo orkestra· 
11• 22 Radyo tu ve tanıo oıkcstralal'ı 
"e Cadırcı ($ıtn). 

M osk ova 
175 Khı. 1724 m. 

J> 11,ısı Senfonık konser. 15: sazıer. 17.30 

2;r1ı Yayımı. 18 30: Opera temsılinl nak•I. 
., -55: Almana yayım. 23.05 ı İngilizce. 
•1.0S: Almanca. 

Bük re' 
823 Khz. 364 m. 

12: Kllise lı:onserl. 12 30: Radyo orlı:es· 
lrasL 13.30: M tic."I Grct:ı:u orkestrasL 
1 1.ıs: Duyumlar. Konseı"in devamı. 17: 
l<oylU saatı. 18: Diniko orkestrası. 19: Du• 
)'\ımlar, 19 U: H cır mu11ki. 20: Konfo• 
tan . 20.20: Plak. 2045: Konferans. 21: 
~adyo tiyatrosu. 22: Spor. 22.05: Sarkı· 
'<lf. 22.35: Radyo orkcstrasL 

Prag 
638 Khz. 437 m. 

1 
18 50: Orkestra konııeri. 19.50: Durum· 

~r. 19.55: Plak. 20 OS: Rnd}'oda film !"1u · 
Silcısi. 21.35: Populcr orkestra konserı. 22 

1 
ozler. 22 30: Erkek koro heyeti. Duyum· 
ar. 23.20: Plik 23 25: Duyumlar. 23.30: 
Cazband. 

Budapeşte 

yolunda (Esad), Kumkapıda (Bclkii) : OCAK LARJ : 
Zeyrekte (Hasan Hulusi) Şehzade . ; : 
başında (Hamdi), Aksarayda (Per · i Şirket vapurlarının c;alııtığı :_ 
tcv). Samatyada {Teofilos) Şehremi· .. b 
ninde (Nazım), Karaı:ümrtikte (Su· : Tra zon, Mersin, Bartın, AyYahk.: 
ad). Büyükadada (Şinasi Rıza), Hey- = Karablğa, Bandırma, Mudanya, E 
belide (Yusuf), Bakırköyünde (İs - E İmroz, lzmir hatlarına çalı~an va-~ 
tefan Terz:yan), Fenerde (Vitali). : purların kahve ocakları açık artır-: 
Hasköyde (Yeni Tiirkiye), Kasımpa· § maile 8 Mayıs 935 çarşamba günu E 
şada (Yeni Turan), Modada (Sıhhat) - -
Pazaryolunda (Rifat Muhtar), Uskü- : isteyenlere verilecektir.İsteklilerin E 
darda (Ahme<'liyc), Besiktasta (Re • : teminat paraları ile o gUn ıaat 14 S 
ceb), Galatada Do~ruyolda (Merkez) : te. şartnameyi görmek isteyenlerin: 
Tünelde (Matkovıç), İstiklal cadde- E her gün kl'lmAra ve iaşe ıubuine E 
sinrle (Kemal Reyol). Şislide (Şark : milracaat etmeleri. E 
M~rkez). Eyüptc (Hikmet) eczane • .. -
teri. ~ 1111111111111111111111111111111111111[• --" _____ ,. _________ _ 
o Yo!cu müracaat HALic; VAPURLARI 

y e r 1 e r i TUR A"O"IM ŞiRKETi 

Deniz Yolları acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköv iskelesi baş 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Ş1rketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollım müra· 
caat kalemi. Haydatpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

Şirketimiz hissedarlarının 23 nta• 

yıe 1935 perşembe gUnü saat on bcş
dc Galatada Karamustafa ıoka"ında 
149 numaralı Ovaıdmyan hanında 

4 üncü katta Soçicta Koıncrçiyale 

Doriyente İdare Merkezinde fevka· 
15de surette yapılacak toplantıdcı ha
zır bulunmalarınr dileriz. 

RUZNAME 

1 - Riyasetten vaki olacak t'bli
ga.t ve bevanat, 

545 Khı. 550 m. O Liman 
hareketleri 

2 - Şirketin hukuki Ye mali nzi. 
yeti fevkaladesi karşısında tcdalıiri 
icabiyc ahzı, 1015: Sıılon orltntrıu 20 25: Sözler. 

21: Varşova'dan n kıl. 21.35: Şarkılı kon· 
~r. 22.40 Duyı.ımlar, 23,10 ReportaJ,23 45 
Cınıene musıkial, 24.2S Cazband. 

Beri in 
841 Kh.z. 357 m. 

l:ı 20: Radyo orke~traııı ve korosu. 20.45: 
~Yumlar. 21: $nrkılı konser. 23: Duyum· 

• 23.20: Spor duyuntları. 23 45: D ns. 

Belgrad 
686 Khz. 437 m. 

~· 20 30: Ulusııl ya1tnt 21 ı Varıovadan na· 
ıl. 21.30: Pllk. 

Varşova 

223 Khz. 1345 m. 

musikisi, Sozlcr, pllik. 20.35: 

~:a-;~~ıliMiiiiii~~or.t::~·" ı ı r 
lar 23: kcklim. %3.15: Scnfonılr konser. 
24.05: Dans. 

Viyana 
592 Khz. 507 m. 

20.0S: Genç bcsttklr eaerlerl. 20.35: 
Sarkılar. 21: Leh halk musıklai (Vareovn
ıan) 21.30: Viyana musiki popurisi 23: 
uyu~ar. 23.25: Danı. 24.35: Sözler. 24. 

SO: Vıyana Kuartet musikisi. 
Par is 

180 Khz. 1648 m. 

DUn limanımıza gelen vapurlar 
şunlardır: 

Karadenizden: (Erzurum) 
Bartından: (An tal ya) 
Karabigadan: (Mersin) 
Bandırmadan: (Güln:hal) 
M udanyadan: (Asya) 
bmittcn: (Güzel Bandırma) 

Dün limanımızdan şu vapurlar git-
miştir: 

Bartına: (Kemal) 
Ayvalığa: (Mersin) 
Bandırmaya : (Saadet) 
Karabigaya: (Bandırma) 

': Atten) 

Bugün limanımızdan gidecek va-
purlar şunlardır: 

Mudanya ya: (Tayyar) 
Karadenize: (Kemal) 
Bandırmaya: (Saadet) 
Karabigaya: (Bandırma) 
Mersine: (Çanakkale) 
Ayvalığa: (Mersin) 
Karadcnize: (Erzurum) 

~2: NapoJ:ron'un c1olumanun yıl dönil· 9 ru munasebetilc asker mızıkası. Duyum-
~[; 23.30: Hava raporu. 23.35: Dans mu
•ı.Q . 

itfaiye 
Te 'e fon la rı 

sı. 

• Sinemalar, 
Tiyatrolar 

• .y. Saray : (Unutulmuş Senlo-
111) ve ( Libelay) 

"' Türk: (Patron olsaydım) 
\1c (Gizlenen ıztrraplar ). 

f stanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Osküdar itfaiyeıi 60625 

Ye9ilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Pa111bahr.e, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
naJr mıntakaları için telefon santra• 
hndaki memura (yanaın) kelimesini 
söylemek kifidir. 

Ticaret kanununun 386 ıncı mad
desi ahkamı mahsusasına ve şirket 
nizamnımei dahilisinin 9 ncu f;n;lrna 
müteallik ve temas edebilecek husu 
satın müzakeresi ve karara raptı nıuk 
tezasına göre sermaye! tirketin dört
te üçünU temsil edec'k mıkdarda his
sedarın huzuru icab ccler. 

Gerek ataleten cerek veklleten iş
tirak edebilmek için hiHcdarların 

15akal yüz hisseye malik olmaları ve 
hisse senetlerini nihayet 22May1193S 
çarşamba günü saat 15 e kadar Şir
ketin Ayvansaraydaki İdare Mcrkc
einc yahat So~:cta Komtrçiyıllc Dô• 
riente idarehanesine tevdi "tmeleri 
lbımdır. Tevdi edilen hisse senetle· 

rinc mukabil ashabına duhuliye vara· 
kası ver.lecektir. 

İDARE MECT.!St 

Evvelce Pangaltıda Erkence cad
desinde Türkbcyi aokaiında 41 No. 
lu Margarlt apartımanrnın 8 No.lu 
dairesinde oturmakda iken hilahara 
Yunanistana gidip mezkur mahaldeki 
ıkametglhı bilinemeyen Aleksandı
roı Sidlropulosa. 

( 
~ Sümer: (Cenub Kızı) ve 

Bıtmemiş Senfoni) 
"' Melek: (Güzellik Enstitü- O 

8iİ) ve (Sevgilinin Son Sesi) 

Hastane adresleri 
ve Telefonları 

İstanbul ikinci icra mcmurıuğun
dan : Temistokli Korovinidinin 
1· 10-926 ve 19-1.931 tarihli scnedata 

müsteniden zimmetinizde alacaiı ol
duğunu iddia eylediği 488 dört vüz 
seksen sekiz liranın temini için hlsse 
li olarak ıssı olduğunuz Beyoğlunda 
Asmalı Mescit mahallesinde eczacı 
cıkmazı cadde! kebir v' Me.?artık ıo 
ka ğında eııki S, 5 mUkerrcr 7, 43,45, 
368. 368 mükerrer yeni 3, 5, 7, 57, 12 
numaralarla murakkam g.tvri mcnku
Ultm haczine dair aleyhinize lıtan
bul asliye mahkemesi birinci hukuk 
dairesinden istihsal ve beuyl infaz 
dairemize tevdi ve 934-8 ı 07 dosya 
numarasına kaydedilen 28-11-934 ta
d. ve 934-404 No. lu haczi ihtlvati 
knrarnamcıi Tapuya tcbli~ ve k~yfi 
yeti hacız mezkur gayri menkulAt Jca. 
;ntlarına işaret olunmak aurctill' ifa 
ve ikmal kılınmıt ve csaa hakkındı 
vaki takip üzerine olbaptakt maddei 
kanuniycye tevfikan tarafın•zı tebli· 
ği için muktezi ödeme emri ikamct
~ahınrzın meçhuliycti hınbile biray 
hak_l~ı. itiraz tayini suretile ti1ncn 
teblıgıne kaııar verilmiş olmakla ta • 

(; İpek: (David Golder) ve 
aşayan Olüler) 

d Tan: (Dans Rüyası) ve (Çar
aş) 

111 
.y. liale: (Aysel • Bataklı Da· 
1rı Kızı) 

(; .. Elhamra: (Benli Kadın) ve 
ulya/r Dudaklar) 

"' Süreyya: (Savaş Şarkısı) 
v "'Alemdar: (Işıklar Sönünce) 
c (Canlı getir) 

(; Milli: (Sokak Çiçeği) ve 
l:lrzanın Maceraları) 

Cerrahpap hastanesi. Cer· 
rahpafa 
Zeynep Kimi] hastanesi. 
Osküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doiumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hallanes.i. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reta· 
diye k19lası 
Etfal hastaneıi. Şi9li 
Haydarpa9a Nümune has· 
tanesi 

21693 

60179 

2455.l 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 
~ liiıtf: (/tto) ve (Kazaklar) 

~d ııı Şık: (Hata) ve (Jsimsiz O 
anı) 

Çabuk sıhhi 
yardım teşkllAtt 

- Asya: (Ekmekçi kadın) 
(']''* Alkazar: (Cici Berber) ve Bu numaradan imdat oto-
~cu kız) mobili istenilir. 44998 

Askeri Tıbbiye Mektebinden: 
c Askeri Tıbbiye Mektebindeki nümunesi veçhile ah~a-
a}( olan 51 kişilik beyaz karyolanın muhammen fıatı 
"1~7 lira 25 kuruştur. Mezkur karyolal?rın 7-5-935. salı 
~nü saat ı 4 de Beyazıtta Askeri Tıbbıye mekte~ı S~-
0 tı~Inıa komisyonu tarafından alınacaktır. İsteklılenn 

tünde gelmeleri. ( 2294) 3262 

rihi ilandan itibaren me.ıkQr müddet 
zarfında 934-8107 dosya numarasile 
:'ÖZ veya yazı ile milddeabih borcun 
tamamına veya bir kısmına karşı ka
nuni bir itirazda bulunmadığınız ve· 
y~hut borcunuzu vermediğiniz tak
dırde mezkur müddetin bitmcai hr 
!inde cebri icra suretile devaını mua. 
meleye başlanacağı malumunuz cl
nıak ve ödeme emrinin tebli~i ma· 
kamına kaim olmak üzere keyfiyet i
lanen tebliğ olunur. (1115t) 

. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
l2.30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Kışlık telefonu 21044. 

3220 

3224 

D. No Stmti H mahall~ai Sokağı 

.,..<!!./ . 

-~~"'44r . ~ "°-<\s / 

Emlak No Cinsi ve hiıı eı:I Hlueye göre 

muhatnm n K. 
2365 
3801 

Akaaray Langa lğntbey lnırahor caddesi 36 
Eskı ve 

35, 28 metrk ar 281 açık arttırma 

3939 

4133 

4151 

4179 

4179/1 

Eakı ROatem pata 
Veni Tabtakale 

ErenlıBy Çatalçefm• 

Ortaköy 

Tophane firuzafa 

.. 

Balkapanı 

caddui 

Çatalçe4me 
Ali puşa tariki 
Üçüncü ıokak 

Çatalçeşme Ali 

paşa tariki 
Eski Karadut 
yeni Akarsu 

" 

Bila bava kAgir dük· 2SS 
yeni 25 kanın 10/144 hisıeai 
Eıkl 11·15 161 metre arsa 
Harita 67 
4·6-8-10-12 1593 metre arsn 
14 .. 16-18·20 

Eski 11-15 103 metre arsa 
harita 66 
Eski 28 Kagir dükkanın 
yeni 46 1/2 His. 
Eski 30 Kagir dükkfinın 

yeni 48 105/l20 hissesi 

200 

796 

124 

536 

810 

" 
,. 

" 

" 

" 
" 

4779 Bostancı Çatalçetme Çalalçe~me Ealci 11 .. 15 222 metre arsa 268 ,, 
Yo~gat yolu Harita 48 

5879 Ortaköy Üçüncü orta Eaki 25 112 metre arsa 112 
" 5880 ,, ikinci orta Eski 17 187 ,, 112 
" 5881 .. " Eski 15 264 " 158 ti 

5882 " Üçüncü orta Eski 22-24 373 ,, 22~ ,, 
Yukarda evıafı yaıılı iayri menkuller on giln müddetle satışa çıkarılmıştır. fhnlcleri 16-5-935 

tal'ihine tesadOf eden Per.şf me gilnü saat on dörttedir. Satış münhasıran 

lstanbul üc;llncU icra memurluğun· 
dan : üç yeminli ehli vukuf tarafın· 
dan 2000 lira takdir edilen 46 metre 
murabbaı mesahalı beş oda iki ~ofa a 
ralıkta müıtcrek kuyu ve terkos, e
lektrik teıiaatını havi Bc)oğıunda 
Kamerhatun mahallesinde Tir§t so • 
kağında eski ve yeni 6 No lu evin 
yarım hissesi müzayidcye çıkarılmış 
olup 22-5-935 tarihinde ~artnamesı 
Divanhaneye urlarak 8 haıiı·aıı 93S 
tarihine müsadif cumartesi r.unü 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul iİ· 
çüncU icra dairesinde birinci aç·k art 
tırma ıuretile saMlıcıktır. Dclliliye 
resmi müıteriye müterakim vergi ve 
vakıf ic:aresi ve belediye rüsumu nrt· 
tırmı bedelinden çıkarılmak ürere 
borçluya aittir. Birinci arttırmada 1 
muhammen kıymetin yüzde 7 5 i niı-
betinde alıcı çıkmadığı takd.rc1e en 
son arttıranın teahhildil baki kalmak 
üzere arttırma on bet gün tnUddetle 
te.ırıdid edilerek 23 haziran 93~ tarihi 
ne müsadif pazar günü ayni saatte i· 
kinci artırması yapılarak en ı:ok ar
tırana ihale edilecektir. 2004 ·No !u 
icra ve iflas kanununun 126 ıncı mad 
dcıine tevfikan gayri menkul üzerin-

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

işletme 

Birinc;İ münakasası feshedilen ve muhammen bede
li~~ mıktarı aşağıda yazılı karpit 20-5-935 pazartesi gtl
nu saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040 625 liralık muvakkat . ' 
temınat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
k~nunun !Jördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ma
~111 kanunı bul9nmadığına dair Beyanname ve teklifler 
ıle ayı:ı ... gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine ver
melerı lazımdır. Bu işe ait şartnameler para ız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde \'e An
karada Malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. ( 2 3 6 2) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira 

Karpit 75 Ton 13875 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

1 - Galatada Köprü başında 30 No. Cenyo gazino
su ve üstündeki birinci kat. 

de ipotekli alacaklılarla diğer aliıka
darların irtifak hakkı ıahiplerinifl bu 
haklannı faiz ve muanfa dair olan 
iddialınru illn tarihinden itibaren 2 
yirmi gü~ i~inde eyrakr müibitl'lcrile 1 
beraber bıldırmelerı aksi halde hakla- 1 

Boğaziçinde Sarıyerde Mehmed Kethuda camii 
altında bir göz kayıkhane. 

rı tapu ııicillerilc ıabit olmadıkça 
ıı•tıı bedelinin paylaşmasından hariç ı 
kalacakları daha faılı malumat nl· 
mak iateyenlerin 934-1653 No. Uf' dal 
remize mUracaatlan ilin olunur. 

(11154) 

Yukarıda yazılı gazino ve kayıkhane teslimi tarihin
den itibaren birer sene kiraya verilmek üzere açık arttır· 
maya konmuşdur. İstekliler 11-5-935 cumartesi günü 
saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Varidat Kale
mine gelmeleri. (2283) 



, 

lG ====================================================T A N=============================================== 5 - 5 - 935 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
Rotbart-Luxuosa zevkı selım sahibının traş bıçağıdı• § = 

ı ~ ---- --
Rotbart-Luxuosa yüksek tabakanın traş bıçağıdır. § ------ -·-Rotbart-Luxuosa dünyanın en tanınmış traş bıçağıdıı ~ ------- Rotbart-Luxuosa dünyanın en pahalı traş bıça~ıdır ~ , ---- -
Fakat Rotbart.Luxuosa diinyanın en ucuı traş bıçağırlıı§ ------ -

=:eutün ecza depolarında ve. büyük ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında bulunur § 

51111111111111111111111111111111111111 ~ 10 adedi 150 kuruştur. ~ 11111111111111111111111 3315 111~ 

• Cb-KME;K • 
iST E;;tvl ı;; ~S t;N 

BiR 

~UM BARA 
AL 

'•ADA::>AzAQ.ı·T~RK TICAQET· 6ANK~I • 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih -

coğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, al
manca, İngilizce muallim muavini olmak isteyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazartesi günü İstan
bul Üniversitesinde başhyacaktır. · 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları , 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olma

maları, 
C) -Hüsnühal erbabından oldukları. cinayet 

ve cünha' nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
kayıddan müstesna olub mensub oldukları Daire amiri
nin vereceğ"i vesika kafidir ) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
mani vücud arızalarından sa1im olduklarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

Muallim mektebinden mezun olan1ann en az iki 
ders senesi' muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları 
takdirde 1 702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavin1iğine tavin ediJeceklerdir. 

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir 
istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya, 
şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya ve

sikalarının asıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli 1iaarif idaresinden nümunesine tevfi

kan tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve f o

toğrafh fiş, 
F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz 

fotoğraflar, 
Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Ve

kalete gönderilmiş olması lazımdır.,, Bu tarihten sonra 
Vekalete gelmiş olan veya evra}.<ı müsbitesi noksan 
gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yaoıl-
mıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. ( 195 7) 3241 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedelı 

6 l 6 liia olan ( 2 200) adet komple telgraf fincanı ac.;ık 
eksiltm<!ye konulmuştur. 

Eksiltme l O Haziran 935 tarihinde pazartesi ~ünü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

1stekli1erin Ticaret odası vesikası ve 46.20 liralık mu
vakkat temi:ıat]arı ile aynı gün ve saatte komisyonda 
bu1unma1an lazımdır. 

t stckliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak An
karada bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

{2133) 3244 

Istanbul Itihalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

' Istanbul Gümrüğü için 4 aded itfaiye merdiveni ile keza 
iki aded demir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca mü
nakasa ve ithalat kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrası 
na müsteniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan 
talih olanların pey akçesi ile münakasaya gİrebliecek şe· 
raiti havi vesaiki yedine alarak 6 Mayıs 935 Pazartesi gÜ· 
nü ıaat 14 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil 
Komisyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (2077) 

3243 
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lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatı 36 kuruş o
lan 70000 metre minder kı
lıflığı bez kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 1 Mayıs 
935 cumartesi günü saat 11 
dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
1890 liradır. 

4 - Şartnamesini 16 6 
kuruşa almak isteyenler her 
gün öğleden sonra komis
yona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi
nat mektubu veya mak
buzlariyle kanunun 2,3 ün-
cü maddelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
!:>aat evvel Ankarada M. M 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 2 1 4 9) 

3253 

lstanbul Levazım 
Amirliği il3nlar1 

Yüzbin kutu et konser
vesi 7-5-93 S salı günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına 
caktır. Tahmin bedeli beher 
kutu 45 kuruştur. Şartna
mesi 225 kuruş mukabilin· 
de Komisyondan alınır. Te 
minatı 337 5 liradır. Eksilt
mesine gireceklerin belli 
günde ve saat 14.30 a kadar 
tekliflerinin şartnamesinde 
yazıldığı veçhile Tophane
de Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 199 2 ) 

3247 

İstanbul 2 inci icra memurluğun· 

dan: Haciz edilip para va çevrilmr-· 
sine karar verilen masa, koltuk. yazı 
makinası açık artırma suretilr 

8-5-935 çarşamba günü saat 17-18 .ze 
kadar Galata. Kara Mustafapaşa caJ 

desi İktisat Hanında satılacağından 
talip olanların mahalinde bulunacak 

memurine müracaatları ilan olunur. 
. {11143) 

BUDAPE TE~VIYANA 
Seyahati 

fstanbuldan Peşteye seyahat müddeti 
hususi trenle bir geceye indirilmiştir 
hareket 25 Mayıs sabahı olacakbr. 
Peştede beş, Viyanada ü~ gün ikamet 
tenezzüh seyahat ücretine dahildir. 

Şimdiden kayıd İftİn 

rlATTA: Acentalarına müracaat ediniz. 

1 'l"ıı.lo . N=-tt~ lc;t;,nhul - T@• 44Q14-4451.t 

'
C'CS - • N -c -> ca ... 

ca 

... 
1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 

PROGRAMI 

N 
CD 
~ 
'-

GİDİŞ - GELİŞ CD ::e 

C1' 
:c 

19 3 5 yılının 1 Mayısdan sonra -C'CS 
İlk Son (1) 

No. S ı n ı r 

10 Şi:ıli • Tünel 

11 Şişli - Be.> azit 

12 Harbiye· Fatih 

12 A Harbiye - Aksaray 

15 Taluim • Sirkeci 

16 Maçka • Beyazit 

16 A Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 

17 A MeciJiyeköy-E.önü 

19 Kurtuluı - Beyazit 

19 A Kurtulut·Eminönü 

23 Ortaköy • Akaaray 

34 Betiktaf • Fatih 

32 T opkapı - Sirkeci 

33 Yec\:kule - Sirkeci 

37 Edimekapı - Sirkeci 

~ -

KALKIŞ 

( Şişliden · Tünele 
( Tünelden • Şişliye 

( Şişliden - Beyazita 
( Beyazittan • Şişliy<. 

( Harbiyeden - Fatihe 
( Fatihten • Harbiyeye 

( Harbiyedcr. - Aksaraya 
( Aksaraydan - Harbiyeye 

( Taksimden - Sirkeciye 

( 

( 
( 

( 
( 
( 

( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 

( 
( 
( 
( 

Sirkeciden - Taksime 

Mac;kadan - Beyazita 
Bcyazittan . Mac;kaya 

Şişliden - Eminönüne 
Mac;kadan • Eminönüne 

Eminönünden - Maçkaya 

Şişliden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şişliye 

Mecidiyeköy - Eminönünc 
Eminönünden· Mecidiyek. 
M ecidiyeköyünden· Eminö. 
Eminönlinden-Mccidiyek. 

Kurtuluştan • Beyazita 
Beyazttan - Kurtuluşa 

Şişliden - Eminönüne 
K urtuluştan-Eminönüne 
Eminönünden - Kurtuluşa 

Bcşiktaştan · Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 

( BC6CkTcn·l!imtnonane 
( Eminönünden·Bebcğe 

( Bebekten • Beşiktaşa 

( Ortaköyden-Aksaraya 
( A.ksaraydan-Ortaköye 

( Beşiktaştan·Fatihe 

( Fatihten·Beşiktaşa 

( Aksaraydan-Topkapıya 
( Topkapıdan-Sirkeciye 
( Sirkeciden-Topkapıya 

( Topkapıdan-Aksaraya 

( Aksaraydan· Y edikuleye 
( Y edikuleden-Sirkeciyc 
( Sirkeciden-Yedikuleye 
( Yedikuleden-Aksaraya 

( Aksaraydan-Edirnekapıya 

( Edirnekapıdan-Sirkeciyc 

( Sirkeciden-Edirnekapıya 

( Edirnekapıdan-Aksaraya 

Ara 

3' 6' 
9' 

12' 
26' 

5' 7' 
9' 

14' 17' 
28' 

5' 

5'8' 
17' 

7' 
14 

8' 
12' 

21' 

6' 9' 
17' 

7' 
ıs· 

6' 
v 

20' 

s• 
15' 

7' 
14' 

5' 
8' 
16' 

6' 
10' 

16' 

5' 
10' 
15' 

----
Hem kendisi ıstırap çekiyor, 
hem de başkalarını üzüyor 
Devasız bir dert mi ? 

HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli bir 

baş ağrısı 

G iPi 

Kalkış Varlj 

5 40 
6.00 

6.20 
7.02 

6.30 
5.46 

6.40 
6.00 

7.lS 
7.35 

6.15 
6.55 

6.10 
7.10 

6.40 

625 
6.SS 

6.45 
7.17 

14.28 
15.00 

6.00 
6.45 

6.05 
7.05 
6.35 

S.2S 
5.3S 

5.55 

-.-
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BÜTÜN ISTIRAPLARI OIND'RIR 
Diş, sinir. adele, bel ağrılarını üşüt 
mekten mütevellit sancı ve sızılar 

keser . Gripe nezleye karşı çok 
müessirdir 

dutun eczanelen 
bulunur. 

GRiPiN: 

Fiata 7,5 

Radyolin Diş macunu fabrıkasmır. mutehassıı; 

kimyRjt't"rleri tarahndan İmal edilmı ktedir. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası 

D) 

ve ADE vtl IKT DARI 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda l 50 kuruştur. 
Adres Galata posta kutusu 1255 

3236 

ğundan : Bir borçtan dolayi mahcu% 
olup paraya çevrilmesint" karar veri· 

len ev eşyası 7-5-935 çarşamba günil 
saat 9-10 da Beyoğlu Kamerlıatun 

Arslan sokak 19 No. lu evir- açık 
arttırma suretile satılacağından is

teklilerin mahalindeki memuruna mü 

racaa ti arı ilan olunur ( 11ı44) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 

kemesinden : Taksimde Cümhuriyct 

meydanında 54 No. lu evd! otur· 

makta iken 12-9·935 de ölen ölü Ha· 

yati oğlu Tarik Hayati'nin terekesine 
mahkemece el konmuştur. İlan gü
nünden başlamak üzere alacaklı ve 

"ereceklilerin bir ay ve mirascıbrın üç 

ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine müraı;aatl m ve 

vaktında alacaklarını kayıt ettirme· 

yenler hakkında medeni kanur.un 561 

ve 569 uncu maddeleri l,ükmünün 

tatbik edileceği ilan olunur. (J 1143) 

İstanbul S inci icra memurluğuna: 
Mahcuz olup paraya çevriJmesine ka· 
rar verilen bir adet ceviz kaplama ve 
dolaplı ve wnalı büfe, bir adet açılıt 
kapanır orta yemek masası, altı <t · 

det Üzerleri muşambalı yemek isk.:m 
!eri bir adet çerçeveli kristal ayna, 
bir adet üzeri kumaşlı şezlonf! bir 
adet yol hahsı . Sekiz mayıs 1935 ta
rihinde müsadif çarsamba günü saat 
13 ten 14 de kadar Beyoğlunda 

Hristaki pasaJinda a<jık artırma ile 
satılacaktır. Almak isteyenlerin giln 
ve vakit mezkfirda mahaline h.ızır bu 
lunacak memurine müracaatlarım i· 
lan olunur. (11147) 

İstanbul as 6 ıncı hukuk mah· 

kemesinden : Yekta Görgü tarafın· 

-lan karısı Samatyada Narlıkapı cad· 
riesinde 108 sa vılı evde oturan Cerni· 
le aleyhine açılan boşanma davas ın· 

da müddeialeyhin ikametgahı m : (• 

bul olduğundan hukuk usulü mahke• 
meleri kanunun 141 inci maddesi rnu 

~ibince arzuhalin 15 gün müddetle 

ilanen tebli ğine karar veriJmiş oldu· 
ğundan bir nüshası mahkeme divnn· 
hanesine asılan dava arzuhalint' ilan 
tarihinden itibaren 1 O gün içinde ce• 
vah verme!li lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(11150), 


