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2 lrıcid• ı Peyami Safanm fıkrası -

Orhan Selamın oztürkçe fıkra-

HiikUmet Pazarı Tatil Günü Yaptı 
111 - Şehır haberleri. 

3 linciide : Ankara muhabirlerimizin te
lefonları - Aııaoııtu Atıme
din yazısı - Feleğın fıkrası 

4 ilnciade : Aziz Hudayi Akdemirin ·:siz
de Casu:ıoıuk.. adu esen -
Kendi kendimize çattyonız. 

iRTİCA ŞEBEKESİ 

S İııcide : Siyasal icmal - Balkan mıı
ha bırlerimizin mektupları ve 
ajanslarm son haberleri. . 1 lllclda : Hitler'in "Ka,,..am., adlı kıta
bmın tercumcsi -Sarı Bal
Dıinya sryasasL 

Antalyada Dört Kişi Yakala
narak ispartaya Gönderildi 

[Hususi Muhabirimiz Bildiriyor] 
t incide : "Tıirk kuşu" kıırslaraun aeı-

• • ]ışına ait resimler 
1 ıacıde : Ekonomi 
• 11ncıuda : lzmır sayfan 1011acuda: Nizameddin Na:rifln '"Fatih Is· 

tanbula nasd aldı?.. tefrikası 
- Sevi,enler. evlenenler "'."'" 

ll incide : Briç dersleri - Buyuk bı · 
artistin sevda maceralı~ 

~2 İnci\ie : Özdıl - Sağlık öiütlerı. 
13 iincüde: Kadm, ev, moda. 
4 fincüde: Kızıl Çember. 

ıs İncide : Paydalı bilciler. 

KARAGÖZ 
Batık, asırlarca, divaın dili ve 

tndecun kafasile eğlenip dur
du. Karagözü gülünç sanmayı
llıı: Ö, halkın sağduyusudur ... 
l\...Kara~öz, Haciyvad da. b.~ 
VIH1\a.n1ı ve osmanlıcaya gül
diirür. 

- Ben, bendeniz, ben hiki
Payiniz_ 

karagözün öksürüğünü işitli
l'or muswıuz? 

liaciyvad ıınna sözler, lstaın~ 
buiiıı cümleler, önii .iliklı, fesı 
kaşında nil.ktc:lerle konuşur. Ka- Antalya, 5 - 1 rtica h' ·'lesi• 
'llıgö'- biraz yutkunduktan son- nin merkezi Ispartadır. Urada 
~ I§kırlağı ensesinde, b a ğ r 1 Said Kürdi ismindeki adam ken 
lçrık, ve ağzı ile beceremediği disine Bediüzzaman ismini ver
lçin elinden cevab verir. m/ş, gizli bir tarikat kurmuştur. 

O zamanlar, bizde, kitabı Ha- lspartadan 6Österilen lüzum Ü· 
tiyvad yazdıgı, şarkıyı Haciy - zerine burada mektuplastıkları 

~c~Dıijiahjaiid~ool°'ruills'wuiklei'lniildiiimWtiziefigu~·ilıl·ı-"+~H~aii&lılainiiyiiailtiaiaiinm~-ır.Vr. 
lnemek için, Haciyvada güler_ lar mevkufen lspartaya gönde-
d.k rildiler. Ac:çı Antalyada, Müftü 1 • :ıt 

kitıf>et ve tecvid bilmeıen de "Korkutelinde" tevkil edil· 
baldın çıplak! Peder diyeceı{i miştir. 
~erde, kabasaba, baba, mah
:~ınu kemteri yerine, ırgad gi
ı oğlum diyen poturlu! ... 
Ç ü tı k ü biz yedi yaşımızda 

'lızun pantalon. hani şu arıkasın
daki mahmuza basınca potinden 
~ kundura giyerdik. 

1906 bayramlanru hatırhyo -
l'llnı: tekne salıncaklarda mah
:~lllu lremteri'leri kolan vunır-

IL-:- Arzı ubudiyet ve takdimi 
'lltiramatı faika eylerim. 

Eter siz bunu: 
- ~opuk tozunuza ilstlin 

":vııiarımı sunarun. diye çevir
'beye kalkarsanız, nehaventten 
!r._t:ra yapılabildiği kadar, dili -
~. türkçeleıtinniş olursunuz, 
i~ 

1 
Haciyvadm bir başka tür-

liı,O~hca yalnız bir kalıp de 
bır ruhtur: Ösmanhca yaz

;:: değil, belki daha fazla os
lı lıca düşünmekten korunma 
}'ız. • 

t llatr kültürüne yakın olan 
llı:rb~özün, halkın dilidir: yal
lat ıraz işlemek, yetiştirmek 

er. 

)i '":" Ben bendeniz, ben hakipa
nız .. 

ı-. ...... Ben kulunuz, b e n a y a k. 
-vprağınız .. 
~epai birdir. 

ll!t. •~at bunun türkçesi a:~~ .. a· 
,.,1 dık bakan göz. çıplak gogus, 
dii;n düşünen kafa gibi düm-

' &adece: 
...... Bent d' . ır. 

Falih Rıfkı ATAY 
[ULUS) 

o 
Ispartada meydana çıkanldı

ğmı dün haber verdiğimiz" irti
ca şebekesi ile bu şebekenin ele 
başlan hakkındaki tahkika.ta 
devam ediliyor. Böyle bir şebe
kenin gizliden gizliye çalışması 
ve kendisine kuvvet araması u -
mumi bir nefret ve teessür uyan 
dımıı§tir. 

Gizliden gizliye fesat karıştı
rarak irtica zehirini el altından 
yaymak gayesini güden bu ah
makların rejim aleyhine baş kal 
dım1afı tasarladıktan anlaşıl .. 
maktadır. Tahkikatın derinleş. 
tirilmesi bu ıef er de ele başılı
ğa geç~ şeyh Bediuzz~man 
Saidi Kürdi'nin din perdesı al -
tında Milis, Antalya ve civann
da üç beş mürit peydahl~ 
iıe başlamak üzere bulundugu
nu göstermiıtir. 

Şebekenin aza ve müridi ola
rak Milista yakalananlardan 
başka Antalya ve Isparta da ~· 
zı tevkifler yapılmıştır. Tahkı- · 
kat, bugünlerde t~amen ayd~n 
lanacak milrtecıler adaletın 
pençesi~e teslim edileceklerdir. 

S•ldl KOrdT kimdir ? 
Bu şebekenin reisliiini yapan 

Saidi Kürdi, Şeyh Sait .isyanın
da pannagı görüldiliü ıçın ls -
tiklil mahkemesince mahkum 
edilen ve lspartaya sürülen alt
ını§ beşlik biridir. Mütareke sı
ralarında lstanbulda bulunmuş
tur. Kulaklarında küpe.• başın -
da ye,il sankh bir keçe külahı, 

Şeyh S•ldl KUrdT 
sırtında kısa bir kürt abası ile 
sokaklarda gezer, ötede beride 
konferanslar venneğe çal!fırdı. 
KelJdisine Ummi Alim ve fair 
lakabım vermişti. Bir aralık Da
rillhikem reisliğini yapını' 
(Kürt taali) cemiyetinin baım~ 
da çalışmıştı. 

Bir Kürt otoriteri olduğu ka
naatini benimsiyen Saidi Kürdi, 
en son Şeyh Sait isyanına kant
mıı, mahkumiyetten sonra Is -
partaya sürülmüştür. Son hidi
se gösteriyor ki bu adam rene 
siyasi ve dini emellerini yayma
ğa yeltenmiş ve bir kaç cahili de 
kendisine uy.durmaktan geri 
kalmamıştır. 

RESiM LERi 
7 inci Sayfada 

AN KARADA 
TÜRK KUŞU 
MERASiMi 

Tatil Günleri' Parti Proğramına 
Pazaroluyor Konan Yeni Esaslar 
[ H u s u s T m u h • b 1 r 1-

m l z bild'riyor] 
Ankara, 5 

HükfJmet ekonomi bakımın -
dan zaten tatil ile geçmekte o
lan pazar gününün bundan böy-
111 cumanın yerine halta tatili 
giJnlJ olarak kabul edilmesine 
.kantr vermiıtir. Bu hıuusta ka
mutaya verilmek üzere bir ka
nun projesi hazırlanmı~tır. 

Bu proje esasl•rrna göre cu
martesi günleri ak§ama kadar 
dükkanlar açık kalacaktır. An. 
cak devlet d•irelerinde, mlllhak 
ve husasl bD.tçelerle idare edilen 
müesseselerdttki memurlarla 
fabrika, sanayi müesseselerinde 

[Arkası 3 üncüde] 

Kredi fonsiye kurulacak • KHylUye toprak veri!ecek· 
MUstehlik aleyhine fiyat birlll)I yapbrllmıyacak - Köy 
mektepler! açılacak • Gençlik teşkllltına mühim yer 
verilecek· Talebe cemiyetlerı siyaset,e uQraşmıyacak 

(Ankara hususi muhabirimiz biltliriyor) 
Ankara, 5 - Perşembe günU 

toplanacak olan Cumhuriyet 
Halk Partisinin Dördüncü Bü
yük kongresinde görüşülecek o
lan yeni program taslağında 
Partinin adı "Cumhuriyet Halk 
Partisi,. olarak tasrih edilmiş, 
Partinin ana vasıflarında bil
hassa devletçilik fıkrası tebarüz 
ettirilmiş, daha izahlı tarzda ge
nişletilmişti~. Programda kredi 
meselelerine daha çok ehemmi-

yet ven1miıtir. Bu arada esas ih 
tiyacı temin edecek bir kredi 
fonsiye tesisinin bqlıca itler a
rasında sayıldığı kaydedilmek
tedir. 

Programda topraksız Türk 
köylüsünü topraklandırmak için 
hususi istimlak kanunlan çıka
nlacağı ifade olunmuıtur. Proğ
ram taslağına amele, işçileri
miz, iş kanunlan hakkında yeni 

[Arkası 6' mcıdaj 

OLiMPiYAKOS, GÜNEŞi 2 -1 YENDi 

DUı --?ın en dikkate deOer enstantanesi: GUneş takımının beraber.ık 
aeyıaını Yunanhler bin mUtkilltla naall atlath.? [Yazısı 10 uncuda] 
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EDEBiYAT A NE OLDU ? 
Türk edebiyatı en kısır dev

resini geiçriyor: Şiir sustu ; ro
man, tefrika sütunlarmda, bir 
günü ertesi güne bağlayan yir
mi dört saatlik alakalan ve me
rakl<:ırı avlamaya koşuyor; ten
kidin kendisi değil, üzentisi, he
ve i, ~ünkü mevzuu da yoktur. 
Böyle giderre, bir kaç yıl sonra 
yetişecek nesiller için edebiyat 
denilen şey, mektepte kabasını 
görmüş oldukları ve hayatta 
ömeJ" ni hiç bul<?.madıkları lü -
zumsuz bir dersin hatırasından 
ibaret kalaca!::. 

Me~er, bedbinlerin "bizde e
debiyat yoktur!,, diye çırpm
dı.darı ve haylorıştıkları za
manl:ir, edebiyat tarihimize ye
ni bir fasıl ilave eden en verimli 
devre içinde imişiz. O zaman
lar, gözlerini her kıymete yu
marak edebiyat melo dramında 
kör rolü oynayanlarla mücade
le eden ben, bugün, onlara ka
tılmak endişesi içinde ümitleri
min son kırıntılarını da sımsıkı 
tutmağa çalışıyorum. O za
manlar, hiç değilse bizde edebi
yatın varlığı, gidi§i ve kıymet 
derecesi etrafında münaka~alar 
oluyordu; bugün edebiyat o ka
dar yoktur ki olup olmadığını 
konuşmağa bile ihtiyaç duymu
yoruz. 

Bu yokluk elbette geçicidir. 
Tersine beni inandırabilmeniz 
için Haritadan Türkiyeyi silme
niz lazım gelir. Ne siz bunu ya
pabilirsiniz, ne de ben edebiyat
sız bir millet fikrini kendime 
yedirebilirim. Ancak be'raber 
sorabiliriz: edebiyata ne oldu? 

Bana öyle gelir ki ürktü o. 
Edebiyat ürktü ve sindi. Ka

labalıkların önüne çıkabilmesi 

için kanunlc:ırma ve ananesine 
asgari bir saygı bekliyen edebi
yat, kendisini anlamayanlar ta
rafından hoyratça ve şaşkınca 

hırpalandığı devirlerde me~hur 
fildişi kalesine çekilir ve dııan
da alabura olan prensiplerinin 
müvazenelerini bulacakları gü -
ne kadar ba;mı pencereden bile 
çıkarmaz. Nasıl çıkarsın ki bü
tün hüviyeti parıltıya karşı has
sasiyetinde saklanan bu ay çiçe
ği, karanlığa küskündür ve sol
mamak için dı~arıda bulamadı
ğı gün ışığını kendi içinde ara
maya, yüzünü oraya döruneğe 

mahkumdur. 

Yoluna dikilmiyelim, aradığı 

ışığı kapatmıyahm, ki sinmesin, 
ki aramıza tekrar gelsin. 

Peyami SAFA 

Basm kurumu murahhasları 
25 mayısta Ankarada topla

nacak olan Matbuat kongresi 
hazırlıktan sürmektedir. Kon -
greye İstanbul gazetelerinden 
gidecek murahhaslar, yarın Ba
sın kurumu toplantısında seçile
cektir. 

"TAN" 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Neye yüzüme alık alık bakı -
yorsun? Fazıl, benim yirmi iki 
yaşındaki sevgilim ... 

Gene neye bakıyorsun? Ben, 
ne söylüyorsam yaz ... 

Fazıl, benim için çıldırıyor. -
du. Fakat buna, etrafımı da ı -
nandırmak lazımdı. 

Onu, eve çagırdnn: 
- Fazıl, sen nerede çalışıyor

sun? 
Bak, şimdi bile kahkahalarla 

gülüyorum. Evet, sevgilimin ne· 
rede çalıştığını bilmiyordum; 
anlamak hatırıma bile gelme -
mişti. 

Fazıl, bu sorusumun nereye 
dayanacağını bilmiyordu; kuzu 
gibi boyuncağızını büktü: 

- Bu sene mektepten çık -
tım, bir bankaya girdim. 

- Bankadaki işin ne? 
- Muhasebedeyim. 
- Ne aylık alıyorsun? 

Çimento fabrikası hisseclarfarı dUn gUrUltUIO bir top'anh yaphlar. Resmimiz toplantıyı ve toplanbya girmiyen 
hissedarlarm notere bunu tespit ettirdiklerini gösteriyor. 

Buğday yolsuz-
1 u ğ u tahkik~ı 

Vilayet idare heyeti, dü top 
lanmıştır. lstanbul Ziraat şn
kasrnca yapılan buğday alım ve 
satımına ait yolsuzluk tahkik 
fezlekesinin tetkiki bu toplantı
da bitirilmi~tir. ldare heyeti, 
bu meseleyi salahiyeti haricin
de görmü§, fezlekeyi Devlet Şu
rasına göndermeğe karar ver
miştir. Tef ti§ heyeti tarafından 
Bankada yapılan tahkikte mü -
dür Ahsen ile diğer be:, memu
ra i§ten el çektirilmişti . .. 
Duyduğumuza göre buğday 

alım ve satımı yolsuzluğu bü -
yük bir iş hdindedir. Devlet Şu
rası işi sydmlatacktır. 

Papas!arın 
Kılığı 
Kıyafet kanununun imam ve 

papas gibi din adamlarına ait 
kı~mı haziranda tatb~k oluna -
caktır. Kanunun tatbiki dola -
yısile elbise hazırlıklarını bitir
meleri lüzumlu görülen yerlere 
bildirilmiştir. 

Resmi mekteplerin ve izcile
rin giyecekleri elbiseler hakkın
da Külttir Bakanlığı ayrıca ta
limatname yapmaktadrr. 

Çimentocular gUruttU'U 
bir t o plan t ı yaptı:ar 

Dün Bakırköy çimento fabri
kası hissedarları gürültülü bir 
toplantı y.ıptılar. l\ıünakaşa1 ara 
yol açan bazı hisse senetlerinin 
hükumet kom:~erliğince kabul 
edilmeme~i olmu ... tur. D:.ihuliye 
kartları müdür tarafından im -
ı:alanmıyan 1 7 ki~i toplantıya 

alınmadıklan için noter ça~ ır

mışlar ve dı~arda kaldıklarını 

notere tcsbit ettirmi~lerdir. Bun 
lar Ekonomi Bakanlı~ına da şi
ka.yet yapacaklardır. 

Fazıl, utana ut:ına söyledi: 
- Onbes lira ... 
Çocuğum, neye durdun? O 

zaman, altın para zrunanıydı .•. 
Altın onbeş lira, bir ayhttı. Az
dı, fakl!.t ayhktt. 

Fazil'a 
-Çok az, ded·m. 

Sonra, tekrar sordum 
:- Annen, baban zcng1n mi? 
Fazıl, gene utandı: 
- Pek zengin sayılmayız. 
Çocuk, b7nim atıp savurma -

mı görüyor, yfü:Ume karşı: 
- Zengin"m ! 
Derneğe dili varmıyor ki! 
Nihayet dayanamadı: 
-Niçin soruyorsun? dedi. 

Onun omuzuna başımı koy -
dum: 

- Ben, bu haf ta kumar oy • 
nadım ve kaybettim. Şimdi çok 
fena vaziyetteyim. Bana, para 
laznn. 

Fazılın, bütün vücudu ürper
di. 

Başımı, omuzundan cektim: 
- Anlıyor musun? Bana, pa

ra laznn, dedim. 
Faz'll, kıpış kıpış yüzüme ba-

Sovyet san'atkAr
lan geliyorlar 
lmıirde bulunan Sovyet sa

natkarları çarşamba günü lstan 
bula geleceklerdir. Istanbul 
Halkevinin misafiri olacak sa -
natkarları karşılamak için bele
diye, C. H. Partisi, Halkevin
den ve konservatuvardan birer 
heyete seçilmiştir. 

Sanatkarlar Park Otelinde 
misafir edilecek ve bir hafta Is
tanbulda kalacaklardır. 

Hazırlanan programa göre sa 
natkarlar lstanbulda üç temsil 
vereceklerdir. Temsilin biri Hi
lfıliahmer menfaatine, iki tem -
sil de hnlka olacaktır. Halk t m
silleri bedavadır. 

TUrk havacıhğı iç'n 
Anb.r--"'1a. açılan Türk kuşu 

h.-urumunun ördüğü ntğhet-.ü 
zerine İstanbul ile Izmirdc de 
birer şube açılmasına karar ve
rilmi!i:tir. 

Ankarada açılan kurum ilk 
clcmanlarun yetiştll'dtkflm' 
ra bunlar İstanbul ve İzmirde 
çalı~acaklardır. 

En çok dört ay sonra İstan -
bul ile Imıirde de şubeler açıl
mış bulunacaktır. 

ilk Çin e:çisi geliyor 
Çin nükfunetinin yeni Anka

ra elçisi Hoiautsu yarın şehri
mize gelecek ve Ankaraya gide
cektir. 

Hızı ri lyas 
Bugün hızırilyastır. Eski tak

vimlere göre dün "Kasım., bit
miş, bugün yaz girmiştir. Hı
zırilyasın birinci günü kırlara, 
gezintilere çıkmak, kuzu ve hel
va yemek eski bir görenektir. 

Kfıgıthane, geçen devirlerde, 
bugün çok kalabalık olurdu. Hı
zırilyasta bilhassa Kıptiler bay
ram yaparlar. 

Dört. beş gündenberi kışı an
dırır şekilde fena giden hava da 
dün düzelmeğe yüz tutmuştur. 

kıyordu: 

-. Çok mu kaybettin? 
- Bin lira kadar. 
Çccuğun gözleri, biiyüyüver

mi ti: 
- Bin lira mı? 
- Neye bu kadar taaccüp et-

tin? :Pek çok para mı? 
eki, az para mı? 

- Pek çok denmez. 
- Bu parayı nasıl bulacak -

sın? 

- Bir kısım emlakimi karşı
lık göstererek borç para bulabi
lirim ama, bu, zamana muhtaç. 
Şimdi bana, tez elden bin lira la
zım. Bunu nasıl bulabileceğimi
zi diişünelim. 

Fazılın yüzü soldu, sarardı: 
- Nasıl bulabileceğimizi mi? 
- Evet ... Benim için böyle 

bir fedakarlığa katlanamaz mı -
sın? 

Fazıl, mütereddit duruyordu: 
- Katlanırım ama ... 
Sesim, alev gibi yanıyordu: 
- Aması da ne? ... Dünyada 

en yakın bulduğum, en cok bağ
landığnn, bir tek, sen varsın ... 
Müşkül bir zamanımda, senden 

Bir iddia 
Dün belediyede belediyeler 

bütçesinin tabı için bir I'!'lÜnaka
sa vardı. Kapalı zarf tile yap lan 
bu münakasaya üç grup iştirak 
etmiştir. Gruplardan birisi biraz 
geç kalmakla beraber yüzde 011 

beş eksiğine fiyat teklif etmiş· 
tir. Fakat, bu müracaat kabul e
dilmemiş ve münakasa b:n lira 
fazlası ile başka bir grupa ita
le edilmiştir. Fiyatı yüzde on 
beş kıran tabı müesseses; tekli
fin kabul edilmesinin zarm 7 ve 
kanuni olduğu iddiasındadır. 
Münakasa ve müzayedeler ka -
nunu mUtealılıltlcı c lnr't ~ckia 

saat için bu hakkı vermckt• Jir. 
Bu itibarla belediyenin 1000 li
ra fazlası ile işi başka bir grupa 
ihale etmesine itiraz eden ve bu 
iddiada bulunan müessese bele
diy ye bir de istida verıı i<-ti1. 
Belediye mümessilleri de kendi 
vaziyetlerini haklı ve ka:mni 
bulmakta olduklarını söy!e'l'•e -
tedirler. 

Kaptanların 
Tekaütlüğü 

Deniz yollan idaresile, Akay 
ve Havuzlar müdürlüğünde ça
lışan memur ve kaptanlann te
kaütlükleri hakkındaki kanun 
yakında Kamutayda konuşula
caktır. 

Verilen malumata göre !Byı
ha projesinde kaptanlarla me -
murların müktesep haklarım ih
lal eaen ba7.I hükümler olduğu 
görmüş ve bunların düzeltil -
mesi icin teşebbüslerde bulun -
mak iizere üç kişilik bir heyet 
Ankaraya gitmiştir. 

lstanbul mUddeiumumi'iği 
Münhal bulunan Istanbul 

müddei umumiliğine ağır ceza 
mahkemesi azasından Kemal i
le üçüncü ceza mahkemesi reisi 
Hikmetten birinin tayin edilece
ği söylenmektedir. 

bir fedakarlık isteyemez miy"m? 
Buna hakkım yok mu? 

Fazılın yüzü kızarmıştı, elini 
alnından geçirdi. 

Bugün olmuş gibi hatırımda
dır. Onun, o günkü hali, hiç göz 
terimin önünden gitmez. 

Ahu buruştu, düşündü, niha
yet başını kaldırdı: 

- Bu para, sana ne vakit la-
zım? 

Elimle işaret ettim: 
- Üç dört gün içinde ... 
O, düşünüyordu, ben, sesimi 

çıkarmıyordum. Düşiindü, dil ~ 
şündü: 

- Dört gün sonra parayı ha
zır bil ... 

Kalbim, çatlayacak gibi çar
pıyordu: 

- Nereden, nasıl bulacak • 
sın? 

lki elile ellerimi tutmuş, kıra
cakmış gibi sıkıyordu. İncinen 
derimin, etlerimin; biri birine 
geçen kemiklerimin acısını, sı
zısını duymuyordum. Onun a
vuçları, kızgın bir saç gibi yanı
yordu. Ellerimin sızısr, derimi 
yakan bu k1zgm sac alev, kalbi-

KÜÇUK HABERLER 1 

* Bulgaristanın Ankara S"fareh 
b"şk tıbı Nikol pcçef, dün Ankaraya 
gitmiştir. * Bir heyet dün Galata rıhtımının, 
Türk limanlanndan gelen vapurların 
yanı11tıgı, kısmında ikinci bir yolcu 
salonu yapılma na lüzum olup ol
m:ıdı nı tetkik etmi~tir. Henüz bu 
yolda karar verilmemiştir. 

* Gumrükler ve lnhi.sarlar müste
sarı Adil dün de İstanbul gümrükle
rinde bazı meselelerin tetkiki ile 
me"g 1 olmu~tur. 

* Şehird ki an yolların daimi su
rette tamiri işile uğraşmak için bir 
heyet aynlm tır. * Denizyolları idaresi müdürü Sa
cle<ldin, umumi heyet toplantısında 
ı ıılunıruı.k i n bugün Ankaraya gide· 
cclctir. • * Tlirkiye Turing ve Otomobıı 
Klöbü bugun saat tam 1 7 de yeni se
ne yarışları için bir toplantı YIC!Pacak
tıı. * B nfin lng"liz Kralı Beşinci 
Geor es'un t~h a çıktı nın yin li be
f.inci yı d"" i.ımü<iiır. Bundan dolayı 
scforethanede bir gardcn parti verile· 
cektir. 

:ı: Mu ne ··r n sc abat etmekte 
obn l er va bt 1 ati Glani TPtlil 
dün Bo azi ınde hır gezınti yapmı , 
Ayasofya muzeo:ini görmuştür. 

::: üniversite Tıp fakültesi do
çentlerinden Al!eddinin sıhhi mazc • 
reti üz:erine servisinin değiftİrilmesi· 
ne karar verılm"!ltir. Doçent Niyazi
ı•in de Tahran büyük elçiliği hekim
li •ine tayini k·ırarlasmıştır. * Hukuk Fakültesi talebesi ders 
senes"nin bitmesi dolay-&le Yalovada 
1:.ir tenezzuh tertıb etmişlerdir. Bu tc 
nezzlihte biltim profcısörlcr de bulu· 
nacak ır. 

:,': Ed"me, İstanbul ve Yunan mın
tnkasındon gecen istasyonlardan ge • 
len yolculardan giunrük beyanname
si al nıyordu. Bu, bircok zorluklar 
dogurduğundan yeni bir şekil diışu· 
nillmektedir. * Üniversitenin bütün fakültelerin
de tc ri at Mayısın 23 ünde nihayet 
lıulıcaktır. Ayın 27 sinde imtihanlar 
ba"I ı ac kt r. * Üniversite talebesinin ellerinde 
mat u k"taplar yoktur. lıtanbtil Üni
versite i rcktörlü ü talebeye kolaylı~ 
olm:ı ~ i~in t tk kata yarayacak bü
tün kitapfor n tercüme edilerek bas· 
tınlmasına karar vcrmistir. 

K"t pl r gelecek ders senesine ka
car bas im ş bitmiş olacaktır. * Periye Bankası hamilleri bir 
hafta evvel !stanbuldaki Türk - Fran 

mi serinleten bir bahar esintisi 
idi sanki ... 

O, gözlerini gözlerime dik -
mişti; göz bebekleri, beyaz ateş 
haline gelmis s~vr! ok uçları gi
bi gaz bebeklerımı yaka yaka 
deliyordu. 

Onun bakıslarından kork-
mustum: 

- Ne oluyorsun? 
D:yebildim. 
Fazıl, dişleri arasından kısık 

kısık ba -ırdı: 
- Bir şey olduğum yok. .. Şim 

di, bu p ra sana tazım deği1 mi? 
Senin namusun, şerefin için, bu 
pc-ra, ~ulunacal·, değil mi? 

Benı sılkerek ellerimi bırak
tı: 

- Nereden bulunacaksa, na
sıl bulunacaksa, bu para, bulu
nacak ... Anlıyor musun? A'rtık 
fazlasına karı ma ... 

Ruhundaki kabarış ve taş
kınlık o kadar icten ve mukad
desti ki oynadığım haince oyun
dan hem utandım, hem de ona 
imrenmekten kendimi alama
dım. 

Evrt. c-nrttN11m irnr,.,.,,l;,,.., 

YEMiŞLER 
Ağzımda yemişlerin tadı, gö

zümde yemişlerin boyası, bur -
numda yemişlerin kokusu du
yulur duyulmaz, tadılır tadıl
maz, görülür görülmez bir buğu 
gibi kımıldanmağa başladılar. 

Yemişler çeşit çeşit, yemişler 
tad tad, yemişler boy boydurlar. 
Ben onların birini birinden üs
tün tutamam. Hangisi hangi yıl 
dönümünde tomurcuklanır, hşn 
gisi hangi sıcaklarda, hangi ısıl
tılarda olgunlaşır, bu oluşun sı
rası nedir? Bilmiyorum. 

Al yanaklı elma mı daha ön
ce dalın,_dan kopar, yoksa bir sı
cak ülkeler güzelinin gözlerine 
benziyen mürdüm eriği mi? Bu
nu bir türlü anlayamadım. 

Yalnız üzümlerin yaz s.onun
da altın kütüklerden salknn sal
krm, iri yrldrz kümeleri gibi sal
landıklannı biliyorum. Yemiş -
ler vardır ki, kabuklarına doktır
narak, parmaklarımla duyarım 
onları, şeftali gibi... Kavunun 
kokusu tadından güzeldir benim 
için. 1 ncire gelince, onu ancak 
soyup, ağız dolusu yiyerek var
hğına varabiliyorum. 

Doktorlar diyorlar ki, yemiş 
yemek sağlık için birebirdir. 
Ben daha ileri gidiyorum, diyo
rum ki, yaratılmamış, uçsuz bu
caksız yaratılışın bağrından a -
dem oğlunun kopardığı en ozan 
sözlü verim yemişlerdir. Onlar
da çiçeklerin kokusu, etin yu -
muşak sertliği, suların serinliği 
ve güneşin yedi boyalı ışıltısı 
vardır. 

Orhan SELiM 

Makam maaşları çin 
Bakanlığın emri 

Knh.u. rnüfettişlerile, başmu
allimlerin makaın 1llaaşları ve 
kitlem zamları hakkında Otm 1s
tanbul maarif müdürlüğüne ye
ni bir emir gelmiştir. 

Kültür bakanlığı makam ma
aşlarının ve zamların kaldırıl • 
ması için bir şayia çıktığından 
ı..ı. . ....ı....... -·..,.. ı...--..-..,,...,. 

derhal öaşveka ete müracaat et
miştir. 

Bakanlık bu müracaatta ma
kam tahsisatı ile muallimlerin 
kıdem zamlarının kaldırılması
na dair kanun mevcut olmadı

ğından verilmesi icap cttiğioi 
bildiımiş, Başvekalet te Balfan
lığın bu noktai nazarını muva· 
fık bularak vilayetlere derhal 
makam maaşları ile kıdem zam· 
tarının verilmesini emretmiştir. 

sız muhtelit mahkemesine müracaat 
c!lerck belediyeden olan alacaklarm• 
dzn feragat ettiklerini bildirmişler ve 
bunu mahkemeye tesçil ettirmişlerdir. * Mrsır ve Yun.an lstanbul konso• 
loslan dlln ş~hfimize gelmi!lerdir. 

* Ccncvrede toplanan arsıulusal 
parlamentolar konferansı konseyine 
Türk murahhası olarak giden Eliı:iz 
saylavı Fazıl Ahmed ile Tokad aay
lavı NAz:rm dün lstanbula dönmUşler
dir. Konsey toplantısında 31 inci kon· 
feransın Brükselde ve Temmuz sonun 
da toplanması kararlaştrnlmrıtır. 
Türk grupu bu konferansa da iştirak 
edecektir. 

deyişime şaşıyor musun? 
Eğer onun heyecanım sen de 

görmü.ş olsaydın, bana, hak ve
rirdin. Bir insanın hayatında, 
böyle yüksek bir heyecan duya· 
bildiği anlar pek azdır. Hatta 
bazıları, hiç duymazlar, duyma
mağa mahkumdurlar. 

insanın ruhu, icten taşarak, 
kabararak sarsılması, yabana a· 
tıhr bir zevk midir? 

Durgun durgu::ı bakıyorsun, 
çocuğum! Görüyorum ki daha 
kalbin, bütün ruhunu, hüviyeti
ni yakacak k dar alev almamış 1 

Anlatıyordum, çocuğum ı E
vet... Fazıl, o gün, heyecanının 
mukaddes alevi icinde yanarak 
gitti. 

iki mi, yoksa üc giin sonra 
mıydı, Fazıl, göründü. Büyük 
köşkün arka tarafındaki limon• 
luğa bitişik küçük paviyonda 
buluşmuştuk. Ortalık henüz ka· 
rarıyordu. 

Fazılın yüzü gülüyordu; fa• 
kat bu, gülüşte, gizli bir korkU
nun vakit vakit ürperişi, içten 
biq türlü atılamıyan ağır bir sı-

,.. • • t 



6 • 5 • ()35 ==========================================TAN=::============================================== 3 

K r 
tı 1 

is;nin Ver Sarsın- Memurların 
c nda Gazetemize Aylık 1 arı 

Tel rafla Beyanatı 

Sars z n t ı Hafif Olarak 
Devam Ediyor 

GECE VAR.Si ALD.lilMfZ TELGRAF 

['< ars yer sarsıntısı hak
kında Kars va.isinden ma· 
lümat r:ca etmişt:k. Değerli 
idere adamımızm vaziyeti 
tamami e aydm"atan ve dün 
gece te"grafla gaze•emize 
Verdiği beyanatı aşağıya 

Yazıyaruz:] 

l(ars, 5 

Ayın birinde saat 13 te yakın 
tnerkeze merbut n· gor nahiye
sinde şiddetli ve az devamlı yer 
sarsıntısı oldu. Şimdiye kadar 
80 ölü, 70 yaralı tcsbit olundu. 
900 kadar ev yıkıldığı anlaşıldı. 
.l\crkta kalan muhtarlara yar
dım için sıhhi heyet ğittiği gibi, 
her gün ia!;e heyetleri de gön -
derilcrek ekmek, un, şeker, çay 
\re bir kısmına para verilmek su
tetile yardım olunmaktadır. 
kars halkı aynı günde 500 lir:ı 
Verm· tir. Kars un fob.ıikası 30 
Çuval un ''.et c.Iı. Hilaliahmerin 
\rerdi ı 2500 liraya vardr. Yar
d•m devam etmektedir. Sarsın
tının merkezi, Digor merkezi 

civarındadır. Yer sarsıntısının 
çöküntüden h u s u 1 e geldiği 
anlaşılmıştrr. Bilhassa Ekerek 
ve D:3"or köylerinde yarıklar 
hm;ule gelmi!;tir. Sarsıntı, ma
hallinde, hafif olarak etan fası
la ile devam etmektedir. Bu na
hiyenin civarına tesadüf eden 
Kars, Kağızman, Arpaçay köy
lerinde dahi evler yıkılmış ve 
20 kadar insan zayiatı vardır. 

Sular bir müddet kesilmiş, bi
Iahara bulanık ve sarı olarak ak
mağa başlamıştır. Köprüler bo-
zulmustur. Bozulan telefon hat
tı y<Jp;lmıştır. Kars merkezinde 
dahi ba?.ı binalarda sarsıntı te -
sirile yank husule gelmiştir. 
Sıhhat vekaleti Erzuruma dok
tor ve sıhhiye memuru gönder
mek suretile yardım etmiştir. 

Askeriden çadır alınarak muh
taçlara verilmiştir. Hilaliahmer 
dahi Erzururndan 30 cadır gön
dermiştir. Nufıa daıresinden yü
zer ka7.ma ve kürek köyltilere 
verilmiştir. Kars halkına bil
hassa teşekkür olunur. 

Kars vaflsi 
Cevdet Ertoğrol 

OOQ 

utku 
yu acak 

Ankara. 5 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Fırka Partisi 
kurultayı için merkezce hazırlıklar bitm.ştir. J{on""re başlayaca
th günden itibaren bitinceye kad· ı satılacak crga;'a kutularında 
~~rl·a b:ıyrağı etiketleri bulunacaktır. Kurultay müzakereleri bü

:;ı .. Fır'~a. me~kezlerince radyolarla dinlenecektir. Kongre günü 
b~~un ~eh.rlerın fırka m11rkezleri, Halkevleri ve Partiye ait diğer 
lllucs ... ese:er donatılacak, gece tenvirat yapılacaktır. 

.9 mayıs saat 15 te, bütün şehir ve kasabalarda Parti ve Halk
bvı kuraklannda toplantılar yapılacal~tır. O gün Ankara ve İstan
uı radyoları b"rle~erek Atatürk'üıı büyük nutkunu verecektir. 
. ~uhtelif yerlerde halk hatipleri konferanslar verecekler, Par

tin n Y<>ptığı işleri anlatacaklardır. Parti merkezi umumisi, Ku
ru!taya b:ldirilmek üzere bir program hazırlamıştır. Merkezi umu 
:r1~ ~~ reni Parti progrcımı projesinde eskiye göre ehemmiyetli 

e ışıklıkler yapmrştır. Programdaki bir cok m:ıddeJer daha arık 
§:'~'e sokulmuştur. Kurultny açılınca yeni program projesi teşİdl 
o.unacak olan nizamname ve pro~ram encümenine verilecektir. 

() o o 
Avukatların Kazanç Vergisi 
Ankara, S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kamutay yarın 

saat üçte to:llanacaktır. Ruznamede !:crbcst meslek erbabından 
a~rnacak ka .. anç vergisi layıhası yoktur. Mamafih Adliye encüme
~h1 ~etkikntrm b:trirse Jayıharun yarın Kamutayda görilşülmesi 1 

t mal dahilindedir. 
/\. ~azanç vergisinin, cezai hükilmler bulunan maddeleri evvelce 
b d' Ye encümenine verilmiş ve mütalcdarı alınmıştı. Encilmenin 

U defaki tet'dkatı, söylendiğine göre, bilhassa avukatların vere
Cek.leri verı;i etrafında olacaktır. Kazcınc vergisinin Kamutayda 
Çetın görüşmelere yol açacağı muhak rnktır. 

g o o 
Dış işler E;lakammn Seyahati 

Ankara, S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dış İşler Baka
~ 1'evfik Rüstü Aras yarın Ankaradan İstanbula gidecektir. Ba
•~an ayın sekizinde de 1stanbuldan Bükre<-e doı'Yru yola cıkacak-"'r. :ı: o -

• , o o g 

• ars felaketzedelerine yardım 
· .karaköse, S (A.A.) Kars deprentisine uğrıyanlara yardım 
l<'tn ·1· k d" v· ı:" Vı <4Yetimiz içinde ateşli bir çalışma devam etme te ır. ı-
kc.Ye~ va. kızılay kurumu tarafından her tarafta kurulan .yardım 
s~ın~~eleri çalışmaya geçmiştir. Toplanan paralar yakında Kar-

gonderilccektir. 

İnhisarlar genel direktürlüğü binası 
lc.r" Aıı! .. ara, s (Tan) _ Ba~an- yapflacaktır. H.~len m~~cud bi
hi tnahallesinde y2pılacak ln- na yıktırılmak uzere ~un~asa
ıı. sarıar Genel Direktörlüğü bi- ya konulacaktır. Y enı bınanm 
61 a~~ Cumurbaskanlığı orkestra- yapılmasına .d.e~hal ba.şlanacak, 

lnasınuı bulunduğu yerde J...ışa kadar bıtırılecektır. 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bugün Bütçe 
encümeni geç vakte kadar çalış
mrş, bütçe müzakerelerini ta 
manen bitirmiştir. Fakat Kamu 
tay yarrn Parti kongresi için LJ
til yapacağtndan bütçe müza~e· 
releri Mayısın yirmisine doğnı 
başhyacaktır. Müzaıkereler'ie 
Bakanlar ~.endi bütçelerine ait 
izahat vereceklerdir. Bütce mü
zakeratı beş. altı günde bitirile
rek ait olduğu makamlara tel -
grafla bildirilecek, memurlann 
vaktile maaş almaları temin e -
dilmiş olacaktır. 

ls'enografi kur
sundan çıkan.ar 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri
mizden) - Ekonomi Bakanlı -
ğınca kendi memurları için aç
tığı lisan, ticart muhaberat, dak 
tilografi, istenografi kurslarına 
diğer bakanlıklardan da memur 
lar girmiştir. Bunlardan iste -
nografi kursuna giren 120 me -
murun imtihanları Ankara Ti -
caret metkebi salonunda yapıl
dı. İmtihana girenlerden sekse
ni dakikada 160 hece yazmak 
suretile muvaf iakıyet gösterdi
ler. 

harcı 
Ankara, 5 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Adliye harç 
tarifesi kanununun yedinci mad 
desi mucibince d~vaların açılı
şında ilam harcının dörtte biri 
nisbetinde peşin olarak alınan 
harcın davanın sonunda iHim 
harcına mahsup edilerek faz1aSl 
mn alakalılara geri verilmesi 
laznn geldiğini finans bakanlığı 
lazım gelenlere bildinni tir. 

Kızılayın yardımı 
Ankara, 5 (A.A.) - Kızılay 

genel merkezi Kars dvanndaki 
deprenmeden zarar gören yurd
dnşlarm yiyecekleri için iki bin 
lira göndermiştir. Gene] merkez 
yurddaş!arm evlerini yapabiJme 
leri için de bu kez 20 bin lira da
ha göndermiştir. 

Ayın üçünde Erzurumdan yo 
la çıkanları bir sa-Tlık kolu cu -
martesf sabahı fel~ket yerine 
gelerek işe başlamıştır. 

Münhal vallllkler 
Ankara, S (Tan) - Münhal 

bulunan valiliklere tayin oluna
cak valiler Haziranda tesbit e -
dileccktir. 

Parti idare heyeti 
An~tara, 5 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Y azganı Re
ceb Peker bu sı:ıbah şehrimize 
dörtmil~ ve öJleden sonra parti
nin umumt idare heyetine baş -
kanlrk etmic;tir. 

Moskovada 
TOrk heyeti 

Moskova, 5 (A.A.) - Dün 
Voks sosyetes; başkanı Aros
sev, Moskol'ada bulunmakta o • 
lan 1:ür~ saylavl.arı ile Türk ga
~tecılerı şcref ıne bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette başlannda 
Muzaffer Göker bulunan Türk 
k?~ıuklan ile Türkiye biiyük el
çıs1 .:'.asıf Çınar, dış işleri komi
~erhgı şark departmanı ba,kanı 
Sukerman, sivil hava filosu mer 
kezi idare başkanı Tkatchef 
Sovyet Rusya ziraat komiseri 
gıca.k. memleketler fen itleri mer 
~eZl. ıdare ba§kanı Lejava, dış 
ışl~1: k~miserliği, Vok3 sosye
t~sı ılerı gelenleri ile bilgi evle· 
rı ve ba~mı delegeleri hazır bu
lunrmışlardır. 

Geceleyin Türk konuklan 
D"nyeper elektrik santralını gez 
mişlcrdir. Konuklar, Harkof vr
Kiyef'i de gördükten sonra O 
desa yolu ile Türkiyeyc döne
ceklerdir. Büyük elci Vasıf Cı
nar, konuklarla birİiktc Ukriv-
naya gitmiştir. · 

SiY ASAL KONUŞMA 

Tefsir Meselesi 
K a m u t a y ı n son toplan -

tısında s a y 1 a v 1 a r d a n Bay 
Şevket'le Maliye Bakanı Bay a
rasmda dikkate değer bir deyiş
me (bahi~) çrkm'ışt:rr. 

Maliye Bakam bir kanunun 
tefsirini Kamutay'dan istemiş· 
tir. Saylav ise, lfokanhğın sık 
sık bu gibi tcfc:irler istemesini 
hoş görmemiş ve bakanlığın 
kendi başına hareket etmiyerck 
Kamutayı çetin v~ziyetlere c::ok
tuğ"unu acı bir dil ile söylcm'ş -
tir. Bakan da nomal o1arak kar
şılıkta bulunmuş ve do~ru hare
krt ett;ğini beyan eylemic::tir. 

Bizce ortadaki ya~alanmı7a 
göre her iki yan (taraf) da hak
lıd1r. 

Saylav haklıdır ki, cünkii; rloğ 
rudan da sık sık Knm·1tay'dan 
tdsir i s t e m e n i n bir cok 
mahzurları vardır. Başta hakan
ların mes'uliyeti geliyor. Her 
yasanın tatbiki için Kamutay' -
dan yol gösterilmesi istenilirse, 
bu mes'uliyet hice iner, bakanlı
ftın kendinden teşebbils alnrak 
iŞ ~örmesi imk~nı kalmaz. 

Sonra bir meeele hakkında 
verilen tefsiri b11~1':a ve avnı a
landa olcın ve lakin baı::ka bir şe
kilde çıkan meseleleri de içine 
alır mı, aJmaz mı? Bu da bir !l?

rum (sual) dur ki gene acıtma
sı iÇin Kamutaya gitmek ıax.ı~
gelir. Bu suretle meseleler bın· 
birinden çıkarak sonu gelmez 
bir 7.incir halini alabilir. 

Fakat öteki yandan Bakan da 
haklıdır. Çlinkü bir mGselcnin 
tatbikinde B:ıkamn görüş tarın
na karşı gelinir ve itiraz r-<lilir · 
se, Bakan i~in, kanunumuzun is
teğine göre Kamutay'a gelmek
ten başka care yoktur. Hele ver
gi g öı ya ayıQm her yanı ile ili
şiği olan bir işi idare eden ba -
kanlığm bu vaziytte çokluk kal
ması pek nomaldir. Bu gibi iş -
!erde avukatlarm "Ştkan,, çı -
ICarmak kalıilly t ve ıneharetleri 
kendisi de avukat olan saygırte
ğer Bay Şevketçe elbette ki ma
lQmdur. 

O halde Bakan ne vapabilir? 
J{anunumuz açı'~ ve keskin -

dir: Bir kanunun tatbikında ka
nunun iyi anla~ıJmamrş olduğu 
ve kanuna karşı hareket edildı
ği ileri atıldığı zaman, ana yasa
mız, kanunun tefsir hakkını, 
yalnız Kamutaya veriyor. 

Başka ülkelercie başka başka 
kaideler vardtr. Mesela Ameri
ka'da bu gibi hal1erde hakime 
kanunu tefsir etmek salahiyeti 
verilmiştir. Orada o kadar ileri 
gidilmiştir ki yalnız nomal (a 
lelAde) kanunları değil, ana ya
saya ait maddeleri bile hakim 
tefsir edebilir. Şöyle ki: Taraf
lardan birisi, karşı tarafın da -
yandığı kanunun ana yasaya uy 
madığmı ileri süsrerse, hakim 
mereleyi h!'men araştınr ve me
~eleyi çıkaran tarafm görüşünü 
kabul ederse, davaya bakmaz. 
Fakat garibi şudur ki, ayni ül
kede bir mahkemenin bu suretle 

vermiş olduğu karar diğerini 
bağlamaz. Başka hakim de aynı 
mesele hakkında tamamen ter · 
sine hliküm verebilır. 
Başka ülkelerde, meseıa Fran 

sa'da, Ingiltere'de bu hususa a
it baska kaideler vardır. 

~ ş· lVIesela Fransada, Devlet ura· 
sının kanun tefsiri dlanında biı· 
yük sal~hiyctleri vardır. Ve u
mumiyetle bu büıük kurum 
Fmnnz hukuki zihniyetinin ku
rumunda büyük roller oyna 
maktadır. 

Ingilterede i<-e, lngiliz jürıs 
prüdansmın dörtte üçü, hakim
lerin verdikleri kararlardan ve 
büyük hukukçuların ötedenheri 
vazedip ammenin duygularında 
yer tutmuş prensiplerden iba -
rettir. 

Hülfısa pek az yerlerde kanu· 
nıin t fsir yeri, bizdeki gibi Ka
mutaydır. 

Bizi bu yola götüren rnütalea 
sudur: Kanunu yapanlar karıu· 
nun ne dernek istedigini elbette 
ki herkesten iyi bilirler. 

Zahirde pek temelli görünen 
bu düşüncenin her yandan tet
kik edild' ği halde onun da zorlu 
olmadığı anl<Jşıhr Bir kere Ka
nıutaylnr her zaman ayni adam
lardan kuru1m~z. Kamusal se . 
çimlerle değişirler. Ve hatta 
aynı Kamutay'm üyelen, top -
lantı müddeti esnasında, ölüm, 
i~tifa vesaire gibi yollarla değı
şirler. Sonra, ayni Karnutayda, 
kanunun müzakeresinde bulu -
nanlar her 7.arnan ayni adamlar 
olmazlar. Bunlar durmaksızın 
değişirler. Bütiin kanunların 
müzakerelerinde bulunmuş üye
Jer pek azdır. 

Demek ki.kanunu yapanlar i
le kanunu tefsir edenlerin aynı 
adamlar olduğu iddiası her ıa
man doğru değildir. 

Bundan başka, kanunun çık -
tığı zaman1:ı tatbik olunduğu 
zaman arasında yasayıs şartlan 
tüm (tam) olarak defi"işmiş ola
bilir. Kanunun filan manada an
laşılmasını i a "> ettiren şartlar 
değişmiş oldt.~ undan bu kere o
na ya~ayışm yeni şartlarına uy
gun mana vermek Iaznn~e1irt 
Çünkü hayat kanuna değil, ka -
nun hayata uymalıdır, düsturu 
bir temeldir . 

Binaenaleyh en doğrusu ve 
en münasibi, kanunun tefsirini 
işi gücü kanunla uğraşmak ola· 
rak değişmeyen ve yaşayış şart
lan içinde yürüyen kurumlara 
vermektir. Bu gibi kurumlar, 
ayni zamanda meselede doğru . 
dan doğruya ilişikli olmachkla . 
rından ve siyasi kaygılardan u
zak kalarak bitaraf oldukların
dan, kanunun tefsirini srrf hu -
kuk esaslarına bakmak endişesi 
ile verirler ve bu suretJe bir yan
dan memlekette hukuki zihni -
vet yerleşir ve bir yandan da 
kanunu yapan Kamutay ile ka -
mıım icra eden hükumet arasın
<faki anlaşamama?.lıklar azalır. 

Ahmed ACıoQ'u 

--Bursada bir Dolandırıcıl~ 
Uydurma bir Viyana seyahati ? 

Bursada başlayan, İstanbul -
da son bulan garib olduğu ka -
dar, meraklı bir dolandrrcIIlık 
vak'ası olmuştur. Vak'a etrafın
da Bursa muhabirimiz dün ge -
ce telefonla şunJarı bildirmiş • 
tir: 

Bursada birkaç gündenberi a
ğızlarda dedikodusu rlolaşan bir 
dolandırıcılık vak'ası olmuştur. 
Vak'anm kahramanı burada bir 
gazetecidir. Bu gazeteci Yatak
lı Vagon Şirketinin Viyana ve 
Peşteye bir seyahat tertib etti
ğini ve kendisinin bu seyahat i
cin bilet sattığım ilan etmiş, ba 
zı kimselere baş vurmuştur. Sö-
ırüne inanan altı kişi seyahati 
~ayet cazib bulmuslar, anlasmış 
lardır. Bu suretle 515 lira dolan. 
dırmıştır. 

Fakat dolandırıcılık Bur· 
sada bitmiş değildir. Cüretkfir 
dolandırıcı, ağma düşenlere ta· 
mamile emniyet vermek için 
bunlarla bizzat Mudanyaya ka
dar gitmi~. kendilerini lstan -

bula giden bir vapura bindire . 
rek: 

":- lstanbulda Vagon Li Şir
kctme başvurun. Biletlerinizi o
r adan alacaksınız.,, demiştir. 

Dolandırılan yolcular Mavı 
sın birinci günü lstanbula v~r 
~ışla~, d~ğnıca Vagon Li şirke· 
tıne gıtmışlerdir. Şirket bu mü. 
racaat karşısında şaşırıp kal _ 
mış, 6 yolcuya: 

- Bizim Bursada ne acente· 
miz, ne de mümessilimiz var 
dır. Böyle bir şeyden haberimiL 
voktur.,, cevabını vermistir. 

Bunun üzerine yolcular. do · 
landırdıklarmı anlıyarak zabı 
taya müracaat etmişler, sirketin 
<le yardımım istemişlerdir. Za 
bıta hemen işe el koymuş. olar. 
•>iteni Bursa zabıtasına bildir · 
mi~tir. Bunun üzerine Bursa zn 
hıtası dolandırıcı gazeteciyi ya 

kalamıştrr. Uzerinde bir deme~ 
tuh bulunmustur. Merkum ken 
dine deli süsü vermektedir, has 
tahaneye kaldırılmıştır. Tahki 

AV VE YILDIZ 
Dikkat etmişsinizdir. Eski • 

den aya rağbet ziyade idi. 
- Ay gibi adam ... 
- Ayın on dördü gibi güzel... 
Derlerdi... Şimdi ayın, aylık

la munasebeti olmasa kimse ağ
ıma almayacak. Hele elektrik, 
çoktan mehtabı edebiyat tari .. 
hine kGrıstırdı .. Zaten söz ara
mızda susuz mehtap da metelik 
etmez... Kcci boynuzu gibidir .• 
Ci ~ner çi O'ner tükrü -, ünüzü yu
ta. smız. Sulusu da her yerde bu 
lunmaz. L~kin yıldız öyle değil.. 
Simdi her yükselenin adına yıl
dız denir. Sinemada, tiyatroda, 
müzikde, sporda ve belki hayat 
ta ... 

- Eski aylan ne yaparlar .• 
Diye sorunca hoca: 

- Kırpar kırpar yıldız ya • 
parlar .. Demiş .... 

Doö-ru sözdür. Ben de her 
gün ;örüyorum. Dikkat etseniz 
siz de görürsünüz ... Günün bi -
rinde bir de bakıyorsunuz ki; 
bayram ayı gibi birini kırpıyor
kır, kırpıyorlar ... Yıldız yapıyor 
tar .. İlk günleri biraz yadırgıyo
ruz, ~onra yavaş yavaş alışıyo • 
ruz. 

Y almz şurayı unutmayın ki, 
her ay kırpılıp yıldız yapılamaz. 
Yıldız olacak aylar zivasmc"an 
bellidir ... Sönük ve sinc::i o1ur. 
Apacrk, berrak bir ayı kimse 
kırpmaz. 

B. FELEK 

Türk Arması 
Gökte 

Dün akşam baat 20 de gökte 
bir yıldız ayın ortasına ve biraz 
uzağına rastlar vaziyette görlil
müştür. Türk armasının sema
ya işlenmiş bu manzarası bir 
çok kimse!er tarafından zevkle 
seyredilmistir. 

Gece bu hadise etrafında ra
sathane ile telefonla görüştük. 
Rasathaneden bize şunları söy -
lediler: 

- Hadise, rasathaneleri ilmi 
surette alak.ıdar etmez. Görü • 
len yıldız Venlis yıldızıdır. Gö
rünüş icabı ynnyana gelmiş gı
bidir. Fakat aydan oldukça u -
zaktır. Grupa yakın yıldız, ayın 
kuyruğu istikametine gelecek -
tir. 

Buna benzer bir hadise Ka -
nuni devrinden sonra da Avru
para görülmüş, bazı Avrupalılar 
bunu Türklerin yeni bir istilası
na alamet zannederek heyeca • 
na düşmüşler ... 

Tatil Günleri 
ı. Pazar Oluyor 

[Başı 1 incide j 
ki işçiler ayrıi gürı saat on üçten 
itibaren vazifelerinden ayrıla -
caklar ve pazar günleri de hafta 
nın resmf tatilinden istifade ede 
ceklerdir. Projeye göre bugüne 
kadar diğer bayramıar münase
betile kabul edilmiş bulunan res 
mi tatil günleri olduğu gibi mu
hafaza edilmekte, Cümhuriyet 
Bayramı tatili 28 Jinciteşrin öğ
leyin baı;;lıyacak ve 29, 30 olmak 
üzere iki buçuk gün sürecektir. 
1 Mayıs Amele Bayramı olarak 
kabul edilecektir. 

Yılbaşları için bir buçuk gün 
tatil teklif edilmektedir. 

kat devam ediyor. 

Bursa muhabirimizin te1efo -
mı föı:erine dün gece telefonla 
Vagon Li sirketi müdürü Sa -
hka vak'ayı sorduk. Bize dedi 

ki: 
"- Evet. Böyle bir vak'a ol

du. Mayısın Birinci günü birkaç 
'<İşi bize geldiler. Viyana • Peş.
teye seyahat icin biletlerini is
tediler. Kendilerine böyle bir 
,evden haberimiz olmadığını, 
Bursada acentemiz ve mümessi
limiz bulunmadığım bildirdik. 
Z2b1ta işe el koymuştur. Şimdi
lik fazla bir şey bitmiyorum. 
Bizim bu i~le ili~iğimiz yokt..ı.r.,.. 
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1 KENDi ÇAllYORUZI 
1 

KENDiMiZE 
Çukur Cumada 
Bitpazarı ne 
zaman ka kacak 

D~ırsonoz? 

"TAN" m tefrikası : 14, 

Büyük Taarruzda Türk istihbarat Ve Proı)aganda 
~~bekesi Yunanlılara En Büyük Oyunu Yapmışt 

Ko'yesinin içinde şifreli haber götüren bir ltalyan casus k zı •• 
basm"' k suretile maddi ve ma • 
nevi b:r tefevvuk ile meydan 
muharebesine başlamış oluruz. 
Bunun için harekete geçinceye 
kadar taarruz maksat ve niyeti
mizi kenui kıtaatımıza karşı da 
gizlemek, ve bütün tedabiri ya
kında vuku bulması muhtemel 
görülen düşman taarruzunu ile
ri mevzilerde kabul icin ittihazı 
m:.ıl tezi tedabir şeklinde gös -
termek lazımdır. Düşmana kar
sı da bir dü man taarruzu bek -
leme te olduğumuz propagan -
da ed "!melidir.,, Ve garp cephe
si bu sır saklamada o kadar mu
vaffak o!muştur ki Yunanlılar 
d"" tükleri çıkmazdan ancak si
yasi tesirlerle kurtulabilmek i -
çin İstanbul üzerine yürümeği 
kurmu lar; garp cephesinden 
üç dört alaylarını çekerek Trak
yaya geçirmekte tehlike görme

kuvvetlerinin 15.000 kadar oMu
ğu bildiriliyordu. Aynı zaman
da Havran şimalinde yol yap
makta oldukları, kıt'alar arasın
da her zamankinden fazla hare
ketler görüldüğü, evvelce top~ı· 
bulunmayan yerlere topçu ver
lestiri ldigi fırkalardan bildiril
mi tir 

"Afyon Karahisar şehri icin
<le bulunan casuslarımız da Ke
mal taraf tarları arasında taar
ru a dair rivayetler dörunekte 
oldu unu bildirmekte idiler. N'i
hayet 25 Agustosta dördimcü 
fırka mızın kar ısmdaki bazı köy 
lerin bo altıldıgını haber aldık." 

cephe çıkıntısını tutmak ve Es· 
kişehir - Izmir demiry-0lunu kes· 
mek istiyorlardı. Yunan cephe
sinin bozulması üzerine genel 
taarruza geçtiler ve ummadrk1a 
n bir muvaffakıyete eriştiler .• , 

Ne olursa olsun Yunanlıların 
silahlı muvaffakıyetten ümitlc
rinUı:eseı ett siyasal bir tesir yaR 
mak için büyük taarruzumuz
dan hemen birkaç gün evvelisi
ne kadar Trakyada dört fırka-
lrk, yani hemen 50.000 silahh 
bir Paleolog (2) or usu ~ ı · 
ne ka\kmalan, Anadoludan 
Trakyaya iiç piyade alayı, iki 
Efzun taburu, üç topcu taburu 
geçirmeleri, taarnı:r.umuzun vak 
ti, yeri, genişliği, maksach hak
kında haber alamadıklarını. ken 

Ben Firüzağada Çukurcuma- 1 

da oturuyorum. İstanbul beledı
yesinin iki günde bir sıhhat işle
ri icin vermiş olduğu kararları 
okurken penceremden bakıyor 
ve hayret içinde kalıyorum. 

Burada Çukurcumada tam 
'llahallenin ortasında yani Be

lunun tam merkezinde bir 
ı.tpazan) vardır. Hani eski 

zamanlarda (es'·"Ier alayım) di
ye dolaşan Musevi \ "hşla -
rın omuzlarında torbala •• _ emt 
semt dolaşarak ölülerden, has -
talardan, sırtında kalanlardan 
toplamış olduğu eşyalar burada 
satılır. 

Bu semtte evvela sabahtan 
akşama kadar yaygaradan otur: 
mak imkansızdır. Gürültü ile 
mücadele kararnamesinin bura· 
da tesiri yoktur. Bundan başka 
burada sıhhat işi denilen mese
le yoktur. 

Burası döküntü, pislik berbat 
bir haldedir. 

Bundan l O sene evvel vilayet 
umumi meclisine müracaat et -
tik. Mahalle ortasına sıhhata 
muzır olan böyle bir pazarın ku
rulamıyacağına karar verildi. 
Bunun başka bir yere nakli de 
kararlaştı. 

Bu karar İstanbul belediyesi
ne havale edildi. Belediyeden 
belediyeye nihayet karar ~ -
oğluna geldi. ·Bir iki gün bu 

pazar menedildi. 
Bundan SQnra yav~ş yavaş 

pazar daha fazla genişledi. 
Bil\ kere daha belediye mec -

li!linP. müracaat ettik. Yine bu 
Bitpazarmm kaldınlmasma ka
rar verildi. 

Fakat her nedense karar pa -
zara kadar geliyor. Orada tat -
bikata geçilemiyor. Bunun se
bebini bilmiyoruz. 

Yalnız bildiğimiz, gördüğü -
müz bir iş varsa buradaki halkın 
her gün pislik içinde kalması 
sıhhatlerinin sarsılması ve gü -
ı ül•iiıd:e11 ovlcaindc- ot.u.rcuna.ma 

landır. 

Lütfen belediyenin sıhhat iş
leri ve gürültü işleri ile alakadar 
olan makamının nazan dikkati
ni celbetmenizi dilerim.,, 

HALKIN 
Devlet makinesinde halkın 

oüyük bir vazifesi vardır. Bu 
ıazif e kamunun hakkını ara
nası işine dayanır ... Bütün dev 
et makinelerinde bircok kon· 

trol i leri hep halka, halkın 
<:endi hakkını aramasına hıra 
tılmıştır. Onu, bir, beş, yirmi 
'Jeş müfettiş temin edemez. 

Memur, aylıklı bir un::.urdur. 
Devlet otoritesinden - azçok -
1issesine düşen parçanın vere· 
lileceği gururla silahlanmışt1r. 
Bu gurur beylik otoriteye yara 
şır bir vekar ve bir kıymet ola
rak kalmamalıdır. Her zaman 
böyle kalır mı? .. İste halk bu
nu hakkını arayarak ayar eder. 

Bir işiniz var; bir memurnn 
lindedir. Üç günde yapılacak 

yerde on üç gün kalır, siz de se 
.;inizi çıkarmazsanız bunu dev
let bilemez. Devlet makinesi . 
nin bütün carklat-ı ayn bir kon 
trol makanizmasile müvazi gi
demez ki; falan vilayetin fi -
lanca kalem odasında Ali oğ-
1 u Velinin işi geçiktiğini Veli 
sesini çıkarmazsa devlet der -
hal anlayabilsin. 
Unutmamalıyız ki devletin 

halkla temas eden parmaklan, 
küçük memurlardır. Bu memur 
ların, hatta daha yükseklerinin 
sizin ve bizim gibi et ve kemik
ten yapılmış zevki, eJemi. tasa 

VAZiFESi 
sı, hırsı ve zaafları olduğun 
düşünmemek kendimizi alda1 
mak olur. Memur devlet elidı 
Sıkı tutar, belki acıtarak tuta 
Halk hakkını arasa memur k 
landığı devlet kuvvetini on 
göre ayarlar. 

Bir posta müvezziinin mek 
tupları vaktinde dağıtıp ı-- , 
madığını, tahsildara verdiğini 
paranın mikdarının elinize a.l 
dığınız makbuza tamam yaz 
Iıp yazılmadığını, falan daire 
deki işinizin vaktinde bitirili 
bitirilmediğini her gün ayı 
liir müfettiş kontrol edeme 
Halk, devlet makinesinde e 
kuvvetli kontroJ unsurudur 
Kanunun verdiği hakları ara 
mak suretile. Bu yapıhrsa, de 
let makinesinin iyi işlemes 
yüzde elli temi• ilmiş olur 
Çünkü hangi }- iyi işlem 
yorsa ses çrk a başlar 
Makinist te on ..>re onlara du 
zen verir ve y, ar. 

Bu memlek e birisi kanu.1 
hakkını arad 1e azarlannus 
değildir. "Ne lazım, bentler. 
bulacağına A ahtan bulsun!, 
demek bir taraftan rejimlenr. 
en ideali olan Cümhuriy .. e 
karşı güvensizlik, öte taraftan 
yurda karşı kayıtsızlık olur 
Değil mi? 

Siz ne dersiniz? 

mişlerdir. 

Yine B.Cevdet Kerim'in ki

Anadolu harbinden sonra Yu
nanlıların cıkardığı ve bizim gö 
rebildigimiz kitap ve makalele
rin hemen hepsi Yunan birinci 
kolordusunun bazı haberler al
mış oldu ~ unu söylüyorlar. Fa
kat bu haber alış birkaç bakım
dan i lerine yaramamıştır: 

dilcrini Anadolu 'topraklarma 
dökenlerın servislerinden de bir 
şey öğrenemediklerini, Gazi 
ordusunun taarruzdan evvel. 

Demokles'in 
Kllıct! 

Karaköyde, Voyvoda caddesi 
üstünde, beton bir merdiven 
vardır ki doğruca Senjorj has
tahanesine çıkar. Beyoğluna gi
den yolların en kestirmesi oldu
ğu için midir, yoksa üzerinde 
Yüksekkaldınmdan daha kolay 
yüründüğünden midir, nedense, 
bu merdiven, günün hiç bir sa
atında yolcusuz kalmaz. 

Bu \aş b"r gUn bir vatan çocuCunu HldUrUrebiffr 

tabından: 
a) Geç kalmışlardı. Ordula

rım z artık yerlerine ycrlesmiş, 
taarruz günü gelmi ti. Aldrkla
rı h herler inamlmalan güç, i
nam lm <>maları tehlikeli bir za
man ve şekilde idi. 

b) Büyük taarruzun nereden 
başlıyaca~ını bilmiyorlardı. Yt· 
ne kendilerinin anlattıklarına 
g··re onlar "Ortancı" taraflarm 
da olacağım zannediyorlar ve 
taarruzdan evvel Ortancı ve da
l a sonra ba ka yerlerde ufak te
fek Türk taarruzları olduğunu 
ileri ürüyorlar. Yun n Ansiklo
p•di i i e h"la şu iddiadadır: 

" ... Türkler Afyona doğru olan . 

"sır saklama" da muvaffak ol
duğunu gösterir. Hülasa Ana
dolu harbinden bahsedenler, hiı 
yük muvaffakıyetin sırrını bü
yük sırrın muhafazasındaki mu
vaffakıyette bulmaktadırlar. 

[Arkası var] 

( 1) Yapılan propaganda oyunları
nı ve beyannameleri propaganda beh· 
sinde göreceğiz. · 

(2) Bizans imparatorlarının soy 
adı, aile adıdır. lstanbulu Türkl,.r 
alıncaya kadar bu soy yaşamış son-
ra dağılıp gitmi tir. A.H. 

Beyoğlundan Karaköye in -
mek isteyenler, Karaköyden, ta 
bana kuvvet, Beyoğluna çıkma
yı göze aldıranlar; çok defa bu
radan gecerler. Ve bu geçenler
den hiç birisi, kafaları üstünde 
beklenmedik bir ölümün dolaş
tığını hatırlarına getirmezler. 

Bir gün, yolunuz düşerse, siz 

de bakın: Merdivenleri!\. sahan
lık yaptığı son basamaği!ı bitim 
noktasında, kocaman bir taş gö
receksiniz. 

Bu taş, yerinden öyle bir oy
nayış oynamıştır ki, adeta kıl 
üstünde durduğu söylenebilir. 
Muvazene kanunlarına omuz 
silken bu aykırı duruş, çok sür-
mez. 

Voyvoda caddesinin üstünde, 
Demokles'in kılıcı gibi sallanan 
bu okkalı tas, ergeç, ya bir yağ
mur selinin zoruyla, ya küçük 
bir zelzelen·n sarsıntısıyla bu -
lunduğu yerden kopup, yolun 
üstüne korl·unç bir çığ gibi yu-

" ... Bundan ba~li.:a erkamhar
biyei umınniye, teşkilatım tevsi 
ederek lstanbulda ve memaliki 
ecnebiyede, hatta dü man ordu
ları içinde emin vasıtalarla te
min edilmiş sağlam bir şebeke
yi istihbariye kurmuştu. Bu sa
yede düşmanın harekat ve n~ .. 
tı en ufak teferruatına kadar 
hatve hatve takip olunduğu gi
bi bu vasıtalarla ve tayyarelerle 
atrlan beyannamelerle müe~sir 
ve hasmı igfal edecek propagan
dalar yapılmış ve çok muvaffak 
olunmuştur ( 1). Neticede Tilrl: 
ordusunun thhmin ve takdirin
de hic aldanmadığı ve Yunanlı
ların lazım olduğu derece gafle
te düşürüldüğü tahakkuk etmiş
tir ... " ~111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 15 Mayıs 1935 günü herkesi sevindirecektir. 

Gizleme işlerinde ne derece
ye kadar muvaffak olduğumuzu 
daha iyi anhyabilmek için biraz 
da Yunanlıları dinlemek lazım
dır: 

Taarruzumuz başladığı za
man Yunan cephe kumandanı 
olan General Trikopis yazdığı 
hatıralarında bu kısmı şöyle an
latıyor: 

" ... Taarruz başlamazdan üc 
dört gün evvel birinci fırkamıza 
dehalet eden bir adam, köylü
lerden aldığı malumat ıbize ver 

----------· -= -= 

-miştir. Bu mallımata göre diir- = 
düncü ve birinci f ırkalanmızın 5 
cephesi karşısında ve Ef esul- 5 -tan, Çıfıtkasaba sahası etrafın- = 
da eskilerden maada 14 üncü, 5 
23 üncü ve 57 inci Türk fırkata- 5 -n ve bazı süvari kuvvetleri top- 5 
lanmıştır. Birkac; gün içinde ta- = 

o o o 

-arruza başlanacağını işitmiştir. = ~; 
"Bu adamın söylediği sahalar := "'\j 

.. tayyare istikşafı yapılmasını 5 
anrettim. RaP.Orlarda bu Türk 1 iilllllllllllllllllllllltnl> Biletler bUtUn Tayyare bayllerlnde ve her 9ehrln Ziraat 8ankalar1nda bir liraya aablma 

varlanacaktır. 
O zaman taii, belediye derhal 

faaliyete geçecek, mühendisler 
keşiflerini yapacaklar; gazete -
lcr, ötenlerin, yaralananların fo 
toğraflarmı basacaklar. 

Bir yandan da taraf taraf 
"mes 'uller,, ara~ taılacak ! 

"Şöyle yapılsaydı, sonu böy
le olmazdı!.,, gibilerden laflar e
dilecek. Fakat bu arada, taş al
tında kalanlann da cam çoktan 
c;ıkmış olacak. 

Alakadar makamlan, ileride 
böyle bir zahmete düşürmemek 
tçir:, tehlikeyi gelip çatmadan 
önce bildirmek istedim. 

Sallhaddin 0Ung6r 

dar. ~ıuıwnmwmımı 
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Vu:on·-vyrc'a infhc::bahn ilk netice'eri 

R'-yterin ~'üzde Doksanı 
in Lir f 'Sine Veriliyor 

Y evtiç ve muhalif parti 
lideri Maçek 

Belgrad, 5 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor; Seçimde elde 
edilen .ilk sonuçlar şunlardır: 

Belgrad, Zemun ve Pançevo
da oyların yüzde doksanı Y ev -
tiç listesine ve yüzde onu da öte 

F••••"'• 

.i listelere verilmiştir. Deniz 

1 
kıyısındaki Susak _şehrin?e _oy -
ların yüzde seksem Y evtıç lıste
sine verilmiştir. 

Liublianaqa saat dokuzda 
2494 kişi oylarını Yevtiç için, 5 
kişi Maçcke, 5 kişi Liotiçe ver -
miş, Maksimoviç ise hiç bir rey 
alamamıştır. 

Usküptc saat on bir buçukta 
oyların yüzde 7 5 i Y cvtiçe veril
miş bulunuyordu. 

Bosnada Banyaluka şehrinde 
oyların yüzde 7 5 ind,.n artığı 
Yevtiç listesine veri imi. · r. 

Zagrebte bu sabahtanberi se
çim işleri büyük bir sessizlik i -
çinde yapılmaktadır. Bütün 
memlekette öğleye kadar asayiş 
bir dakika bile bozulmamıştır. 

Belgiad, 5 (A.A.) - Seçim 
hakkındaki ilk duyumlar Y ev
tiç listesinin parlak zaferıni gös
termektedir. 

Politika gazetesi Kral Alek -
sandrin ölümünden sonra yapı
lan bu seçimin tarihsel bir öne
mi olduğunu söyliyerek diyor 
ki: 

"Memleket hayat şartlannır 
düzeltilmesini, idare makinesi -
nin kolaylaştırılmasını ve ulu
sal birliğin korunmasını istiyor. 

Belgrad, 5 (A.A.) - Başba
kan Yevtiç saat 13,30 da reyini 
vermiştir. Bundan sonra gazete
dlere bildirimde bulunan Başba 
can demiştir ki: 
Şimoiyc ltadaı belli olan so -

nuçlardan çok memnunum. Se
çim hükumet için pek; iyi git -
mektedir. 

Belgradda bulunan hükumet 
üyeleri de sabahleyin reylerini 
kullanmışlardır. 

M a c a r i s t a n, A v u s t u r ya, 1 t a 1 y a ve Y u g o s 1 av yay ı 
gösterir harita 

Venedik, 4 (A.A.) - ltal- , zakerclerine dair intişar eden 
Yan - Macar ve Avusturya mü- nadir mütale~lar, İtalyanın M~
rnessilleri arasında ilk müzake- caristana zahır olması endtşem
re, dün saat 16 da başlayıp, sa- ni izhar eder mahiyettedir. 
at 20 de b:tmiştir. Bu müzakerel~r . hakk~da, 

Yalnız bu toplantının vukuu- Jurnal' da, Sen Brı~. dıyor ~ı: 
ıtu bildirecek olan bir tebliğ neş "Macaristan~, ~unya nı_zamı-
redilecektir. mn l urumuna ı§tırak ettırmek 

Oyle anlaşılıyor ki, dünkü mü ve Avusturyanm isti.~talini mu
~akereler esnasında, Macar Dış hafaza için bir formu) bulma~ 
~şleri bakam De Kanya, İtalya mümkün olursa:. ~.talyamn eskı 
ıle Yugoslavyanın, hassatan e- kusurlarını örtturumek ~usus
konomi alanında yakmlaşmala- sunda nelere kadar varabılece -
rı rneselesini ortaya atmıstır. ğitıi göreceğiz.,, . . 
l>e Kanya, Macaristan ile Yu - Er Nuvel, lt~tyan~ ıkı Ş!~ 
toslavyamn İtalyaya ayni mal- karşısında kald~gmı ışaret e~ı
ları çıkardıkh:ınnı ve her ikisi- yor. Ya, Macarısta~ı tutup ku • 
ilin de en ziyadı kereste ve hay- çük antantı g~cendırm~k, ve ~a: 
"an sattıklarını söylemiştir. hut ki Macarıstanın ?ılekterını 

Bir bakıma göre de, Macaris- redde~ip ~u mem~eketı nasyonaJ 
~· Yugoslavyanın Marsilya sosvalızmın kuca~ına a;mak. 
•tııkast.ne dair uluslar kurumu- Macarlarm ıstedıklerl 
~ .s~nmuş olduğu istida mese- Venedik, 5 (A.~.) - ~~t:n 
CSının, Romada tcp1ana,.ak Tu- gazetes·nin hususı muhabırının 
~ konferansı açılmazdan önce yazdığına göre: 
&&alledilmesini istiyecektir. "Macaristan askeri müsavat 

Yeniden silahlanma bahsine hakkındaki müfrit iddialan Ro-
tclince, Macaristan, bu işin Ro- ma konferansını. geçiktirecek 
~ada resmen müzakere edilme- gibi görünmektedır.,, 
1tni dilediği halde İtalya bu - Venedik konferansının ilk 
llun -c:nh '1 1 'kuru- toplantısı, Macaristamn dilekle-
""' uıu asıran u us ar . . "b" d 1 l . 
•aıUna ait oldu wunu iddia et- nnı, o U~ e~ et er sıyasas~na 
lllcktedir g uydurmaga çalışmakla geçmış -

• tir. İtalya, Macaristanm müsa· 
lta,ya ve Macaristan vat iddialarını Fransa nezdinde 

l>aris, 5 (A.A.) _ Matbuat, tey~t e:_mek _ve,. Macaristana ?.a
c!aııa ziyade, belediye seçimile zı tıcan v_e zı;aı m~nfaatlcr gos
lııcfguı olmaktadır. V encdik mü tennck nı>:ctındcdir. 

iCMAL 
Yugoslavya 
Seçimi 

İngiltere 
Yıllık 

Kralının 2 
.Sa itana tı 

Bir Otomobil 
Kazasında 

Yugoslavyada saylav seçimi 
dün başladı. Türlü sıyasal grup
lar seçim savaşında olanca kuv
veti çeneye verdiler. Sıyasal çar 
pışmalarda söz, en büyülü ve 
keskin silahtır. Darbı mesel is
tediği kadar: Sözü gümüşe, sü
kutu da altına benzetsin... Dil 
olmasaydı insanların böbürlen
dikleri bu parlak medeniyet ola
mazdı. Kişi oğlu bütün ilerile -
mesini ve soysallık ışıklarını 
mantığa ve onu doğuran dile 
borçludur. 

Kral Jorj'un 25 inci cülus sene-~~ 
fevkalade merasimle kutlulanıyc 

Flanden'in 
Kolu kırıldı 

Flanden 

Ökser, -Fransa- 5 (A.A.) 
Başvekil Flandin bir kazaya uğ 
ramış ve kendi otomobili ile 
başka bir otomobil arasında vu
kua gelen bir çarpışma netice
sinde kolu kırılmıştır. Başvekil, 
bu sabah rey vermek için, bele
diye reisi bulunduğu Domccy' -
ye gidiyordu. Yanında kansı, la 
z:ı ve Fransua Berge vardı. 
Karısı ile damadı hafif berelen
miıler. kızı ile şoföre ise hiç bir 
şey olmamıştır. Plaadin, Ok -
ser hastanelerinden binıte-yatı
rılmıştır Birkaç gün kımıldamı-
yacaktır. Halinde hiçbir ağırlık 
yoktur. Başvekilin arabası O!i -
ocr' c giriyorken, belediye .:reisi 
ve saylav Renuatör'e ait başka 
bir otomobil, işaret vermeksizin 
birden bire yan sokaktan çık
mış, yolu kesivermiştir. Zorlu 
bir çarpışma olmuş, bunun ne
ticesinde Başvekilin arabası, 

yolun sol kenarındaki bir çınar 
ağacına toslamıstır. Bu carpıs -
ma neticesinde Başvekilin kolu 
kırılmıştır. 

SOrt DAKiKA 

Venizelos 

Ölüm cezasına 
Çarpıldı 

rA u h a 1 e f e t 1 i d e r 1 e r i 
kurtuldular! 

[A t 1 n a h u s u s T m u h a • 
b i r i m z i n t e 1 e f o n u] 

Ati na, 5 - Divanı harp bu
gün kararını vermiştir. Venize-
los, Plastiras, ve ltalyaya ka -
çan Yanakakis ile Kunduros gı
yaben idama mahkum edildi1er. 
Bunlardan maada Maris, Arg'ro 
pulos, Moskovidis 20 seneye. 
Venizelosun oğlu Kiryakos Ve
nizelos 1 O seneye mahkum edil -
mişlerdir. 

Bunların hepsi ecnebi mem -
1 eketl erdedirler. 

Burdaros 15 seneye, Gonatas 
Hacı Bekez beşer seneye, Yasa
nodis, Havinis ü~r seneve, Gi
paris, Yanopulos, Savidis ikişer 
buçuk seneye mahkum edilmiı
lerdir. 

Muhalefet liderlerinden Ka -
fandaris, Papaanastasiu, Sofi
lis, Milanos, Avram Dendida -
kis, Marselos, Lamirakis, Ka -
rapanayotidis, Leon~os, Mak
sis beraat etm:şıerdir. 

Otüme mahk<tm edilenler 50 
milyon drahmi tazminat vere -
ccklerdir. 

Yugoslavyada şimdi, serbest 
söz meydanı açıldı. Türlü 
partiler arasında yaldızlı söz -
ler, ümid arttırıcı vaidler, hü -
lasa seçim savasının bütün teza. 
hürleri görülecek. Yeni seçim 
l 931 teşkilatı esasiye kanununa 
göre toplanacak. Skupcina mec
lisi, bütün unsurlar arasında 
başlayan kardeşliği temsil ede
cek .. Umud olunur ki bu seçim 
dahili husumetleri ve kıskanç -
hkları büsbütün söndürsün ... 

Seçim münasebetile Başba -
kan ve Dış bakanı Y evtiç'in söy 
lediw i büyük söylev, bu büyük 
devl~t adamına yaraşır bir bü
yüklüktedir. İç ve dış sıyasaya 
ilisiği olan bu sözler, samimi 
riyasızdır, çok değerlidir. H< 

·~oslavya'nın hem de büt.un 
yanın iyiliğine yarayacak -
v evtiç diyor ki: 

• - Dış sıyasada gizli bir 
arr ve niyet beslemiyoruz. U
lus asımlarımız ve arsıulusal 
vazı. ve taahhüdlerimiz herkes 
ce bellidir. Uluslar kurumuna 
~adıkız. Birleşmiş ulusumuza. ö
bür uluslar saygı gösteriyorlar. 
Y~oslavya'nın dostlukları ve 
ittifakları münhasıran genel ha 
rışın muhafazasına yarar. Kü · 
çük itilafın ve Balkan itilafının 
üyesi olan Yugoslavya'nrn Bal
kanlarda ve A vrupada-ki mevkii 
ve rolü açılCca teabit edilmiştir 

Kral JorI'un deha tahta çıkmadan evvel, k2rısı W. 
ve bütün dUnyada yalmz '' Kraliçe ,, ismı e am an 

annesi V.ktorya ile beraber çıkmış b r retm 

B - 1931 Teşkilatı esasiyesi. 
ulus ve devlet hayatının munta
zaman inkic:af ı icin sağlam bir 
daya tır. Dahili istikbalimizin 
ve emniyetimizin bu zımanına 
hiç kimse el süremez.,, 

• S!mpcina meclisinin 360 üye-
si olacaktır. Dört seçim listesin
de: 2000 aday (namzed) in ad1 
vardır. Biri: Y evtiç listesidir 
Ikincif:i Maçek'in muhalefet lis
tesidir. Üçüncüsü fa .. ist: Liotiç 
ve dördüncüsü de müst2':iJ ulu
sa) Yugoslavya pJrtisi listesi . 
dir. Y evtic partisinin büyük ck
serivet kazanacağı t~hmin olu
nuybr. 

Yusuf Osman BükU!mez 

Filipinde 
Çıkan İsyan 
Japonya isyanı 
Tutuyor mu? 

Manilla. S A.A.) - Hükfı
met, SakdalistJerin ba:kanların 
dan Ramosun teslim edilmes'ni. 
japonyadan dilemek niyetinde
dir. 

Tokyodan alınan Amerikan 
telyaz:ıJarma göre, Ramos. bir 
takım nüfuz sahibi japonyahla
rın yar?ımmı kazanmağa bakı -
yormuş. Ramos, İngiliz, lspan
yol, Japon ve Lagal dilJerile ya
zılı ve "Müstakil Filipin,, adlı 
bir gazete çıkarmaktadır. Bu 
gazete, Filipin adalarının, Ame
rikanın zulmünden derhal kur . 
tanıması icin, Japon ulusunun 
yardımını dileyen bir beyanna . 
me neşretmiştir. 

lhtilll neden çıkh ? 
Nevyork, 5 (A.A.) - Filipin 

adalan senatosu başkam Kue -
zon, Sakdalist isyanının, itha
latın tahdidi üzerine hasıl olan 
hoşnutsuzluk yüzünden patlak 
verdiğini söylemiştir. Kuezon, 
her iki memleketin menfaatlerı· 
ne uygun bir tarzda, istiklal ya
sasının tadilini tavsiye etmek -
tcdir. 

İngiltere bugün kralın, İngi -
liz tahtına çıkışının yirmi beşin
ci yıldönümünü kutl ılayor. ln -
giltre Kralı ve Hindistan İmpa
ratoru Beşinci jorj, 35 milyon 
murabba kilometre mesahası o 
lan enıSaJsiz bir imperatorluğun 
başıdır. Bu münasobetle Lon · 
efrada tantanalı ve ~cı"cıalı mera 
sim yapılmatkadır. Bütün ln~i
liz lmperatorlu~nu t eslül eder. 
dominiyon'larm başvekilleri 
Hindistan maharaja'lan, murah 
has!ar, sayısz meraklıbr, Lon · 
draya gitmi"lerdir. 

ln3'iliz I~ralı jorj, gençli~ini 
Britannja ve sonra Bacchante 
harb gemilerinde geçirmis, rn:o 
de bir devri alem seya1ıati }'<10· 

Almanya 

mıştır. 1882 de Canada gf:mic:ı 
de ikinci mülazım olmuş, Şim 
li Amerikayı ve Hindistanı zi 
ret etmitşir. 1684 de deniz m 
nevralarmda bizzat bir torpid 
nun kumandasını ele almışt 
Nihayet kardeşinin ölümü üz 
rine veliaht olmuş, 1E92 d 
Pren~es Victoria Mary de Te 
i'e evlenmiştir. Dört v~lu ve 
kızı vardır. 

6Mayıs 191 O da VII inci Ed 
ard'ın yerine tahta çıktı. Çok 
ae bir havat sürer. At yarışla 
na ve ava meraklıdır. Fa!:at s 
' astalı ~ mdan beri art·l~ avlz 
mam-.'ctadır. En ço!< sevdi 
spor vatcıhktır. 

Endişede 
Fransız-Rus anlaşmas 
Almanyayı tehdit ediyor 
Berlin, 5 (A.A.) - Havc:ıs 

muhabirinden: 
Alman dış işlen bakanlığı, 

Fr::ınmz: · Sovyct andlaçınasını, 
do~rurl:ın do~ruya Alnı:ınyaya 
ka "ı bir tch<l't mahiyetinde ~ay 
ma~{tadır. Bakanlık, A 1 m:ınya 
yı ama~lıyan gizli bir a keri 
itt'fokın var olduğuha inanmak
ta 

1 

Franc-anın, Sovyetlere, 
bir takım asl:eri makratlarJa 
5 milvar frank o lünç vermiş ol
duğu iddia ediliyor. 

Ga7eteler, Sovyet h:ıva kuv -
vetlerinin. Çckoslovakyada üs 
sülharekc1er t"sis ettiğ:ni, Ro 
manyanın, Rus kuvvetlerinin 
l·end' topraklarınd::m gecmele -
rine izin vermek icin Sovyetler
le bir mukavele akdetmiş oldu
ıYunu yazıvorlar. 

Spolitişe l{orespondanz diyor 
ki: 

"Fransız - Sovyet andlaşma
sı, Almanvanm uluslar kurumu
na karsı h ··, metini arttırmakta 
dır. Uluslar kurumu bunrlan 
hövle 'ki devletin nüfuzu altın· 
rla "'ulunacaktır. And'a'!ma lafı 
gecerı ittifak, muayyen bir dev
let aleyhicdedir . ., 

Germania gazetesi : 
"Bu andlaşma, harpten ön-

ceki teJakkHere avdet olunduğu 
hakkında vahim bir deJildir.,, 
diyor. 

VoJkic:er Beobahter de, Fran 
c;a ile Sovvet1eri veni bir acun 
c;avaşı ha?.ırJamakla suçlu gös 
teriyor ve diyor ki: "Parisin 
müfrit ulusal sıyasası, Avrupayı 

Bo1~evikliğe sürüklemektedir. 

Po onya ve and aşma 
Varşova, 5 (A.A.) - Gazet 

Polc ~a. diyor ki: 
"Fransız - Sovyct nndlaşmc 

sının Polonyayı alfıkadar ed 
hiç bir yeni taahhüt trızan m 
etmediğini gürmekteyiz. Ade 
tecavüz and • nasile nizam al 
tına alınmış, Polonya - Sovy 
münasebetlerinde hiç hır değ 
şiklik yo1:tur. 

G3rünü~te, vaziyet eskisini 
aynı"dır. Mesele, Lavalin yakı 
daki ziyareti esnasında aydın 
!anacaktır . ., 

Varşova, 5 (A.A.) - Lava 
buraya 1 O mayısta va~ıJ olaca 
ertesi günü de cumhur reisi il 
başbakanı ziyaret ettikten sonr 
12 mayısta avdet edecektir. 

Borç para havadisi 
Moskova, 5 (A.A.) - Fran• 

sız gazetelerinden Le Jour ile 
Le Liberte karşılıklı yardım 
andlaşması yapmak ~re Fran 
sızlarla Sovyetlerjn yapmış ol -
ıiukJan görü meler esnasında 
Sovyet Rusyaya borç para ver
me işinin büyük bir rol oynamış 
olduğunu yazmışlardı. 

lzvestiya gazetesi, bu duyu
mun baştan basa asılsız oldu • 
ğunu bildirmektedir. 

Cek Kogan yarah 
San Diego -Kalifornia- 5 A. 

A. - Ceki Kogan'ın babası ile . ' 
n"ma ":tktörlerindcn, Robert 

9 orner ve Du. ·., bir oto il 
k~zası neticesinde ölmüşlerdir. 
Ceki Kugan yari.lıdU'. 





===============•=========T~N=======================.======7 === 
Ankarada Türk Kuşu Kursları Açı .llş Merasimi 

' 

ATATÜRK SOVYET MUALLiMLERLE BiRLiKTE 

Kamll Atatürk a8yfev a8yl0yor 

AtatUrk TUrk Kuşu uçarken seyrediyor 

LA f LA tr ltD ~ lK< 
TORK KUŞlJNUN 
UÇUŞUNU SEYREDiYOR 

'-At!.!.'1rk TUrk Ku9u azılarlle birlikte . . 

ismet lnBnU sBylev allylUyor 

· - meraaım:ndekl kalabahk ,.._.,_ • ··•· 
l • • 
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Yunan borçları , 

..R.,.J:l._,_,:'U.i•!i 
DUNYA SıYASASI 

Yeni Pakt'ın Ruhu .. 
ADANA'NIN 

Adana, (Hususi muhabiri
mizden) - Adanamızın ekono
mi durumu hakkında istatistik -
lere istinat eden aşağıki satırla
n bildiriyorum: 

1931 yılında 10,623,593 kilo 
pamuk 3,279,230 liraya satıl
mıştır. Bu malın 5,415,268 kilo
su 930 yılından müdcvverdir. 

932 yılında 6, 154, 727 kilo 
1,690,422 liraya verilmiştir. Bu
nun 5,07 4,052 kilosu 931 yılın
dandır. 

933 de 4,216,808 kilosu 
1,243,841 liraya verilmiştir. Bu
nun 2,201,777 kilosu 932 yıiına 
aittir. 

934 yılında 11,633,180 kilosu 
4,286,446 liraya verilmiştir. Bu
nun 1,814,981 kilosu 933 yılın
dan devredilmiştir. 

Yukarıki rakamların tetki
kinden anlaşılacağı üzere 934 
yılında 931 yılından 1 milyon 
kilo fazla ihraç olunmuştur. 

Vasati fiyat itibarile 934 yılı 
930 yılı fiyatına pek ziyade yak
laşmıştır. 

934 yılında pamuklarımızın 
bu kıymeti bulmaları fabrikala
rımızın ihtiyaçlarından, takas 
suretile mahreçler elde edilme -
sinden ileri gelmiştir. 

Bu yıl pamukların daha iyi o
lacağına dair olan ümitler çok 
kuvvetlidir. Çünkü bu yıl mart 
ayı içinde çok yağmur yağm~
tır. Toprak suya doymuştur. 
Kayseri fabrikasının da faaliye
te geçmesi pamuk zeriyatına e
hemmiyet verilmesini doğur -
muştur. Ziraat Bankasının gös
terdiği yardımı da bilhassa kay
deylemek çok yerinde olur. 

Arpa durumu 

1931 yılında 1,678,766 kilo 
arpa 32,095 liraya ihraç edil
miştir. 932 yılında ise 3,721,876 
kilosu 90,236 liraya, 933 de 
3,721,876 kilosu 90,236 liraya. 
933 de 6,213,682 kilosu 109,064 
liraya, 934 de 7,323,710 kilosu 
15 7 ,043 liraya satılarak ihraç o
lunmuştur. 

934 yılı arpa ihracatı, istatis
tikler tutumu başlangıcı olan 
926 yılındanberi yapılan arpa 
ihracatı arasında bir rekor teşkil 
etmiştir. Adanada arpa ihracatı 
1932 yılından itibaren bir ehem
miyet almağa yüz tutmuştur. 
Son yıllarda arpa ziraatine l*ş
layanlar çoğalmıştır. 

Bus)day durumu 

Adanada 931 yılında 58,170 
kilosu 1452 liraya, 932 de 
405,492 kilosu 17,672 liraya, 
933 de 5,194,324 kilosu 162,937 
liraya, 934 de 11,546,554 kilosu 
324,485 liraya ihraç edilmiş bu
lunuyor. 

1934 yılı buğday ihracatında 
rekor kımuştır •. 

Un durumu 

931 yılında 919,696 kilosu 
82,831 liraya, 932 de 2,002, 711 

No. 14. 

iHRACATI 
kilosu 164,828 liraya, 933 de 
5,396,601 kilosu 297,235 liraya, 
934 de 4,497,797 kiolsu 264,496 
liraya çıkarılmıştır. 

Şu hesaba göre 934 yılı un ih 
racatı 933 yılından sonra gel
mektedir. 

iplik durumu 

931 yılında 548,906 kilosu 
625,807 liraya 932 de 911,682 
kilosu 737,036 liraya 933 de 
1, 15 7 ,3 48 kilosu 8 2 8, 600 liraya, 
934 de 1,537,652 kilosu 
1,303,034 liraya ihraç edilmiş -
tir. 

Daha evvelki yıllarda iplik ih 
racatı ~ok azdı. İplikteki inkişaf 
1931 de göze çarpmış ve 934 
de üç misline çıkmıştır. 

Bez durumu 
• 

931 yılında 29, 7 50 kilosu 
147,950 liraya, 932 de 224,690 
kilosu 256,144 liraya, 933 de 
858,835 kilosu 974,632 liraya, 
934 de 1,193,742 kilosu 
1,365,445 liraya çıkarılmıştır. 

Bundan evvelki yıllarda bez 
ihracatı çok azdı. Son yıllarda 
büyük bir inkişaf kaydetmesi va 
tandaşların yerli mallara karşı 
gösterdiği yüksek alakayı teba
rüz ettirmeğe kafi gelir. 

Pamuklu mensucat fabrika -
lannın kazançları çoktur. Bez
ler, dokuma iplikleri bugünkü -
nün yansına verilse idare ede -
cektir. Meraklı hesapçıların tah
minleri bu merkezdedir. 

Hükumetimizin b• işe el ko
yacağı, vatandaşlann daha u -
cuz giydirilmesini istiyeceği u
muluyor. 

GISkırmaklı 

İstanbul da 
Pahalılık 

Bugünlerde lstanbuldaki gı -
ela maddelerile diğer vilayetle • 
rimizdeki gı-da maddeleri ara -
~mda büyük farklar görülmek· 
tedir. Adanadaki bazı yiyecek 
maddelerinin fiyatlarile ayni 
maddelerin lstanbuldaki fiyat
larını kuruş hesabile aşağıya ya 
zıyoruz: 

Adanada Istanbultla 
Koyun eti 
Bakla 
Kabak 
Bezelye 
Taze fasulye: 
Patates 
Elma 
Erik 
Portakal 
Hıyar 

35 50 
1 7.S 

10 20 
1,s ıs 

80 25- 30 
5 6 
10 25- 50 
5 25 
2,5 
8 

7,5 
30-40 
(İzmir) 

Malta eri~i: 10 20 
Yu:{arıda görüldüğü gibi he -

men bütün maddelerin fiyatları 
Adanada ucuzdur. Yalnız fasul· 
ye lstanbula nazaran iki mislin· 
den fazla pahalıdır. Bunun se -
hebi de Adanada yeti~en mahsu 
lün diğer vilayetlere gönderil -
mesiclir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
di. Sanki dünyada bundan baş -
ka meziyet yok; ama tukaranm 
malını idareye kalktığından be· 
ri servetini elbette iki, üç mis
line çıkannış olan bir adama 
karşı itibarda, saygıda yine ku
sur yok! hiç şüphesiz bulunmuş 
çocuklar için verilen paradan da 
çimlenir. ö zavallı çocukların 
hali öbür yoksullarınkinden de 
acrklrdır. Canavar herifler! Ben 
de kimsesiz, sokakta bulunmuş 
bir çocuk sayılının, babam, kar
deşlerim, kimim varsa benden 
nefret ediyor ... " 

Saint - Louis yortusundan bir 
kaç gün evel Julien, Sadıklar 
mesiresi'nin tistünde Belvedere 
(Cihannüma) denen koruda, du· 
alar mınldanarak, yapayalnız 
dolaşıyordu; uzaktan, sapa bir 
keçi yolundan iki kardeşinin 
ıeldiğini gördü, onlardan sakın· 
mağa çalıştı ise de olmadı. Ju-

STENDHAI!. 

lien'in güzel siyah elbisesi, son 
derece çeki düzenli hali, onlara 
karşı samimi olarak duyduğu 
hafifseme bu kaba saba işçileri 
o kadar kıskandırmıştı ki, onu, 
ağzından burnundan kan getir
tip bayıltıncrya kadar döğdüler. 
M. Valenod ve ilçe bayı ile gez· 
me iYe çıkmış olan Madame de 
Re~al, tesadüf en koruya uğra
dı; Julien'in yerde yattığını g~ 
rüp ölmüş sandı. O kadar mü
teessir oldu ki. M. Valenod'nun 
içine kıskandık kurdu girdi. 

M. Valenod pek erken telaşa 
düşüvordu. Julien Madame de 
Renal'i pek güzel buluyordu a· 
ma bu güzelliği yüzünden de o· 
na kin besliyordu; bu kaza, Ju
lien'in bahtı gemisini az kalsın 
yoldan alıkoymuyor muydu? 
Julien, ilk gün, elini öpmeğe ka
dar vardırdığı coşkunluğu unut· 
turmak için Madame de Renal-

BORSA 
Çekiç ile Orak Galib .. 

4 MAYIS Cumartesi 

PARALAR 

Ahi Sabi 

Sterlin 605.- 608.-
Dolar 122.- 126.-
20 Franıu Franrı 165.- 168.-
20 Liret 203.- 206.-
20 Belçika Francı 80.- 83.-
20 Drahmi 22.50 24.-
20 lıviçre fr. 810.- 814.-
20 Leva 22.- 24.-
Florin 82.50 84.-
20 Çek Kuron 98 - 102.-
A vusturya ıilin 22.- 24.-
Muk 43.- 45.-
Zloti 22.- 24.-
Kroı 23.- 25.-
20 Ley ıs.- 16.-
20 Dinar 52.- 54.-
y en 33.- 34.-
lsveç Karon 30.- 32.-
Altm 138,- 939 -
Mecidiye 43.50 44.50 
Banknot 238.- 240.-

ÇEKLER 

Franıu Francı 
lnıiluı liruı 
Dolar 

-
L~~ r 
Belıa 
Dranmi 
lsvıçre Fransı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya Ş 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çervonetı 
lıveç kuronu 

Kapan11 

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

83,75 
2,45,62,50 

64,04,50 
1,17,64 

19,02,75 
4,22,85 
5,82,13 
l,97,3J 
4,21,25 
4,51,50 

78,57.75 
34,97,82 

2,78,43 
10,97,50 
3,ıl,63 

Uöur.u gUn 

Mayısın ilk günleri arsıulusal 
barış tarihinde en değerli vak'a
lardan birini doğurmuş olmak 
bakımından, bütün insanlık için 
uğurlu saatlerden sayılacaktır. 
Mayısın ikinci günüdür ki, Rus· 
Fransız karşılıklı yardım paktı 
parafe edildi. Sulhü sağlamlaş· 
tıran bu yeni ves~ka kat'ı şekli
ni aldı. Yeni paktın hakiki ma
hiyeti nedir? Bunun, başka dev· 
letlere çevrilmiş bir noktası var 
mıdır? Hükümlerinin başbcala· 
rından çıkan mana nedir? Tet
kik edelim. 

Yeni pakim esası: 

Yeni pakt, bütün manasile u
luslar kurumuna dayanan ve 
kurwnun ana misakını ayrıca 

tamamlıyan bir aındlaşmadır . 
Birinci maddesi "Rusya ile 
Fransa Avrupai bir devlet tara
fından tehdide uğrayacak ve 
meşru müdafaa vaziyetine dil· 
şecek olursa biribiriie istişare 
edeceklerdir' diyor. Ve bu ısti· 
şare: 

"Cenevre paktının onuncu 
maddesi hükümlerine uygun o· 
larak gereken tedbirleri aımak 
hususuna" 

Matuf olacaktır. 
Uluslar Kurumu paktının o

nuncu maddesinde Kurum üye· 
terine iki türlü vazife yükletil· 
miştir: 

ESHAM 
it Baab11 Mü. 
" " N. 
" " H Anadolu Şm. ,;. 60 

.. " 100 % 

to.-
9.50 
950 

25,20 
42.50 
16-
30.50 
10.-
17.25 

1 - Kurum azasından herbi. 
ri, diğerlerinin iatiklil ve mülki 
tamamhğına riayet edecektir. 

'"'tMenft vazife). 

Sirketihariye 
1'ramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Balya 
R&.ii 
Aaıiii CUBentb 
Merkez Banka!tl 
Osman!, Bankası 
Telefon 
ittihat detirmencilik T A.S. 
Şark Detirmenleri 
$ark merkes ecan.-i 

2.30 
10.70 
~.!ttr .o-

24 
13 

t.5o 
0.90 
4.IO 

-· . 
ISTIKRAZLA~ 

Terk •oma l 
., .. n 

.. ,. III 
Er cani 
Sivas-Erzurum 
Iıtı1ı:razt dahiU 
Sark Sm. 

sus 
28.70 
29.40 
14 2S 
95.-
H.-
26.-

TAHViLAT 

Rıhtnn 
A~ola D 

.. m 
Anadolu miim .. iJ 

ıe.se 
41.15 
4'.-
51.75 

Fransa ile t C!aretimiz 
Fransa ile aramızda yapılmış 

olan Modus vivindis'deki tmzi· 
lath tarife hükümlerinden ba -
zılan geçen ayın ba~mda kaldı
rılmıştı. Hükftmet bu anla~ma· 
daki diğer hükümlerin de 1 Ha
zirandan itibaren kaldırılmasına 
karar vermiştir. 1 Hazirana ka· 
dar gelecek ve gelmiı mallar 
anlaşmadaki şartlardan istifade 
edecektir. Fransa için yapıhnıı 
olan kontenjan listesinde hiç 
bir defişiklik olmayacaktır. 

le mümkün olduğu kadar az ko
nuşuyordu. 

Madame de Renal'in /emme 
de chambre'ı Elisa, ıenc müreb
biye gönül vermişti; hanımına 
srk srk onun · sözünü ediyordu. 
Mademoiselle Elisa'nın aşkı ju
lien'i, uşaklardan birinin kinine 
uğratmıştı Onun bir gün Eli.~a
ya- "0 kokmuş mürebbi geleli 
beri benimle konuşmak istemi
yorsunuz" dediğini duymuştu. 

julien doğrusu böyle bir haka
rete liyrk değildi; fakat güzel 
delikanlıların içinden doğan bir 
hisle, üstüne başına bir kat da· 
ha itina gösterdi. M. Valenod· 
nun kini de iki kat oldu. Bir 
gene papasa bu derece zarifhk 
düşgünlüğUnü yakıştıramadığı· 
m herkesin içinde söylemeğe 
başladı. Julien'in elbisesinin ra· 
hib elbiıesin.c:len biricik farl:ı, 
cübbe giymemesi idi. 

Madame de Renal onun Ma<le 
moiselle EJisa ile her vakitkin· 
den daha srk konuştuğunu far· 
ketti; bu konuşmaların. Juli
en'in giyecek hususunda pek zü. 
ğürt olmasından ileri geldiğini 

2 - Bu iki noktadan tecavil· 
ze uğrayacak azadan herhang: 
l>irini, eliler asa miiclafaa ede
cektir. (Müspet vazife). 

İşte onuncu maddenin bu hü
kümlerinin tatbiki meselesini 
iki devlet aralarında derhC!l isti· 
ıare etmeli taahhüt ediyorlar. 

Derhal yardım 
-·~·----~m"llltet. e11yet : 

Rus - Fransız paktının üçün
cü maddesi yine Cenevre misa· 
kına dayanıyor. Uluslar Kuru
mu misakının 16 mcı maddesin
de deniliyor ki: 

"Uluslar Kurumu harbin önü. 
ne ıeçmek için: ukeri, ökono
mik Ye maJi aankaiyonlar ( ce. 
:aai laükümler) kullanacaktır." 

Görülüyor "i, yenı ancuaşma, 
Uluslar Kurumu paktım ta· 
mamhyan bir vesikadır. Bunun 
başka türlü tefsir edilmemesi 
içindir ki, iki taraf yeni andıaş
marun dördüncü maddesinde, 
Uluslar Kurumu vazifelerini 
tahdit edecek bir mukavele ya· 
pılmadığını tasrih etmek gc· 
rekliğini duymuşlardır. 

Buna eklenen protokol, vazi
yeti açrkça anlatıyor. Harp teh
likesi karşısında iki taraf usu
len Uluslar Kurumuna müraca
at edecek .. Kurum kendi ana mi 
sakının 16 mcı maddesine göre 
iki tarafa tavsiyelerini yapar 

de öğrendi. julien'in çamaşın o 
kadar azdı ki. ikide bir dışarı 
gönderip yıkatması lazım geli
yordu, Elisa ona işte bu işler 
için yanyordu. Madame de Rc
nal onun bu derece yoksul ol· 
duğunu hiç düşünmemişti, öğ
renince içine dokundu: ona bir 
takım hediyeler vermek isteôi 
ama cesaret edemedi: julien'in 
yüzünden duyduğu ilk elemli 
his işte bu mukavemet, isteğine 
karşı içinin gösterdiği bu muka
vemet oldu. ö güne kadar Ma
dame de Renali'n zihninde Ju
lien'in adı ile saf ve tamatnilc: 
fikri bir neş'e hi,si beraber gidi
yordu. Ju1ien'in yoksutluğunu 
düşündükçe içi içini yedi ve ni
hayet kocasına. mürebbi ye .;;a 
maşır hediye' etmesini söyledi 
M. de Renal: 

- Boş yere masraf! deli 
Kendisinden memnun olduğn 
muz, bize istediğimiz gibi hiz
met eden bir adama ne diye he· 
diye vereceğiz? Gevşeklik l?ÖS

terse anlarım, hediye ile te~viK 
etmis oluruz. 

Kocasının bu düşüncesi, Ma· 

yapmaz karşılıklı yardım başlı
yacaktır. 

Konseyin tavsiyesi teahhur 
ederse yahut konsey hiçbir tav
siyede bulunmaz ve reyini itti
fakla beyan etmez ise iki taraf 
yine biribirinc karşılıklı yardım 
da bulunacaktır. 

Yeni paktın ruhu buradadır: 
Akitlerden biri tecavüze uğ

radığı takdirde Uluslar Kurumu 
ister bir karar versin, ister ver· 
mesin, öbür akit derhal yardım 
mükellefiyetini kabul ediyor. 

Eski ittifak 

Böyle olmakla beraber, bu 
andlaşma, Umumi Harpten ev· 
velki ittifak mahiyetinde değil
dir. A.rtık askeri ittifaklar devri 
geçmiştir. Süel ittifakların sul
hu teminden ziyade harbi do
ğurduğunu 1914 ün acı örneği 
ile blitün insanlar geregi gibi 
anladı. Malfimdur ki, eski Rus· 
I ransız ittifakı 1891 den 1914 
yılına kadar muteber kaldı. As
keri hükümleri açık olan o itti
fakın tefsiri birçok meselelere 
meydan vermişti. Birinci ve 
ikinci maddeleri açıkça Alman· 
yaya karşı idi. İkinci maddede· 
ki: derhal ve ayni ı:amanda se
f erberlik ilanı kaydı, Umumi 
Harbi patlatan başlıca sebepler
den biridir. Zaten bu ittitak bir 
çok değişikliklere uğradı. 1900 
yılında Fransa ile .t{usya ara· 
sında yapılan ;eni askeri bir 
mukavele, muhtemel bir lngihz 
tecavüzünde iki tarafın biribiri· 
ne yardımını tasrih ediyOl'du. 
J-Jaua, dıahı:a ileri ~idilerek bir 
de deniz mukavelesı projesı ya 

pılmıştı. 

Ne gariptir ki, bütün bu mu
kaveleler ve projeıer, az sonra 
bir Fransız - lngiliz yakınlığı 
ve n~hayet antant - kordial ya
pılmasına mani olmadı. Fransız 
diplomasisi, lngiltereye bir kat 
daha yaklaştı. İngilizlerin müt
terıKt oıan Japonya, ~u~;yaıre 
harbe başlayınca Fransa bitaraf 
kaldı. Müttefik1nin Uzak Şark
ta mağlfıbiyetine seyirci kaldı. 
1 ttif ak muahedeıi mütemadi· 
yen tadil edildi. 31 Ağustos 
1911 de yapılan askeri protokol 
da iki tarafın askeri taahhütle
rinde tadilat yapıldı. Müdafaa 
harbi sözünün manası tasrih e· 
dildi ve "münferiden sulh yap
mamak, muhasematı tatil etme
mek, mütareke aktetmemek" 
gibi kayıtlar sağlamlaştmldı ve 
na ... 

Çekiç ile oraam galebes:: 

Burada eski Fransız - Rus it
tifakının tarihçesini yapacak 
değiliz. Maksa<lnnız, bugünkü 
andlaşma ile askeri ittifa~ 
sında bir münaaebet-o1ii1aaığını 
göstermektir; bugünkü Sovyet 
Rusya ile eski Çarlık arasında 
hiçbir münasebet olmadığı gibi .. 
Çarlık, dünya sulhünü mütema
diyen tehdit eden bir kabus idi. 
Çarlık, vicdanları ve ruhları ~ 

dame·de Renal'in unuruna do
kundu; onun bu düşüncede bir 
adam olduğunu, Julien gelme
den önce farketrnemişti, ede 
mezdi. U stil başı, pek sade ol· 
makla beraber ~·ine de son de 
rece temiz gözüken gene rahib
le ne zaman kr.rşılaşsa, Ma· 
dame de Renal içinden: "Zava1 
1ı çocuk! diyordu, ne yapıyor, ne 
ediyor?., 

Julien'in birtakım şeylerden 
mahrum okluğunu görmek, ya· 
vaş yavaş, fenasına gitmeyip 
merhametini uyandırmağa ba~-
1amıştı 

Madame de Renal, kendilen
ni tanıdığınızın ilk on beş gü· 
nünde budala sanabileceğiniz 
taşra kadınlarındandı. Hayatın 
ne olduğunu anlamamıştı, pek 
söz söylemeğe de kalkışmazdı. 
Ruhunda bir kibarlık ve istiğna 
vardı, tesadüfen aralarına düş 
tüğü kaba insanların yapıp et· 
tiklerine çoğu vakit aldırış et
mezdi. Zaten bahtiyarlık ara 
mak herkesin içinde kendiliğin· 
den bulunan bir his değil mirHr' 

Biraz olsun tahsil, terbıye 

Atina, S (Hususi muhabiri· 
mizden) - Emlak bankası hak· 
kında görüşmek üzere buraya 
gelen İngiliz maliyecilerinden 
Livor ve Hom Yunanistanın 
borçları hakkmda da bir uzlaş· 
ma temini için müzakeratta bu
lunmak salahiyetini haizdirler. 

Maludur ki üç ay kadar ev • 
vel Londrada lngiliz dayinleri 
ile Yunan heyeti arasında görü' 
meler yapılmış, fakat bir uzla~ 
maya varılamamıştı. Bunun Ü· 
zerine V.unanistan borçlarının 
yüzde otuzunu vermeğc karar 
vermiş ve bütçesine tahsisat 
koymuştur. lngiliz maliyecileri 
müzakerata -başlamak için yüz
de otuz tediyenin tehirini iste -
mişler, fakat Yunanistan bunu 
kabul etmemiştir. Başbakan bu 
işin müzakeresir.; Pesmazoğlu -
na havale etmiştir. Pesmazoğlu 
ile lngiliı: maliyecileri arasında 
temaslar başlamıştır. 

Danzig parası 
Varşova S ( A.A.) - Para kıy 

metinin düşürülmüş olmasına 
rağmen, Danzig'de sük<lnet 
vardır. Fiyatlar komiserliğinin 
iı:nile, düklnlar kapanmııtır. 
Polonya ticaretinin uğradığı za
rar 30 milyon zlo~i tahmin edili· 
yor. 

Nazi başkanlarından Forster, 
Dantzig sanayi mümessillerine 
vaki olan beyanatında, Dantzig
in 100 yıl, serbest bir şehir ola
rak kalmryac.ağını ve akla uy • 
gun gelen bu değişikliğin er, 
&eç hasıl olacatını söylemiştir. 

Yeni kitaplar 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inhisa

rı idaresi, {Afyon) ismi altında 
e:üzel bir kitap netretmiştır. 
Acunda \'c <hlha riyade Törki
yedeki afyon ekimı, i~lenmeei, 
alım satımı hakkında dikkate 
değer malClınatın toplandığı bu 
eser, nefis bir baskı içinde çıka· 
nlmıştır. 

Kitap üç kısma aynlm1'tJr• 
ilk kısmıda afyon hakkında fen-
"r "• ~~ rnalt\rna6._--ı- ~,_......-) 
kinci kısmı teıkil eden istin 
bahsinde memleketimizin afyon 
vuiyeti. yetiıtirme kabiliyeti, 
ana hatlan çfzitmı.tir. Kitapta, 
bunlardan başka daha bir çok 
malumat ve dikkate dejer ista
tistikler vwdn'. En sonuna 
Türk - Yuıoslav afyon anl•t,
maaı, Lahey afyon mukav~, 
uyuıturucu maddeler tnhiaan 
hakkındaki kanun suretleri de 
eklenmiştir. 

zen bir kabus olduğu gibi.. Çar
lık, acunu kap1amak hevesini 
ıüdüyordu; Sovyet Rusya, sulh 
ve milli hürriyet da valarmın a
vukatıdır. Sulh avukatı olduiU 
içindir ki, fjunu pekleştirecek 
.her teşebbüsü yapıyor. Bugün
kü andlaşma, harp tehlikesini 
sımsıkı bağhyan ağır zincire ta
kılmış yeni ve sağlaın bir hal
kadır Bu güzel halkadan dola
yı çekiç ile orakı candan kutlu
larız. 

Y. O. B. 

görseydi çabucak kavrayııı ve 
yapmacıksız akıllılığı ile çok 
kimsenin dikkatini çekebilırdı. 
Fakat zeı ~in kızı olduı: içın, 
S•cr~-Coeur de /esus tarikatine 
can ve gönülden bağlı, jesuite 
leri sevmiyen Fransızlara şid
detle düşman rahibeler manastı 
rında büyütülmüştü. Madame 
de Renal o manastırda öğren- , 
diklerinin manasızlığını vaktin-
de anlayıp unutmak dirayetini 
göstermişti; fakat bu unuttuk· 
larımn yerine b_.. bir şey öğ· 
renmediği için en IODtında hiç 
bir şey bil~ ~ştu. Büyük 
bir servete ·~-ı için daha 
pek küçük y llerkeeten dal-
kavukluk de inde saygı gör 
mesi, bir taraftan da kalbini 
Tann'ya açmak için duyduğu 
pek belli olan temayül neticesi, 
kendi içine kapanır gibi bir ya• 
şama edinmişti. 

Gerçi büsbütün gönülsüz gi· 
bi gözükürdü ve her ne denirse 
densin ona razı olurdu (bu yu.
den onu V errieres erkekleri ka• 

( Arkaar var) 
... ATAÔ 
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e:z her hakh da· 
I . . ~~nm arkadaşıyız! 
llnıırh koylU! lzm:r kadmı! 
lrta' ~· 1 ırıı genç! zmirli esnaf! 
llnıirli işçi! 

lzmirli tüccar! 
b lzm:rli münevver! 

b ~ t Un ş i k fi ye ti eriniz i, 
t U n d U ş U n c e 1 e r i n i· 
zi bize yazınız. 

• 

"İzmir limanında baylar, dört 
tane sandal bile güç bulunur.,, 
der, geçerit. 

Gelelim esasa: 
Anlaşılıyor ki, vali General 

Dirik, epey geç kalınmış olmak
la beraber izmir gençlerini ar
tık denize hasret çekmekten 
kurtamuya karar ~ermiş. b~l~ı
nuyor. Ala, ama bız de~ızcılık 
kulübüne bina olarak seçılen ye
ri de pek beğenmedik.Çünk~ bir 
müddet çalgılı kahve halınde 
kullanılan Ciifre'nin bu "sabık 
deniz hamamı,, kulüp binası ola 
cak olursa, gençler spor prog
ramlarındaki yüzme faslım ge
ne onun içinde tatbika başlar-

Her ne hal ise .. Maksadımız. 
İzmirde denizcilik zevkinin kö-
rüklenmesine çalışıldığını sevi
nerek karşıladığnnızı,, söyle
mekti; yoksa, şuna buna çatmak 
değil tabii. 

Ve temennimiz şudur ki; pek 
yakın bir ıamanda. mehtaplı ge
celerde şimdi sessiz kırpışan şu 
mavi İzmir denizi maun sandal-
larla dolsun ve şimdi güneşin 
yakıcıhğı geçer geçmez, ne va
pacaklanm bilemiyen ve gide 
cek ancak üç beş gazino hula 
bilen İzmirlilerin biriki sene son 
ra ayni saatlerde.körfezde akyel 
kenli kotralarına tıramola yap 
tırdıklan görülsün. 

. 
Biz Bu Kükürd işini ihtikarın 

ilk ,Sinyalı 
lzmirde ihtikarın zaman za· 

man ve daima en can alacak 
günlerde belirmesi Ege mmt:: 
kasının yüksek refah ve eskı 
parlaklık günler!ne u~~~~.~smı 
bekliyenleri yeıse duşu~y?r. 
Geçen sene istihsal mevsımın-
den sonra hususi kasaları dol
durmak için harekete gelen spe
külasyon< bu sene yumruğunu 
bir başka taraf tan indinnekte 
ısrar ediyor. KUkürt İ\İnin her
gün aldığı şekil karşısında si
nirlenmemek mümkün değildir. 
Ziraat kooperatiflerinin şu ka
dar bin ortağını kısa süren bir 
heyecandan sonra temin etmiş 
olmak. rnıntakanın bugün ihti
yacını t..:min etmiş olmak de
mek değildir. Biz lzlllirin kil· 

A.ddediyoruz 
kürtsüz kalmış olduğunu tah· 
min edecek kadar saf dil olmak 
istemiyoruz. lzmirde kükürt 
hatta lüzumundan daha bol stok 
lar halinde durmaktadır zan-
nmdayız. Fakat bunların şu ve
ya bu şekilde gizlenmiş bulun
duğunu ve ancak eskisi gibi 270 
kuruşa kükürt almak istiyenle· 
rin kükürt bulamadıklarını, yok 
sa 450 kuruşu sayanların torba 
torba kükürt bulabildiklerini 
pek ala öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bunu bu sene ihtikarın ilk sin
yali olarak ele almalı ve bu is
tihsal senesinin her merhalesin 
de Ege mıntakasmın başına mu 
sallat olması muhtemel diğer 
fenalıklara şimdiden cephe tut
malıdır. 

Denilecek ki: "Biz beş ku
ruf aldık amma zengin çocuk
lan olan talebelerden aldık. 
Fakirlere parasız gödeJ"dik." 

Böyle bir ceoap dahi hata
larla doludur. Zira talebeyi 
mektep sıralarından itibaren 
zengin ve fakir çocuğu diye 
ikiye ayırmak, onları böyle bir 
görüşe alıştırmak her şeyden 
eovel bir hatadır. Sonra genç· 
/ere bilhassa böyle berbat bir 
illetten sakınmak propaganda
sı yapılırken böyle küçük bir 
hesabın b:rçok fena tarafları 
olabilir. T alebelikte fakirle 
zengini anlamanın da imkanr 
yoktur. Çok defa iyi bir aile
nin çocuğu da ü tü başı temiz 
olarak fallat cebi delik ve me· 
teliksiz. olarak dolaşır. Tabii 
böyle bir oaziyette iken 'cpa 
ram yoktur" demelztcn de uta
nır oe ne yapar bilir misini:ı? 

Gelmez. baylar.. Filmi gör
meğe gelmez. Ve hatta: 

uN k · e yapaca sınız oraya gı-

dip le" der. Birhaç arkadaşı
nı daha kandırır ve kim bilir, 
belki de o gün propagandanın 
taban tabana zıddı alemler ge
çirmeğe giderter. 

Bunun için biz., böyle bir 
memleket propagandası yapı
lırken değil lise talebelerinden 
ve köylülerle işçilerden, hatta 
bangerlerden, en zengin tüc 
car/ardan dahi ne bes kurus 
ne de beş para alınmas~nı do~
ru bulmadığımızı söyliyeceğiı:.. 
Propaganda, propagandadır. 
Ve propaganda her fedakarlı 
ğı, bilhassa para ledaharlıih-
nı göze alarak yapılır. "' 

Bu nev! filmler gösterilir
ken halkın şu suretle davet e 
dilmesi artık dünyanın her ta
rafında fıdet olmu-:tur: 

uFilfın yerde filan saatte 
lalan şey gösterilecel·tir. Her
lles gelebilir. Duhuliye yok
tur." 

Ve "duhuliye yoktur" kayd1 
en büyük harflerle yazılır ue 
'Y!ğer davet radyoda yapılıyor· 
sa en çok tekrar edilen cümle 
yine bu cümledir. 

"Zeytin sineği mücadelsinin 
ehernmi\'etini hnlka göc:otennck 
icin tecrübe m:'lhivetinde "Öde
miş.. in Bozdağ taraflarında 
meyveli . mevvl"'c:iz hazı a.Yaclar
rla rröriirıcliiıTii b;ıdirilen ''e altın 
keJeb 0 k elenilen ve kısı öriinı
cck ~ı71 keceleri irinne gecirrn 
t1rt11larm kıs P"eliliai zaman im
hP .. ;,.1,. l, ıTra~~c-a <Yız ... 

Göriiliivor ki. bav müfettiş 
vaziveti en ince no1·t~1anrıa ka
il"lr arcı!'tTnııı~ ve illrti bi7im r;i
hi ::trıl~mtc: hı1lnnuvor Mürırle

leyi ne derece muvaffakıyetle i-

~e mmtaka mUfett şi Naciri 
olduğu anlaşılan bu müfettiş, 
beyanatının bir başka tarafında 
diyor ki; 

"Türkiye'de çeşitli olarak bol 
mahsul çıkaran mıntaka Ege
dir. Bu mıntakada ekinle, bağla, 
ağaçla uğraşan köylünün ayn 
ayn birer derdi vardır. Domuz
dan tutunuz da fare, çekirge ve 
gözle görülmiyen nebati ve\•a 
hayvani asıllı her hastalığa ~a
rıncaya kadar sayısız birc;nk 
mahsul düşmanları l·.arşısmda 
çiftçinin bazan eli böğründe ka
lır .. ,, 

Demek oluyor ki. bu mmta
kada memleket ziraatine musal 
lat ~lan tehlike en iptidai şartla
rı ve korkunçlukları ile saltanat 
sürmektedir. 

Tekrar ediyoruz: 
Ege mıntakasmda çalışan zi

raatçiler azami gayretle müca
del7ye .girmek ve çok calışamk 
vazıyetındedirler. Türkiyenin 
bu en verimli ziraat mınta • 
k~sım bu endişe veren halinden 
hır an evvel kurtarmak lazım
dır. 
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Magdalena ! İtalyan Gençleriyle Adalı Ve·Morar' 
Delikanlı arı Coşturan O Dilber Kız ... 

...,_. ,, 

"Mum'arı söndUrUfmUş oda rnm pencer s"nden, Halici tavan'ayan karag8kte. 
uyr·usuz ka.mış bir genç kızm afjır~aşmış göz kapakları glbı kızd bir kavis çizen 

aya göz e r in ı d aldırarak Orağa oğ:u Konslantin dUşUnüyordu ki ... ,. 
• 

Vazgeçmi ti ama ... Bu vaz -
geçmek, unutmak demel: değil
di. Ve nasıl unutulabilirdi o Mis 
tra? 

Mora'nın o güzel şehrı Mis -
tra ... 

Her otundan bir peri fı!-;knan, 
her karış toprağında bir başka 
efsanenin şiinni yaşatan ve her 
kayasında ya kendine saldn mı~. 
ya kendini kotumus bir kal ra -
manm hatırasını göze vuran es
ki, Helladın o yaman lsparta'sı 
ki ş"mdi adı I.'Iistra olmuştu .... 
Aahh... Bu I.iistra'yı Bizans, 
yeni imparatorunun kafasından 
silecek her cazibeden mahrum 
bulunuyordu. 

Adale güzelli~ini bir vatan 
sevgisi gibi üstiin tutan ve in -
san güzelligini bozan bir kan -
burluk, bir omuz çarpıklığı, bir 
şaşılık, bir çolaklık kareısmda 
bir vatan h~!.inligi sezmiş gibi is
yan eden o hakim Likürgün Is
partası, Makedonyah Dırarra' -
mn kızından gelen bu yeni Pa -
leologos'un kafasını o kadar sa
yılamaz tatlı hfitıralarla baglı -
yordu ki kendisine ... Hayır ha -
yır! Kostantin Dragazes unuta
mazdı bu Mistra'yı. 

Evet hatırlatıyordu: lerletken İtalyanın , Adalnnn 
1428 senesinin b:r temmuz ve Tes:ıly:ı'nın en nefis şarapla

günü idi ve... Dıraga 'nm kızın- I1 içilmişti ... Ve o gün dün,yanm 
dan gelen bu paleologos prensi güzel l:admlar tarafından en 
henüz yirmi ücüncü yasım bit'r- co1~ sevilmiş erkeklerini hasetle 
mis, yirmi dördüne basmış bu - yutkundu~an bir güzeller güzc-
lunuyordu. Eni o genç Dıragazcs'c crınyol-

Gözlerindc, henüz dişi tatm - da~ı yapmışlardı. 
mıs bir Bingale k~pıanrnın din - Evet... Kostantin Dıragazes 
liği parlayan, beli mi ~i sagl m, ilk zevce ı olan güzel Magdale
omuzl~n ·geni , yı'darı veni na ile Patras şehrinde evlendigi 
terlen:ıış, yamıkları al al b:r o ilk ~ünü ve onu takip eden 
gcnçtı. tatlı balayı gecelerini Bizansa 

Patrns ı:;ehrinin önünde1·i yem 1 geld' ~i gündenberi durmadan 
ye il çayırlar n ortnsında l\1o - hatırlı~ ordu. 
r~'ııın ve Ege nd.,ları le yirmi- ı Bu Ifagdalena, Lükat Düka
bır sene evvelki Eiz n m en gü~ sı, Otranto ve Sekalonya valisi 
zel kz.dml2n, en tatlı "'aadetlcrı j ve Tokko hanedanının Leonar 
e~ çok vrı~eden . g~r:~ kızlar ve a d ı n d a k i ikinci kont11 ile 
gozlcre erı{ek cın'"•nın b ı gene I Foca'da ve Sakız adasında hü
kızl~rla ~t?~sı berabe; yans c - kum sürmüş olan Ceneviz prens 
debılı:ı~sı ı ın yaradı mı larm~ş lerinin sülalesinden gelen zevce
veh~ını 'ereı:ı t ... t ı h :ı 1ı deh- si "iffetlfı , kontes Za!1ariva'd:ın 
k~~!Ilarla celıl~. al.tın ve ,ti - tlo muş ohn kızı idi. ki üc:; se _ 
mu"~~ Y~.pı ~ı~ en u el seyleri ne evvelindenberi bütün ltrılvan 
ve zumrutlerın, ya! utbrm, ;1e - encleri. bütün Morah ve adab 
b~~~etleriı:ı en "l:rti1mem'şleri - dclil~anlılar onu bir kere görmc
nı uzerlc:ı~cJe t.:' ıynn zen ,inler m ·s bulundukları halde ona gö
ve babnyı,, tlcr to la mı lc:lrdı. nül bağlamış, ona candan vttrul-

En hecerikli f;Ü\nriler at oy - ı mus bulunuyorhırdı. 
natmı .. lar, en iyi ko:ı ıran "nt~n MagdaJena o gün katoliklik-
c~n I_a~ nutal.'nr . ~ ... leı~·~ır~di. t n ortodoksluga geçmiş ve 
En ıyı yemek P• "ırmerını bılen Teocfora adım almıştı. O gece 

Mistra hatıralarının acı olan- ah.~ılnr en ler.zet~i C!erlcrini gü- ne tatlı bir hülyası olmuştu 
ları da tatlı olanları da vardı; ve 

1 

mm; kn~l r}a d;:ıgıtmı·}~r ve ~n Kostantin 'in. 
acı olanları hep talihin baltala - parlak ~eslı kızlür r.:ılnr sov- (Arkası var) 

dığı, uzun sürmesine meydan --=== =-== == 
vermed' ği rnadetlerdi ki kı .. ı bi
le ılık geçen o, göğü her zaman 
mavı Mora, daima böyle bir fe -
laketi yepyeni bir sevinçle b:.s
tıracak te~adUflcri dogurmt ş ve 
talihinin genç ya~ta başlayan 
körlüğünü ona pek hissettirme
mişti. 

işte 1428 ... NasıJ unutulabi -
lirdi o 1428 senesinin Miscra 'sı: 
yani bundan tam yirmibir sene 
evvel bir temmuz gününü dol -
durup gecen o tatlı heyecanın 
hatıracı ki Vfüiherne'ye girdi'ti 
gündenberi beyninde onu unut-

Dönük sakallar ve müş
kilpesentler için imal edil
miştir. 

~ a i 1 o 

~~r;:;~~ isteyen bir ısrar sezi - Bey o ğ 1 u Tahakkuk M ü d ü r 1 ü ğ ü n den : 
(Haliç) i tavanlayan kapka

ra bir gökte uykusuz kalmıs bir 
genç kızın genç bir erkeğ"e tat -
lıhklar vadeden yarı kapanık 
bir göz kapağı gibi kıpkızıl bir 
ince kavis çizen 1449 senesi kı
şının şu yepyeni ayı, bütün 
mumları söndürülmüş bir oda -
nın penceresinden bakan Kos -

ntine, Mistra'da geçirdiği bal 
rıyı gecelerini hatırlatıyordu. 

2466 ve 2643 numaralı buğdayı koruma vergisi kanu
nu mucibince makarna ve şehriye ve bisküvi kutularına 
ilsak edilmek üzere iki bucuk ve beş ve on ve yirmi para
lık pulların tabi fazla külfeti icab edeceği anlasılmış ol
duğundan bunların yerine ayni kıymette souk damga 
vaz'ı kararlaştırılmıştır. Alakadarlarca tab ve ihzar etti
rilecek bandrolların darphane ve damga matbaası mü -
düriyetindc bedeli mukabilinde souk damga koydurul -
ması ilan olunur. (2379) 

Oim 
•• u 

·ya os: 2 
e :1 

Olimpiyakos Yunan takımı, 

ikinci maçını, dün Taksim sta - ı 
dında Güneş takımile yaptı. Üç 
gün kapalı giden hava açtığın- 1 

dan üc bin kadar seyirci maça ) 

ın .. Kaynana Meselesi gelmişti. Saat on yedide, evvela y I/ 
misafirler, yine ellerinde ufak 1 aş 1 a 
Türk bayraklarile sahaya çık
tılar ve halkı alkısladılar. Arka- ı t zmir, Beyler sokağında D. lar da çabuk söner. D. C. in sev 
sından da Güneş takımı sahaya C. i~.lasile. aldığrmız mektupta diği kadın onunla tanışmış ve 
geldi. cl<"nılı or l.ı: sevişmiş iken neden başkasile 

Hakem Şazinin idaresinde "llayatrnı henüz kazanmaya evlenmiş te şimdi iki çocuğile 
maça başlandı. Güneş şu sekil _ ba layaıı 24 yasında bir gencin dul kalınca gene onun aşkından 
de idi: · <'vfenm"'si do6 ru mudur, değil istifadeye koşuyor? Eğer bunda 

Corceviç .7Jİ ir? Size bunu soracak deği- göze batan menfaatten fazla bi-
Reşat Faruk Jim. Çünkü ben bu hususta kara- zim bilmediğimiz bir fedakarlık 

Ismail Hasan Enver mı vcrmiç bulunuyorum. Ancak, varsa diyeceğimiz yok. 
Rebii, Necdet, Rasih, Barnhino, beni tercdJüde dıi üren ~ey, ev- * * * 

Salahaddin ı Jenmek istediğim kadının vazi - Sevişerek evlenmiş, yahud se 
Yunanblarm derhal kesilen yetidir. O, Een mektebi bitirme- vismeden evlenerek sevismeye 

bir akmmdan sonra Güne~liler ye- calı ırk<'n evlendi, iki çocuğu başlamış, tam manasile bahti
oyuna hakim oldular. Takım oldu. !'undan bir sene C'vvel de yar bir karıkocanm ocağını ka
bilhassa sağdan Salahaddin ve kocasından ayrılarak c' l kaldı. rartan, aralarına tatsızlık sokan 
Bambinonun gayet iyi anla ma- Sonra bir tesadüfle ... işmeye iki tarafın da burgu gibi kafası
larile hücum ediyor, Rasih ve baçladık. Ben bu kadı, '1 evlen- nı kemiren, çok defa bir ömür 
Necdet mütemadiyen kaleyi taz meli miyim? O, şimdi ~ PJim i- süren ve evlileri en çok üzen en 
yik ediyorlardı. Biraz sonra a- cin lıer fedakarlığa razı guriinü- gel nedir?. Parasızlık mı?. Ha
kmlar sol tarafa geciyor. Rebi- yor. Siz ne dersiniz?.,, yır .. Kıskançlık mı?. Hayır ..• 
inin bir güzel akınla bu sefer de Bir kere hayata yeni atılan Başka bir kadın veya başka bir 
Rasih ve Bambino Yunan kale- gencin ma,..u'{ası hesabına fe - erkek mi?. Hayır ... Kaynanadır. 
si önünde dolaşıyorlardı. dakarhktan bahsetmesini anla- İşte ateş püsküren bir derdin: 

Güneş hücum hattının bu gil Y-etmadık. Yalnız bize yazdığına "Artık çoluğumu, çocuğumu, 
zel oyununu gördüğümüz za- bakılırsa burada olsa olsa kendi evimi, barkımı, hatta memleke· 
man, bize takımın Libertas ma- tarafından büyük bir f edakarhk timi bırakıp kaçmaya, başka di
çmdaki gibi fevkalade bir oyun 1ardır: Kadın kendisinden dört yarlara gitmeye karar verdim. 
çıkaracağı kanaati geldi. yas büyüktür, evlenmiştir, çoluk Çünkü kurtul.uş çaresini bulamı· 

Biraz sonra, yine cenah de- çocu -t: s' hibi olmus, kocasından yorum. Kızı, anasından ayrıl mı· 
ğiştirmek suretile hücumlar sağ ayrılmış ... Bu vaziyette eski sev yor; anası, kızım bırakmıyor. A 
tarafa intikal ediyordu. Bu ara- gilisine dönmek istiyor. Ka- rada yanan, kavrulan, her gün 
da Salahaddinin sıkı bir şutu di- dının fedakarlığı nerede? E- didik didik, lime lime ezilen, bü 
reğe çarparak geri döndü ve ğer dul kadın, daha iyi bir va- zülen, mahvolan benim ... ,; 
Yunanlılar topu uzaklaştırdılar. ziyeti bırakarak eski sevgilisine Buna bir tek çare var: Kay
Bu ilk talihsizlikti. Bununla be- ebediyen dönmek rızasını göste nananızdan ayrılınak, Karını -
raber Güneş hücum hattı durma riyorsa o ba~ka... zın ilk günlerde göstereceği hır 
dan kaleyi tazyik ediyordu. Bunları bir tarafa bırakalım çınlıklara, huysuzluklara, kav -

Bununla beraber kalenin ya- ve D. C. in bu kadınla evlenme- galara, ağlamalara, feryadlara 
nından üstünden geçen top bir .. inin doğru olup olmadığım a - aldırış etmeyip ayrılmak ... B u • 
türlü kaleyi bulamıyordu. Bu raştırahm. Biz kendisile ayni rada son derece azimkar hare· 
aralık sıkı bir şut a~ha direğe yaşta olan çocuklu bir genç ha- ket şarttır. Fakat size ne derece 
çarptı, top geri gelmedi, güzel tırlıyoruz ki, evlendikten bir se acuze göründüğünü pek iyi an
bir şut kalecinin elinde kaldı. ne sonra aile yuvasından çıldır- ladığımız ihtiyar kadının - eğer 
Takım yirmi bes dakika öyle ha mıs gibi fırlayıp kaçmıştı·. Bu- ihtiyacı varsa - başka bir evde 
kim ve güzel bir oyun oynadı na yakın di er bir hadiseden bir iyi kötü rahatını temin etmeli
ki muhakkak bir gol çıkacağına, cok tecrübeler, dersler alıyoruz: siniz .ki karınızın anasından ay
bu be!::lenilen golden sonra da Kendilerin "n yaslr kadınlar rılmak, istinadsız kalmak ıztı -
Güneşin tazyiki büsbütün arttı- la uzun müddet bahtiyar olan - rabından başka bir de vicdan a
racağına şüphe edilemezdi. Ne- lar istisna teskil eder. Bunun zabile muazzeb olmasına mey -
tekim yinninci dakikada Nec- gihi, m nfaatlere dayanan ask- dan venneyesiniz ... 
det sol i~ yerinden kaleye ani .J:>ir Otuzuncu dak•l:ncian sonra hü-hak ettiğini gösteren bir tazy~ 
Ş~t ~ektı. Top bu se~er. d7 ust cum h.,ttı böyle durunca yük ta- te bulunuyorlardı. 
dıre~e çarptı; Ne t~lı~sızlık bu! mamile mi.ıdafoaya bindi ve taz- Buna rağmen, ekseriya yer 
~ereket ~asılı yetıştı ve topu yikten 'rnrtulan misafirler ya - tutarak ve şuurlu oynayarak de
l..aleye sol ... tu. vaş ~avos hakimiyeti aldılar. ğilse bile Güneş müdafaası otuz 

. ~u golden so.m_-a Güncş"n _ha - Böyle olmakla beraber müdafa- yedi dakika didinerek gol yap -
kımıy~t .v: taz~ıkı devam edıy"or (lnm mütemadi uğra.sınası için- tırtmadı, Yunanlılar da bazı gü
du. ~ır ıkı da~ıka s.~nra Sala

1 
de ve sng muavinin büyük bir zel fırsatlardan istifade edeme

h~ddm fevkalade guze_l .ve ~nı bo luk bırakmasına rağmen sa- diler. 
hır şutunda top, kalenm ıç dıre- yı çıkanna - a muvaffak olama - Oyunun bitmesine sekiz da -
ğine carptığı halde akıl alım - dılar. kika vardı ve Güneş 0-1 galip 
yan bir falso ile dış:ırı çı'ctı. Mu- llk devre 1-0 Güneşin gali - vaziyeti muhafaza ediyordu. 
hakkak ki Yunanlıların tal hleri biyet~le bitti. Tam bu sırada Faruk ceza çiz
vardı. 1 !kinci <!evrede Bambino ta- gisi içinde topa elile dokuna -

Devrenin otuzuncu dakika- mamile dunnuştu. İleride oyna- rak penaltıya sebep oldu. Yu • 
sından itibaren ne oldu bilmi - yac"l -ma müdafaa hatlarına ka- nanhlar penaltıdan bu suretle 
yoruz. anlamıyoruz, ruhi bir se- chr soh1luyor ve topu ilcrlcrde ilk göllerini yaptılar. 
heple mi, yoksa ba!ika sebepler aldı - ı zaman da ufok ufak ayak 
tesirinde mi. hücum hattına ani ve kafa oyunlarile geri gidiyor 
bir gevşeklik geldi. Bu gevsek- ve ondan so ra pas veriyordu. 
lik B~mbinodan bnşladı 'c Bam Bu suretle ilk devrenin otuzun
bino Salfıhaddinle Hasih arasın- cu dakika"mdan sonra durakla
rla irtibat vazifesini göre.meme- yan hücum hattı, ikinci devrede 
ğe baslayınca bu gevşeklik ya - tanwmile silik bir vaziyete gel
vaş ya,•aş diger muhacimlere de mi ti. Artık Yunanlılar tamami 
sirayet etti. Salfıhaddin oynaya- le hak"m oynuyorlar ve hücum 
maz oldu. Rasih münferit bir hücum üstüne geldikçe bunalan 
vaziyette kaldı. Çünkü hucum m1idrfoa, topu havaya kaldıra
hattı iyice ve sebepsiz ~evşeyin- rak Yunanlıların oyun tarzım 
ce Necdet geriye yardıma mec- kabul etmis bulunuyordu. 
bur kaldı. Bu sefer de merkezle Hücum hattında Rasihten 
sol açık arasındaki bağlılık bo - ba ka Uf "1 n kalmamıştı. O 
zulclu Öyle ki Rasihin sah i da ynnm~ kim e bulamayınca 
gayretlerle ve iclerin vazifes~ni ' va c.,hsi o n:ıyarak birincisinde 
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üstüne alarak biri sağ, diğeri olmazsa ik"nci inde. ikincisinde 
sol taraf avut cizı;ilerı ya ~mm- olmazsa tiçiıncüsünde topu kap
da yaptı( ı f e~k~Iade ortalayış- 1 tırıyo~ ve yahut ta uzaktan dı
lar da bo,;a gıttı. ş~rı ı len veva kaleci tarafın -

Artık Lib rtas macında fev- dan kolavca tutulan şutlar çek -
k~lfıde ,.e dünkü maçın ilk yir- mck nıecburivctinde kalıyordu. 
mı b~s. otuz dakikasın.~a ccık gü 1 G~ne takımının ikinci dev -
zel bır oyun çıkaran hucum hat- re 1 bu Ohmu, ne Libertas ma 
tile. ctu.ıuncu dakikadan sonra cm ki ovunun ve ne de dünkü 
ne yaptığından 'c ne yapmak maçta otuz dakikalık başlangı-
istediginden habersız dolaşan cm o.n 1a biri bile clegildi. 
muhacimler arasında bir müna- Sa muavin \"Ok denilebilecek 
sebet bulmak imkam kalmadı. kadar ovnamn;or. sağ açık da -

Acaba bu muhacimler ilk yir- kikalarca pas alamıyor, sol mu
mi beş dakikalık çok güzel oyun j avin d'diniyor. fakat ekseriya 
larına bakarak ''öyle sıkıstırıvo- yer tutamıvor. mildafiler ancak 
ruz ve karşımızda o ka lar acız hücum1arı d~ra dar. harap ola
kalıyorlar ki nasıl olsa yenece- 1 rzık. durcluruvorlar, lakin topu 
ğiz,, hulyasına mı kapılmışlar - uzaklrstıramıvorlardi. Yunan -
dı, yoksa sağ içten başlayarak ltlar en iyi oyunculan sol açık
biribirine sirayet eden bu dur . tarı va ıt rİ}e miitemadi 1en hı.i · 
gunJukta psikolojik bir s.:bep cum edivorlar. kaleyi sıkıstırı
mi vardı ? 1 yarlar, ve Güneşin mağliibiyeti 

Bu golden sonra Yunanlı bir 
oyuncu ile çarpışan müdafi Re
şat baygın bir halde yere düştil 
ve sahadan çıkarıldı. Yerine A
sım geçti. İki dakika sonra sol
dan sağa geçen bir akınlarında 
misafirler, kalecinin fena vazi -
yeti sayesinde, ikinci ve son gol
lerini yaptılar. 

Altı dakika sonra da oyun 0 -
limpiyakosun 2-1 galibiyeti1e 
bitti. 

Oyun başladığı zamanki gü -
zel oyunu ile hasmını bir kaç 
sayı farkla yenebilecek bir kud
ret gbsteren Günesin, sonradan 
bu anlaşılmıyan hale düşerek 
yenilmesini biz bir kaç sebebe 
atfediyoruz: 

1 - Çok güzel ve sıkı şutla
rın direğe carpma ı su'retile ta
lihsiz bir başlangıç. 

2 - Otuz dakikalık güzel o
yununa güvenerek nasıl olsa ga
lip geliriz fikri. 

3 - Çok faal bir oyuncu olan 
Bamhinonun birdenbire durak
laması. 

4 - Bu duraklamanın bütün 
hücum hattına müessir oluşu. 

5 - Hücum hattı silik vaziye 
te gelince biitün yükün müdafa
aya binmesi. 

6 - Müdafaanın şuursun oy· 
namal~rı ve Yunan oyuncularJ· 
nı demarke bırakarak onların 
havadan oyun tarzlarını kabul 
etmeleri ... 

Sadun Galip Savcı 
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Konuakt 

z :C g .. ne kadar çı!rnn on uç ya-
• • -.."" ptcı1011 o .. ıcuı, sa) ı.arın 

t ~ ın~~} a Kac. .. r, b...ıtun umu-
l ' · <.1 .11 gv..,tı...n . .1ı.~. Bu y ... zı
~· .... : ı .t:~ .... n.a ta.ap etmış o
l: :, <:.rtı'., oyun t~r ... larmda -
n~ .... ~ .ı~ ....... t.&a.ıa .... 1..1 •• ra ,ur,;;ı (.!· 

t • .... ın~el Lr v .. p;at. le 
'" ı c,. e •• uz ... ie p.a.on b.ıci 

ır lcı. 

t \ d~ ko.1tra::t brıçten 
c:l.:: .. e.,ız . 

• 
1
l-On, · ••• 111..:ya Amcriken, ü

Çt..· .. u i:mile de b~ync.mılel bric 
:.e r' a on tlriç ara ... md~. oynanıŞ 
d «.ı ıt lurile u.a,.. te .. e.< kaide 
c i . ·1 h' c·. -:ti Jl~lerınJen ba ::a mu ım 

b 1 .u. .~ yc:.tur. Atıca.{ kontrakt 
t r. c. n .. ayıları busbutün başka 
~ a.dc yazılır. 

d- t{~.ide de .şıklikleri şunlar
«!1 .:>arettir: 

t Pıa on briçte oyuncuların sı-
ası en ura·~ kagıttan başlıya
;: tay in edildigi halde kon
b a-'ata bunun aksidir, yani en 
h"YÜ., kagıdı çe:·en birinci sa-

ır. 

e ?üıfon briçte sayılar taahhüt 
dııcn ve yapılan triklerle fazla 
~apılan triktere, eksik lövelere, 
o . l b '0 1.;re, şlemlere, manşa ve ra-
t ·ra gôre verilir. Halbuki kon-
r~~t briçte taahhüt edilen ve 
r~Ptlc:n trik ve şlemlcrle fazla 
rı -lcre, eksik lovelere, onörle
~e Ve rabmı veri~ir._ Y ~ni pl~
kon~.a taahhüt cdılsın edılmcsın 
d u5uk veya büyük şlem sayı al-

1"1 halde kontraktta taahhi.:~ e .. 
~~tlip yapılmış şlcmler sayı ka-
c·•1ır, taahhüt edilmeden yap1-
ban Şlcmler sayı almaz. Bundan 
b~"'~a plafonJa ilk manşa ve ra-

t ·ta sayı verilir, halbuki kon-
t~· 

-tta yalnız rabır sayı alır. 
llı,:ıkontra!ctta her iki taraf m ilk 
tı n ı ~z.pmadan evvel envül
r , m n r nptr tan son
Jl~ vülncrabl sayılır. Bu, tıp!{I 
V .. fonda zona ginnek gibidir. 
\ı ttl~er.:.bl olan tarafın mükafat 

111~ bılhacsa ceza sayılan mühim 
t ı!:tarda artar. Bunun için kon
t ta:!-:t briçte de vülnerabl olan 
itar;:ıf de1clarasyonlarım çok dik
el aue ve doğru olara'k y.apmağa 
ilha fazla itina etmelidirler. 

~iinkü kontraktta şlem sayıları 
t n~a:-< taahhüt edilip yapıldığı 
<tkdırde yazıldığına göre bu 
~Yeye erişmek için oymyan o
l ncular, yanlış deklarasyon
hrla çok içeri girerler ve bil-
assa vülnerabl oldukları za

ltıan müthiş ceza verirler. 
t Yarın bir cetvel halinde, kon
~~kt briç sayılarım vereceğiz. 
~için 
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l{"ğıdı (S) vermiştir. 
tir~S) dört kör taahhüt etmiş-

llı Oyuna evvela (0 )pik ruası
la~ sonra damını oymyarak baş-

'. • on~linae treflin damı, valesi ve 
t.t~dUsu bulunan (0), eğer as ar 
~a:rı (E) de çrkarsa mordaki 
l'llaıt 1 ezdirmek için, trefl oyna
Qj .. d hevesine düscbilir. Bu tak
i~i e. (S) birine( trefli verir ve 
aırhkı trefli alır. lkinci trefli 
ta;;.1 tan sonra iki el koz ve 
~o~ıaın trefli ve nihayet bütün 
·· arın k 1.i.stu 1 oynar. (O) son ozun 
'ttıor~e,, _Ya. pik damını vererek 
lar-t'tl a ~1 pık onlusunun sağlam
\>e ~a~ına fırsat vermiş olacak. 
'a·~~ Ut ta karo ruasmı tek bı· 
hıllac~ttır. Binaen<tleyh (0) o-

a§larl~en pik ruasile da-

. 
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- Unutmayın ki dostum; 
kralın teklif ettiği yedi yüz al -
tın zamanın en büyük dehfisı o
lan Leonardo da Vinci gibi bir 
artistin aldığı maaştır.,, diyor -
du. 

Bir gün sonra Fransa Kralı -
nın huzuruna ikinci defa çıktığı 
vakit hemen işe başlamak emri
ni aldı: Kralın ziyafet sofrnsını 
süslemek üzere gümüşten 12 ta
ne heykel yapacaktt. Tabii in -
san cesametinde yapılacak olan 
bu heykellerin altısı erkek ve 
alttsı kadın iluhe olacaktı. 

Çelini'yi, iyi çalışabilmesi i .
çin, Kral, kendi şatolarından bı
rine yerleştirdi. Fakat gün geç
tikçe artisti burada raha~sız et
meğe başladılıır. İşe bıraz da 
kJ7kançhk karışınca Benev~nu -
to'ya hayat büsbütün <;ekılmez 
bir hal aldı. Düşündü, taşındı, 
vaziyetten kralı haberdar etmek 
ten başka çare bulamadı. . 

Kral Celini'yi huzuruna hın 
bir müskÜiat ile kabul etti. Hat
ta ona .. surat bile astı. Ve "sen 
de kimsin be herif!., diye hitap 
etti. Zavcıllı arti~t donup kalmış 
tı. Ne söyliyeceğini şaşırdı. Fa
kat ismini söylemesini tek~arla
dı3"ı vakit Çelini an~a~ı kı kral 
onu unutmuştu. hmını tekrar .. -
lamağa mecbur kaldı. Bunun u-
zerine: 

.._ Ya, öyle mi? Öyleyse 
dostum, nerede ıstersen orada 
ve nasıl istersen öyle ça~.ış: t~ -
mamile serbestsin!,, sozlerıle 

mmı cektikten sonra üçüncü lö
vede pike devam ederek ası oy
namalıdır. 

Prensip: Taahhüdü. yapan~n 
solundaki oyuncu, elı.nde sag
lam bir kaö-ıt kalmış ıse ve bu 
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kağıdın bir derece u ag__mı mo:· 
da görürse, derhal o saglam ka
ğıdı oynamalıdır. Çünkü böyle 
yapmazsa. taahhüdü yapan o
yuncu oyunun sonlarına doğru 
bütün kozlarım cekerek kendi· 
sini bunların üstüne sağlam ka
ğıtlarını vermeğe icbar edebilir 
ö zaman mordaki mevzuubahC' 
bir derece ufak kağıt ta sağlam 
Iaşmış olur. 

Çelini sevdiği kızı noter huzurunda başkasile evlendir"yor 

hatırını aldı. 
Kraldan yüz bulan Bene\•e -

nuto hem kendisine hem de mu
avinlerine, hemen gidip sil.ah te
darik etti. Kim onları rahatsız 
ed\.rse derhal başının bel§smı 
bulacaktı. Düşmanlarına acnn<!
dan had:eriııi bi1direcekti. 

Maamafih bir kçıç ufak çar -
pı~ma hadisesinden başka bir 
şey çıkmadı. 

Aruk Çelini sık sık kralın sof 
rasmda yemek yiyordu. Kardi -
naller, prensler, en zengin in -
sanlarla düşüp kalkıyordu. 

Bir gün kral, sofrası için bir 
tuzluk istediğini söyledi. Çelini 
müsaade istedi ve evine giderek 
balmurnundan kabataslak bir 
tuzluk nümunesi getirdi. Kral 
bunu o kadar beğendi ki tlerhal 
yapmasını ve mukabilinde bin 
altın vereceğini söyledi. Hatta 
tuzluğun altından yapılması i -
çin hazineye giderek istediği 
kadar altın almağa mezun oldu
ğuna dair eline de bir k§ğıt ver
di. 

Çelini altım hazineden alarak 
eve dönerken dört haydudun 
hücumuna maruz kaldığını ve 
onlara nasıl karşı koyduğunu 
anlatırken: "Onları o kadar ko
laylı}\la yaraladım ki, Fransız -
larm hiç bir zaman iyi kılıç kul
lanamıyacaklanna bu vakadan 
sonra kat'i olarak hüküm ver -
dim.,, diyor. 

Çe1ini'nin Paristeki hayatın -
da aşk maceraları arasında en 
göze çarpan kadın Caterina'drr. 
Benevenuto bu Fransız güzeli • 
ni hem model, • em de metresı 
olarak saklardı. Canlı halinden 
daha büyük hacnnda heykelini 
yaptığı ilk kadının Caterina ol
duğunu düşünecek olursak ar . 
tistin hayatında iz bırakan ka
dınlardan birinin bu ParisH gü
zel olduğuna şüphe kalmaz. 

Aşk hususunda Celini son de
rece kıskançtı. Cat~rina'yı o ka
dar kıskanırdı ki zavallı kadını 
haftalarca sokağa çıkarmaz, er
kek yüzü gfüıterrnezdi. Hatta 
kendi dışarıda başka kadınların 
peşinde dolaştığı zamanlar onu 
evde hususi bir adam muhafaza 
ederdi. Caterina hırcm, asabi bir 
kızdı. Bu haliyle Çelini'yi büs-

bütün kıskançlığa sevkediyor -
du. Içinden her zaman onun ta
rafından bir gün gelip aldatıla
cağına inanıyordu. 

Bir aksam Celini'yi, kral, ge
ne ısofras~na almrş, birlikte dere 
den tepeden konuşuyorlardı. Ar 
tık aralarında samimiyet tees -
süs ettiğinden senli benli konu
şuyorlar; iki arkadaş gibi her 
şeyden bahsediyorlardı. Çelini, 
Krala, Caterina'yı çok kıskan -
dığından bahsetti. O da "kıskan 
mak ~ok acı bir şeydir; bu illet
ten kendini kurtar., diye nasihat 
etmişti. 

Ne tuhaf bir tesadüf eseri ola
cak ki her zaman geç vakta ka
da oturdukları halde kral bu ak
şam erken yatmak arzusunu iz
har etmiş Çelini de öt~~<: beride 
doalşmaktan ise sevgılisı Cate
rina'ya bir ayak evvel kavuş -
mak için atına binerek dörtnala 
sünntiştü. . 

Mutat hilafına evıne erken 
dönerken yolda ona bir hissi 
kablelvuku bu akşam fena bir 
vaka ile karşılaşacağını ihtar e
diyordu. lçini her .zamankinden 
daha keskin bir kıskançlık kemi 
riyordu. 

Beş dakika sonra kapıyı ite -
rek oturma odasına girdiği va
kit sevgilisini muhafızının kol
lan arasında görünce beynin -
den y.urulmuşa döndü. Demek 
ki kaç zamandır aldatıhyordu 
da haberi yoktu. 

Birdenbire kılıcına sarıldı. Ev 
vela şu hain herifi, sonra da Ca
terina'yı yere serecekti. içinden 
bir an bir tereddüt devresi ge -
çirdi. Bundan istifade eden al • 
çak herif korkak bir kedi gibi sı
V'IŞIP kaçtı. Fettan Caterina da 
ayaklarına kapanıp af dilemeğe 
başladı. 

Bu manzara karşısında Çeli -
ni derin bir ye'se kapıldı. O • 
nunla geçirdiği mes'ut günleri, 
saatleri hatırladı. Çünkü bu ka
dın ona yalnız güzel bir kadını 
değil, bütün sanatının ilham 
kaynağını temsil ediyordu. Oy
le bir modeldi ki onun yerinf" 
başka birisini koymak kabil de
ğildi Eğer sanatının en yüksek 
ve ölmez nümunesini yaratmak 
istiyorsa Çelini için böyle hem 

sevilen, hem kıskanılan bin \{a -
dm lazımdı. Hissedebilmek i -
çin muhakkak surette yakıcı, e
zici bir aşk duyması şarttı. 

Çektiği kılıcı yavaş yavaş ge
ne kmma soktu. Hiddetmı ye -
nemediği için her halde bir şey 
yapmak ihtiyacını hissediyordu. 
Aklına ilk gelen şeyi tatbik et -
mek laznndı. Caterina'yı kolun
dan tutarak kapıdı~an attı. Ken 
disi de bir koltuğa yığılarak 
gözlerini boşluğa dikti. 

Bu halde ne kadar kaldığını 
kendi de bilmiyordu. Nihayet 
şafak söküp ortalık iyice aydın
landığı vakit karşısında Cateri
na 'nın tunçtan heykelini görün -
ce kalbi sızladı. 

Bir akşam sular kararırken 
Caterina'nm evine gıtti. lki aşı
kı sofrada karşı karşıya şarap i
çerlerken yakaladı. Bir tek söz 
söylemeğe bile lüzum görmeden 
kılıcını sevgilisinin hain aştkı 
Miccieri'nin boğazına dayadı. 
Ufak bir hareket, en kısa bir 
cümle, işte keskin silahı ile o -
nun kanını akıtacaktı. 

"Merhamet: anneciğim, mer
hamet,, diye yalvaran Miccieri' -
ye karşı birden bire acıdı. Kor -
kudan bir çocuk gibi ağlayan, 
çocukluğunu hatırlayarak "an -
neciğim !,, diye yalvaran adam 
nihayet Caterina'yı sevmekten 
başka bir günah işlemiş miydi? 
Gözünün ucuyla eski sevgilisine 
baktı. Onun da gözlerinde son -
suz bir keder okudu. Korkudan 
onun da dudakları titriyordu. 1-
kisine de acıdı ve: 

"- Size bir şartla hayatınızı 
bağışlayacağım!,, diye bağırdı. 

Miccieri'den: 
" N d . - e emre ersenız yapa -

rnn !,, cevabını aldı. 
"- Öyleyse derhal bir noter 

çağırarak sizi evlendireceğim. 
Parasını ben veririm. Caterj · 
na 'yı benim huzurumda alacak
sın!,. 
Yarım saat sonra gelen noter, 

Caterina ile Miccieri'yi kan ko
ca olarak tesçil etmiş, hakiki va 
ziyetten haberdar olmadığı ıçin 
her iki tarafa da sonsuz saadet
ler temenni ederek, aldığı bol 
bahşişin verdiğ'i nese ile yeni ev
lileri terkedip gitmişti. 

Çelini, sevgilisini evlendirdik 
teıı sonra nisbeten sükUnet bul
du. Bir zaman sonra artisti ge
ne Caterina'yı bu sefer sadece 
bir model olarak kullanırken 
göriıyoruz. Aralarında aşka da .. 
ir en ufak bir ketime bile geç .. 
miyor. Çelini kadından sırf sa -
natı namına istifade ediyor. 

Biraz sonra Caterina, Çelini'
nin hayatından büsbütün silini
yor; ve hatıratında ondan artık 
hiç bahsetmiyor. 

Fakat daha garibi Caterina'
dan sonra Çelini'nin hatıratın -
da hiç bir kadın ismine tesadüf 
etmeyişimizdir. Belki de Parisli 
bir aşifte artistin kalbinde ka -
dm a-.kını dondurmuş, bir daha 
uyanmamak üzere uyutmuştu. 
Son kadını Ve son aşk 1 

1546 da Çelini Paris'ten ayrı
larak doğduğu Floransa'ya dön
dü. Burada Loggia dei Lanzi' -
nin himayesinde çalışmağa baş
ladı. Uç sene sonra da dliny.ada 
bir misli daha olmayan Medu
sa'nın başını tutan Perseus hey
kelini yaptı. 

Medusa ! Evet, gören göz o 
yüzdeki ıstırabı, can çekişen e • 
zayı, kadının saçlarına dolanan 
daha doğrusu kadının saçların
dan çıkan yılanın kim olduğunu 
bize anlatmakta gecikmez. En 
güzel kadının, en sevilen ilahe -
nin bile saçları arasına sakla • 
nan bir yılan vardır ki bunu Çe
lini'ye Caterina'mn ihaneti il -
ham etmiştir. Bu yılanın kadı
nın bakışlarım nasıl manasız, 
sönük ve korkak bir hale getir
mişse, Çelini'nin kalbini de öyle 
taşa çevirdiğine şüphe yok. Çün 
kü büyük artistin bundan sonra 
kapısının eşiğinden kadın göl -
gesi bile geçmemiştir. 

Medusa'yı yaratmak için, Çe
tini'nin Caterina gibi bir kadı -
nın ihanetine uğraması bir şart 
mıydı? Buna tereddütsüz "e -
vet !,, diyeceğiz. Çünkü kadının 
saçl~r ıa.rasmda bir yılan çörek
lendırebılmek için insanın haya
linde kadının unutulmaz, affe -
dilme? hir acısı yaşıyor olmak 
laznndır. 
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Vakur - Ağı:ıbafb - (Fr.) Serieux, 
gravc 
Vali - ilbay 
Valih - Şatalamr§, faf1'Mnlf, taşkın 
- (Fr.) Stupefait 
Var 1' - Yaprak - (Fr.) Fcu"lle 
Varaka - Keat - (Fr.) Feuille 
Vurak:>are - Yapracık - (Fr.) Ec
rit insignifiant 
Vareste - Kurtulmuı - (Fr.) Dc
livre 
Varidat - Gelir 
Vfu-id - Yerinde, gelen 
Varta - Uçurum - (Fr.) Ahime, 
prccip"ce 
Vaatıt - Ara, orta. aöbek - (Fr.) 
Milieu 
Vasati - Orta, ortalama - ( Fr.) 
moyen 
Valf (Bak: sıfat) - (Fr.) Quali • 
te 
Viad olmak - Vannaıc 
Vaarta - Araç, yol - (Fr.) Moyen 
Vaaıtai nr.ILiye - Taırt. Taııma ya
racı - (Fr.) Moyen de transport 
Vasi (Vüs'atten) - Genit - (Fr.) 
Large 
Viai (Vasayet'ten) - Atağ - (Fr.) 
Tuteur 
Vaaiyet - Tutsu - (Fr.) Testa
ment 
Vasletmek - Bititfnn k, kavuıtur
mpk, kavırtmak - (Fr.) Conjoindre, 
unir 
Vatan - Y urd, otan, vatan 
Vaz'etmek - Koymak - (Fr.) Po
ser 
Vazetm& - Owütlemek - (Fr.) 
Precher, conseiller 
Vaz'ı esaa - Temel atma - (Fr.) 
J eter les fondements 
Vaz'ı hamJebneık - Doğurmak 
Vaz'ı yed - E koma - (Fr.) Main
m"se 
Vaz'ı yedetm& - E"comak 
Vazüe - l • OcleY, 2 • Borç, 3 -
ı, - (Fr.) Devoir, fonction 
Vazıh - Açık - (Fr.) Clair 
Vazi• et - Durum - (Fr.) Pos'ti
on, situation 
Vd>ai - Suç - (Fr.) responsabili
te 
Veca - Ağn, acı, 1UC1 - (Fr.) 
Douleur, cramoe 
\.ecd - Urunç - (Fr.) Extase 
V ccde gelmek - Urunmak, kendin. 
cJı::ı ~nek - (Fr.) S'extasier 
Veeh - Yüz 
Bervcctı - Olartıık, g ··.,; 

Vcc~i'e - Böyle. böylece, şöylece, 
gibi, f k"Jde - (Fr.) Ainsi 
V~eibe - DiiterP - (Fr.) Obli.,a
tcıır 

Vec·z - L"konik (T. Kö.) 

Vei.ze - Ö 1gcr, özsöz - (Fr.) U ax 
ime 
V ':i - Sağlıca - (Fr.) Adieun 
Ve:l.i etmek - Sağlıcamak - ( Fr .) 
F:ıire ses adicux 

V "a - Vefa (T. Kö) yapa (Fr.) 
F"dclite 

ve~ t - Oüm, öne 
V efret - Bolluk, çokhı'k - (Fr.) A
b~· ıclancc 
Ve.'ıfl' n - Vehimli - (Fr.) A1ıprc
bensif 
V e..'ılet" - Amızm, birdenbi e 
(Fr.) Tout d'un coup 
Vcnm - Vemm (T. Kö.) 
Vck31ri - VdUl!ik, yekel'k 
Vc'ı:il - Vdr'J (T. Kö.) yeke 
Vck~~en - Yeke olarak, ydce\''cle 
- (Fr.) Par procuration, par inte
frn 
Ve!ev - B.!e, olaa da, i se de -
(Fr.) Meme si 
V :-O'ıasıl - Sözün kısasr (Fr.) En 
resume, en fin 
Veli -1 • Yetn-, eren 2 - Ese (er
ke1c), ece (kadın) - (Fr.) 1 - Saint 
2 Tuteur, tutr, e 
V lime - Düğün 
Velud - Doiurgan 
Veavele - Gürültü, patırtı - (Fr.) 
Tumulte 
Velyctmek (Bak: tevali) 
Veraset - in (T. Kö) 
Verese-M11"MÇ1lar-(T. Kö.) -(Fr) 
Heritiers 
v erid - Kara damar 
Ve aaire (V. S.) - Ve batkalarr (V. 
B.) - (Fr.) Ete. 
Vesatet (Bak: tavassut) - (Fr.) 
Mcdiation 
Vesayet - Atatlrlr - (Fr.) Tutelle 
Vesi - Genit 
Vesika - Belge - (Fr.) Document 
Vesile - Yol, dolayı, bahane -
(Fr.) Pretexte 
V-Uesiyle - Dolayıale - (Fr.) A 
l'occasion de .. 
Vesvese - Ku"'9 - (Fr.) Soupçon 
Vesveae etmek - Kufkulanmak 
Veted - Kazık 
Yeter - Kirit 
Venı - Tartı - (Fr.) Pesage 
Vezne - Kasa - (Fr.) Caisse 
Veznedar - Kaaaa - (Fr.) Caissi
er 
Vez..- - Tarlmlk - (Fr.) Pe· 
ser 
Vicahen - Yüzyüze - (Fr.) Par 
confronation 
Vicahi - Yüzüne, yüzüne karfı, ken 
eli varken - (Fr.) En sa presence 
Vicdan - Vicdan (T. Kö) - (Fr.) 
Conscience 
9lcbe - Yön, ıönet, Jönerıe 
(Fr.) Directif 

Vilak - Uygunluk, bant - (Fr.) 
Concorde 
V''caye etmek - Konımak, esirge
rrck - (Fr.) Proteger, preserver 
V ' : Ji - Do~u tan - (Fr.) De nai· 
s nce. con('l'enital 
v · "yet - tı 
Virane - O en - (Fr.) Ruine, de
CI')'!! res 
Virdi zeban etmek - Dile dolamak 
(Fr) R peter toujours 
VisaJ (Vua!et) - Kavuıma - (Fr.) 
U 'on. joui s nce 
V n (Bak: b rk~n) - Volkan, 
v nar al{ 
V < ı (Bak: hudus, tahaddüs) -
- O a 
Vt' ıat - Olıyı b'ten - (Fr.) Fait, 
~ · nt 
r . ' · n • ü1 - vuku - Olağan -
( r) Po ıl ıe 

V ' f - · "ş - (Fr.) Conna"s an
ce 
V '· f Jı" J etmek - Oğrenm k -
< Fr ) Conn itre 
Vu ta - Orta - <Fr.) Moyen 
K n.ınu vu ta - Ort çağ 
A rı h" r - Y ni ça"Y 
l~uru u lra - Soncağ 
K u u'" - 1 kçağ 
JI a r - Çawd t - (Fr.) Contem
n r · e 
V ul - U'n" " - (Fr.) Arrivee 
Vu h - Aç ki k - (Fr.) Clarte 
Vu h 1 nnzar - Y::ıl örü - (Fr.) 
C1 rte de vue 
v·· -.., - D .. •rgem 
V""cud - 1 - Varl k - (Fr.) Exis· 
t "lCC 2 - r .ı n - (Fr.) Corps 
V"" s' t - G ' l'ıc 
Vü ' - Geçeklik - (Fr.) Aut
h nt'citc 
Vü ıl - Güç - (Fr.) Pouvoir 

v 
Y ~)s - J'unı, k r k 
n·t b - Y ,, yaıak - (Fr) Humi
de 
y· tmW - Anmak' - (Fr.) Se 
souve ir 
Yadi,.,.ir - Andaç 
Ynve - Ynva 
Yava - Yaver (T. Kö) 
Ya•ıhane - Yaz"k büro (T Kö) 
Y 's - Umutsuzl k, yeis (T. Kö.)-· 
(Fr.) D "espo"r 

z 

'ri - (Fr.) L'un 

aönüll>ir .,.. 

mo-

Fait 

Y ' " - T '·, t :.:in, benzersiz -
1 r )Ui e 
Yed - El 
Y 1be c:l - Eline, doğrulan -
(Fr.) De la main a la main, di ecte
m nt 
Ye • e - B" ic'k, tek - (Fr.) Uni
q e 
Y • n ye • n - Birer birer, tek tek 
- (Fr.) Una un 
Y .~n - Tutar, toplama, aom 
(Fr.) Tot 1 

Yemin - Ant - (Fr.) Serment 
Ycm'n etmcık - And"çmek, andet. 
m •, - (Fr.) Jurer, prcter serment 
y osni-n - s ğ 
Y ar - 1 - Sol - (Fr.) Gauche, 2· 
( k: Servet) - (Fr.) Richesse 
Y ıir - t - Kolay, 2 - az 
Yetim - Ôksüz - .(Fr.) Orphe -
lin 
Yevmi - Günlük - (Fr.) Quotidi
en 
Yevmi rmhsu. - Ba)'TllCiln - (Fr.) 
Fcte 
Yevmiye - Gündelik - (Fr.)Salaire 
Yübuact - Kuruluk, kura4drlc 
Yümn - Yum - (Fr.) Bonne au
gure 

Zab'.1 - Subay 
Za.bıta - Polis 
Zabıtname - Tutulga - (Fr.) Pro
ccs • verbal 
Z"bit vekili - Y .... uf>ay 
Zabtetmek - Tutnlak, almak, ele 
geç"rmelc, kaı:mak - (Fr.) Saiıir, 
prendrc, conquerir, s'emparer 
Zade - Oğul 
Zadeg·n - Aksoylar, soyutlar -
(Fr.) Les arist c.rate, Lea nobles 
Zaf - Zayrflrlc. (Fr.) Faiblease 
Zafer - Yen, utku - (Fr.) Victo
ire 
zan. - Karga, kuzrun 
Zah'f - Sürüncü - (Fr.) REptile 
Zfıh'r - Dısyüz, açık, belli - (Fr.) 
Exterieur, clair, manifeste 
Z:lh're - Yeysi - (Fr.) Vivre 
Zahiren - Görünüşte - (Fr.) En 
apparcnce 
Zahiri - Dıttan 
Za.'ımet - Emek, ırkın - (Fr.) Pe
ine 
Zahmetle - Güçlükle, düte kalka
( Fr.) Avec peine 
Zahmetli - Aia, J'•UCU. ukmbh 
- (Fr.) Fatiguant 

Zahr - Arka 
Zaif - Zayıf 
Za'ka - Tadam - fFr ) Gout 
Zail olmak - Savulm.:.k, ortadan 
k:ı.!kma.k - (Fr.) D sparaitrc 
Zair - Göretçi - (Fr.) Visiteur 
Z~it - 1 - Artık - (rr.) Excedent 
2 • Arta (Terim) - (F.) Plus 
Nak11 - 1 - Eka'k - (Fr.) lncom
plet, 2 - Ekse (terim) - (Fr.) Moi
ns 
Zal'm - Kıyan - (Fr.) Cruel 
Zam - Artırma, katma, kataç, bin
dil"'!M - (Fr.) Augmcnt ton 
Zamim ten - Üstelik - (Fr.) Ou
tre 
Zamir - 1 - Gönül - (Fr.) Coeur 
2 - (Gramer terımi) - (Fr.) Pro-
nom 
7a.nnne - O lre 
Zammetm ık - Katll"..cl' bindirmek, 
artı11 .k (avlık için) 
7an - Snnı 
Zannetme!< - Sanmak - (Fr.) Cro
ire 
Z nnnna görr - B"ln~ k~l·rsa, ben
cesi, unr-ca, - (Fr.) D'ap ~s mo· 
7amı - Diz 
Zarafet in<: l'k - (Fr.) Elcgance 
Zaraır - Za ar (T. Kö.) 
Znrf - 1 - llürü-n, k p - ('Fr) En
·ıeloppe 2 - (Gramrr terimi) -
fFr) Arlverhe 
7.anıret - Zorağ, kııtam - (Fr.) 
Necess'+e, g"ne 
Zat - lzct 
Zav ir - Dıwüz, göribüı1J r -
(Fr) Apparence 

Zaviye - Köıe, bucalı - (Fr.) An
gle 
Zayi - Kayıp, y'tik 
Zcbanzed - KuJlanrlan, konuıulan
( Fr.) Courant 

Zebhebnck - Boğazlamak, k amek 
Z bun - Argrn, b'~in, biti!ı -
(Fr.) Faible, debile 

Zecr (Bak: Meni) 
Zede - Vurulmuş, uğramış 
Zehnb - Görüı, aaru - (Fr.) Sup
_:ıositbn 

Zeha.br b:ıtrl - Boşsanr, çürüksanı
(Fr.) Fausse supposition 

Zehhar - Co~kun, k""kriyen, kökre
yici - (Fr.) Agitc, en furit 
Zehr - Atı 
Z lt5 - Zck5. (T. KöJ - (Fr.) İn
tellie-cncc 
Zelil - Bayağı, alçak - (Fr.) Or
dina're, bas 
z ........ -
z~ - Yenne (Fr.) Diffamation 
Zeman - Zaıt"an (T. Kö) 
Ze , erir - Kar"'.kış 

Zemin - Yer, d b n (terim olar"k) 
Ziri zemin - Y eralb 
Zemmam - Yerici alağız - (Fr.) 
Mnuvaisc langue 
Zcmmotm k - Y enndc 

Ze-lctmek - Eknx:k 
Zeriya.t - Ekin 
Zerre - Tiıke 

Zeval - (Fena anlamına) - Tüken 
-(Fr.) Decin 
Zeveban etmek - Erimek 
Zevk - Zevk (T. Kö.) 
Zevra.k - Kayık 
Zeyl - Ardala 
Tezyil etmrk - Ulamak, eklemde, 
ardalamaık - (Fr.) Adjoındre, cljvu• 
ter un app ndıce 
Zıd - Karş t - (Fr.) Contraire 
Zıddiyet (B k: Tez d) 
Znf - iki kat 
Zd (zılal) - Gölge - (Fr.) Omurc 
Zımnen - Dolayıaile, alttan alta -
(Fr.) İndirectement ,. 
Zımni - Altık - (Fr.) Tacite 
Zıya - lıılc, yal 
Zryafet - Doy, ıölen 
Zıyk - Darlık - (Fr.) Gene 
Zib - Bezek, süs 
Zihn - Zihin (T. Kö.) 
Zikretmek - Söyl~rk, anmak 
Zillet - Bayağılık, alçaklık - fFr.) 
Bassesse 
Zimmet - Verecek, açık - (Fr.) 
Dette 
Zinde - Dirik, canlı, dinç 
Zinhar - Sakın 
Zir - Alt, ast 
Zira - Çünkü 
Ziraat - Tarım 
Ziraat Vekaleti - Tanın Bakanlığı 
Zirüzeber - Altüst - (Fr.) Sena 
dessus desosouı 
Zirve - Tepe, doruk 
Ziyade - Art k, fazla (T. Kö) 
Ziyan - Zarar 
Ziyaret - Göret 
Ziyaret etmek - Görevarmak, göre
gitmek 
Ziyba - Bezekli, bezenmif, ıüalü 
Ziynet - Süs 
Zucret - S kdcrm - (Fr.) Ennui 
Zuhr - Öğle 
Zuhur etmek - Görünmek, meydn
na çrlmıak, bat gös.lennek - (Fr.) 
Paritre 
Zubuet - Karanlık (Fr.) Obscruitc 
Niin zulmet - Alaca karanlık -
<Fr.) Creouscule 
Zübde (Bak: Hulba) 
Zücaç - Sır~a 
Zühre - Çoban yıldızı - (Fr.) V~
nus 
Zühal - Atlama, yapdDM, l&Dlltsa
ma - {Fr.) Erreur 

l~AtlLIK SÖZLERi 1 ı 

Spor hekimi 
Bir vakit büyük bir idarenin 

geceleri epeyce yorucu işleri ol
duğundan, yeni alınacak gençle 
rin işe btişlamazdan önce he -
kimce muayene edilmesine çok 
ehemmiyet verilirdi. Bu muaye
nelerden sonra, spor yapan genç 
lerden, idarenin işlerine elveriş
li görülemiyerek, geri çevrilen -
ler dikkat edilecek kadar çok ol
muştu. 

Herkes sporun sağlığa fayda
lı olduğunu düşünürken, sporcu 
gençlerin, böyle çürük sayılarak 
işe alınmamaları kendilerinin 
şaşmalarına sebep olurdu. Ara
larından bazıları en büyük be -
den gayretini gösterebileceğini 
söyliyerek, hekimle görüşmeyi 
bile istemcğe kalkışırdı. 

Halbuki, bir spor işinde kısa 
bir zaman için en büyük gayret 
göstermek başka, geceleri uy -
kusuzluğa dayanarak devamlı 
gayret ve tahammül göstermek 
başkadır. Bu sporcu gençlerden 
b"r cogunun yürekleri bozulmuş 
olduğundan devamlı gece çalış
malarına dayanamayarak hasta 
olacakları şüphesizdi. 

Görünüşte pek gürbüz olan, 
hatta spor müsabakalarında mu 
vaffakiyet gösteren o gençlerin 
devamlı işe karşı çürük olmala. 
rma sebep elbette sporda hekim 
muayenesine ehemmiyet ver -
mem · ş olmalarıydı. 

Spor sağlığa gerçekten fay -
dalı olmak için spor yapan genç 
ler, spora girmezden önce, spor
dan Eonra, hatta spor esnasın -
da Lekim muayenesine tabi ol -
malıdır. 

Bir takım gençelr vardır ki, 
pek sağlam göründükleri halde 
azalarının bir tarafında sporla 
artabilecek bir çürüklük bulu -
nur. 

Bazılarında uzvi bir çürüklük 
yoktur. Fakat spor onları fazla 
yorar. Yorgunluğun devamı da 
en sonunda uzvi çürüklüğe gö -
türür. · 

Bazıları ise, gene görünüşte 
pek sağlam oldukları halde, da
ha spor ortasında yorulurlar, 
kendilerinden beklenilen gay -
reti gösteremezler. 

Bunların her birini ayırt ede
cek ve sporun sağlığa gerçekten 
faydalı olmasını temin edecek , 
ancak, spor hekimidir. 

Büyük spor müsabakaların -
da, kendilerinden muvaffakiyet 
beklenilen bazı kudretli sporcu
alrın muvaffak olamamaların -
da, acaba böyle hekim muaye -
nesinin eksik tutulmasının tesi· 
ri yok mudur? 

Lokman Hekim 

Zühul etrndı - Atlamak, yanılmak, 
unutsamaılc. 

Zümre - Köme, klu 
Zürra - Çiftçi, ekinci 

Zürriyet - Döl - (Fr.) Generation 
descendance 

SON 
Kılavuz bitmiştir .. 
Bir i~i güne kadar dilzeltme liste

si çıkacaktır. Gazete parçalarını bi
riktirmiş olanlar gUnU gilnUne vapıl· 
mış olan düzeltmelerle bu son dilzelt
meye dikkat etmelidirler. 

Birçok termiler krlavuza alınma

mıştır. Bunlar için terim kollan ça
lıs.maktadırlar. Karşılıklar netrolu -
nuncaya kadar bu terimlerin eski 1e· 
killeri klişe olarak kullanılabilir. 

Klavuzdaki türk kökleri haklan -
daki irdeUer pek yakında ne§roluna· 
caktrr. 

Türk Dili Araştırma kurumu bir" 
yandan bütün dillerd•i Türk lQgat -
terini türkçeye çevirmektedir . Eti
moloji ve terim kollan da çalrşmala
rına devam etmektedirler. Krlavıız 

bu irdellere göre bir düzlye zengin· 
lettirilecektir. 

DÜZELTME 

Dünkü kılavuzun birinci sayıfası

nm birinci bölmesinin üçüncü satı · 
rmdaki (Tesviye etmek) sözünün hi· 
rıncı karşrlığı (Düzlemek - (Fr.) 
Applarür), ikinci karşılığı da ( Dü· 
zeylemek - (Fr.) Niveler) olacaktı. 

İk"nci bölmenin 28 inci utrrında
ki (Kuvvei teşriiye) sözünün kJrşr
hğı vanlı' dizilmittir. Doiruıu (Tö
riitgen kuvvet) tir, 

HAYDARABAD 

Haydarabat 
civarında 

kaplan avı 
ıçın kulla
nıla .n fi I 
parkı ve 
Haydara· 
bat'tan bir 
görünüş. 

Hindistanm yerli hükCimetle
ri arasında en mühimi Haydar
abad dır. On dört milyon nüfus
lu bu ülke de hüküm süren 

-prens de dünyanın en zengin a
damlarından biridir.Bir gün bi
le Hindistandan dişarı çıkma
mış olan prens tabaasmın iyili
ğini düşünür, yollar ve hasta· 
haneler yaptırır, hastalıklarla 
mücadele eder ve aşk şiirleri 
ya?.ar. 

Prens Nizamın ordusu, zabı
tası, malıyecileri, nazırları var. 
dır. Prens bu maliyecileri, bu na
zırları vasati olarak sekiz sene 
çalıştırdıktan sonra iyi birer ma
aşla tekaüd eder. Bu adamlar, 
sabırlı, bilgili, ileri görüşlü, 
kimselerdir. Çalıştıkları seneler 
zarf mda haleflerini de hazırlar
lar. Bunları, bildiklerini tekem
müJ ettirmek için A vrupaya, 
Londraya, Cenevreye gönderir
ler. Bunlar memleketlerine dön
dükleri zaman yerleri hazırdır. 
Tamamen istişari mahiyette bir 
parlamento ae birlikte çalışır
lar. 

Hayarabad da dünyanın kıv
randığı buhranlardan hiç biri bi
linmez. 

Bu memlekette nüfusun çoğu 
yetli olmakla beraber, idare mev
kiindc olanların hepsi islamdır. 
Fakat herkes memnundur. Esa
sen Haydarabad nizamı cok a • 
çık ve iyi düşünüşlü bir pr~nsdir. 

Hindistanda bütün prensler 

doktlz veya on bir pare topla se· 
lfunlanır. Yalnız Haydarabad ni
zamı iCjin on dokuz pare top atı
lır. 

Mümtaz bir mevkii olan Hay
darabad diğer taraftan alimlerin 
ittifakile dünyanın en eski top • 
rağı olarak kabul edilmiştir. 

Haydarabad da dikkate de -
ğer birşey bisiklet bolluğudur. 
A vrupanın hiç bir tarafında bu 
kadar bisiklet yoktur. Hükumet 
merkezi olan şehrin halkı, hemen 
hepisi, bisikletlidir. 

Şehirde sokaklar insanlardan 
ziyade hayvanların malıdır. Öy
le sürüler geçmez. Fakat nere -
den geldiği, nereye gideceği bi· 
linmiyen saf bakışlı küçük inek
ler bir düzüye sokaklarda, hem 
de sokakların ortasında dolaşır. 

Bu inekler Haydarabadın sü
sü ve yuvaların şenliğidir. Hint· 
liler yalnız sebze, süt ve peynir· 
le geçinip hiç et yemedikleri için 
bu hayvancıklar ancak ecellerile 
ölürler. 

Haydara'tadın bir hususiyeti 
de, heyecan ve tehlike meraklı -
m avcular için, hükfunet merke
zinde altmış, yetmiş m'l mesa -
fede kaplanlarla, panterlerle der 
lu balta görmemiş ormanlar bu
lunmasıdır. Her hangi bir tele -
fon darbası üzerine, civardaki 
bir parkta bulundurulan filler 
ve rehberler, avcuların emrine 
amadedir. 

B i L·L UR KÖŞK. 

Londrada yekpare camdan evler aldı YftrüdU. izdi 
ba~tan aşağı camdan bir gazete idarehanesi görüyorsunuz. 
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1 OKUDUKLARIMIZ 
DUYDUKLARIMIZ 

it e ·n Aşık Olduğu 
ema Yıldızı 

y Ço!{ tecrübeli, çok yaratıcı 
ahudi sahne vazıları, Alman

Yadan kovulduktan sonra, Al
rtıan filmlerinin çak düşeceği 
tahnıin olunuyordu. Halbuki 
son vaziyet bu korkunun yerin
de olmadığını ispat etti. Alman
Yadaki film s:ınayiine yalnız ba
§~na yeni bir yol gösteren Leni 
kınıtlir? Hatta llitler'in hile cm 
niyet cttigi, fikirlrrini aldığı ve 
Yeg.ine himaye ettigi bu kadın 
Yrlclız n;ısıl mer.hur olmuştur'! 
Alnıanyaclaki rniinıtaz mcvkie 
niçin çıkan'ınıştır? 
• Leni de hirço'( yıl<1ı71ar gihi 
ışe kab:ıre clansözliiğü ile h3Ş· 
lamıstır. f sticlcıch fevkalade ol
tnnkJn hcrahf'r, bir gözündeki 
hafif şaşılık sinemaya girmdk 
teşchbiislc-rin in öniine aşılamı
.Yac:ık hir sc-d olarak dikilmiş, 
Uzun mii lrlct yi.:kselememi~tir . 
.Nihnyct hir gün Alplar<la alı
nan ve hiçbir yıldızın katlana 
ınıyarağı giiçlüklcrlc dolu hır 
filmde rol alarak aylarca karlar 
Ve bu?.lar icinclc çalıştıktan St>n 

ra kendisini Balaz ismindeki re
jisöre sevdirerek fom alemine 
girebilmiştir. 

Ancak Bal::ız, kaclma ise haş
lamad~n evvel kendisinin bir 
komünist olduğunu ve bir giin 
.Yakalanırsa kendisini de bera
ber süriikliyeccğini söylemiş, 
bunun üzerine Leni de çant;ısm
dan komiinist teşkil5tma men
subiyetini ispat eden bir kart çı 
karınca arnlarmcia hir<lenbire 
sanıimiyct başlam1şt1r. 

Ç ' I ., . o<. az 7anı;ın sonra Jenı yı 

nıer'•ezi A vnıpanm en meşhur 
Yıld11larmdnn biri olarak görü
Yonız. Lüks havata son derece 
dl' .kün olan bu kadın hiç şiip-

bir mülakat yapmağa muvaffak 
olmuştur. Ne konuştuğunu sor
dukları vakit Leni sadece: "Ona 
A iman milleti gibi büyük bir 
milletin başına geçen adamda 
ne gibi vasıflar aradığımı tek
rarladım." demiştir. 

Biraz sonra Naziler Alman
yada oturan her insandan Ar
yan kanı taşıdığını ispat etme
sini istedikleri vakit Leni aylar
ca ortadan kaybolmuştur. Tr.k
rar Berline avdet ettiği zamQn 
vesaik toplıyarak kanında bir 
damla bile Yahudi kanı bulun
madığım ispat etmiştir. 

Bu nasıl oldu? Anası yahudi 
olduğu halde aksini nasıl ispat 
etti? Bunları kimse ne ifşa et
miş, ne de anhyabilmiştir. Pro
paganda Nazırı Goebbels, hat
ta Hitler, Alman filmlerine ait 
en ufok bir karar vermeden ev
vel Leni'nin fikrini almadan ha· 
reket etmiyorlar. ôna verdikle
ri bu ehemmiyet, hatta siyasi 
nüfuz Almanyada niçin hiç baş
ka bir kadına verilmiyor? Bu 
sua11ere de cevap vermek güç
tür. 

Bugün Leni, Bitler namı112 
A vrupada siyasi temaslar yapa 
cak kadar gözdedir. 

İngiltereyi son ziyaretinde 
Leni'yi daha uzun söyletmek 
için gazeteciler çok uğraşmış
lardır. Fakat beyhude; ancak 
b~r gazeteciye şunlan söyleıniş
tır: 

''- Hitler, kusursuz bir baş
tır. Almanya için dilediği her 
şeyin bugün için kabil olmadı
ğını o da biliyor. Fakat ... O ka
dar saf ve temizdir ki, inandığı 
şeylerin bir gün gelip mümkün 
olacağına, onun gibi ben de ka-
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Bu sene yaz kumaşlan ar:ı 
sında len'ler ön safta geliyor. 
Len 'lerin dokuma ve desen ne
vilerin in çokluğu, şık bir endaı 
göstermeğe vesile olmakta Vl 

tek taraflı hareket etmiş olmak 
tehlikesinden kurtarmaktadır. 
Bugün elegan bayan 1ar, gün
düz gardroplarını yani sabah
tan akşama kadar giyilecek el· 
biselerini lcn'lerden korku·hl.t· 
ca intihap edebilirler. 

Hafif ve yumuşak düşücü 
- sun'i ipekle karışık - ten
ler, iyi bir yaz renginde olursa, 
hafif gündüz ve plaj elbiseleri 
için pek muvafıktır. Kalın do
kumalı ve nop'Ju, kareli ve çiz
gili len'Jerden manto ve kos
tümle. \•apıhr. Bu seneki yaz 
modasınııı bir yeniliö-i de '"' 
1 

• b • 
erın, sezonun , .. · · .. ,,, .... 

"' ll-.s, ·-

rında_n tafta ile ~ . .1.onu-
dur. Öğleden sonraki gezinti
lerde ve kür yerlerindeki prq
menatlarda givilecek en müna
sip, İngiliz modelinde biçilmiş 
beyaz bir len mantodur. Bu man 
to altı?da da Hicivert _ beyaz 
desenh i.ahtan bir elbise. Man
tonun astarı elbisenin kumaşm
rlan olmalıdır. E11e yapılmış 
~ınnah -:e ajörlü ince lenba _ 

YAZ 
MODASI 

tıstten bır bluz. taft kosti.:mü ,. 
H:tıer'in aşık otduQu sinema yaldızı: LENi RIEFNST AHL aJtında mükemmel giyilir. Acık 14 metro kumaş lazımdır. 

len·d~n bir manto çok lü:mmİu- 4) Genç bayanlara elegan bir 
hesiz ki, yıldızlar arasında en niim.' • dur. zıra bu mant?. ~em öğleden elbise :Krep klokeden bir elbise, 
~ilsrifi, en şrkı ve en çok para Hitler'in yegane hürmet, em- e~v~~· hem de ogleden sonra koJlar bazı yerlerinden büzül-
arcıyam olarak göze çarpar. niyet ve muhabbet gösterdiği gıyılır. . . müştür. O zerine giyilecek man-
Leni, Hitler'i, bir tesadüf e- bu kadındaki cazibe nedir? Şim l) Mavı .~n lenden bir yeni tonun koJJan geniş cenahlı. Bu 

•e~i olarak tanıdığı bir kadının diye kadar hiçbir kadına yüz ;n~da .. k~st~.m. I .•. I.I .. III. numa manto, siyah jorjetten vP.ya t~'t 
~.vı.n. de görmüştür. Bundan Re- · ~ buyuklukler ıçın 130 cm. e- tan yapılnıahdn. Manto açık o-
l vermemiş dinamıt parçasına n d 2 70 k 

or Balaz'a bahsetmiş. birkaç · · d ın e. · umaş. . tarak ta taşınabilir. 1., il. bu"-a benziyen dinç adam nıçın on an 2) B N 
b~ ~ra Balaz Moskovada ço'< baska kadına bakmıyor. Bunları ey~z. op leninden ka- yüklüklere elbise için 94 santim 
~ ıvuk bir iş aldığı zaman kızı belki bir giin g-elir Nazi filmle- pakh ve çıft ~.araf d~ğıpeli. Er- eninde 3.55 metre kumaş, man-
~syaya gotün11cktcn vazgeç- rinden biri bize öğretir. Fakat fek yak~lı guzel bır fnavi gri to için 130 santim eninde 2.70 

tllı tir. d · · k ld enden hır spor mantosu. 1. il., metre kumas l~zım 
L cimdilik esrar pe!. es.mı a ır- nı b" "'kl"kl • . . eni·nin ..,n.,sı vahııdidir. Bu· '{ - · uyu u ere 130 sm. enin- . n "' u .J mak mümkün degıldır. d 2 90 5) K 1 d a ra,...men Hitler'e karşı sun- e · metre kumaş. oyu yeşı ve az esenli 

'~~ bir hürmet beslenıekteılir. • 3) Öğleden sonra için kom- bir elbise. KoJları mantonun 
Çıtnkü, HitJcr ile başbaşa ltcıla- YENi TARZ BiR FiLM ple ~ezon ~I.biseleri. Beyaz, kollarına muvafık ve büyük ya-
rbak konusmak icin üc uzun ay renklı beneklı ıpek krepten ya- kah bir bluz Nat" · d 

"'ki 1 ' y · · l · f'J A · pılmış h f'f d · · .. · ur rengın e k '·' ~d~ği ve tam bu esnac a em Janr Jır ı m merı • , a ı rape edılmış ust lenden veya gri yünden manto 
k endısıne Groenland'da, Ufa kada muvaffakiyet kazanmak - k.ısım ve geniş yapılmıs etek- Mantonun yakasının geniş ol~ 
f'lltnpanyasının çevirdiği bir tadır. Bu filmde tanınmış yıl ~_ık ~ısım. kollar ragHin. Bunün ması dolgun bayanlara çok ya-
ılınde bas rol vcrilcli <•. i halde dızlarm muhavereleri dinlen • uzerıne koyu }<ırmızı yün jorjet kışır ıı ITI IV b.. "'kl"kl tn a· y ld 1 . b" . . . . ., ., . uyu u e-
l°f~cnunane bir hareketle bu tek· mekte ır. ı ız ar sınema ar - ~'. ~.anto gıvılır. I., 11.. III. bii- re elbise 94 santim ende 3.65 
~ ı r.cddctmesi. bunu teyit eder tistliğine n.,sıl basladıklarmı ve ~ukluk.lere elbise için 94 san- metre kumaş. Mant:> 130 santim 
ahıvcttedir. ne tasavvurları olduğunu anlat- tım enı:ı~e 3.50 met~e kumaş, eninde 2.40 metre kumaş lazım-
Lcni Hitler ile nihayet uzun maktadırlar. ·manto ıçın 130 santıın eninde dır. 
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KUÇUK FAYDALll 
BiLGiLER 

SARKlK 
KARINLAR 

• Bazı kadınlarda karmlan
nm alt kısmı saı k .. r. Bunun ö
nüne geçmek için uygun gele- · 
cek bir kadın krmeri kullanma
lıdır. Ayrıca beden terbiyesi 
yapmak ta çok faydahdn. Fa
kat eğer karın yemek yedikten 
sonra şişiyorsa, de.nek ki, fazla 
yemek yendiği için mide teves
süU hasıl oluyor. O halde yeme
ği biraz kısmalı, bilhassa ye
mek arasında hiç su içmemeli
dir 

• 
PARMAKLARDA 

.NiKOTiN LEKESİ 
Şimdi bazı hanımlarımız da 

sigara kullanıyorlar. Fakat faz
la sigara içildiği zaman, niko -
tin parmaklarda san bir leke bı
rakır. Bu lekeyi nasıl çıkarma
lı? Eğer pek o kadar eski ve ko
yu değilse alkole veyahut hıpo
sülfit dö suda batırılmış pamuk 
~le si 1 ~elidir. Eğer leke cok eski 
ıse bisülfit dö sut veyahut a -
monyakla silmelidir. 

16 C:ıunoe ~ayıtıamak 
, ç, n Ne' er Yemeıır 

ON DÖRDUNCÜ GÜN 
Oğle yemeği: 

B"r hıyar salatnsı ~O 
Sahanda iki vumur•:ı J 'l 
Hindibağ tereyağlı O 
Er"k k•ırmıu 1 ,ı; 

\kş11m yemdri ı 
Sebze corbası 200 
200 ,ram ta"":e fasulye '<O 
Yoğurt ro 
Bir armut 6ı 

Kalori vr1·ı'I~., O~i) 

ON BEŞINCı üuN 
Öğle yemeği 

150 P.rnm tavuk kızartma::ı 
f spanak 
Bir armut 
Akşam yemeği 

T•rc otu ile corha 
P~rasa zevtin yağlı 
B·· ,..,..., •.,•lısı, kaymaklı 

Ra1orı yekunu 

31l0 
150 
65 

!iO 
J C•IJ 
220 

885 
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GONOKOK AŞISI = Yozgat Vilayeti Daimi EncLme 
ninden: 

Süt veren annelere - ---:: t" 

FOSFATLI ŞARK MALT Hu tasası --§ : ielsoğukluğu ve ihtilatlarına kar 
:: : şı pek tesirli ve taze aşıdır . Di : 
:: ::: vanyolu Sultan Mahmut türbes : 

c • UUllllll No. 189. 1111111111 • 
~ Kull nınız. Siitiınüzü arttırır. Cc:uklaım kemiklerini kuvvetlendirir 2574 
il. 11111111111111111 11111111111 111111111 11~1111111lllilltlllllllllllllllllffllllllllllllllllllllll!llllllfllllflllllllll 

l"u.eli Askeri Lisesi Satınalma ~emisyonundan: 
AlınıHak f\ ik arı B hPrtnt- tah Eksiltm,.nin ya- Ekııiltm nin günü saati r ksil mPnİn T 

ŞPkli 

m"na ın 
m karı 
le ruş 

j750 

eşyanın <"in· adet min Pdilf'n pıln<"ağı mnh:ıl tarıhi 

Si fin kurı~ş 
Yatak örtiisiı 2~0 210 Kulı>li :Jık ri 

lıs Si 

9-5-93.'> Pt:rş"mbc 14 paıadık 

1-bmnma gir-
m peş f'malı ti:> 
Haml'!n nıa çıl 

ma peşhmalı 20 
Omu:z havlusu 50 
Rc~an bf'I kf'· 

m ri 335 
Ya ak kılıfı 

m re ıo:n 

Yiız havlusu 1.0J 
Madde 

6() ) .. 
50 ) ,, 

2 o) 
" 

l S!l .. 
ss n 
3;> 

" 

" tt ... 

., ., .. ,. 

"'"" " 
" " .. .. 

14,50 

1.5 

15,50 
16 

3750 

3750 

3750 
3750 

1 Banka mek'ubund~n gayri teminat pazc:rhk saatinden evve~ ya stanbul 
Levazım Amirhği rı uhascbecUiğine ve yahutta Üsküdar mal üd ı· Uğüne 
vedlerek münakar.:aya vezne makbuziyle gelecektir. 

2 - MühürH.i nümuneleri görmek isteyenler Kuleli Askeri Lisesi Satma:ma 
komisyonunda her gün görebilirler. (2400) 
-------- - -- - - -
ESKİ OSMANLI fMPARATORI U 1 

GUNUN TAKSHıf: UGRAMIŞ 
DUYUNU UMU tiYE..-,i 

MECLİSİ 
Pa•is 30 Nisan 1Q3S 

sma ~ 

1 LA 

emur aranıyor 
Şi ketimiz muhasebesi için Türk 

çe ve Frnnsızca karşı! klı tercüme 
yapabilir muhaseb:ye aşina terci • 
hen beke r bir TÜRK genci anyo -
ruz. Maaşı takriben doksan lira ola 
caktır. İsteklilerin Galata Merke.: 
Rıhtım Han İkincı katta Fethiye 
11.'laden Ş rketine müracatlan. 

Her sii malunas 
Süt mnkınnsı dt'ğıl 
dir Hakiki süt 

makınnsı 

VIKING 
markalı dır. 

:rür/(~ONlpO LTD. ŞTl 25 Mayı · ı Q29 t r"'ıinde ted yeye 
vaz d lm;ş olan eski o.manh t.:ıhvı-
15tına aid kuponların 26 Mayıs 1935 
tarihınde murııru zamana u rıyacağı 
alakadar} ra hatır atmz. Hamiller 
işbu tarihten evvel mu'1telif p"y 
lardaki tediye servi ıle mu'ce lef miı
essest"lere mt-zkur kuponları ibraza 
davet olunur) r. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

İstanbul Ziraat Bankasından maaş almakta olan ma
halli idare mütekaid ve öksüzlerinden diğer vilayetler-
den aylıklarını almak isteyenlerin mayısın on beşine ZAYİ - Rüyiıkdere Malmüdürlü -

ğünden almakta oldugum maaş cüz • kadar sicil kalemine müracaat eylemeleri iian olunur. 
danım da ve E'11nıyet Sand ı muame- B. ( 2 4 O 8) 
lesinae kulland ğım tath k milhuriı -
mü kayb•ttim Yeni irti k zdırdı ım· Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak Üç tane 250 şer 
dan d.gerinin zuhurunda hukmiı )Ok- tonluk tank yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye konul-
tur. Mel hat 

muştur. Tankların keşif bedeli ( 15,500) liradır. Keşif 
·ıııııııııııııııııırııı•ır1111111:11ırıı!: • 

- evrakını görmek için Levazım l\'Iüdürlüg~üne miiracaat c: • -e e Z E etmelidir. Şartname ve proje 78 kuruş mukabilinde alı-
1 S L E T M E S 1 nır. Bu işe istekli olanlar 1162,5 liralık muvakkat temi-

5 Acent ~kri: Karakoy Kôprüb şı nat makbuz veya mektubu ile ve 24QO No. lı kanunda 
Tel 42362 _Sirkeci '\föhiırdar- yazılı vesikalarla beraber teklif mektuplarım eksiltme 

t:uını7.ade Han. :eı. 22740 111111~ günü olan 22-5-935 perşembe günii saat 15 e kadar Da-
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atb CD• 
lıklar Müdürlüğüne gelmeleri. ( 1941) 

ı ap~ı ve 
azar 

k~ti e 
lstnnbul B. s n Kurumundan: 

Beyoğlu Mıntakası Varidat Ta
hakkuk Müdürlüğünden: 

25 Mayıs 1935 tar•hinde An karada 
toplanacak olan matb at kongresın
de kıtapç. ve matb .. :ıcıların da tem il 
t.dilmeleri Matbuat Umum müdür'ü
giınce muvafı • gorulmiı tur. Ş hri -
mızde bulunan küçük ve biıyiık bütün 
matbaacı ve kitapç ı rın aralar ndan 
birer murahhas seçmeleri için 8 Ma
yıs 1935 Çarş mba J!UnÜ sa t 13,30 
de kurumumuz mcrk ... zınde bir topl n 
tı yap lacı.ktır. Ayrı ayn dav t e on 
clerilmedig"nden şah i d vetıye y ri
ne geçmek ü ere al kad r arın o ta
rihte lstanb:.ıl ba ın kurumu m1:rke
zine gelmeleri il .. n olunur. 

Kazanç vergisi miikelleflerinin mensup oldukları ma
liye tahakkuk şubelerine mukaddema vermiş oldukları 
beyannamelerinin tetkiki için defter ve evrakı müsbite
lerinin ibrazı hususunda kendilerine yazı ile vaki davete 
rağmen kanunen muayyen zamanda icabet etmedikleri 
görülmektedir. Bu gibi mükelleflerin kazanç vergisi ka
nununun 41 ve 4 3 üncü mad::lesine tevfikan resen tak
diri icap etkemtedir. Buna mahal kalmamçk üzere ken
dilerine tebliğ varakasiyle yapılan ihbar tnrihinden itiba 
ren en kısa bir müddette miiracaat etmeleri menfaatleri 
icabından olduğu ilan olunur. ( 2393) 

" TAN •• m tc ı : 14. pini atıyor, yanışına bakıyordu. 
I <;;!~arpin adamakıllı yandık -

tan sonra, cakısını kapadı. Aya
ğa kalkıp pencereyi artı. 

Keşke kafasında ilk düşün -
düğü yoldan git~eydi. Maama -
fih artık tehlike kalmamıştı. 
Kimse kendisini görmüş değil
di. 

Edgar Wallace Marl odasından küçük kütüp-
hanesine inerken, kendisini her 

dasına kapanan Fclix Marl şöy- han~i bir tehlikenin tehdit etti-
le bir düşünmeğe vardı. . ğinı unutmuş gibiydi. 

Yınnibes sene evvel hapısha- Evet, bir mektup yazmıştı. 
nede yattığı sıralarda kundura- Bu mektubun sahibinin eline 
cılık ön-renm"..-ti. Fakat o z:ım:ın varc.hP-ını da üm"t ediyordu. Bir 
işi tr~ir etm ... :.ti, tahrip etmek an silkindi. Kafasında ne va.-.ı;a 
d - ı heı)sini attı. egı ... 

Bazı inranlar. vardır ki. havat O sırada hizmetçi çayını ge 
lan hep ıctırapla geccr. Bir gün- tinnişti Hizmetçi sordu: 
de bir asırlrk cehenn<'m az"bı - Demin gelen zatı şirr.di kcı-
geçırirler. Bir gazetede Beorc.1- bul edebilir misiniz? 
morc:'un bahcesinde ayak izleri - Hangi zatı? 
göründü ~ünü o'mmus, zaten - Demin biri«dnin sizinl,. gö 
ve~\; e:e ile dolu k, fası busbü - rÜ""mek istediğini haber vermiş
tür: kararını tı. O sırada bel :i tim. 
cehennemde o1 ":ıv 'ı, o kad'"'r 1 - Kim bu adam? 
vanm:ızdı. Onünd~ vanan oca - I - Kartı masanızda <lum"or 
ğm teşine elir1 de bir çak1 ile - Meşg-ul olduğumu söyle -
par~a parça do~radıfıı bir iskar- 1 med~ııiz mi? 

- Söyledim efendim ama, o 
da bekliyeceğiru söyledi. 

Hizmetçi kartı masadan aMı 
Marl'a uzattı. Adam kartı gö -
rünce birdenbire sarardı· 

- Vay, dedi, emniyet müfet
tişi! Ne istiyor acaba? 

Titreyen ellerile alnının teri
ni sildi. Miımkün olduğu kadar 
sakin görünmeğe çalışarak: 

- Söyle gelsin! dedi. 
Müfettiş Parr'ı hiç görmüş 

değildi. Karşılaşınca bu polis 
memurunun sakin hali, ona da 
büsbiltün sükunet verdi. 

- Buyurunuz. oturunuz e -
r'endim, sizi beklettim, affeder
siniz. 

Parr bir sandalyenin kdşesi -
ne ilic-ti, o da rahatsız ettiği için 
kusur diledi. Fakat dedi ki: 

- Beardmore'un öldürüldü -
ğünü biliyorsunuz. bu mesele 
icin sizinle biraz konuşacaktım 

Marl hiç cevap vermedi müm 
kün o1duğu kadar kendisini tut
mak ictivordu. 

- Siz Peardmore'u ivi tanır-
sınız def°til riıi? • · 

- Hayır, o kadar iyi tanı -

'2G7ı"I 

osr~A LI BANl(AU" DAN 
lan 

Osmanlı Bankası gişeleri cari Ma
yısın 4 ncü cumartt-si gününden baş
layarak gelecek 30 Eylüle kadar asa
~ıda yazılı s:ıatlerde açık bulunacak 
•ır: 

1 - Galata merkezi idaresi: 
Adi günlerde: saat 9.30 tan 15 t' 

k dar Paz:ır günleri· Saat 9,30 tan 
12 yt- kadar. 
2 - Yenieami şubesi: 

Adi günlerde: Sant 9.30 tan 12 ye 
K rlar Pazar günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye kadar. 
3 - B"yo:"!lu Subt'si: 

Adi gürlc•dc: Saat 9.30 tan ı 2 ye 
kadar Saat 1 3.30 tan 15 e kadar Pa
ıı:ar [!imleri : Saat 9,30 tan 12 ye ka
rlar. 3329 

Pafh Sulh Birinci Hukuk Hakim· 
Jiğinden · ~erafim Delioğlu tarafından 
Tophane Boğaskesende 40 No. lu a

partımanın 2 inci katında oturan Sü
leyman Faik aleyhine açmış olduğu 

150 lira alacak davasının icra kılınan 

Tiahkemesinde müddeialeyh ikamet · 
ahm·n meçhuliyetine binaen icrası 

1-5-935 tarihine saat 14 de bırakıl -

dığına dair 1 5 ~iin müddetle usulü da 
iresinde iUinen tebliğ edildiği halde 
müddeialeyh mahkemeye gelmediğin· 

rlcn yevmü mezkOrda icra kılınan 

mahkemede müddei 28-4-934 tarihli 

ve 60 lirayı muhtevi bir kıt'a senet 
ibraz eyliyerek müddei aleyhe mua-

meleli gıyap lmrarr tebliğini istemesi 
üzerine H U. M Kanununun 402. 

<05, 406 maddelerine tevfikan mua· 
meleli gıyap kararı verildi ve mahke· 

menin bakılması 22-5-35 tarihinde sa 
nı 14 e bırakıldı. Tarihi tebliğden 

,tfüaren müddeti kanuniyesi zarfında 
itiraz etmeniz ve itiraz etmediğiniz 

ve inkar ettiğiniz takdirde tayin olu· 
nan mahkeme günlinde gelip yemin 
etmeniz. gelmediğiniz • yemin dahi 

etmediğiniz takdirde aleyhinizde gı· 

ynben hüküm verileceğini bildirir mu 

ameleli g:yap karan H. U. M. K. un 
141 ci maddesine tevfikan tebliğ ma· 
kanuna kaim olmak üzere ilan olunur 

(11187) 

İstanbul Asliye lkinci Ticaret Mah 

1 - Yozg;ıt Memleket H astahanesirıde yC1ml;ıc~ 
kalörif eı. sıhhı, Elek tı ık su l~oııtken. ~ı e. ılıLasyo 
tesisatı (656J8) lira 45 kuruş ke:;.ıf tutarı ıle ek::sdtna .. ) 
konmuştur. 

2 -- Bu işe ait şartnameler ve evraklar şun laı ]ır = 

A - Eksı 1 ?me Umumi ve fenni şartname ( bır trdda 
B - Fenni ~rır~name 
D - Tesisata ait Husus· şartname ve kc<;;if ccd, cl!cr 

(bir arada) 
F -- ı.·c~iıin şartnamf'Sİ 
I-1-- Bu evrakı görmek isteyenler Ankara ve tst,rı 

bul Sıhhat ve İçtimai muavenet Muduı li.ık:er 10 

miiracaat etmelidir. 
3 - Eksiltme 935 Mayısının 20 inci pnzartesi t"ıırı· 

saat on beşte Vilayet Daimi Encümenınde yapılaLa'ttır 
4 - Eksiltnıe kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
S - Eksih meye girebilmek için yüzde 7 .50 mılttar 

bulunan 4532 lira muvakkat teminat mPktubu ve m;:,li 
ikt.i0<ır \•c hu ~lhi tesisat içinde ehliyet vesaiki ile Til;ırc 
odasmm içinde btllunrluğumuz seneye ait vesikrı<;1 teklı 
mektup1anna ba<tlanmrş olacaktır. 

6 - Teklif mektupları eksiltme, umumi ve fenni «;art
narrıesincleki maddelere tamamen uygun bir ş kılde dol
durulup Hçiinci.i maddede yazılı saatten bir sacıt evvel 
ViJfıve• Daimi encümeni reisliğine verilecektir PPsta i1e 
gönderilecek -nektuplarda nihayet Ocüncü maclcl de va
zıh saate ka~rır gelmiş olması ve dış zarfın miihiir mu
mu ile eyice kapatTlmış olması ic;ıp eder. Po~tada olan 
gedkmeler kahul edilmez. ( 2184) ~z4S 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel1eri ile mikclarlan aşa~ıda yazılr 
elbise, palto ve serpuşların 18-5-Q35 cumartesi gunu 
saat 15 de kapalı zarf usu1i1e Ankarada İdare binasında 
tekrar eksi1tmesi yapılacakdır. Bu işe girmek isteyenle
rin 4498, 7 2 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe ginneğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
g'"n saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe aid şartnameler 325 kuruş mukabilinde 
Haydarpaşa, Ankara l\'1erkez ve İzmir veznelerinde sa-
tılmakdadır. . 

Takriben (4709) takım ve parça lacivert serj. lacivert 
şayak ve gri şayak elbise. siyah kastör. gri şayak palto. 
lacivert çuha, kırmızı çuha, lacivert şayak ve gri şayak 
şapka. 

(2306) 
Muhammen beddi 

6497 4.3 5 lira 
3301 

kem~inden: lstanbulda Ç~ekpaza. r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rında Fındıkliyan Hanı altında 54 • 
No. lu mağazada fanila ve çorap tica· 1 a 
reti ile meşgul bulunan (Hüseyin U •• d"" IÜ"' "" 'I 

~ 

:Fehmi) nin alacaklılar:na karşı tek- m Um m U r g U ııeVaZI 
lif eylediği konkordatonun tasdikı 
mahkememizden istenmiş olması üze
rine yapılacak mahkemesinde Ha,an 
Fehmiden alacaklı olanlann tayin kı· 
lıhan 1-6-935 Cumartesi günü saat 
l 4,5 de işbu konkordatoya itiraz e-

şefrği den: 
Galata rıhtım kaldırımlarının 1nmiri nçık eksiltmı>ye konulmuş

t~r. Şartnamf' ile verilecek kefalet akçesi mıkdarı hakkında malü
ma~ nlmak isteyf'nler leva2.ım şefliğine müracaat edt'bilirler. EksiltmP 
18 Mayıs 1935 cumartesi sant 10 da lt>'\•azım şefliğinde yapıln<'aktır 

3354 denlerin haklarını müdafaa için mez· 
kür celsede bulunabilecekleri ilfin o
lunur. (ll 183) 

stanbul Levazım 
Amirliği ilanları 

As~eri fabrikalar satınalma komis
yonundan: 

7 Mayıs 935 de kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 
yı.iz bin kutu Sığır eti kon • 
server,;nin alınmasından sar 
fınazar edilmiştir. ( 2402) 

Zeytinburnu tapa fabrikası dahilinde yetişen ot
ların biçi1üp alınması açık arttırma ile ihale edileceğin
den istek1i1erin 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de 
Bakırköy Barut Fabrikasında Satma1ma Komisyonu
na müracaatları. Muhammen bedeli 30 liradır. Şartna
mesi Komisvnndadır ( 2124) 325 ı 

marn. Fakat kendisi ile bir iki iş - Ev t ama, bir kaç senedir 
yaptım. görüşmediğinizi zannediyorum. 

- Demek çok tanışıklığınız - Doğrudur ... 
yok. - O halde kalp hastalığınız 

- Beraber yaptığımız işler- bu sebepten sizi tutmuş olacak. 
den başka hususi hayatını o ka- - Doğrusunu isterseniz, ben 
dar iyi bilmem. bu hadiseyi unuttum bile ... 

- Siz sayfiyeye gittiğiniz - Olabilir. Fakat sizden sor-
zaman Beardmore neredeydi? mak istediğim bir nokta daha 

- Taraçadaydı. var: Beardmore'un evine gıttı -
- Onu taraçada gördünüz ğiniz zaman neden sivri uçlu a-

mil? yakkabı giydiniz? 
- Evet. Maıd kaşlarını çattı: 
- Fakat savfivedevken siz - - Doğrusu, böyle bir şey ha-

de bir heyecan ·ha.sıl oİmuş. Be - tırlamıyorum. 
ardmore'un oğlu jack'ı tanırsı- - Siz köşkün parkında do -
nız. Sizin o sırada müthiş bir laştınız mı? 
korku geçirdiğinizı söylüyor. A - Hayır. 
cabcı neden korku geçirdiniz? - Camın, köşkü şöyle bir sey 

Marl omuzunu silkti ve gül retmek için de olsa etraf m-
m eğe \:alışarak: da dolaşmadmız mı? 

- Ben, kalbimden sakatım - - Hayır ,dolaşmadım. Köş . 
dır. dedi, ondan olacak. kün idnde bir kaç dakika otur-

Parr sükunetle sordu: dum. sonra çıkıp gittim. 
- Demek ki Beardmore'u Parr gözlerini tavana daldır-

gördü<'tünüz için değil. dı: 
- Onu gördüğüm için ne di- - O gün giyindiğiniz potin 

ye korkayrm:> Kend•sini tam - leri görebilir mivim? 
.rım. uzun Z"'man muhaberede j Marl derhal avağa kalktı: 
bulunmu;ıum. -Elbette, dedi. 

Beş on saniye sonra da elin
de bir çift potınle gelclı. Potin 
de öyle sivri burunlu idi ki. .. 

Parr iskarpinlerı aldı. dikkat
le baktı: 

- Giızel, dedi, her halde bu 
iskarpınler o gün giydığıniz is
karpınelr olmayacak. 

Sonra iskarpınlcrin üzerinde 
gördüğü tozları gosterdı . 

- Fakat o r,un yağmur yağ -
mıyor muydu' 

Marl bu sua lcırşısmda Ö\•le 
şaşırdı kı san ·ı kalbı duraca~ 
gibi oldu. 

Parr iskarp nlerı bir kenara 
bıraktı ve avaga kalkarken: 

- Canım. ıaten bunun da o
kadar ehemmı \; etı vok dedı. 

Muhatabı ile gorusr ~ıbı va -
par!{en ,etrafını da suzüyordu. 
Dedi ki: 

- Bana terzinızin adresini 
verır mısiniz? 

Marl şaşırdı· 
- Vere\'im ama dedı, ter?İ

min Beardmore meselesi ile ne 
alakas olah"lir sanki? 

Işi Hitikye vererek k5tilvni 
[Arkası va:-J 
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ECZANELER 
HASTANELER 
İ T F A 1 V E V. S. 

Bugünkü!<:) Nöbetçi 
Eczaneler progra m 

Is tan bul 
si-iti 1~ rran'Sızcı ders, 18,30 Senfonık mu 

lo ŞP 4 k), 19,30 Haberler, l<J,40 Sıtar SO· 
n-

ia-
d 

1 
rayber, 20 G:ıvın k rd şler ve m 

~:ı:~ta orke ır sı, 20,30 Vıyolon ı;l l a ak u izzet Nezıh, keman solo, 
Sayan Nımet Vahıt şan pıy no ılt', 21 
v~n haberler, borsnl r, 21.30 Radyo c 
T tango orke tral rı ve Bayan Bedr 

21 
,20 
az 
ıyc 

uzıın San. 

Moskova 
175 K.hz J 724 m. 

n 
lİO 1~7 30: ~ir stı.idyo opereti IR 30: Ka 

k orkestra ve koro konsr"rı. 21: D 
l 0 nscr, 22: Almanı-:ı ynyrm, 23 05: ln ı.:ı· 
ızce 24.0S: M~c:ıre.3. 

Bükreş 
823 Khz. 364 m 

:ı-
1 

13. ıs: Günduz rılfik yayımı 18· So 
1 er. 18.IS: S:ırvas ktiatııoru 18 5S: Şuk 
ar, 19,15: Duyumlar. 19,30: Pi k. 2 

I• 
O: 
05 ~o!'ferans. 20.20: Radyo orkc-;trası. 21. 

~lıst konscn (Son:ıtc h-me.jor), şarkıla 

23
·15: Konferans. 22.30~ Vıy n:ı mus k. 

r. 
si. 

: Duyumlar. 23.25: Konser n.ıklı. 

Eminönündc (Haszın Hnydnr), A
lemdarda (Übeyt), Li>lel:de (Sıtkı), 
Küç "kpıtzardn (Cemil), Şehzadeba
şında ( 1 sm.'\İI Hald~ı), Akııarayda 
(7.iva Nuri), K11rftgumrükte (Ar~f), 
Şahn"111İninde ( A. H•mdi ), Sftmatya
dl\ ( Rrdv11n), BüyükAdndA ( Şinıui 
Rıza), Hı-yhelide (Yusuf), BııkırkÖ· 
yündl" (liidiıl), Fenl"rde (Emilyıtdi), 
Haııköyde (Yeni Tiirkiye), Kaum
rı11şftda (Yeni Tur"n), MndRd11 (Fa
ile hkencfer), Altrynldııı (M11hmııt), 
Ü!!l<üd11r (lml"fthnr), Beşiktrısta (Na. 
il), Reyoğluncfn ( Kftnzuk). PnngR)tı. 
cfıt (Giincş), Tft~<~imrlc (Kllrl"kin 
Kürkçiiyan), Gnlfttart" (Hidnv~). 
Kurtuluş'tı. (Necdet Ekrem), Eyüp
te ( HiJCTI"lf't) ~CJ"~nell"rİ. 

Vofcu müracaa1 
yerleri 

B 
1 • 2 • 3 • 4 nıımnralı gnyt>t kes

kin ve hassas tarnflnn vnrdır ki 
her bır tarafile laakal on df'fn h
raf olmak kabildir. Bu hf'sabla 5 
kuruşluk bir ftded Hasıuı tıraş bı 

çaA"·le 40 defa Vf' ııılak hardıık ile 
bilf'ndiktf' yüı. df'fa hraş yapılmnk 
miimkündür ki dünyı'"ııı hiçbir 
bıç11ğındn bu meziyet yoktur. 

Hasan bıçağı j,.tediğini:r. h1tldf' 
başka marka vt"rİrll"rllP 1tldanma
yınıı. Taklitlerinden gnkınınız. Fi. 
ati 1 adt>di 5 kıırl.ştur. 10 adedi 
45 lcuruşhır. ı' ı ! l l ı ı .. 

Hasan Deposu 

Ha 
TIRAŞ 

SABU U 
VE 

SABUN 
KREMi 

Dünyada mevcud tıraş sabunla
rının ve sabun kreminin en mü
kemmelidir. Cildi yumuşabr ve 
tıraşı sühuletle yaptırır. Hasan tı
raş sabunlarile ve bıçağile braş 

olmak insana çok huzur ve inşi
rah verir. Bir adedi 20 kuruştur. 

Hasan markasına dikkat. 

Beyoğlu 
Prag 

Deniz Yo11~n ac~nteai Te
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 

42362 
----~~~~~~~·~~--------------~------~--~--~~--~~~----~--~~--------------------~ 

638 Khı:. 437 m 

r, 
18.35: Viyolonsel konseri. ı 9 10: Alman 

~. ınizah yayınlı. 19.55: Plak.Duyumla 

1 
lak. Ders 20.30 ''Trabzon prensesi .. ad 

~.~.~eret. 22.15: Radyo orkestrası 23.15 
. 
: 

'<U[, 23.20: Almanca duyumlar. 

B u'd a peşte 
545 J{hz. 550 m 

2 
19.15 Cazband. 20.15: İngıliz Kralın 

S nci tahta gcli5i jıibiles ni göstere 
m 
n 
: 

Şirketi Hayriye. Telefon 
Vııpurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları mÜra· 
caat kalemi. Haydarpa,a. 
Telefon 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

UUDAfEŞIE-VIJANA 
Seyahati 

~eler (Pllk ile Viyan:ıdan nakıl) 21 
G ral 5 nci Jorj'un radyo konferansı. 21.4 O 
lar

ounod'nun "FAUST,, operası. Duyum 
o . liman 

hareketleri 

lstanbuldan Peşteye seyahat müddeti 
hususi trenle bir geceye indirilmiştir. 
hareket 25 Mayıs sabahı olacakhr. 

• 24.15: Konser nakli. 

Berlin · 
841 Khz. 357 m 

r 20: Eğlenceli mus;ki. 20.40: Duyumln s' ders. 21.20: Schubert' n şarkıları. 22.10 
d ctıfonik konser. 22.40: Gilrultu ile mika 
J_le. 23: Duyumlar. 23.30: Piyano konse 

: . 
. 

Belgrad 
686 Khz. 437 m 

s 
11 

20.30: Ulusal yayım. 21: Şarkı ve dan 
kopuler hav hr. 23: Duyumlar. 23.15 

onser nakl : 23.45: D ns plakları. 
: 

Varşova 

223 Khz: 13 4 s nı. 
19.45: pı·k. Sozler, pir.le. 21 • "Les R') 

ıcs de M:ıdonnc , adlı Robert Stolı'un 
tılladL Sozler. 22: Konscrv uvardan ra D · 23: Reklam 23.15: Or cstra. 24 05 

ans plakları. 

. 

. 

Viyana 
592 Khz. 507 m. 

J 2~.30: Londra'dln naHI (fngiliz kral 
, OrJun tnhta gclişİ:lln 25 nci yıl dönümü 

2~erasimi) 21.15: Şarkıl:ır, 23: Duyum'ar 

4 .ıo: Eva Hadrabov:ı "arkı soyltiyor. 23 
,}: Sozler. 24.10: Romantık plaklar. 24.S'i 
C\.llartet konsen. 

1 

.D~n limanımı:r:dan şu vapurlar git· 
mışttr: 

Mudanyaya: (Tayyar) 

Karadenizc: (Kemal) 
Bandırmaya: (Saadet) 
Knra Bigaya: (B~ndırma) 
Mersine: (Canakkale) 
Avvalığa: (Mersin) 
~Karadenize: (Erzurum) 

:Bu~iin limanımua şu vapurlar ac 
1 ece ır: 

g 

l!tandrrmadan: (Saadet) 
Mersinden: (Cumhuriyt-t) 
Mudanyadan: (Tayyar) 

İzr.ıitten: (Güzel B~ndmmı) 
Kanııdeni7.:den: (Giiney Su) 
lzmirdcn: (Sakarya) 

Bu,.ün limanımızdan şu 
idec.ektir: 

Bandırmaya: (Antalya) 
M udanyaya : f A sva) 

vapurlaı 

1 

Peştede beş, Viyanada U.; gün ikamet 
tenezzüh seyahat Ucretine dahildir. 

Şimdiden kayıd İftin 

ttATTA: Acentalar1na müracaat ediniz. 

1""oln. °"~""°"' •ıd~nhn~ -T~• A.4Q14-44'i1" 

• 3390 

ayrıyeden: • 
ır 

Rumeli t::ırafından Bebekten yukarı Rumelikavağma, Harenı 
•:c 8alacak dahil olduğu halde Üsküdardan Anadolukavağrna ka
dar Boğaziç.ine naklihane edenlerin ev eşyslannm Şirket vesaiti
!e meccanen nakledilmekte olduğu ve bu teshiUlttan istifade et
mek istiyenlerin ya Galatacla Fermc , cilerdeŞirket merkezi idare , 
sinde işletme Müdürliiğüne ve yahud Köpriideki işletme Amir-
liğine müracaat etmeleri lüıumu ilC:n olunur ..3314 

Par is 
180 Khz. 1648 m O itfa ye 

Te e fon {arı 

Askeri fabrikalar satınalma komis
yonundan: 

1 
2.1: Oda muslkiı;i. 21 30: Duyumlar, kon 

~tıı, devamı 23 30 H:ıva raporu, 23 3'i 
obert dans orkcs:ırtsı. 

• ' Sinemalar 
Tiyatrolar 

. • Saray : (Unutulmıış Senlo
tıı) ve ( Libelay) 

"' Türk: (Patron olsaydım) 
Ve (Gizlenen ıztıraplar ). 

(B~ Sümer: (Cenub Kızı) ve 
ıtmemiş Senfoni) 

.. • Melek: (Güzellik Enstitü
~U) ve (Sevgilinin Son Sesi) 
(;İpek: (David Golder) ve 

aşayan Ölüler) 

* Tan: (Çardaş). 
ın • liale: (Aysel • Batak/ ı Da-

111 Kızı) 

(; .. Elhamra: (Benli Kadın) ve 
Ulyalı Dudaklar) 

: Süreyya: (Savaş Şarkısı) 
v Alemdar: (!~ıklar s:;nünce) 
e (Canlı getir) 

E; * · MiL\i: (Casus Katil), (Çin 
srarı). 

"' liilal: (/ tto) ve (Kazaklar) 
la.*) Şık: (Leblebici Horhor A-

• (Malek Milyoner). 
: Asya: (Ekmekçi kadrn) 

.l'a).Alkazar: (Hortlayan Mum-

(; 'Yıldız (Tango/ita), rumca 
e/efoncu Kız) 
~. 

Is tanhul itfAiycııi 
B eyoğlu itfaivesi 

ııdıköy itfaİyt'sİ 
skiidl\r itfaiyeııi 

K 
o 

Bakırköy Barut fabrikası dahilinde yetişen otların 
44644 müteahhit tarafından biçdirilerek alınması açık artnr-
60020 ma ile iha'e edileceğinden şartnameyi görmek ıçın 
60625 pazartesi ve persembe günleri öğleden sonra ve arttır-

24222 

p 
Y c'ilköy, Bakırköy, Biivükc!cre, 
nşabahçe, Kıındilli, Ercnköy, Kar· 
1. Büyükada, Hevbeli, Buraaz:, Kr
alı ınıntaknları için telefon santra· 
ndnl,.; memura ( yım~ın) kel~mesini 

tn 
n 
lı 

maya girmek iizere 9 Mayıs 935 perşembe giinü ~acıt 14 
de Fabrikada Satınalma Komisvonuna miiracaatları. 

(2125) 3252 

sö ylemek kafid'r. Belediye Sular idaresinden: 
o Hest~ne adresleri İdarece Kağıthanedeki filtre havuzları için şartname

v e Telefonları si mucibince satın alınacak 1500 metre mik'abı çakıl ka

c 
palı zarfla eksiltmeğc konulmuştur. 

errahpara hastanesi. Cer- ı .-- Eksiltmeye girmek isteyenler 600 lira muvakkat 
ra h 21693 

pnfa temınat vereceklerdir. Devletce tanınmış bir bankanın 
z 
o 
d 

H 
A 

B 

eynep Kamil h.stanesi. aynı değerdeki bir teminat me.ktubu da kabul edilir. 
sküdar, Nuh kuyusu, Gün 60179 2 - Eksiltmeye girecekler, idare veznesine yatıracak 
oğumu caddesi I arı teminat akçesi için alacakları makbuzu, yahut ban-
aseki kadınlftr h"r.trınesi. k 
ksaray Haseki c3d. 32 24553 a mektubunu bir zarfa, 16 kuruşluk pul yapıştırıp im-
eyof:lu Zükür hıutaneei. z~layacaklan şartnameyi de teklifleriyle beraber başka 

Fi ruzağa 43341 ~ır zar~a ve bu iki zarfı da üçüncü bir zarfa koyup ve 
ulhane hastanesi. Gülhane ZOSlO uzerlerıne adreslerini yazıp mühürlü olarak 15 Mayıs c· 

I{ 

E 
uduz hastanesi. Çapa 22142 9~5 çarşamba giinü saat onbeşe kadar Taksimde Sıraser 
mrazı akliye ve asabiye l d l · · · d .. 

ha 
stanesi. Bakırköy Re,a- v.ı ~r e cı mu urlüğe vermelid~rler. Bu saatten sonra ge-
ye kışlası 16 .. 60 tırılecek zarflar kabul edilmez. di 

Et 
H 

fal hastanesi. Şisli 42426 3 - Şartname bir lira mukabilinde idare veznesin _ 
avdnrpa .. a Nümune has- den al b'l' ... 60107 ına ı lr. 

ta 

o 
neıi 4 .- Fazla tafsiat almak için idareye müracaat edil

Ç a b u k s ı h h T mesı. ( 2 3 9 7) 

B 

yardım teşkilatı 1•1111 ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• •ıııı •ıııı•ıııı•ııııac 
u numarndan imdat oto- - ~ SOLGANAL BOLEOSUM ~ 
obili istenilir. 44998 - 1 m I SCHERINQ l~ln = 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 

§ S. v~ i. M: Bakanlığınca ithal müıadesl verildiğinden her ec:ımnede 1 
I aranılabıleceğı MUHTEREM DOKTORLARIMIZIN nazara dik· = 
~ katine arz edilir. ı 
= Schering - Kahlbaum A. G Berlin 

Caıetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN ıaatbaası 
1 Türkiye mümessilliği lstanbul )' f'ni poı1tane arkası imar hıın kat 2 iİ 
:;ı. 1111• ıııı• ıııı•ıııı• 1111• ıııı• • ıııı •1111 •ıııı •ıııı•ıııı•ıııııııı•r. 

3386 

inhisarlar lstanbul Baş Müdürlü
ğünden: 
İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü bu mayıs nihaye

tinde bitiyor. Yenilemek gerektir.Haziranın birine kadar 
tezkeresini yenilemiyer~ içki satanlar kanunen ceza 
görürler. 

Kolayhk olmak için Beyoğlu satıcılarına Mayısın 
onundan yirmi ikisine ve İstanbul ve diğer mahaller sa
tıcılarına da Mayısın yirmi ikisinden sonuna kadar gün 
tayin edilmiştir. Son günlere bırakılmıyarak vaktinde 
müracaat etmelerini rica ederiz. 

Gelecek bayiler nüfus tezkereleriyle eski tezkerelerini 
ve ikişer adet fotoğrafını beraber getirmelidir. (2228) 

Askeri Fabrikalar Satı naf ma Ko
misyonundan: 

Barut fabrikası muhafız efradı için şartnamesi muci· 
hince açık eksiltme ile 81 adet battaniye alınacağı ilan 
edilmişti. Vermek için istekli çıkmadığından eksiltmes~ 
13 Mayıs 9.35 pazartesi gününe bırakılmıştır. Muham • 
~~n bedeli beheri 520 kuruştur . .İsteklilerin rrwayyen 
gundc saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satın 
alma komisyonuna müracaatları. (2394) 

Askeri fabrikalar satınalma komis
yonundan: 

Bakırköy Barut Fabrikalarında müterakim takri
ben 40 ila 50 ton kadar Bi sulfat açık arttırma ile satı· 
lacakdır. Muhammen bedeli beher tonu ( 2) liradır. 
Sartnamesini P'Önnek isteyenler pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra ve arttırmaya girmek isteyenlerin 
de muhammen bedelinin yüzde 7 ,5 mikdarında teminat 
para~~nı Mal Sandı<tına teslimi ve alacakları makbuz ile 
bt-rah~r 1 t1 M,vıs 935 pcrsembe giinü saat 14 <le Fab
rikada Satmalma Komisyonuna müracaatları. (212~) 

3250 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Değeri İğreti güvenme 
L. K. L. K . 
50 00 3 7 5 

Moll~ Gürani'de ~anık Seydi Bey c2n1iinin temel taş
ları ~.a~~ç olınak şart1le mevcut tasları 15-5-935 çarsam
~a gunu saat 1 O da yerinde pazarlıkla satılacağından 
ısteyenlerin yiizde yedi buçuk iğreti güvenmelerile orada 
bulunacak memura müracaatları. ( 2 3 89) 

1 - Beyoğlunda Galatasaray karsısında köşe basın
da 4 No. lu otelin 1, 2, 3, 4, 5 inci katları. 

2 - Samatyada Mrahor İlyas bey mahallesinde 391 
No. lu ev. 

Yukarıda yazılı mahaner 936 senesi mayıs bitimine 
denlü pazar Irkla kiraya verileceğinden istekliler l I-5-3 5 
cumartesi günü saat on beşe denli.i Evkaf müdüriyetin
de varidat kalemine gelmeleri. ( 2 3 9 O) 

Askeri Fabrikalar Satınalma komis
yonundan: 
Bakırköy Barut Fabrikası için resme göre 13935 

kilo demir açık eksiltme ile döktiireleceğinden talib 
olanların izahat almak üzere her pazartesi ve persembe 
günleri öğleden sonra ve eksiltmeye girmek üzere 9 
Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satın 
alma Komisyonuna müracaat etmeleri. Muhammen 
bedeli 2090 liradır. (2122) 3249 
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uvvetl 

1 

f 1 

1 

• 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? 

taneleri 
Zaten 

Bi uğ ay tanesinin 
e hükmü o ur? .. 

Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir. 

' 
• 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

uruşluğun 
h.. .. 1 ? u m o ur ... 

Fakat tasarruf edil"p kumbaralara sevkedilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu o'arak büyük bir kuvvet teşkil 
eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fakat sayısız 

insanlara saadet getiı ir 

Be ş aria bir kumbara, kumbara ile ·r kasa dolar 
Si .. "--"'Zankasından e· 

----------------~~-~----------------~ 

iş Bankasın 
a Cumh r i 

ınız 

, ış Bankası 
.d. ' serı .ır. 

' 


