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Toprak 
Devrimi 
[ A n k a r a H u s u s T M U· 

habirım,z Yazıyor:] 
Cümhuriyet Halk Partisi 

'l'ürk köylüsünü toprak sahibi 
ttıneği vazifeleri arasında göre
rek bu işe yeni programmda yer 
\'erecektir. Zaman zaman ka
ll'ıutay kürsüsfüıde, gazete sü
tun:annda işaret olunan bu bü
}';jk derdin bir dava olarak ele 
llci.nlış bulunması ; en kısa za
~.a:ıda memleketin hususiyet ve 
iht yaç·arı gC:zönünde tt...t larak 
h~ .cdıleceğı kanaatini vermek
'ttr,l:r. 

B~·ki de geç bile kaldık. Fa
kt bir tır .. ftan Q_mJnlı tmpa-

ICj Bakanı Jandarma genel kumandanı ile birlikte bugOn 
ö§leyin lspartaya varıyorlar- Burdurda da ıevkif edilenler v~ 

rn rr.:ı_e mit': , ....,.~:... ....... 
::ıkla ~ betıilıtmı 

t~~:i.t eci; diğer taraftan • h · p
~·Z bir memleke~m·ş gibi düne 
~- dJr ihmalin kurba~ olan bu rspıar· .. Betedlye parkı 

C. H. PARTiSi BÜYÜK KURULTAY 

Büyük Kurultay Yarın Ata
türk'ün Söylevi ile Açıhyor 

[ A n ka r a H u s u s T M u ha b i r i m iz B il d 1 r 1 y o r ] 
Ankara, 7 

Cümhuriyet Hallc: Partisinin büyük kurultayının,. ~iz~ 
meye göre, ruznamesi hazırlanmıştır. Kurultayın bırıncı top
lantısında iki ba§kan vekili, dört kitib ve on beıer üyeli prog· · 
r?m, nizamname, hesab ve 25 üyeli liyiha encümenleri seçimi 

a pdacaktır. 
Başkan vekilliklerine Kamutay başkanı Abdülhalik Renda ile 

Erzincan saylavı Saffet Ankamn seçilmeleri kuvvetle muhte
meldir. 

Ayni gün, Partinin Genel Başkanı Atatürk bir söylev verecek· 
tir. Atatürkün söylevinin dinlenmesi için ıehrin muhtelif yerle-
rine oparlörler konmuştur. · 

Kongre Pcrtembe günü saat üçte Parti Başkanı tarafından 
açılacaktır. A~.atürkün nutkunun bir saat kadar süreceği, atıl· 
D1Jf ve atılacak adnnlarm anlatılacağı anlaşılıyor. 

Birinci gün dileklerle program, nizamname projeleri ve he
ıab hülisalan hakkında genel katiplikten yazılan tezkereler o
kunduktan sonra encümenlere gönderilecektir. Encümenlerin 
faaliyetine meydan vermek için kongre genel heyeti pazar veya 
pazartesi günü toplanacaktır. 

Encümenlerce incelenip gene. ·., konuşma ve onayına 
ıtUnulan işler de görüıülecektir. Sl 'antıda da yeni umumi 
idare heyeti seçimi yapılacak ve Pa e verilen yeni yol hak· 
kında Genel Başkan bir söylev yapacak veya kongre kapandık· 
tan sonra bir beyanname çıkaracaktır. 

HARB MI? 

HABE$iSTAN\N SEFERBER
LiGI ÜZERiNE ITAL YADA BiR 

ÇOK SINIFLARI ÇAG~RDI \İ :~enin b~şlıca ihti., a l.,nnı 
tn~yd:ına g t: m~k için sa fedi
lc_ 1 e'ifi0

Z enerji, <-'g er rej min 
it i.hı işine anc-k bu ı;i.in sı:a bı
r~·:n:ış oluyor ... Biz de b""t:"n 
tncdeni mcm!ckctl :::rin mederı~
Yet arnaçlarmda yol aldıkça top 
ra!:I::rm d ğı ımmda yaptı'-lan 
~evr~mi bi'lr~sa tatb"k 7.aru ·e
~ nde b;.ılunan bir m m, keti~. 

İrtica hazırbyan şebeke t: • .:. 
başılarının sorguları henüz biti
rilmemiştir. lspartadan sonra 
Bursa Adliyesinin de başladığı 
tahkikat devam ediyor. lsparta 
da dün de yeni tevkifler yapıl • 
mış, ifade veren bir binbaşı mü• 
tekaidi birden ölmüştür. 

İçişler Bakanımız Şükrü Ka
va da dün Arııkaradan lsparta
ya hareket etmiştir. Bugün öğ
leyin lspartada olacaktır_ Bu 
hususta muhabiı41erimizden al -
dıı7ımız telgrafları' sıra ile ne~ 
rediyoruz. Ankaradaıki hususi 
muhabirimiz şu haberi veriyoı 

AÇTIM, KAPADIM 

nu ya:1m:ıkla h ... .- gec:mi-? 
~ fiye edilecek, he'11 de yurd
"Cl .. lar m'"mkket"n ş'"mu·lü in
k'şafma kanştınlrrış ve o-ılara 
terakki am'.lcma doğru yol açıl
lnış olac.:ktır. 

Yurdumuzun ha·, mmt-ka'n
l'lnda b•·giin duyl'lma'~ta olan 
~Prak darhğı ne nü~usun fazla-
ğından, ne tcprak azlı - mclan, 
~de z"raate yanyan yerle :m -
ıuı nadir oluşunda dır. z·ra: 
ki 1 - Yurdun ~ üzü 762.;36 

lonıetre murabbaı ve nüfusu
lrılU da bu sene y2ptl cak nü us 
~Y\tnı ile sabit olacağı veçhile 
~ .. milyonu germiş bulunuyor. 
c:l ll_f usumuzu toplu bir rakam el-
:~ için on yed" m'lyon k~bLJl 
~~ek olurs:ık ki1ometre nıu
lrı baına 22,5 nüfus tesadüf e~
ki ektedir. Bu da gösteriyor kı, 

f 
10tnetre mural·ba·na düsen nü-u . 

d 1 m"ktan çok azd1r. Ve veı -
c~n daha pek çok nüfusa ilıt" ya-

"ardrr. lttii-_Yurdum·ızun tabii teşek 
Çif ~. ıcabı bütün toprakhrI 
~ tçılı!e elverişli olmam~kla 
ta •her, mevcut nüfusa göre _bol 
) Praıt vardır. Fakat işe, ekırne 
d~~ln yerler "toprakta budu
il •tıbıır" yüzünden şunun bu-
ı.'!.':a elinde faydnsız ve ço~~~ 
l'Uı··lar halinde i~l~m"!rrezlik 

t llnden adeta k"bt'k t ıuyor. 
h1t lllparatorluk tarih'n"n kai-an-. 
!taJt 18Yia!arma kanşan arazı 
tttı:;ıun~n "Toprakta hu~uda 
\'e h '' hükmünün yurdun ınıa~ 
toı d Uzurunda oynadığı menf~ 

"Ankara, 7 - içişleri Bakanı 
Şükrü Kaya, bugün öğle trenile 
ramnda umum jandarma kumaı 
danı General Kazım olduğu hal
ö.e lspartaya ve Cenub vilayet
lerine gitmiştir. Cumartesi gü -
nü buraya dönmü~ olacaktır.,. 

MECDİ 

Son d~k'kada Isparta 
muhabir.mız bildıriyor 

Jandarma genel komuıan 
general Klzım 

bı aleyhine müteveccih fena biı 
niyetleri olmadığım söyliyerek 
inkar vadisine gitmişlerse de 
bu, kendilerini §Üpheli vaziyet 
ten kurtarmaya kafi gelmemiş • 
tir. Bediüzzaman ifadesinde, di
ni ve ilmi meseleler için kendi· 
siyle görüşmek isteyenlere bir 
çok defa rıza göstermediğini, 
tahkikat neticesinde hiç bir su
çu meydana çıkmıyacağını söy -
/emiştir. Bediüzzaman sorgu ha
kiminin huzuruna ağır ağ1r gir
miştir. Fizyonomisi kurnaz ve 
hilekar bir adam tesiri bırak; -
yordu. Bediüzuman matruş, 65 
yaşlarında zail olmasına rağ • 
men hala dinç, başında halezo. 
ni şekilde sarılmış bir sarık ve 
sarılın altında ve omuzlarına ka 
dar poşu denilen ipekli bir örtü 
bulunduruyordu. 

T_ahkikat devam ediy~r: ·cam 
hurıyet Müddeiumumisi geceya 
rılarına kadar uğraşmıştır. içiş· 
ler Bak~m yarın öğleyin bura • 
dadır. Sıze yann yeni malfimat 
"'erebileceğim. - Hamdi Ustel 

Gece. odamda, bira;s kalamı clin
lendire)'İm diye. r a ti y o n a n içini 
arOffırmafa baılaclım. 
Muın açtım: Pencerenin altında 

6ir kör Arab dileniyor • a n a r a k 
la emen "OfOi• lıapıyal't J edim, 
kapa dun. 

Berlini çevirelim. M a h u el "Gö
bela" in aeai, bağıra bağıra hançe
relli yırtılmıı bir biçarenin leryadr 
vibi geldi, kapadım. 
Moalıooayı açtım: Kolhozdan, 

Sovhozdan geçilmiyor I Kapadım. 
Romayı açtım: Muuolinilepnif 

bir lıaJın •e•İ Habeılerin yamyam
biınılcm dem uuruyor. lıapadım. 

Bükrefi açtım: Gü:sel bir tango, 
bir Romen tangoau ••• Derken geoe
ulik baıladı, kapadım. 

PQffe)'İ açhm. Renk renk etekle
'ı havada uçan enlea bir M a c a r 
Çingene çalgıaı kabarenin b i r i n i 
lrınp geçiriyor. Fakat burada da 
{Ok geçmeden Venedilr lıonleran
şında Macar tezinin müdalauı ve 
"Aman ailôhlanalım /" tlavaaı baı
latlı, kapadım. 

L o n d r a y ı açtım: llaıka alem, 
baılra aea, baıka çalgı... Belli ki 
denizlerin çok öteainden ve b i .z e 
yabancı ellerden geliyor. Pek cm
layamaJım, 'ıapatlım. 

Nihayet, latanbulu a çay 1 m ıle
Jiın. 
Açtım ve... derhal kapadım. 

Ali Nrcı KARACAN 

YARINKi 

SAYIMIZDA 

YAHYA KEMAL 

in yeni bir Ş il r ı 

Habeşistan lmparatorlle imparatoriçesi ve Prenster 

(Dün gece yansı Romadan /arını da harb halinde bulundur
aldığnnız ve Habeşistanla 1 tal- mak maksadiyle yalnız altı ay 
ya arasındaki vaziyetin birden- askerlik yapmış olan 1912 es • 
bire vahimleştiğini gösteren tel nan erbabı da silah altlna çatı· 
grafı aşağıya Y<'zıyoruz:) rılmıştır. Bu tedbir dolayısiyl• 
. Roma, 7 (A.A.) - Hangi fab- 1913 esnan erba. yle 1911 d• 

rıkalar olduğu iyice anla.şılmış 1914 esnan erbabı tamamen si• 
olan bazı Avrupa fabrikalarının lah altına alınmıı blllımmakta. • 
Adisababaya çok mikdarda si - dır. 
lih sevkiyatında bulunmaları. Eritre'de an komiser ikinel 
Habeş hükumetinin seferberlik [Arkam 3 UncGde) 
tetbirleri ittihaz etmesi ve Ha -
beş İmparatorluğunun son za-
manlarda söylemiş olduğu nu-
tuk 1 tal yanın şarki Aiı ikadaki 
müstemlekelerinin emniyetini Yarı n Ba9tıyor 
zıman altına almak için bazı 
ihtiyati tedbirler ittihazını za -
ruri kılmıştır. y E N 1 • Es K i 

Bu sebepten dolayı Duçe Sa
baudia de Cagliali fırkasiyle si
yah gömleklilerin iki fırkasının 
;eferber edilmesini efnretmiştir. 
Pr lanno, Güenn, Ravenna ve 
Porli siyah gömlekli taburları 

ANKETi YAPAN NI
ZAMEDDlN NAZiF'· 
lN BU ANKET HAK
KINDAKJ YAZISINl 

iÇ SAYFAMIZDA 
OKUYUNUZ _ CVanı edip gidiyor. T~p~J 

[Arkası 8 ınc:.ıde 

Mec. S. S. 

Isparta, 7 (Hususi muhabiri
miz gece yarısı bildiriyor) -
Şüphe üzerine . uzun zamandan 
beri zabıtaca göz altında bulun
durulan Bediüzzaman ve arka -
daşları Nisanın yirmi dokuzun
danberi mevkulturlar. Bu adam
ların. evlerinde arama yapılmış, 
şüphe altında bulundukları su
ç• ait tahkikata medar olacak 
evrak ve vesikalar elde edilmiş
tir. Şimdiye kadar tevkil edilen· 
Jer otuzu buldu. Bugün de ayrı
ca J kişi tevkil edildi. M ev kul
ların birkaçı memur, diğerleri 
cahil halktır. Antalya müftüsü 
Kil Ahmed tevkif edilenler ara 
smdadır. DünBürdurdan buraya 
getirilen mütekaid binbaşı Asım 
bugün iladesi alınırken birden 
bire ölmüştür. Mevkullar ifade· 
lerinde, dini bir vazife telakki 
ettikleri kuran tefsirinden istila 
de maksadiyle.Bediüzzaman Sa
idi Kürdi ile görüştüklerini, mu 
ba}Jere ettiklerini, Türk iDJul&-, 

B u r s a d a 7 kiti 
daha tevk.f edildi 

Diğe~ ~araftan Bursada yeni
d~n 7 ~ı§~ tevkif edilmiştir. Tah 
kikat inlcııaf ettikçe irti~ ıebe

[Arkuı 3 Unc~de} 
L seferber edilmiştir. 

------------.ıı Ana vatanın dil.er cüz'ü tam-
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MECZUB 
Meczubun iyi ve kötü iki ma-

nası vardır. • 
lyi manası, şuurdan istekle 

ayrılarak yaratılışın o"izli titre
melerini kaydcdebil::ıek için 
ruhun antenlerini varlığın ka
ranlıklarına daldırabilmektir. 
Bu, neticesi şüpheli, mistik bir 
teşebbüstür ki, maddenin arka
sında bir şey olduğuna inanan
lar için Allaha kadar götüren 
yolda seyahattir; inanmıyanlar 
içip uyanık bir uykudan başka 
bır şey değildir. 

Meczubun kötü manası, şuur- j 
dan istemiyerek uzaklaşmak-, 

tt~~-1 .Y~ni abdalhğın bir başka 
ur usu. 

Halk bu iki manayı birbirine 
karıştırır ve ekseriya bir ahma
ğın şahsında büyük seziş adam
larının, sanatkarların sırra erme 
kabiliyetlerini arar. 1 

ı Buğday yolsuz
luğu Devlet 
Şurasında 

Vilayet idare heyeti, lstan • 
bul Ziraat Bankasına ait buğ • 
day işini salahiyeti dışında gör· 
düğünden tahkik dosyasını 

Devlet Şurasına göndermiştir. 
Duyduğumuza göre Bankanın 
eski direktörü Ahsen, yapılan 
işlerin, alıqan talimatla yapıldı· 
ğım söyliyerek müdafaada bu -
lunmuştur. Bu söz üzerine mü· 
f ettişler Ankarada Bankanın 
Ahsen'in talimat aldığını ileri 
sürdüğü şefinden de malilmat 
almışlardır. 

Mimarlar 
Arasında ihtilaf 

Bunun için Saidi Kürdi gi' 
salakların peşine düşecek bir 
kaç sersem, her devirde ve her 
yerde eksik değildir. Zekanın a
şağıya doğru bitmez tükenmez 
dereceleri olduğu için her ah
mak, kendisine hayran olacak 
daha ahmak bir insan kümesi 
bulur. Bu meczuplar sürüsünü 
zaptetmek için bir gardiyan 
çoktur bile; hapishane, hatta, 
daha iyisi, timarhane gardiya
nı. 

CUmhurlyet Halk Partisinin BUyUk Kuru'tayı için lstanbul bUyUk tezahUrlere hazırlamyor. Resmimiz 
dün Ankara caddesi ne as11an bir revizi gösteriyor 

Adliye Sarayının yeni binast 
için hazırlanan projelerin tetki· 
ki işinden, Mimarlar Birliği ida 
re heyeti üyeleri arasında bir 
ihtilaf çıkmıştır. Meselenin aslı 
şudur: 

Bence lspartaya Ştikrü Ka -
yanın arkasından gitmesi tazım 
gelen adam Mazhar Osmandır 
ve bu vaka inkılab tarihimizde 
değil, tıp tarihimizde enteresan 
bir fasıl olmıya değer. 

Peyami SAFA 

500 bin ı:ra alacak 

Beş ay kadar evvel Anadolu
daki firari emlakini tesbit et -
mek üzere beş tarama heyeti 
telikil edilmişti. Bu heyetlerd.aı:ı. 
ibir kısmı çalı~alannı bitirmiş-
lerdir. Şimdiye kadar 200 e ya
kın emlak tesbit edilmiştir. Bun 
1ardan toplanacak para, 500 bin 
lira tahmin ediliyor. 

Kadın muallimler çot)ahyor 
Istanbulda mevcut 1808 ilk 

tedrisat mualliminden (630) u 
kadın, diğerelri de erkektir. Bu 
yıl, bu sayı artacak, yeni mek -
tepler açılacaktır. tık mektep -
lerde vaziyet, kadın hocaya doğ
ru gitmektedir. 

lstanbulda rakkamlar böyle 
olduğu halde, bütün Türkiyede 
de ilk mektep hocalarının üçte 
ikisi kadın, biri erkektir. 

Kadın muallim adedi her se
ne artmakta, erkek muallim a
dedi ise her yıl azalmaktadır. 
Ilk mektep muallimliği, kadın -
lara daha cazip geliyor. 

" TAN " uı tefrikası : 16. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Ne çok yaşlı, ne de çok genç
ti ; garip bir yüzü vardı. Bir he
sap işi düşünürken gence yakm 
orta yaşlı görünüyordu; alclilde 
konuşurken ihtiyarlayıveriyor -
du. 

Fakat büsbütün kuru, mana -
sız değildi. Hayatın, para ve .he
sap işleri dışındaki zevklerıne. 
duygularına pek omuz si1keccğe 
benzemiyordu. Rakamlar, onun 
duygu tarafını körletmemişler -
di demek. 

Büyük Kurultay 
İ~in hazırlanan 
Şenlikler 

Perşembe günü toplanacak 
Cümhuriyet Halk Partisi dör
düncü kongresine iştirak edecek 
lstanbul murahhasları Ali Ri
za, Mckki Hikmet, Faruki, Hak 
ldye Emin dün akşam Ankara
ya gitmişlerdir. 

Perşembe akşamı Parti Vila
let Merkezinde bir balo verile
cektir. Partinin merkezi ve bü
tün teşkilat binaları süslenmek
tedir. Yollara, sütunlar, camlar 
içinde vecizeler asılmaktadır. 
Fevkalade bayram günlerinde 
olduğu gibi, resmi, hususi bü -
tün müesseseler, binalarda 
Türk ve Parti. bayraklarile do
natılacaktrr. Gece tenvirat ya
pılacaktır. 

Mw,•a hll L_..._..:.ı._. ,--"--= 

mizdeki bütün mektepler de do
nanacaktır. Sabahleyin saat do
kuzda Üniversitede kon ferans 
verilecek, Cümhuriyet Halk 
Partisi propagandası yapılacak
tır. Gene bu münasebetle Hal -
kevi de bir program hazırlamış
tır. Program şudur: 

lstanbul Hatkevinden: 
Partimizin dördüncü büyük kurul

tayının açılışı 9 Mayıs 935 Perşembe 
günU ve gecesi aşağıdaki program da
hilinde kutlulanacaktır. 

1 - Gündüz: Saat 15 de Tepe başı 
Şehir Tiyatrosunda: 

a - Ankaradan radyo ile verilecek 
Partimiz Genel Başkam Kamal Ata
t ürkün söylevi dinlenecektir. 

b - Evimiz üyelerinden Yüksek 
Muallim Mektebi Müdürü Hamid ta
rafından bir söylev söyJenecektir. 

c - Evimiz üyelerinden Münir 
Müeyyet Bekman bugün için yazdığı 
(Oklarımızın ucundayız) adh şiirini 
okuyacaktır. 

d - Musiki sanatkarları cemiyeti 
üyelerinden (36) kişilik bir heyet ta· 
rahndan konser verilecektir. 

2 - Gece saat 21 de Gülhane par-

güzel bir referans vereceksiniz. 
Banka müdürü, gözlerini göz 

lerimden ayırmıyordu: 
- Pardon hanırnef endi, iste 

diğiniz, gayet ehemmiyetsiz bir 
şey ... Ricaya filan da lüzum yok 
bütün şirketler, bankalar, sade 
istifa eden memurlara değil, 
hatta, kapıdışarı edilenlere bile 
güzel ve muntazam referans ve
rirler. Bu, hiç bir şey ifade et -
mez. Asıl mühim mesele, gizli 
soruşturmalardadır. Ben, size, 
bunu da vadediyorum l 

Müdürün zekası, bir kat daha 
hoşuma gitmişti, elini tutup sık
tım: 

- Mersi, direktörüm! 
Banka direktörü, sesi hafifçe 

titreyerek: 
- Bir şey sormakhğıma mü

saade buyurur musunuz? dedi. 
- Sizi dinliyorum, dedim. 

kı çinde Alayköşkü §ubemizde. 
a - Temsil komitemiz başkam 

Dr. Celal Tahsin Boran bir söylev 
söyliyecektir. 

b - Temsil gubemiz amatörleri 
(!3eyaz .K.ahra.man) ve (Mürebbiye) 
pıyeslennı oynayacaklardır. 

3 - Yer azlığı yüzünden her iki 
~üsame.reye de davetiyelerle girile • 
h:lecektır. Bu davetiyeler her gün 
Halkevi Çevirgenliğinden alınabilir. 

. 4 - BUrük Kurultayı ayrıca ta • 
k1b etmek ısteyenler için Cağaloğlu 
merkez salonumuzda radyo tertibatı 
alınmıştır. 

Arzu edenler salonumuzdan Kurul
tayı dinleyebilirler. 

işlerine geç 
Gelen Memurlar 

Dairelerde yaz saatinin tat -
hikından sonra Mülkiye müf et
tişleri gerek Dclcdiycdc, gerek 
kaymakamlıklarda memurlann 
vakitlerinde işlerinin başlarına 
..... 1:-~.o.a.ı--ı-· -··~--..--
ğa başlamışlardır. Bazı beledi
ye dairelerinde memurların va
kitlerinde işlerinin başlarında 
olmadıkları görülmüştür. Bun -
lara ihtar yapılmıştır. Ote yan
dan da bütün daire direktörleri
p.e ve kaymakamlıklara birer 
yıldırım gönderilmiş, memurla
rın işlerine vakitlerinde gelme
leri, iş saatlerinde işleri başla
rında bulunmaları lüzumu an -
latılmıştır. Tersine davranan -
lar kanuna göre cezalandırıla -
caklardır. 

Eczacılar dUn top'andılar 
Türkiye eczacıları ve labora

tuvar sahipleri şirketinin umu -
mi heyeti toplantısı dün Hal -
kevinde yapıldı. İçtimada Eko
nomi Bakanlığı namına Abdul -
lah Hüsrev Tüner bulundu. U -
mumi heyet, 25 lira kıymetin -
d~ bin h.iss~ çıkararak sermaye
nın 50 hın !ıraya çoğaltılmasına 
karar verıdi. 

Gel, o anda, kafamın içindeki 
muhatap sen imişsin gibi, bera
berce düşünelim: 

Bu adam, bunu niçin soruyor
du? ... Ona, çok yakın dostlanm 
dan biri! demiştim. Neye, bunu 
kafi görmemişti? Niçin bu ka -
dar derinden kurcalamıştı? 
"Çok yakın dostum,, olmasın -
dan ziyade "akrabam,, olmasını 
mı istiyordu? .. Neye? 

Ben, bu suallere kendiliğim -
den cevaplar bulacağıma, doğ -
rudan doğruya, ona sormayı dü
şündüm. Neye kendimi sıkıya 
koyayım? 

Sordum : 
- Çok yakın dostum olduğu

nu söylemiştim. Akrabam olma
sını, daha iyi gözle mi görüyor
sunuz? 

Yoksa, onun yerinde başka, 
kupkuru bir iş adamı olsayd-::, 
benden şüphelenebilirdi ve he -
sabı carim olduğunu söylediğim 
bankaya, bana çaktırmadan sor
durur, hatta polise bile haber 
vermeyi düşünürdü. Onun bu 
hali hoşuma gidivermişti, tek -
rar ettim: 

O, elini elimden çekti, düşü -
nür gibi b~mı sallıyordu: 

- Fazıl Öey, sizin akrabanız 
mı? 

Benim, bu kadar açık konuşa
cağımı hesaplamamış olmalı ki 
şaşaladı: 

- Yok .•. Hayır •.. Onu, hiına
ye ~tmenizden ... 

- Sizden ricam; Fazıl bey, is
tifa ettikten aonra ona, gayet 

Bana, bir cigara verir misin, 
w ? M . , ş· d" . çocugum. ... ersı .... ım ı cı-

garamı da yak!. • Ona da mersi 1 

Bu iş adamı ile, iyice alay et
meyi kurmuştum: 

- Himaye etmiyorum ... Va
zifemi yapıyorum! 

Çin Elçisi 
G e 1 d i 

Milli Çin hükfuneti tarafın -
dan Ankara elçiliğine tayin e
dilmiş olan General Ho dün ak
şa.n deniz yolu ile A vrupadan 
şehrimize gelmiştir. General Ho 
ile birlikte sefaret erkanından 
iki katib de gelmiştir. Çin sefiri 
iJe katibleri İstanbulda iki gün 
kalarak Anıkaraya gidecekler -
dir. Ôğreııdiğimize göre Milli 
Çin hükumeti sefiri Ankarada 
sefaret işlerini bitirdikten son
ra Reisicürnhura itimatnamesi -
ni verecektir. General Ho Cüm
huriyet hükt1rneti nezdinde Mil
li Çin hükumetinin ilk sefiridir. 

Sovyet san'atkArlar 
bu sabah geliyorlar 

Misaf.iı:. dn&t Spvv14t.J10• .... ..ı,.~ .. 
n nu saoafi,,,.saat ' SeKızde Dum-

lupınar vapurile lzmiraen lima
nımrza geleceklerdir. İstanbul 
belediyesi, Halkevi, konservatu 
var ve Hiialiahmer ile Çocuk E
sirgeme Kurumu üyelerinden se 
çilmiş bir heyet vapura giderek 
misafirleri karşılayacaklardır. 
Misafirler Tophane Denizyolla
rı Müdiriyeti önündeki rıhtıma 
çrkacaklar, burada da muhtelif 
heyetler tarafından selamlana -
caktır. Sanatkarlar şehrin ve 
Halkevinin misafiri olarak Park 
Ötelinde kalacaklardır. Sanat -
karlar cuma günü aksamı Fran
sız Tiyatrosunda Hilaliahmer 
menfaatine bir müsamere vere
ceklerdir. 

imamların imtihanı yapıldı 
Evkafta toplanan imtihan 

komisyonu, imam ve müezzin -
lik için müracaat edenlerin im
tihanım dün yapmıştır. Münhal 
iki imamlık ve bir müezzinlik 
için 50 kişi imtihana girmiştir. 

Banka direktörü, bir şey söy
lemiyor, gözlerini kırpıştırarak 
bakıyordu. Güldüm: 

- Size, işin doğrusunu söyli
yeyim mi? 

Yüzüme bakmağa korkuyor 
gibiydi, cevap vermedi. 

Devam ettim: 
- Bu işte, ne bir dalgınlık, 

ne de bir yanlışlık var ... 
Hala yazıhanenin üstünde 

duran banknot destesini göster
dim: 

-Fazıl, bu parayı, bankanız
dan ,dalgınlıkla almadı, bile bi
le çaldı l 

Müdür, yerinden sıçramıştı: 
- Peki ama, ben bu işten bir 

şey anlamıyorum. 

Onu, omuzundan tutarak bir 
koltuğa oturttum, kendim de 
karşısındaki koltuğa kuruldum: 

- Anlatayım, direktörüm. .• 
Onu, bu hırsızlığa sürükleyen 
benim ... 

Direktör, inme inmiş gibi so
luksuz duruyordu; gözbebekle -
rine mil çekilmişti sanki ... 

- Evet, direktörüm... Be • 
nim... Paraya ihtiyacım- oldu -

1 KÜÇUK HABERLER 1 
* İnkılap dersleri beı grupa ayrıl

mıştır. İmtihanlar buna göre yapıla· 
caktır. Bu derslerin notları yapılıyor. 
İmtihanlar 4 Haziranla 5 Temmuz a
rasında yapılacak, imtihan günleri E
debiyat Fakültesi tarafından teıbit e· 
dileccktir. 

* Mekteplerde Tayyare Cemiyeti 
yardım teşkilatı yapılmasına baflan
mıştır. Önce Yüksek Mühendis Mek
tebinde bu teşkilata başlanmıgtır. 

* Almanyanın tanınmış mimarla
nndan profesör Şuvarts dün Berlin
dcn şehrimize gelmiş ve akşamki 
trenle Ankarayıa gitmittir. 

* Hindistanın Heydarabad hükQ • 
meti erkanından Hasan Ali, Davud 
Ali, Emır 'Mazlfar Ali Han gezmek 
iızere lstanbula gelmişlerdir. Hintli
ler dün akşamki trenle Ankaraya git
mişlerdir. 

* Sıyasal bilgiler okulaaı tıalebc 
kurumu tarafından Mayısın 17 ıinde 
~apılması kararlaştırılan deniz gezin
tısı, Hukuk fakültesinin gezintisine 
kılniışbr. 
· * Efgan elçimiz Memduh Şevket 

mezunen şehrimize ~etmiştir. Elçi, 
mezuniyetin bir kısm:m burada, bir 
kısmını da Ankarada geçirecektir. 

* Sümer Bank Umum .Müdürü 
Nurullah Esad dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. * Şehrimizde bulunan Mısır Ka -
dın Birliği başkam Şaravi Paşa dün 
sabah Ankara vapurile memleketine 
gitmiştir. 

• Ev sahipleri ile kiracılar arasın
da yapılan konturatlardan belediye 
harç alır. Bu harç senede 200 bin lira 
tahmin edilir. Halbuki, bu para tah
f>il edilemiyor. Belediye bu harcın, bi
na iradı gayrisafileri üzerinden mu
ayyen bir nisbet şeklinde alınması için 
tetkikat yapıyor. * Yeni bahçede ~adyom için. §İm
diye kadar 100 bin liralık istimlak 
yapılmıştır. Daha 200 bin liralık is
timtak yapılacaktır.İstimlak edilen a
razi 3 km. terbindedir.Bir ucu Sulu
kuleye kadar uzanmaktaclır. Bu yıl, 
Belediyeler Bankasından istikraz ya
pılınc~ stadyom istimlaki işi de biti
rilecektir. 

• Şehiryatı Mektepleri için bir 
ıslahat programı hazırlanmaya batla
mıştır. * Kültür Müdürlüğü, bütün mek-

ğundan mı? lşte olduğu gibi ge
tirdim. Banknotların numarala
rına bakarsanız, hiç el sürülme
miş olduğunu da anlarsınız. Bu 
kadar bir paraya, bir iki günlük 
ihtiyacım olurdu, sonra getirir, 
geri verirdim. Böyle bir hile ya
pılamaz mı? Pekala yapılır. 

Gülüyordum: 
- Böyle bir hiyle yok .•. Fa

zılı, denemek istemiştim. Dene
dim ve bahsı kazandım. 

Müdür, ağır ağır doğrulmuş
tu: 

- Fazıl beyin ahlakını mı de
nedinizdi? 

Bir tokat vurur gibi direktö
rün yüzüne haykırdım: 

- Onun ahlakından şüphe et 
miyorum ki deneyeyim? Onun, 
bana karşı olan bağlılığını, duy
gufarmı ... 

Sesimin diktiğinden ve sert 
sert titreyişinden ilrkmilştU: 

- Anlıyorum, hanrmef endi, 
şimdi anlıyorum. 

lşte çocuğum, o gün, direk -
törle, belki daha bir çok şeyler 
konuştuk, fakat en mühimmi 
bunlar ... 

Mimarlar Birliği jüriye birlik 
namına bir mimarın tayini için 
Bayındırlık Bakanlığına müra
caat etmiş, Bakanlık ta mimar 
Zühtüyü seçmiştir. Zühtünün 
birlikçe seçilmediği halde jüri
ye iştirak etmesi idare heyeti 
azalarından birkaçı arasında an· 
laşamamazlık doğurmuştur. Bu
nun üzerine umumi katib Zeki 
ile iki aza istifa etmişlerdir. Bir
lik azasının fevkalade kongreye 
çağmlması muhtemeldir. 

teplere bir tamim göndererek, mek· 
teplerdcn talebenin sıhht vaziyetine 
dair istatistik istemittir. Her talebe
nin yeniden muayenesi yapılacak, ne 
gibi arızaları olduğu tesbit edilecek
tir. 

* Sovyet Sağlık Bakanlığı, latan• 
bul Üniversitesine kıymetli bir has
talık endeksi hediye etmittir. lki san
dık tablo halinde olan bu eserler ve 
resimlerde, muht<'ll.!f bastalıklann se• 
ıpcıer v"raır. 

* Ankand.a l>\llunan Üniversite 
rektörü Profeaör Cemil, cuma günil 
§t:hrimize dönecektir. 

• Şehrimizde kahve fiyatları biraz 
ucuzlamıştır. Toptan satışlar, 93 ku· 
rup kadar dlişmüştür. 

* Baytıar müdürlüğü damızİığa 
elverişli olmayan hayvanların encn
mesi işinç devam ediyor. Beykoz ka· 
zas.:ndaki eneme işleri bitirilmiştir. 

93 at, 13 egek, 365 tosun, 12 boğa. 
7 5 manda boğaSI, 87 koç, 159 teke ol
mak üzere ceman 802 hayvan burul· 
muştur. 

* Hilaliahmer kurumu İstanbul 
teşkilatının yeni bir gekle konulması 
dolayısile, ıehrimizdeki kaza teıkilau 
bundan böyle idari cepheden latan· 
bul mümessilliğine, mali cepheden 
genel merkeze bağlı kalacaktır. .., 

* Univeraite rasathane binası ta
m a m 1 a n m a k üzeredir. Alman• 
yaya ısmarlanan aletler gelmiıtir. y 0-

ni teleskop ancak gelecek sene yerine 
konulabilecektir. 

* Talebe birliği ikinci yıllık kon• 
gresi cuma günü tekrar toplanacak• 
tır. 

Bu hırsızlık dedikodusu, ala
bildiğine dalbudak salıveriyor • 
du. Ben, düşmanlarımı beyinle
rinden vurmuştum. 

Lakin, erkekler ... Evet, erı 
gencinden, en ihtiyarına kadar, 
hepsi bir tezgahta dokunmuş• 
lar ..• 

Fazılı, başka bir bankada şef 
yaptırdım. Fakat o ... 

Bu cigaralar ne fena ..• Hemen 
sönüyor... Bunu atıyorum, ba -
na, bir cigara ver, çocuğum ..• 

Fazıl, bunu kabul etmedi ..• 
Bu cigara da pek tıkız, çocu -

ğum ... Atıyorum ... Hayır ..• V8' 
geçtim, cigara içmiyeceğim. .. 

Fazıl, benden uzaklaştı ... 
Neden mi? ... Çünkü, bendell 

tiksinmiıti. Halbuki onu, bütüıl 
kalbimle sevmeğe başlamışıırıı. 

Bu zamanda, benden kaçrna1' 
tiksinmek! Ne budalalık, ne set" 
semlik yarabbi! Bütün erkekle'• 
budaladır, çocuğum! Danını' 
yavrum, danlma çocuğum! B• 
böyledir! 

r A rkRl'1 v,. .. 1 
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it. Partisinin ileriye Doğru 
ltız Ahşını Gösteren Heykel 
A. nkara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Parti Kurul
~ tayı m1nasebetile burada büyük hazırl~klar yapılıyor. Kon 
it gre azalan ıamametı şehrimize gelmış b~lurun':k~dır. 
Olıgrenin toplanacağt Kamutay salonunda bugundcn ıtıbaren 

tertibat almıyor. Salon fırka bayrakla~ile. ~onatılmaktadır. Ka
lrnıtay önündeki parkın yapılriıası d~ bıtmı~tır. .. 

kalnutaym önüne part:mizin ilerıye dogru hız alışı. sembolu 
b~ bir heykel yapılmaktadır. Heykel ana vatanı gösteren büyük 
ır kayadan fırlayan dinç ve kuvvetli bir ge~tir ve ok atma~ta

d_Jr. B~ genç varlık partimizi te!1'sil e~ektedır. Kayalıklar_m uze
l'iııe Yüzlerce parti bayrağı dikılecektır. Kamu~y caddcsı bay
~r ve dövizlerle donatılmaktadır. Çankaya ıle Kamutay arası 

Yraklarla süslenmektedir. ••• 
Yüksek Ekonomi Kurultayı 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yüksek Eko
~i kurultayı temmuzun ilk hafıasında l.i.konomi Bakanının 
._.kanııimda toplanacaktır. 

e•O 
Polis Teşkilat Kanunu 

Q 'Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Emniyet işleri 
eneı direktörlüğünce tıazırtanmakta olan polis teşkilat kanun 

t"_ojeainin hazırlığı bitmiştir. Proje tetkik edilmek üzere bugün-
<IÇıue Bakanlık m3kamma verilecektir. 

~RS ZELZELESINiN BLANÇOSU 

73 Ölü, 120 Yarah Var. 
Sular Çeşitli Renkte Akıyor 
._lean, 7 A.A. - Kana 50 kilo 
"";'Ctre uzakbkta Digorr nahiye-
~~e çevresinde ayın birinde 
~yan ve arabkh olarak dört 
"'tlU IÜren yer depremneai ka

'.,..·~-.---..u•rJ~, .. ~l~ 
ı-..~illi .. ıa. •• bütün köyleri .... 

~gı dolapn sağlık kOlu dün 
~l'la dönmüt ve gördüklerine 
.. _ Yaptıklarma dair olan rapo
·-.ıu vemıiıtir. 

~Pora göre deprenme, Digor 
~YesiJ.e nahiyenin 31 koywı
-ı:. IDSanca ve malca zarar ver
~· Bu köylerdeki 990 evden 
li u tamamen f*ılm11 ve ge

)e kalalılan da oturulanu bir 
~e gelmiıtir. Ölenlerin ayısı 
Oi Yaraldarm sayısı da 120 dir. 
)i b' hayvanlarm sayısı da 912 

ulnıaktadır. Depr-.:mneniıı, 
~etli ve dik bir havada, gün
~ile üzeri ba1Jamas1, iyi ha 
ı.r uıilananık köylülerin 
1--~ çift ıiinnesi ve geri ka
~ da bannan yerlerinde 
~~~ekte bulunması dep
~ bu kadar geniı bir 
~yı kaplamasına rağmen in· 
~ kayıbm az olmasına yar-
61 __ e11niıtir. Ilc deprenıme olur 
~ köy bekçileri, havaya 
-....., etnıiıler ve evlerde oıuraD 

~ış işler Bakanı 

halk ta sil"' esleri üzerine dı
şarıya fırlayarak kaçabilmişler
dir. Büyük bir köy olan Bahçe
vanda düğün eğlencesi olduğun 
dan buradaki kayıplarm çoğu 
k~IA...V.l'~llk\'\v!\\:ı~ .D!pıen
letde daha ~ok zarar vermiı .;e 
bu ldSyter hild yiyecebr.' bt
mııtır. Deprenme çevresindeki 
köylerin sulan ilk gündenıberi 
çqid remderde akmaktadır. Ba
n yerlerde Mllar çekilmit ve ye
ni sulann fıfkmp kaybolduğu 
görülmiiftUr. Sularm renginden 
§Üphelenen halk, zehirlemnek -
ten korkarak ıulann içilip içil
miyeceğini nibk kolundan sor
muşlardır. En çok zarar gören 
köylerde, arazide genif çatlak
hklar ve ayrıklar vardır. Bun
lardan çöküntünün ne biçim ol· 
duğu görillmektedir. Deprenme 
oluıilen halk, derin bir kuyuya 
atılan tadm çlkanbit HM ben -
zer ıealer duymuılardıt· Biitün 
bu beldelderden deprenmenin, 
yeraltı boşluktanndaki çöküntü 
lenlen -ileri geldiği antaıdmak
tadır. ~ağıııman kazası sınırlan 
ile ya1mi köylere giden ikinci 
sağlik.kolu daha döııememiıtir. 
Bu çevredeki zarar da ötekiler· 
den qağı değildir. 

Takas sullstımall 
Evrakı ugun geliyor 

"1t~? 7 (Hususi muhabiri- Ankara, 7 (Hususi muhabiri
~ diriyor) - Dl§ lıteri Ba· mis bilcliriyor) - Takas suüs
~Teriilr. RüttU Aru bu ak- timali ewala Gümrilk ve InHi· 
~ ekspresle., Iıtanbula ı.. aarlar Baka11Jıtuıca göaden ge
~ etnıiıtir. Y anmcla BalkaD çirilmektedlr. Bakanlık. takas 
~ ınewgut müdürü umumi- suiistimali h&kkmdaki dosyanın 
~Cevat, kalemi mahsul birer suretini Ekonomi ve Zi· 
' ltut Relik Amir varda. Tev raat BakanhkJarma da vermi• • 
~ tü Aru iıtayonda ve- tir. l)oaya her Uç bakanlıkça ta
~ .. --.~_!>Ullar, hariciye- er· mamen tetkik edildikten sonra 

AtatUrkle Hitler 
Arasında 
Telyazlları 

Ankara, 7 (A.A.) - Alman 
ulusal bayramı münasebetile 
Reisicumhur Atatürk ile Alman 
Rayiş kanslan Hitler arasında 
aşağıdaki telgraflar gönderil
miştir: 

Alman ulusal bayramı müna
sebetile ekselinsımza en ısSI teb 
riklerimlcrimle beraber özel dö
nenciniz ve asil Alman ulusu
nun genliği hakkında besledi
ğim samimi dilekleri sunanın. 

Kimal Atatürk 
Alman halkının ulusal bayra

mı münasebetile göndermiş ol
duğunuz kalbi tebriklerden do
layı zatı devletlerine samimi te
şekkürlerimi sunarqn. 

AdolfHi~ 

Ağıl yapmak için 
Mühlet 

Ankara, 7 (Hususi muhabiri
miz J:>ildiriyor) - Ziraat Ba
kanlığı ağıllar kanunu muci
bince mecburi ağıl yapmak müd 
detinin 3 sene d.ıha uzatılması 
hakkında bir kanun projesi ha
zırlamıştır. Bakanlık projenin 
esbabı mucibesinde diyor ki: 

"Kanunun neşrinden itibaren 
üç sene içinde memlekette an
cak 3439 ağıl yapılmıştır. Mec
buriyetin 3 senelik uzatılmasm
da ise, bazı mmtakalarda ağıl
lara ıaZmı oJart' kerestenin temi
ni için orman bulwıamamaaı, 

hayvan ve mahsul fiyatlannm 
da düşük olması yüzünden an
cak 1172 ağıl yapılabilmiştir. 

tı,;nr; ' !llcnelik milddet 25 
~ayısta bıtcccıınQcu,uöyvo.ıı 1 {; 
tiftiriclleı l:ıdııı aeı'dettilderi )'11:-

kandaki ae"9Pler dolayıaile. • 
fd yapma mecburiyetinin 3 se-
ne daha uzatıJD)au lüzumlu g~ 
rülmiif ve bunun icin d~ kanun 
projesi hanrlannuİtır." 
Ollmplyad 
Oyunları 

Ankara, 7 (A.A.) - Balkan 
olimpiyad oyunları komitesi bq 
kanbğma Tiirkiye idman cemi· 
yetleri genel merkezince Güm -
rük ve İnhisarlar Baıkam Ali 
Rana Tarhan seçilmiştir. Ko -
mitenin diğer üyelerini seçmek 
halda komite başkanı Ali Rana 
Tarhana verilmiıtir. 

Recep Peker'ln 
Konferansı 

Ankara, 7 (Huauai muhabiri
miz. b!ldiriyor) - Parti Genel 
Kitibı Recep ~ker yamı ak
tam radyoda mühim bir konfe
rans verecektir. 

leUh' lk verg'al 
Ankara, 7 (Huauai muhabiri

miz bilcliriyor) - Finam ba
~ığı istiblik vergisinin elek
trik ve hava gazından batka kö-
mör ve mazotla itliyen müesse
seteı:e de teşmili etrafmda Eko
nomı Babnlığmdan istediği mü 
ta'ea gelmit oldufundan Ba • 
kanbk tetkikatnu bu••"-' d 
b

. . k 5.uuer e 
ı.tırere karanm verecekti" r. 

l>t -uuıaan uğurlanmJltn"· verilecektir. 
~ Thfik Rqtii Ana hare- tarar 
~ ~ce Bqbl~n ~ ispanyaya gönde-
~ Ziyaret etmıı ve bili- rt 1 ~ iklai birden ç.n...,a rıten yumu a ar 

lzmlrde 
Bayındırhk işleri 
. C .. H. Partisi bllyük kongre

sı m~betile yapılacak büyiik 
~~rde bulunmak ve 0 gill1 
vıliyetin her tarafmda 54 mer
me~ an~ç}a 57 spor 'alan ve 
kuluplennın bu çevredekilerinin 
':çılma tenliti yapmak Uzeıe va
li GeqeraJ Klmiı Dirik J(flçlk 
Mender_ee havaliaine yamı gide
ceklerdir. 

~ ~ ~tatilrk ıara~an Ankara, 7 (~.A.) - ispanya 
s:!zbnitler ve dıt ıtleri bükilmeti nuclinde yapılan te
~. Reisicumhura veda pbbüsler neticesinde, bedelleri 

bloke edilmek prtile Türk yu -
Atlı p o 11 a murtaJaimm ispanya gümrük -

~~ 7 (Huauat muhabiri- terinden geçirilmesine mlisaade 

"" ~Jor) - &müyet ı.- edilmİ§tİr· 
~ "91.. direktörlllll 935 fi· Yeni ticaret anlqmuı müza· 

111'•"-.-qaiçİnde ban villyetler- .:_,_.; .. adridde de 
IRL" atlı ınıAtı ya k.-• ™ vam edi· 

polis tCI yoı. 

Adaglime ve Mendegilme köy 
~ da açılma meruimi 
yapılacak ~ A~ kanara
lllllll temeli anıw • 

Beri .inde 1 Mayıs 
( A 1 manyaya g 1 den arkc.dışımızın mektubu ] 

Bertin, 1 Mayıs - Berlin bu- sonra Göbels milli sosyalist fır· 
gün, saatte birkaç defa kardan kasının her sahadaki başanşla
güneşe, güneşten yağmura ve nnı anlatan uzun bir nutuk söy· 
tekrar kara çevrilen bir hava i- ledi. Brahms'ın bir musiki par
çinde 1 Mayıs bayramını kutlu- çasile buradaki merasime niha· 
ladı. Mayısın birinci günü, Al- yet verildi. 

MERDiVEN VE ASANSOR 
Bilir mipiniz Nevyorka giden 

iki Y ahudinin hikiyesini? Kısa
ca anlatayun: 

manya'da milli sosyalizm işba- Bunaan sonra tayyare mey· 
şma geçinceye kadar o memle- danına koştuk. Bir milyon halk 
kette arsıulusal iş~i kardeşliğini kütlesini bir arada görmenin 
ifade eden bir bayramdı. Milli verdiği heyecanı burada ilk de
sosyalistlerin Almanya"da ikti- fa olarak duyduk. Bu manzara 
dan ellerine almalariyle bu a~ı- karşısında bir yabancının sor
ulusal bayram uluslaştı. Bugün duğu ilk sual bu kadar insanın 
her memlekette mayısın birinci bir meydanda nasıl toplanıp na
günü milli bir bayram şeklinde sıl dağılabildiğidir. Duhuliye 
tes'it ediliyor. Sovyet Rusya'da kartları öyle tanzim edilmiş ki 
bile 1 Mayıs gittikçe millileş- izdihama meydan vermeden b·r 
mektedir. milyon halk toplanıyor ve rahat 

Bugün bir milyon halkın kar- yürüyerek dağılabiliyor. Bizim 
şısmda Hitler'in söylediği nu- içeri girişimizde tribüne cıkı~ı
tukla ı Mayısın bu ulusal ka- mızda ve geri dönüşümüzde ts
rakteri biraz daha t.ebarüz ettı. tanbul sinema çıkışı izdihamı 
Alman lideri yalnız Alman işçi- içinden geçmek sıkıntısın\ bile 
sinin, sanayi işçisinin, ziraat iş- duymadık. Beş yüzü Alınan iıç 
çisinin ve kafa işçisinin ba~ar1ş- yüzü de yabancı gazetecilere 
tarından ve Almanyanın yükse· tahsis edilen tribünde yerimizi 
lişindcn bahsetmiştir. aldıktan bir müddet sonra Hit-

Sabahleyin erkenden Berlinin ter gene açık bir araba içinde ve 
müstesna bir gün yaşıyaca.ğı so- ayakta durur bir halde meyda· 
kaklann manzarasından belli i- na geldi. Bir milyon halkın al
di. Berlin'in yandan fazla nüfu~ kışı arasından geçerek tribüne 
su üniforma giyer. Berlinli; or· çıktı. Ve imparatorluk zama· 
du mensubudur. Ya fırkanın in- nından kalma "Almanya, Al
zıbat teşkilatına mensuptur. Ya manya, her şeyden üstün., milli 
şu ve bu teşkilata dahildir. Ve marşının çağnlmasiyle merasim 
bu sıfatla üniforma giymek sa- başladı. 
lahiyetini haizdir. Sokaklar üni- Küçük boylu, gür sesli Gö
formah halk kalabalığı ile hın· bels'in bir defa daha karşımızda 
ca hınç dolmuştu. görünce şaşırdık. Bu, propa-

Berlin'in 1 Mayıs şenlikleri ganda nazırının birkaç saat için
erken başlar. Sabahın saat altı- de söylediği üçüncü uzun nutuk 
sından üniformalı halk kütlesi oluyordu. 

lsrail oğullanndan iki kişi 
bir kaç para biriktirip Amerika· 
ya gitmişler ve Nevyorkun kırk 
katlı otellerinden birine inmiş -
ler. Gün biraz ilerlemiş. Akşa
ma doğru. Otelin kapı müdü
ründen oda istemişler •.• 

Birinciden onuncu kata kadar 
odalar 10 dolar. Onuncudan 15 
inci kata kadar 8 dolar .. Ve böy
lece kırkıncı kattaki odalar bir 
dolar imiş. Asansör varken, alt 
katta on dolara oda tutmak ab
dallıktır. Ust katlarda hem ha -
va daha temiz, hem manzara gü
zel, hem de odalar ucuz. Onun 
icin ta kırkıncı katta bir oda 
tÜtmuşlar. Fişlerini doldurmuş
lar, valizlerini de odalarına çı· 
karsmlar diye kapıcıya bırakm1' 
lar.Karmlan da acıkmış. H~IR 
yemek, hem de gece N evyorku 
görmek için dışarı çıkmışlar. Ne 
yemjşler, ne görmüşler? Orası 
bize tazım değil. Gece saat on 
bir buçukta mı, on ikide mi ote
le dönerler. Asansöre binerler. 
Asansör bunları alınca onuncu 
kata çıkarır ve orada durur. 

- Daha yukan?. 
- On birden sonra yalnız o-

uncuya kadar işler .•• 
Ne yapsınlar şimdi?. Neşeli 

adamlarmış. Aldırmazlar. A
sansörden çıkarlar. 

- Adam yavaş yavaş merdi
venle ~ıkarız. Şimdi 10 dolar 
verip bir oda açtıracak değilis 
ya!.. der ter ••• 

lkjden birisi tahaf hikayeler 
anltmağa başlar. Hem güler, 
hem çıkarlar .•• 

Hep söyliyen der ki: 
- Artık benim hikayeler bit

ti, hele bir de sen söyle bakalmı. 
Arkadaşı cevap verir .• 

tayyare istasyonu olan Temple- Göbels'in, bir milyon halk ta
hof meydanına akın etmeğe baş- rafından sık sık alkışlanan hir 
ladı. Bunlar bir milyondan faz- nutkundan sonra Hitler bir nu
la insanı istiap eden bu meyda- tuk söyledi. Bu, liderin Alman 
na toplanırken, eski sarayın kar· milletine hitabı idi. Milli sosya
şısmdaki Lustgarden meyda- list fır~muı ~ başına ceçme
nmda da Hitler gençlik teşklla- .nıcıen evvelki da~mık vaziyeti 
uıım 1.vp1cu••-•-Y•Pdnıaıua ıoi. Almanlara hatırlattı. Milli sos
Once bu teşkilatın toplantısına yalist fırkasile milli birliğe ka-
gittik. Bizi Lustgarden'e göt ii- vuştuğunu ve ulusun artık ı;izi
ren Türk bayraklı otobüsiin len hedefe doğru ilerlediğini bll
naııt ıaıacıcnm yararaK nen e- dırdı. Hıtler uu Ildncı nutkunu 
lh~ Ab1nablahn haklmnmfa söylerken çok heyecanlı idi. 
besledikleri dostluk hislerinin Mikrofon ile bir buçuk kilomet· 

Şimdi sana bir şey söylivc -
ceğim. Katılacaksın gülmek· 
ten .. 

Bu laf 39 uncu katta oluyor 
ve yavq yavaş kırkıncıya tır -
maruyorlar. Tabtt her ıkisinde 
de takat tükenmif •• tezahürüne yeni bir vesile teşk'1 bbamdaki 

etti. Türk bayraönn gCSren her re mura tayyare mey-·-- danmm her tarafına yayıJan bu 
Almatı: nutku hallan iyice duymam ko-

- Türken diye bağmyor ve lay değildi. Fakat araaıra kesik 
birçoğu da bizi alkışlıyordu. kesik cümleler kulağa geliyor-

Nihayet yüz binden fazla du: "Almanya ıilihlaıın11' ise, 
ıencin toplandığı Lustgarden sulh için silahlanmıştır.,, "Al
meydanma geldik. Kih karlı, manya müstemlike istiyor.,, 
kih güneşli ve yağmurlu bir ha- Bir buçuk ay öncesine kadar 
va içinde yarun saat kadar bek- silih mü15avatmm hedef olduğu
ledikten sonra Hitler'in otomo- nu ilin eden lider, 16 martta bu 
bili karşıdan göründü. Alman hedefe vardıktan sonra ,imdi de 
lideri otomobilin içinde ayakta sanki Alman milletine yeni he
duruyor ve faşist selinu ile ken- defterini işaret ediyordu. 
disini çılgınca alkışhyan halkı 
selimbyordu. Hitler tribüne , ____ A_. _ş_uv __ o_E_s_M_E_R_ 
geldikten sonra merasim başla
dı. Önce gençlik tetkilitm:n re
isi Von Şirah bir nutuk söyledi. 
Bundan sonra propaganda nazı
n Göbels gençliğe heyecanla hi
tap etti. Göbelı dünyanın belli
başb hatiplerinden biridir. Pro
paganda nazırından sonra da 
Hitler lyağa :O alktı. Birkaç da
kika süren alkıştan sonra 1ideı 
ahenkli bir sesle gençliğe hitap 
etmeğe başladı. Milli Sosyalist 
fırkası gençliğe büyük ehem
miyet vermektedir. Çünkü ku
rulan rejim bunlann etlerine 
tevdi edilecektir. Dolaştığımız 
şehirlerin hepsinde de bize 
gençliği yetiştirmek için açılail 
mektepler gezdirildi. Rejimin 
genç ellere intikali ameliyesi bu 
gün başlamıştır. Çünkü fırkaya 
otuz yaşmı bitiren Almanlar 
giremezler. Bu demektir ki yaş
lılar tedricen tasfiye ediliyor \'e 
fırka teşkilitı yavaş yavaş genç 
unsurların ellerine geçiyor. 

Hitler'in çok alkışlanan nut
kundan sonra Laıtgarden'deki 
meraıinı bitti. Bundan sonra 
yakındaki operaya gidildi ve bir 
Mayıs bayrammm resmi prog
ramı basladı. Operada Alman 
devlet adamlarının hepsi de ha
zırdı. Hitler ön sıranın omam· 
da ıan üniformam ve cinneteri· 
le nazan dikkati celbediyordu. 
Sağında propaganda nazın Gö
~1~ solunda da Garing görü
nüyordu. C>peradaki merasimi 
Richard ltraaa'm bir musiki 
paısuiy1e bqlandı. Bundan 

irtica 
Hadisesi 

• • • • [ Baıı 1 indde) 
kesının genış bır çerçeve içinde 
hazırlığa giriştiği görülüyor. 
Bursa muhabirimizin dün ak _ 
şam geç vakit gönderdiği tel • 
graf şudur: 

"Bursa, 7 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Isparta ve Mi 
lis hidiselerile alakadar olduk· 
lan zannedilen ban kimseler 
h~k~~ .takibata girişildiğini 
bıldumıştım. Tahkikata büyük 
bir hassasiyetle devam ediliyor 
Y ~niden 7 kişi daha tevkif edil~ 
mış, yakalananlar 17 yi bulmuı· 
~~r. ~ah~~~at derinleştirildikçe, 
ışın. ıçyüzune ait dikkate değer 
netıcelere varılıyor. Şebeke ele 
başılarmm remizli kelimeler kul 
lanarak muhabere ettikleri mey 
dana çıkmıştır. Tahkikatı 1can1 
tırmamak için suçlularm isim 
lt:rini şimdilik yazmıyorum. 

Derviı 

Bursa vellafnln beyan•b 
Bursa, 7 - Buna valisi F .. 

b hldise hakkında kısaca puı 
lan aöylemittir: 
·- MIJddeiumumllii tahld . 

katla ııtefıuJdlJr. Milis milı1dei
umUlll11tliain iprı llurlne JJJe • 
Slfle bur• adliyesine verilmitciı., 

Buna müddeiumumisi ele: 
"Görülen lüzum üzerine tahki 
kata başladık. Henüz sorgulara 
devam ediyoruz.,, demi§tir. 

- Söyle bakalnn .•• 
- Ben odanın anahtarını 

aşağıda unuttum .•• 
Alt tarafmı bilmi yonız. 

• 
Eskiden merdiven, çıkmak 1-

~i~ bir v~ idi.. Her çıkmak 
ıstiyen bır merdivet arardı. Ya
vq yavaş insanlar daha güç be
ğenir oldular. Şimdi merdiven 
bir, nihayet iki kat için ancak 
tahınunüJ edilebilen bir ıeydir. 
Çıkmak; yükselmek istiyenler 
yorulmadan, emek vermeden 
çıkmak istiyorlar... Herkes üst 
katlan tercih ediyor ama mer. 
divenle çıkarak değil... Asan- . 
sörle ... Apartmanda, otelde, han 
da ve hayatta... Merdivenlere 
müjde •• Basamaklıktan belki ol
d~ olası kurtulacaklar... Li
kın. asansör olmamıya gayret 
etsınler. Yoksa inip çıkmaktan 
halleri duman olur. 

B. FELEK 

HARIB MI? 
• (Bqa 1 lnddel 

yerlı lırkayı selerber etmi§tır. 
Hali hazırda ikinci Sabaubi• is
mini alacak olan yeni bir lırlıa
nın teıki:ine ve siyah BömleiJj. 
ler taburları vücude Btt&İrilme • 
sine tevessiJJ edilmiıtir. BlJtibı 
bu icraat mtuld biı iatizam ve 
ittir•t içinde cereyan etmekte • 
dir. 

Roma, 7 (AA.) - Havas, 
MusMliai Raven;Palermo, Kun 
co ve Forcli fqistlerini ıef er
ber yapllllf ve altı ay hizmetten 
soma terhiı edilmit olan 1913 
smıfnu geri çağırmıştır. Saloda 
smıfmm seferberlikte 19l l 
1913, 1914 siyah gÖmleklile; 
smıflannm ilk iki f ırkaSI sefer
ber hale gelmiş bulunmakta • 
dır •. Mussolini bu tedbirleri ffa
beşıstana yapılan silih sevkiya
tma ve Habeı seferberliğine 
cevap olarak ittihaz etmiştir. 
Harekit muntazam bir tekilde 
cereyan edecektir. 
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1 KENDi KENDiMiZE ÇAl_IVORUZ 

Bir Kolaylık! Ne o ersin fi z ? 
KAZANÇ VERGiSi 

Şehirdeki Kadın Casuslar için Cepheye Haber 
Göndermenin En Kolay Çarelerinden Örnekler 

"Çocuk doğar doğmaz size 
bir tel yazısı çekmiştim; karşıl::
ğı üç gün sonra aldan. Buraya 
gelrneğe çalışsanıza, ne olur! 
Yavrumuz size nekadar benzi

İstanbul kütüphanelerindeki 
kitapların tasnifi için Almanya
dan Riter adında bir mütehas
sıs getirilmiş. Bu zat; Süteyma
niyede Damat lbrahimpaşa kü
tüphanesinden işe başlamış. Fa
kat kitapları sıraya koyarken. 
bir yandan da kıymetli gördüğü 
oirtakım kitapların fotoğrafla 

Demiştik. Tahsildar ve mü- j ayn tutacakları yerler eksili· 
'<ellef sonu gelmiyen bir sak- yor. Böyle olunca kiralar düşü 
'ambaç oyunu oynarlar. Bu yor. Kira düşünce emlak kıy 
.5aklambac;, vergi güçleştikçe meti düşüyor. Umumi servet 
:etinleşir; kolaylaştıkça gev· rakamı küçülüyor. 
şer. Kazanç vergisi dünyanın B - Mülk kıymetten düşüp, 
tabut ettiği bir vergidir. Buna kiralar ve kiracılar azalınca 

yor! 
'Zeplinler gene geldiler, fa

kat bizim semte hiçbir bomba 
düşmedi. Zavallı çocuğumuz 1 
Öyle bir zamanda doğdu ki Al
manlar Londra üzerine bomba 
yağdırıyorlar. Sizi görecegını 
geldi. Sevgili kocacığım t Has
ta bakıcı uzun yazmama müsa· 
ade etmiyor, yorulurmuşuml 
Şimdi susuyorum, ama sonra 
gene yazacağım, hem uzun, çok 
uzun yazacaö-ım. Kendinizi ko
ruyunuz; bütün sevgilerim ve 
öpücüklerim. 

Sizi seven kannız 
Bebek de babasına öpücükle . 

yolluyor.,, 
Bu mektubu birçok defa oku

Denizde b"taraf nak'lye gem'sl gibi yo!una giden, fakat, 
bir kruvazörle muharebeye tutuşab.len düşman gemisi 

dum. Bunun düş;nam aldata- bu hali görüyorlardı. in~iliz 
cak bir oyun olduğuna inanamı- mevzilerine yaklaştıkça öteberi
yacağım geldi. Bu daha ziyade sini birer ikişer atmakta ve 
bir kocayı sevindirecek ve ona Türklere karşı bozuk bir kaçış 
cesaret verecek gerçek bir mek- manzarası vermeğe çahşmakta 
tuptan başka bir şey değildi. idi. Rolünde tamamen muvaf-

telif evrakın hulasayı muhtevi
yatı şöyle idi: 

1 - Sina cephesindeki taar
ruz tehir edilmiştir. Yağmur 
mevsiminin en şiddetli zamanın
da başlıyacaktır. (Yıl başmda) 

' M k k k fak olduğuna emindi; işi daha e tup o una o una Y1P- 2 - Birrüssebi • Tellilşeria 
b. h ı · · d' c çok perçinlemek için düşürdüğü ranmış ır a e getırıl ı. ,~p hattına karşı kuvvetli süvari ile 

d f · · ·· ·· k d B' çantanın irinde gizli bir çok şey-e tennın gozune on u. ı?" ,. nümayiş. Türkler Birrüssebia 
ı d h ıd B d 1 ler olduğuna ve Türklerin eline me ı::tup a ayazı ı. u a a ay • kuvvet gönderecekler. "Mezkur 

·1 All b • " - h geçtığine dair şifreler .-eknıeg-i 
ı e en Y nın sag cena ma ya- " hattın şimali şarkisindeki arazi 

b 1 b. b' de düşündü. Ertesi günü sahra 
km bir yerde u unan ır za ıt- b' · İngilizlerce süvari irin gayri ka-ıneklı ordusu karargahı da şöy " 
ten geliyordu. Taarruzun gene bili mürurdur.,. Taarruzu asli 

· k ı d d ı le bir tamim yaptı: "Keşik , o-gen a masm an o ayı canının Gazı:e ceph,.Rinin garp a;thiline 
sıkıldığından bahsediyordu. lu vazifesini yapmakta olan bir vukubulacak. Taarruıdan evvel 

Sonra Allenby karargahında erkanıharp zabiti tarafından bir Gazze sağ cephesine yakın hü-
·ı ko f ·ı b. k not defteri dücıürütmüştür. Bu-ven en n erans ı e ırta nn "' cum için, huruç mahalJeri (ram-

uydurma emirlerin 9\l.l'e~t.\:.\la•ı~L~•ryij~~ı~il\lWJ~I~~~c~r~h~a:rt ~A:_:l~le~.n;;h~k~ar~a~rs--+.o~-.::u. .... -ı.--.ı....-~--
karneye kondu. Zabitin mektu- Türk hattan civarında keşfe çık· Gece taamızları ve tankların 
bunda yağmurların en çok yağ- mış bir zabitin yiyeceği şevieri istimali de mutasavverdir. Ga7· 
dı~ı bir zamanda taarruz~ ba·ş· - ..J •• ze cephesincleki taarruzla bera-~ - emir kağıtlarına sarması ve ouş-
lamanın doğru olamıyacagr mu- mana yakm yerlerde diişürnıe- her "'Vadiihes,, "Mecdel., ve 
taleası vardı. Bundan başka gu- F "Beni Yunus,, da bire liva ile si aptallık değil midir? akat 
ya mahrem bir şey söyler gibi İngiliz burlalahğt darbımesel ol- ihraç harekatı yapılacaktır. lh-
denizden Gazze müdafaa mev- raca Fransız kuvvetleri de işti muştur. Çantayı aramak Ü7cre 
zilerine yapılacak taarruzdan bir de devriye çıkanldı. Şimcii rak edecektir. 
bahsediyordu. Bunlar da lohusa "Evraktan istihraç olum•n bu işlerden ne çıktı, onu giire-
kadmm mektubu ile birlikte mevaddı saire: tim: 
karneye kondu. 'Şeria, Harire ve Birriisr;ebi 

''Bir de UIJlilllİ bir emir sure etrafındaki Türk faaliyeti gev
ti uyduruldu. "Bu emirde düş- şedi ve Gazzeyi müdafaa işl~ 
mamn sahildeki müdafaa mev- ri bir misli arttı . .Şimalden ge'en 
zilerinin aynı olmak üzere Ahu takviye kıt'alan Şeria'ya <leği1. 
Sita mevkiinde yeni siper nü- Gazzc'ye gönderildi. Biz Birriis
mııneleri yapıldığı bildiril'yor- scb'a taarruz ~iğimiz zanıan 
du. Civar mıntakadaki büt\in son gelen Türk fırkası ( 19 un
zabit ve küçük Z':lbitlerin gelip cu) Gazze gerilerinde toplan
bı,ı siperleri tetkik etmeleri em- mak üzere idi. iki fırkahk umu
rolunuyor, taarruzun başla~a mi Türk ihtiyatı sahilde, Gazze 
sına daha vakit olduğundan bir gerisinde, en nazik nokta olan 
kaç haf ta bu tetkiklerin yap~1 a- sağ yandan çok uzakta idi. San
bileceği ilave olunuyordu. Muh- dıklar içinde elli tayyare şimal
telif ıkartlar, ufak tefek şeyler den sahile gönderilmişti. Tam 
de çantayı şişirmekte idi. Bun- bu sırada Allenby darbesi vu
lar arasında Allenby tarafmdar. rulmakta idi .. 
binekli çöl ordusu ( Deser mo m
ted corps) karargahına yazılmış 
bir tahrirat da vardı ki tabia ten 
kuvvetli engellerle dolu olan 
Türk sol cenahını çevimıenin 
imkansızlığı dolayısile bir erka
nıharp zabiti gönderilerek vazi
yetin tetkiki teklif ediliyordu. 
Bir de aldatıcı şifreleri Türkle
rin açabilmesi için bir •ifre a
nahtan vardı. 

Nihayet 1 O ilkteşrinde ~nn: 
nering ata binerek Şena dakı 
Türk müdafaa mevzilerine cloğ
ru yollandı. tık defa . bir T~rk 
devriyesine rasgelindı. Devnye 
hemen takibe başladı. Manne
ring bir mil kadar kac;tıktan 
sonra atından inerek Türk!er 
üzerine ate' etmeğe başladı. 
Babacan Türkler tekrar takıbe 
başladılar ve ateş ettilerse ~e 
wramadılar. Mannering'in de 
aradığı bu idi. Acele atına atlı
yarak kaçmağa başladı ve ka
çarken yemleme çantayı, askeri 
dürbününü ve matrasını bilerek 
düşürdü. Atmm yarasından tü
feğine de sürerek onu da attı. 
Hayvanın üstünde, yaralanmı~ 
gibi, sallanarak kaçıyor ve 
l'ürkler pek lakm olduğundan 

"Ah. Birrüsseb'in almdığmı 
( 1) bildiren telgrafı okuduğu 
zaman Mannering'in halini gö
rebilseydim !,, 

Çanta hikayesi bitti. Bu hika
ve ciddi bildiğimiz bir İngilizin 
kaleminden çıkmış gibi değildir. 
Yersiz uzatılmış. yersiz sevinil
miş ve yersiz övünülmü$tUr. 
"Secret Service .. den evvel ya
zılmış olan "Yıldırım,, kitabmı 
Binba.şıGeneral okumuş olsaydı 
bu hikiyeyi her hşlde ba!Jk& tür
lü yazar veyahut Manneringi bu 
kadar düşürmemek için hiç kale· 
me alamazdı. Şimdi aynı hika
yeyi bir de eski bir Tül"k Genera 
linin ağzından dinli yetim: 

Teşrinievvel evasıtmda keşif 
kollanmızm önünden "Eleani., 
sırtlarından alelacele firar eden 
bir düşman binek ~tomo~ilinin 
(2) mahalli hareketınde bır ev-
rak çantası bulu~u.p . getirHd~ . 
Bunun Sina cephesı ırtıbat zab•
ti Binbaşı Veinertshgen'e ait ol
duğu anla$ılmakla kesbi eh~· 
miyet etti. Evrakı Fon Kres bız
zat nezdine celbederek kendi ne
zareti altında tetkik ettirdi. Bu 
çanta derununda bulunan muh· 

"1 - Vadiimayn,, t:ırafey· 
ninde tıpkı Gazzedeki Osman1ı 
tahkimat grupuna müşabih o~a
rak talim için bir mevzi inşa o
lunmuş. İngilizler iki ay zarfın
da zabitan ve efradı işbu talim
gahta müstakbel Gazze taarru
zu için yetiştirmiş olacaklannı 
ümit ediyorlar. 

"2 - Elde edilen harita~1a gö
re karşımızda 20 ve 21 inci ln
giliz kolordulariyle çöl kuvveti 
bulunmaktadır.,, 

Kres ve Falkenhayn'dan tu
tunuz da nihayete kadar herkes 
bu çantanın hakiki bir çanta mı 
yoksa mahsus kurulmuş bir tu .. 
zak mı olduğunu bilmeğe çalı
şıyordu. Eğer hakiki olduğu iyi-
ce bilinsevdi düşmanın planı el
de edilmi$ti. Fakat bu husustaki 
şüpheyi kaldırmak nasıl müm
kün olabilir? Bahusus "Veinert
shagen., bir İngiliz ismi değil
di. ( 1) Fon Kres mezkur kağıt
ların kasten kaybedilmiş olduk
larını muhtemel görmekle bera-
ber bunu düşürülmüş hakiki bir 
~anta olduğu kanaatine de mü
temayildi. 8 inci ordu erkanı
harp reisi Miralay Asnn Beye 
( 2) nazaran Kres taarruzu ha· 
kilcinin Gazzeye karşı olacağını 
kabul ederek musır bulunuyor· 
mu,. Bununla beraber İngilizle
rin bizi yanlı, mukarrerata sev· 
ketmek istediklerini de muhte
mel addediyormuş. 

(Arkası var) 

(l) Entellicenı Sema demekmif. 
(2) Aıton at olduğunu aöylemişti. 

(1) Skotland Yard milfetti§lerin· 
den. Çok defa büyük caıuılarm b8y
Je küçük ihmallerle kendilerini ele 
verdiklerini yuryordu. " 
&ikam Geııeral AIUDe • ,_ 

kopyalarını almakta imiş. Bu
nun üzerine kendisine hatırlat
mışlar ki, kitapların kopyaları
nı almak yasaktır. Mütehassıf' 

bu yasağı dinlememiş. işi, kül· 
tür bakanlığına duyurmağa 

mecbur olmuşlar. Gelen cevap
ta; (Riter) e resmi bir dille; ü
zerinde çalıştığı kitapların kop
yalanm almaması bildirilmiş. 

/ Mütehassıs, bu emri din1emiş 

1 
mi, dinlememiş mi, eski bildi

j ğinden şaşmış mı, şaşmamış mı, 
bilmiyorum. 

1 Hepimizin bilmemiz gerek 
! olan bir şey varsa, başlı başına 
1 

birer hazine değerinde olan ki-
taplamnızı; herhangi bir yaban · 
cı eline bırakmanın doğru ol
madığıdır. 

Riter, yüksek bir profesör, bir 
"ayakh kütüphane,, olabilir. 
Tasnif işinde kendisinden bü
yük istifadeler temin edileceği 
umulabilir. Fakati bu zatın, 
elinden geçirdiği yazma ve bas
ma kitaplar içinden, en beğen
diklerinin fotoğrafilerini alma
ğa kalkışması, milli kitap evleri 
rnizin yüksek kıymetlerini sıtıra 
indirebileceği de düşünülmeli
dir. Huylu huyundan vazgeç
mez;, derler. 

Bugün Damat lbrahimpaşa 
kütüphanesinde gö?e çarpan 
kopyacılık, yarll!~~bİf .. tınf~ 
böyl~ sürer giderse, ne olacak? 

Sallheddln GUngör 

Bir Tapu 
Muamelesi 
Beyoğlunda Hüseyinağa mı· 

hallesinde Küçük Duvarcı ve 
Arnavud çıkmazında 1 - 11 nu
marah hanenin beşte üç hisse
sini 29 Teşrinisani 1934 tari
hinde müzayede ile iki bin lira· 
ya Ziraat Bankasından aldım. 
Ve parayı tamamen tediye eyle 
dim. Tapu almak üzere müraca· 
atunda öğrendim ki 31 senesin
de Davud Kaptan isminde bir 
şahsa emlaki milliye tarafın -
dan 3100 liraya sekiz taksitte sa~ 
tılmış ve ilk taksiti de tediye 
edilmiş. Davut kaptan o vaıkit
tenberi ne tapu almış ve ne de 
borcunu tesviye etmiş, ortadan 
kaY'bolmuş olduğu halde altı ay
danberi bana ne haneyi veri -
yorlar, ne de paramı iade edi
yorlar. Gayrimübadiller cemi -
yetinin yazmış olduğu tezkere -
ye de emlaki milliye müdiriyeti 
cevab vermiyor, 6 • 4 • 935 tari
hinde 664 numara ile Maliye 
v e k i 1 e t i n e tezkere yaZ1-
hyor, emlaki milliye müracaatı
mızı bir ay geçtiği halde r.evab 
gelmedi diye karşılıyor. Ben bu 
muamele karşısında nereye mü 
racaat edeyim?. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba,ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbu1 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Kışlık telefonu 21044. 

3220 

,>ir şey denemez. Hatta vergi- emla.k sahipleri mülklerinin 
Ierin en mantığa uygunudur. maliyece ı;ayıtlı değerlerine ve 
Bir adam kazandıkça devletin verdikleri verginin mikdanna 
masrafına ortak olmalıdır. Bu- itiraz ediyorlar. Bu itiraz ka 
1a da denecek söz yoktur. Baş- bul edilse de edilmese de hü 
ta yerlerde ne gibi usuller var- kfımet için bir zarar. 
J~.r ~.onu. bura~~ uzun uza~ıya c _ Büyük dükkanlar, iki 
~onışemıyec.e~ı~. Yalnız bızde, ye, hatta üçe bölünüyor. Tica· 
·.azan~ ~ergısın.ın beya~ame- ret yerleri ufalıyor. Boş dük· 
, ı.z çeşıdınden bır hususılı~ va~ kanların sayısı her gün artı· 
~ı, ~alışma ~e ~a~anma ışlerı yor: Bazı yerlerde bir insanın 
azerınde ganb bı~ ız ~ı~akıy~~· güç gireceği kadar ufak, adeta 
Bakınız nasıl? Bır ~l~~ .~u- bir kılıf gibi dükkanlar görü
.<ellefler kazanç ~ergısını ıç.ın- lüyor. Ticaret alanı daralıyor 
ı e ot~rdukları bınamı_ı. M~l.ıye Tabii, vergi tahsilatı da bunlar 
besınde yazılı gayrısaf ı ıra- la birlikte eksiliyor 
na.bakarak ~esilen bir nisbet Bir kanun kaydının, hele 
rın~e~ venyor... vergi kanunlannm ne netice 

·tı ya! Mukellef .~ak· verdiğini bilmek memleket fi. 
.,,ynar. Bu esaı;sı goren nansı noktasından çok lüzum· 

o -~ kazanç erbabı b~ .~raya ludur. İşte gayrisafi iradı esas 
~~pla~yorlar... ~esel~ ~ç he- tutarak alınan kazanç vergisi· 
.um hır araya gelıyor, ıkı her- nin verdiği neticeler 
.Jer bir dükkanda çalışıyor. Bir n· w t ft .. ··.:1·· k. 

· ·1 b' ·· 1 k · · d"'k ıger ara an goru uyor ı terzı ı e ır gom e çı aynı u - b · t · lmak hU'..ıı. ,.. d · l' 00· 1 b' u sıs em vcrgı a , ·&u· tan a ış ıyor ve y ece ına· t' d w k d h" ı t · d d h' 1 · d" me ın um ugu a ar ası a un ıra ın an ısse enne uşe- · t' ö · · d" k' 
k · k · · fal vermemış ır. nun ıçın ır ı; :e vergı esımı esasını u - b 'b'l 'd b' d mak 

t 1 u gı ı ere yenı en ır e 
ryor ar. · ·1" dil' 

D . 1. k' b' d . . 1 tu vergı ı ave e ıyor. 
ıye ım ı; ır aırenın yı - . 

ık gayrisafi iradı 600 liradır. . Ş~ halde bu ııst~de . ~ 
Burada tek bir hekim çalışırsa hır ı~bet .v~ mı, dıye düşun
~tazanç vergisini 600 lira üze- menm ~crıdır, sanıyoruz. . 
rindcn verecek. Uç hekim bir Vergı, ne ~lurs~ ol~1;111 ver11 
ıraya gelince beherine. haklı olarak, Y~, ven,~ebılır. hald.c 
olarak - 200 lira vergi matrahı ~imalıdır. ~lgı şeklıne J•· 
düşüyor... Bundan hem hükQ. nnce devlet zıyan eder. Çun· 
met, hem halk ziyan ediyor. kü mükellef saklambaç oyna· 
Çünkü: maya baılar. Bu saklambaçtan 

A - Kiracı adedi azalıyor. da ne kendi kir eder, ne mcm
Zira kiracılarm birkaçı bir ye- leket. 

~·- -- ... __ .._:_., 

SÖZE NE HACET] 

Bu kapı da gOnOn birinde yıkdacaktırl iki yıldır 
hlll tamir oluyor 

~--------------~ !•111••ıııı•ıııı••ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•ını•11111•••••••••!•'111 
:: H a r i k H a y a t K a & a ve O t o m o b ı l i 
1 1 
§ Sigortalarınızı Galatada U nyQn Hanmda Klin ; 
1 UNYON SiGORTASINA yaptmmz. 1 ! Türkiyede biUifaaıla icrayı muamele etmekte olan İ 

;·· ÜNVON 1 
1 Kumpanyasına bir kere uğramadan ligorta yaptırmayınız.J i Telefon : 4.4888. 3222 
iıın•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım•uıı•ııııı•ıııı•nıı• 
rP.iiiii!iiil!!i!ii• Yaran 14 1/2 matinaıinden itibaren !!!!!!!!i!!!!!!!!!l!!!!!!'"1 

SARAY Sinemasında 
Genel istek berine, m••limia ea blJÜ mu•affald1eti 

K A R Y O K A 

M E L E K ' de BUGON MATiNELERDEN iTiBAREN 

GiZLi SEVDA : 
IREnE DUnE 1 

SEVDA 
LIAnE 

GECESi 
HAIDE 

VICTOR de KOWA PHILIPS HOLMES ~ 
lilllllliiiiiiiliiilimlilı.iliiliiiiiiii ... i!llil ... ----iiiiillliiiiiii8-- -- - - - - - -- - -
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SONRA M 11 da vENEDiKTEN 

a s a a r d. k V v· d 
Yunan Ordusu 
Tem izleniyor Olduğu Gibi Vene ı eya ıyana a 

Veni Bir Konferans [ H u s u s T m u h a b i r İ· 
miz bildiriyor] lngilterede sabaha kadar 

şenHkier yapıldı 

Londra, 7 (A.A) - Radyo ile 
tamim edilen ve bütün Britan • 
Y~ imperatorluğuna hitab eden 
hır söylevde Kral bilfımwn te -
baasına, gös~erdikleri sevgi ve 
bağlılıktan ötürü, gönülde~ t7· 
§ekıkür etmiştir. Kral demıştır 
ki: 

"Ulusumla ben, henüz sonu· 
lla ermiyen mühim imtihanlar 
\le sayısız güçlüklerden, b~ra • 
berce geçtik. Bütün bu şenlıkler 
a~asında, henüz iş bula1?uy~n 
bırçok kimselerin mevcudıyetı • 
ııi düşünmekle kederleniyorum. 
Maamafih, bu yıldönümü sene • 
sinde elinde olanların, bunlara 
• J 

ış venneğe ve ümitlerini iade et 
tneğe çalışacaklarını ümid ede • 
rim. lstikıbalin de bize daha baş
ka endişeler vermesi muhterı:el 
dir. Ancak Allahın inayetıle 
b 

, . 
unlara inanç, güvenç ve elbır • 

liğiyle karşı koyduğumuz tak • 
dime, bu endişelerin ça.buk ber
taraf olacaüına kanaatım var -

b • 

dır. Bu itibarla, istikbale ınanç 
\1e umutla bakmaktayım.,, 

Londra 7 (A.A.) - Kralın 
tahta çıkıŞırun yirmi beşinci yıl 
dönümü şenlikleri sabaha ka -
dar sürmüştür. Gün ağardığı sı
rada binlerce kişi sokaklarda 
dansediyordu. Gece yarısı Bay 
Makdonald, Londonderry ve 
liailsham şehrinin üzerinde bir 
uçuş yapmışlardır. Bu saatte 
Londra şehri Bay Makdonald 
~ dediği gibi masalları andıran 
bır görü gösteriyordu. 

Şenlik es~asında bay • 

Top~~nacak Atina, 7 

Venedik, 7 (A.A.) - Röyter 
muhabirinden: Venedik ve ya
hut · Viyanada yeni bir kon
ferans toplanacağı ve buna Be
nes, Ti tülesko, De Kan ya ve 
belki de Suviçin iştirak edeceği 
tahmin ediliyor. 

Venedik, 7 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri yazıyor: 

Dün öğleden sonra biten İ
talyan - Avusturya, Macar top
lantısından sonra Roma konf e
ransınm mukadderatı daha mü
sait görünmektedir. 

Resmi tebliğ, konuşmalann, 
içten gelen bir iş birliği isteği i
çinde yürüdüklerini ve üç hüku
metin maksad ve görüşlerinin 
biribirlerine tamamile yakın ol
duğunu söylemekte ve çu nok -
tayı işaret etmektedir: 

"1 tal ya, Avusturya ve Maca
ristan arasında şimdiye kadar 
başarılan iş, Tuna konferansı 
ile ilgisi olan ülkelerin anlaş
masını kolaylaştıracaktır. 

Elde edilen esaslı netice, Mi'..
caristanm Tuna konferansına 
gelmesidir. Macaristan, silahlan 
ma beraberliğinin ve muahede
lerin değiştirilmesi ihtimalinin 
Tuna misakına ilgilenmelerini 
istemekte idi. 

Roma konfc ansrnın yeniden 
silahlanma meselesini tetkik e
deceği muhtemel görünmekte -
dir. 

Ördunun tasfiyesile uğraşan 
1 !ıeyet tasfiye için tayin edilen 

müddetin on beş gün daha temi clidini istemiş~ir. T~sfiye heye
ti çok esaslı hır tasfıye yapmak 

~ ,. için tetkikatını derinleştirerek 
zabitlerin yalnız bu son isyan 
hareketindeki vaziyetleri üze . 

1 rindcn hüküm verecek değildir 
Bunların bütün askeri hayatla
rını tetkik ve tahkik ettikten 
sonra orduda tam bir temizlik 
yaparak isyan gibi hareketlere 
zabitlerin bir daha girmelerine 
meydan vermiyece~{tir. 50 · 
mütecaviz tayyare zabiti tek 
i.itlüğe sevkedilmiştir. 

~omanya, Macaristan, C,. 
kos:ovckya ve ıtalya 

har:ciye nazır~arı 

tireceği zannedilmektedir. 

Muahede'erin tad:li 
ve Macaristan 

Peşte, 7 (A.A.) - Pek bü
yiik giiçliiklere rağmen, Maca
ristanın, Ven edik konf eransm
da, son hadde kadar fedah:5r
lıklarda bulunmuş olduğu zan
nediliyor. 

Bu ana kadar re5I11en teeyyüt 
etmiyen istihbarata nazaran şa-
yc '" aıa~""'~""• ,.,._. ·-··-· ._._, ____ .., 

Venizefosun 
idamı kararı 

1 Atina 7. (Hususi m 1hab:ri-
miz bildiriyor) - Divanı har -

in V enizelosa karşı verdiğ i i -
m cezasından bahseden Elli · 

ıikon Mellen gazetesi "Bütün 
Yunan milleti divanı harbin ver 
di:ti kararı kabul etmektedir. Bu 
tarihi kararın infazını üzerine a
lacak vatanperver Yunanlılar 
eksik bulun'iladığım ümit ve te
menni ederiz,. diyor. 

Yunan dış işler 
Bakanı istifa etti 

Atina, 7 (Hususi mı1h:ıbid · 
miz l:ılldirıyor) - Sandalyesiz 
nazır olarak Dış işler Bakanlı
ğını da son günlere kadar idare 
-..-ı-.. :ı.ı ........ ~ uııııııaıı;:) t;:)lltasını 

\•ermiştir ve gazetecilere istifa
s~nın kat'i olduğunu söylemiş . 
tır. 

YUGOSLAV SEÇiMi 

Vevtiç Listesi Bir Milyon
dan Fazla Rey Aldı 

Belgrad, 7 (A.A.) -. ~aylav 
seçim puslalarınm tet~ıkı. de: 
vam etmektedir. Yevtıç lıstesı 
bir milyon 640 bin, bütün aynş 
gn1plar da 970 bin rey almışlar
dır. 

Ayrış grupundaki partiler 
şunlardır: Maçekin eski Hırvat 
partisi, Davidoviçin eski demok 
rat partisi, Sapahonun eski mile; 
lüman partisi, Y ovanovicin eski 
Sırp ziraat partisi, Maksimoviç 
ve Lyotiç partileri... 
Başbakan Yevtiçin seçime, 

teşkil5tı olan siyasal bir partiye 
dayanmaksızın girişmiş olduğu 
göz önünde bulundurulursa hü
kumet listesinin kazanması, U· 

!usun, Yevtiçin kendine ve ş·m
diye kadar gü· ·· .. olduğu dış 
ve iç siyasaya '- güveninden 
ileri ge!mektedir. Yevtiçin bütün 
ayrış partiler kümesine karşı 
elde etf ği kesin çoğunluk hü· 
kumete, içeri dayanışma ve eko
nomik ve sosyal kalkınma izlen 

\ 
üzerinde yürümeye imkan ver· 
mektedir. Bu izler, Avrupa si
yasasında gerekli bir unsurdur. 
Yugoslavya birliğinin böyle per 
çinlcştiriJmesi Yugoslavya kü-

çük anlaşmanın, Balkan anlaş
masının ve uluslar kurumunun 
bir üyesi ve dolayısile Avrupa 
barışının ve ilerlemesinin önem
li bir amili sıfatile üzerine dü
şen rolü oynamak imk~nını ver
mektedir. 

Belgrad, 7 (A.A.) - Yevtiç 
listesinin genel seçimde reylerin 
yüzde 62,6 smı kazandığı bildi
rilmektedir. 

Belgrad, 7. A.A. - 5 Mayıs 
parlamento seçmeleri sonuçları 

şunlardır : 
Seçenlerin say 

bin 172 <lir. 
178 

Ba~bakan ve dışan işleri ba
kanı Yevt:ç'in fü.tesi 1 mil~ c.n 
738 bin 390 oy, demek ki oy
ların yüzde 62,r smı ka~anmış

tır. 

Maçek ile Davidov·ç. Yuvano 
viç. Spaho'nun hep bir araya ge
tirilmiş olan m Jha"ifler lis esi 
938 bin 248 oy, demek ki oyla
rın yüzde 35 4 ni kazanmıstır. 
Maksimoviç listesi 30 bin 72 ey 
yani oyların yüzde 1, l 8 ·ni, Yev
tiç listesi 30 hin· 814 oy y<>ni 
oyların yüzde 0,86 smı kazan
mı~tır. 

RUS - FRANSIZ ANDLAŞMASI 

Almanya da İngiltere ile 
Va!<ınlık Çaresini Arıyar 

Rus • Frans z an '. aşması ecaba A:manya'ya karş. mı? 
Lava , Varşova ve Moskova'ya gidiyor 

Varşova, 7 (A.A.) - Ekspres 
Porany, yazıyor: "Fransız - Rus 
andlaşmasr Almanyaya karşı ya 
pr1mıştır. Polonyadan geçme · 
den Almanyaya varmak müm · 
kün müdür? Polonya, yapılacak 
tefsirlere göre andlaşma hakkın 
daki hükmünü verecektir. Bay 
LaYa\1 iıı yoku\uğu durumu ay -
dınlatacaktır. 

laşma çaresi arayarak Locamo
n un kuvvetlendirilmesine çalışa 
cağı söylenmek"edir. 

Alınan Dış Bakanlığı, Fran • 
sız - Sovyet andlaşmasmda ka
nun hükmünde bulunan, teca • 
vüz ve mütecavizin tarif edil • 
memiş olmasma teessüf etmek· 
ttdir. Lmdra, i (A.A..) - Buking

ham sarayından, bir elektrik 
düğmesinin üzerine basmak su
retile, Kral, saat 21 de, Hayd -
Parkdaki şenlik ateşini tutuştur 
ınuştur. Hemen arkasından 
~emleketin her tarafında, iki 
hın şenlik ateşi birden parlamış 
Ve Britanya adalarını bir alev 
Çemberile kuşatmıştır. Gazete -
lerin haber verdiklerine göre 
kralın alayını seyretmek için 
sokaklara yığılan seyircilerden 
Ye~i bin kişi bayılmış ve tedavi 
cdılmişlcrdir. Kııık kişi kadan 
~astahanelere yatınlmış,bir kişi 

Macar meselesi hakkında 1 -
talyanm takınacağı tutumun 
diğer hükumetleri hiç bir zor al
tneKtedır. Zannedildiğıİfo go\i~, 
ademi müdahale misakm:m 
maksadı, ecnebi propagandası 
t e. s i r i ile rej!m de:f ş 'klik 
lerıne karşı Avusturyanm istik
lalini korumal~tır. Böyle bir hal 
çaresinin, Habsburgluların tah
ta çıkarılmalarını güdeştirerek 
kücük andlafmamn dileklerine 
uygun bir dıi'rum meydana ge -

andla§masuun hudutlara müte
allik ahkamından bazılarını iler
de tadil etmek imkanını bağışla
yan Cenevre andlaşmasımn 19 
uncu maddesini tanıyacak olur
larsa, Macaristan, Roma konfe
ransı esnasında mu<!hedelerin 
tadili meselesini ortaya atmıya
caktır. 

Kafandaris siyasi 
Hayattan 
Çekilmiyor 

Varşova, 7 (A.A.) - Fransa 
Dışarı işleri Bakanı Bay Lava
lin Varşovayı ziyaretine ait 
program: 

10 Mayıs günü saat 18 de Var 
~ovaya geliş, ulusal göretler, ak 
.;am Dışarı işleri Bakanı Beck 
tarafından ziyafet ve kabul res
mi, 11 Mayıs, Laval Reisicum
hur tarafından kabul edilecek, 
ve öğle yemeğini onun yanında 
yiyecektir. Aksamı Fransız sefa 
rethanesinde ziyafet, 12 Mayıs 
Moskovaya gidiş. 

Almanyanın lngiltereye ya • 
kınlaşmak arzusu, B:ıy Hitlerin 
Kral George'a çektiği telgraf -
tan anlaşılmaktadır. 

Dış Bakanlığı, devletlerden, 
Lokamo teahhüdlerini izah et. 
n~elerini istiyecektir. Almanya, 
hır müstemleke politikası ile 
mesgul oldn İtalyanın bu isteğe 
cevab vermemesi ihtimalinden 
korkmaktadır. Bay Hitlerin ala 
cağı vaziyet müşküldür. Kendi· 
sinin 15 Mayısta, Dış siyasasını 
tc:.srih eylemesi bekleniyor. Ge
rek Fransız - Sovyet andlaşma
sı ve gerek Avam kamarasında, 
ki beyanat, Almanya hesabına, 
Venedik görüşmelerinin ehem • 
r11iyetini ilga etmektedir . ., 

e ka1b sektesinden ölmüştür. 

B:r orman yan(mı 
d ~uğla, 7 (A.A.) - Sandıraz 
agırun Bozca köyünün Oluk 

Yaylalarındaki ormanlarda yan
g~ 5ıkmı;:tır. Yangının söndü
~~~ulmesi için sıkı tedbirler a
~unıştır. 

, Yeni ispanya kabinesi 
~adrid, 7 ( A.A.) - Lerroux 

tenı kabinenin listesini Cum
Ur reisine arz etmiştir: 
~~Ü bakanı: Robles, Dış İşleri 
caruha Roha, Finans bakanı: 

Pa Prieta'dır. 

8
• Bu zat, Halkçı - Çiftçi parti· 
~~den olup, hükumetle müsta-

en teşriki mesai etmektedir. 
t Madrid, 7 (A.A.) - Yeni 
s:rroux kabinesi, ağlebi ihtimal, 

1 faınba günü Korteslerin kar
ı!~ çıkacaktır. Korteslerde, 
ı;:ınete taraftar olan sayllv
dir. sayısı, 450 üzerinde 228 
rı:ı· 1'abinenin ilk toplantısı ya-

\1\J.kubtılacaktır. 
~rroux, yeni hükOmet pr~g: 
lca.b;. Inın bundan önce gelen_ ıki 
~e f neninkilerin ayni olacaguıı 
&ati akat şimdiki kabinenin ?.aha 
Ilı ~ surette sağ cenaha mut~ -
ti a~ı bulunduğunu söylemış-r. 

lak ~adik~Uer kabinesindeki ~ut 
lerd~kserıyetlerini kaybetınıŞ 

~ -
tRE:t(cil iLE MÜCADELE 
~ngi ve Belsoğukluğundan ko
lin .. _;~ için asri Teksayt prezerva
~ leanclcrdcn arayınız, -

ITALYAN MECLiSiNDE BiR SES 

" Habeşistan, Medeniyet 
işini Kendisi Başaramaz,. 
Roma 7 (A.A.) - Saylavlar Saverio, Habeş - İtalyan an-

kurulta;ında Saverio, demiştir laşamamazlığma bir son ver
ki: mek gerekliğini ileri sürmüş, 

"İtalya bugün Habeşistan me Habeşistan, işinin Afrikanın en 
selesini ortaya atmamış olsay - ağır işi olduğunu söylemiştir. 
dı, bunu yarın Avrupa yap~.ak Saylav, Habeşistanın, bir dev 
mecburiyetinde kalacaktı. Çun- let değil, esir kullanan ve yakın 
kü Habeşistan, g~~iş. topr~lda- müstemleke devletlerine düş
rında medeniyet ışını kendı ken man bir kabile mecmuası oldu
dine başarmak gücünde değil- ğunu söylemiştir. 
dir. Fransa ve Ingiltere, İtalya- Napoli, 7 (A.A.) - Merano 
run, medeni acunu ve kendi ulu- vapuru dün akşam, Gavinyana 
sal şerefini korumak hus~sun~~ fırkasına mensup sübay ve 500 
Habeşistanda başarmak ıstedıgı erle bir miktar da harp levazı
işin büyüklüğünü anlamışlar - mı alarak şarki Afrikaya hare-
d ket etmiştir. ır.,, 

________________________ __.:, _____ __ 
• Ynanistanda intihabat 

Atina, 7 (Hust~s.i muhabi~imiz bildiriy.o:) - Dün Başbakan 
ve General Kondıl~s m:ı?telıf meseleler ıçın görüşmüşler, bir ta
kım kararlar vermışlerdır. Bundan sonra gazetecileri kabul ede
rek her ikisi de siyasi liderlerin beraatinden memnun oldukianm 
söylemişlerdir. 
Başbakan ~aldaris muhaliflerin hazi:"l.nın ikisinde yapılacak 

intihabatın hır hafta daha sonraya talıkı hakkındaki isteklerini 
mem~uniyetl~ t.~t~~k edece~ni, ~sa.se~ hükumetin memlekette 
birliğın teess~su .~çın mu~alıflerın ıntih~bata girmeleri için her 
tü.rl~ kolaylıgı gostennege karar vennı~ bulunduğunu söyle
mıştır. ••• Eski Yunan Kralının Çaldaris 
Hükumetine Mektubu 

1 

Atina, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Eski Yunan kralı, 
Çaldaris hükumetine gönderdi~i bir .m:ktupta, siyasal liderlere 
karşı yumuşak davranılmasını ıstcm ştır. Eski kral Yunanista
nın iç siyasal işlerine karışmak istemediğini, fakat Şimdiye kadar 
dökülen kanların kafi olduğunu söyliyerek bu mektubu yazmağa 
karar verdiiini bildinnc~edir. · 

Atina, 7 (Hususi) - Terak
kiperverlerin lideri Kafandaris 
Divanı harbdeki muhakemesi es 
nasında as!:eri hakimlerin ken
di~erine karşı gösterdikleri hüs
nü muameleden pek mütehassis 
o.lduğ.unu .. gazetecilere bildirmiş 
tır. Sıyası hayattan çekileceği 
hakkında bazı gazetelerin ver
diği haberleri hürriyetperver 
fırkası lider muavinlerinden So 
fulis tekzib eylemiştir. 

Türk ferih ne 
a i d tetkik:er 

Atina, 3 (Hı·susi muhabiri
mizden) - Dış işleri bakanlığı 

matbuat müdiri Moskopulos 
Türk Tarih Cemiyetinin yaptığ-ı 
tetkikler ve verilen konferans
lardan topladığı bir hulasayı, 
not halinde üniversite umumi 
katipliğine vermiş, henüz hic
bir üniversitede tetkik edilnı~
miş olan bu mevzuun Atina iini
versitesinde tetkik edilmesinin 
muvafık olacağını bildirm · ştir. 

Yunanh Yahudi:erin 
hl kQme'e sadckatları 

Atina, 3 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Selanik hahambaşı· 
sı, Sclanik yahudi cemaati reisi 
ile birlikte başbakan Çaldarisi zi 
yaret etmiş, Seianik ve bütün 
Yunanistanın yahudi cemaati
nin hükumete bağhhğmı bildir-
1,?liş. hükumetin isyanı hasttrma 
ga muvaffak oluşundan dof"vı 
Başbakanı tebrik etmiştir. Ha
hambaşı, başbakana n1mca :ıi
tap etmiş. bashakan da kısa bir 
müddette bu karlar güzel n•mr:ı 
~örü~mesini Öğrendiğinrlen ken 
disini takdir etmiş, Yunan hü 
kumetinin. yahudi vatandaşlan 
nm hükOmete bağlılığınd:.n 

memnun olduğunu bildirmiştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Havas A
jansı hususi muhabiri bildiri -
yor: "Fransız • Rus andlaşma
smın imzasından sonra, Alman 
Dış bakanlığının, bu andlaşma 
nın tatbikı hakkında izahlar is
temesi ve İngiltere ile bir yakın 

Hitler He igo and'a gitti 

Berlin, 7 (A.A.) - Petit Pa
risien hususi muhabirinin bil
dirdiğine göre Hitler, Şamhorst 
gemi sile H eligoland adasmda 
24 saatlik bir yolculuk yapmış
tır. 

Hitler, bu fırsattan istifade i
le, davetlileri olan Sü bakam 
von Blomberg, ekonomi bakam 
Şaht, müşavirihas Ribertrop, 
Hess ve Göbbels ile dış siyasa 
hakkında konuşmuştur. 

Petit Parisien, yabancı <lev . 
Jetlerin suçlu olduklarına, Al
manyanın kuşatılmış bir vazi -
yette bulunduğuna ve silahlan
ma işinin tesri edilmesine dair 
yeniden şiddetle neşriyat yapıl
masını bekliyor. 

Avusturya - A'manya 
hududunda bombalar 

Viyana, 7 (A.A.) - Avustur· 
ya . A iman sınırı iizerinde, Şer
din( civarında, bir giimrükcü 
kulübesinde, asit prüsikle dolu 
bombalar bulunmuştur. 

Yenjden. bir tethiş merkezi i
çin, burada bir depo vücuda ge· 
tirilmek mi istenildiğini anla
mak maksadile tahkikata giri
şilıniştir. 

Lokal Anzeiger de, 100,000 
ki.c;iJik bir Macar ordusundan 
bahsediyor. 

Mahud Viyana 
Seyahati 

Bursa, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Viyana ve Peıte 
seyahatine ait biletleri satmak 
bahanesile bir gazetecinin Bur
sada yaptığı dolandırıcılığı bil
dirmiştim. Zabıta, tahkikatını 
bitirmek üzeredir. Vagon - Li 
ile bu zat arasında yapılan mu
habere evrakına nazaran şirke· 
tin anlaştığı ve seyyah temini 
icin kendisine salahiyet verdiği 
hem olmuştur. DolandırıJanLr 
şirket aleyhine dava açacaklar
dır. - DPrvİ~ 

MuOla köy:erinde 
b a ş a r,. an iş.er 

Muğla, 7 (A.A.) - 934 yılın
da Jlbaym köycülük programına 
göre yapılan işler şunlardır: se
kiz köye telefon çekildi. Uç köy
de pazaryeri, 13 köyde çapraz
lama yol, 17 köyde köy alanaln 
ve yine 17 köyde mektep ı 9 
köyde çamaşırlık, 67 köyd~ de 
köy odası vanılmr~tır. 

Yunan göçmen er ist krazı 
.. Atina, 7 (AA.) - Hükumet, 

yuzde 7 faizli görmenler i~tı k
razının vadesi g~lmic kuponla
rım _Yüzde. 35 olarak ödemeği 
teklıf etınış, kupon sahiplerinin 
111ümessilleri, bu teklifi onayla
mışlardır. 
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"MEIN KAMPF,, 
MAHKEMELER 

iki sahte 
Makbuz KAVGAM Adliye yeni bir sahtekarlık 
tahkikatına el atmıştır. Vaka 
şudur: 

H it 1 er f n yazdr~ı kitab 

[BU ESERDE iLERi 
SURULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYI 
BÜTÜN DUNYADA DE
DiKODU UY ANDIR -
MIŞ SiYASI BlR V ESi· 
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

-7-
Milli Sosyal"st partisinin 

doğuşu 
Yeni bir nizam kurmak kolay 

iş değildir. Hitler geniş ıslahat 
programını tatbik etmek için 
hayli müşküllerle karşılaşaca -
ğım evvelden tahmin ediyordu. 
Hatta sarfetmeğe karar verdiği 
g~rr~;ıerinin bu kadar çabuk 
mukfüatlanacağım da hiç zan -
netmemişti. Tarihte kendilerine 
emel edindikleri rolü oynayan
larda_n ikinci Frederik, Luther 
ve Rıchard Wagner'den bahse -
der. Bunlar da büyük mücade -
lelerde bulunmuşlardır, fakat 
galebenin tadım da tatmışlar -
dır. 

Hitler'e göre kararında azim
li bir insan için, harekete geçe . 
cek f ırstlar hiç bir zaman eksik 
olmaz. Hitler Gottf ried Feder'in 
derslerini takip ettiği sıralarda, 
kursa ge1'!n1erden Yahudi dostu 
bir askerle çatışmıştı. Diyor ki: 
-"Fena halde canım sıkılmıştı. 
Cevap vermek için söz istedim. 
Ora.da bizi dinliyenlerin çoğu 
benım konuşma tarzımı beğen -
mişlerdi. Netice şu oldu ki, bir 
kaç gün sonra beni terbiyeci bir 
zabit sıfatile Münih'te bir alaya 
gönderdiler. O sıralarda alayın 
disiplini hayli gevşekti. Bu gev
şekliği kaldırmak, neferlere bir 
Alman gibi, bir vatansever gibi 
duymak ve düşünmek zevkini a
şılamak lazımgeliyordu.,. 

Bitler kendi iklimini bulmuş
tu. kolaylıkla söz söylüyordu. 
Nutukları, neferlerin milli his -
lerini uyandırmıştı. Ondan son
ra kendi tabirile "yüzlerce, bin
lerce arkadaş,, Hitler'in bir gün 
kumanda edeceği ordunun ilk 
taburlarını teşkil etmişlerdi. 

Bir gün yeni bir grupun top
lantısında bulunmak için amir
lerinden emir aldı. Bu grupun 
siyasi emeller güttüğü zannedi
liyor, hakikatin de öyle olup ol
madığının anlaşılması isteni -
yordu. Müessisler de bu grupa 
"Alman amele partisi,, ismini 
vermişlerdi. Bitler tarif edilen 
yere gitti. Burası bir birahane 
idi. Burada Münih halkının fa
kir sınıfından yirmi, yirmi beş 
kişi toplanmışlardı. Orada fi -
kirlerini evvelden bildiği Gott -
fried Feder'in bir nutkunu din -
ledi. Herkes dikkatle dinliyor -
du. Hitler diyar ki: 

"Bıraktığı intiba ne iyi ol -
du, ne kötü! Bütün ötekilerine 
benzeyen yeni bir grup daha te-

" TAN '' m tefrikaar ı 115. 

~~c.nj)_~J] 
Bürhan CAHlD 

- Bir bardak süt ve gazete
ler. 

Turgut bu tenbel hayattan sı
kılmağa başlamıştı. Kendi ken
dine: 

- lş başına dönmeliyim, di
yordu. 

Hem sütünü içiyor, hem de 
gazetelere göz gezdiriyordu. 

Birdenbire afalladı. Bir gaze
tenin birinci sayfasında büyük 
harflerle şu başlık gözüne çarp
mışu: 

"Banker Alyon Belçikada 
tevkif edildi" 

Ve gazete Brüksel'den aldığı 
şu telgrafı yazıyordu: 

"Şrakta bir takım hayali te -
şehbüslerden bahsederek Brük
sel bankalarım ve mali müesse
selerini dolandırdığı anlaşılan 
Alvon ismindeki Musevi banker 
ı.o~sorsiyom tarafından yapılan 
ihbar üzerine tevkif edilmiştir.,, 

şekkül ediyordu. Lakin müessis- Galatada, Alfons oğlu Adolf 
!erinin bir gruptan bir parti çı- Matkoviç isminde biri; lsviçre
kr-racak ve bir hareket meydana de 1 verdon şehrinde makine ışı 
getirecek kabiliyette insanlar ol yapan Peyyar ve şürekası mües
madıklarmı anlamıştım. Sık sık sesesine sipariş ettiği makine -
kendi gülünç acizlerinin içinde lerin bedelini ödenmiş gıbi gös
kıvrandıklarını görüyordum. !- termek için Cumhuriyet Mer
ki saat orada kaldıktan sonra kez Bankasının firma ve salahi
"Alman amele partisi,, hakkın- yet sahibi zevatın imzalarını 
da edindiğim fikir bundan iba • taklid ederek hazırladığı iki 
ret kaldı. Feder nutkunu b ti- sahte makbuzu Isviçreye gön . 
rince adeta sevinmiştim ve kal- dermiş tir. 1 verdon şehrindeki 
kıp gitmeğe hazırlanıyordum.,, Peyyar şürekası müessesesi, ~u 

Fakat Hitler kalkıp gitme imzalardan şüphelenmiş ve tak-
di. Çünkü bir münakaşa başla .. lid edilmiş olup olmadıklarmı 
mıştı: Evvela bir profesör oldu- tetkik edilmek üzere Merkez 
ğunu sonradan anladığı bir zat Bankasına göndermiştir. 
Feder'in ortaya attığı fikir ve Bunun üzerine, adliye tahki -
delilleri çürütecek bazı şeyler kata girişerek makbuzların sah
söyledi. Bu sözlere Feder ikna te olduğunu tesbit" etmiş ve bu 
eder gibi görünen cevaplar ver- sahtekarlığı yaptığı iddia edilen 
mişti. Oteki de mukabelede bu- Adolf Matkovk hakkında taki· 
lundu, fakat yeni fırkanın mü • bata başlanmıştır. Sahte oldu~u 
cadele programına Bavyera ile ileri sürülen makbuzlar iki tane
Prusyamn ayrılmalarını esaslı dir. Birisi ( 4128,5) lsvicre fr an
bir madde olarak koymasını gı, diğeri de ( 125) lira kıyme
teklif etti. Onun aklınca bu su - tindedir. 
retle Avusturya derhal Bavye - * Matbuat hesabına dolandı
raya iltihak eder ve sulh daha rıcılık yaptığından dolayı üç 
geniş mikyasta yoluna konmuş seneye mahkum edilen Mahmut 
olur. Bu zat aynı kıratta bazı Saim, akli müvazenesinde bo
şeyler daha söyleyince, Bitler z_ukluk olduğunu iddia etmiş _ 
kendisini tutamadı. söz aldı, o tır. Mahmut Saim, bu iddiası 
kadar malUmatlı görünen pro - doğru olup olmadığı anlaşılmak 
fesöre cevaplar verirken, profe- ~zere Tıbbı adliye sevkedilmiş
sör herkesin umumi hayreti i - tır. 

çinde toplantıyı terkedip gitti. * Zabıta nezaretinde bulun-
Içtima bitip Hitler de dışarıya 
çıkarken orada bulunanlardan durulduğu halde gününde polis~ 
b" . görünmemekten suçlu hırsız-
ır ıki kişi arkasından koştular lıktan {g) aya mahkum kundu

ve eline "iyice okumasını tavsi-
ra boyacısı Alinin birinci ceza ye ederek,, bir küçük kitap tu -

tuşturdular. da muhakemesi yapıldı. 
Kitabın "sıyasal uyanışım,, Ali, hastahanede yattığı için 

diye adı vardı. Yazan zat Mark- zabıtanın emrine itaat edeme
sist ve sendikalistlerin laf ve gü diğini ve Sen Jorj hastanesin
zaflarım evvela kulak verip din- d 
ledikten sonra, kofluğunu anla- en sorulursa sözünün doğrulu-
yarak, nasıl iyi bir Alman oldu- ğuanlaşılacağını soylt:Ui. Mah
ğunu anlatıyordu. Hitler Viya- keme, hastahaneden sorulması 
nadaki tecrübelerini hatırlaya - kararile duruşmayı başka güne 

boa l.D-..ı,.. 1 ~ , __ ,,ı _ ___, _ __.~---.....,..~ 

tu. Bir hafta sonra aldığı bir * Ittihat ve Terakki tefrika
kart postalla Alman amele par- smda ismi geçen eski Yanya 
tisinin kendisini aza kaydettiği, 
çarşamba günkü komite içtima- müdafii general Esat tarafından 
ma gelmesi bildiriliyordu. Hit . Son Posta gazetesi sahiplerin
ler bu davete hayret etmekle den Ekrem, neşriyat müdürü 
beraber sırf merak saikası ile Tahir ve tefrika muharriri Ziya 
komite içtimama gitti. Toplantı Şakir aleyhine açılan dava, dün 
yeri olarak fakirce bir lokantayı ikinci cezada neticelendirilmiş, 
seçmişlerdi. Orada dört deli - Son Posta sahibi, neşriyat mü -
kanlı ile buluştu. Bunlardan bi-
risi kitabı yazan adamdı ve Hit- dürü ve muharrir altışar ay ha-
ler'e samimi bir tarzda hoşgel- pis cezasına mahkum edilmiş· 
din diyen o oldu. Reis daha gel- lerdır. 
memiştL Hitler gene hep merak Ancak mahkeme, bu cezaları 
saikası ile bekledi. Reis gelince, tecil etmiştir. 
Feder'in söz söylediği içtimaa 
riyaset eden bu adamı tamdı. * Son Posta gazetesinin sa-
Evveıa geçen toplantının zaptı hiplerinden Halil Lütfüyü teh
okundu. Veznedar kasada 7 ditten suçlu Şevketin muhake
mark, 50 fenik bulunduğunu mesi dün ağır ceza mahkeme
söyledi. Ondan sonra partiye sinde bitirildi. Şevket, 7 sene a
yeni girenlerin isimleri okun - ğır hapise mahkum oldu. Ceza
dll. Daha sonra Kiyel'de, Ber -
linde, Düseldorf'ta bulunan di _ sı, hafifletici sebeplerden do-
ğer gruplarla yapılan muhabe _ layı 2 sene 4 aya indirildi. Suç
reler gözden geçirildi. Bu top _ lu aynca 2800 kuruş mahkeme 

(Arkası var) masrafı ödeyecektir. 

Ve gazete telgrafın altında 
bankerin lstanbuldaki mevkiin
den, mensup olduğu ticaret mü
esseselerinden bahsediyor ve şu 
cümleyi ilave ediyordu: 

- Bu hadise en ziyade mem
leketimizin maruf iş adamların
dan mühendis ve müteahhit 
Muhtar Arifi alakadar etmek -
tedir. 
Başka hiç bir şey yoktu. 
Turgudun gözlerinin önüne 

arkadaşı geldi. 
Muhtar bütün ümitlerini Al

yon'un Brüksel'deki teşebbüs -
!erine bağlamıştı. Onu o kadar 
kuvvetli buluyordu ki her bahsi 
geçtikçe: 

- Büyük iş adamı. Civa gibi 
zekası var. Girmediği iş yok. 
A vrupanın her taraf mda par -
mağı var. Yarının Roçild'i mu
hakkak ki Alyon'dur. diyordu. 

Yarının Rocild'i bu dakika el
leri kelepçelidir. 

Turgut gazetel~ri bir tarafa 
attı. 

Muhtar Arifi görmek lazım -
dı. Bütün ümitlerini Alyon'a 
bağlayan Muhtar bu vaziyette 

ne yapacaktı? 
Bir otomobile atladı. 
- Zavallı Muhtar, diyordu. 
Muhtar Arif'in emektar uşa-

ğı onu meyus bir yüzle karşıla
dı. Acı haber her halde pek ça -
buk yayılmıştı. 

- Madam rahatsız, dedi, kirr. 
seyi kabul etmiyor. 

Evin içinde kazaya uğramış 
bir gemide görülen şaşkınlık, 
perişanlık vardı. Nadya'nın sıkı 
disiplini ile Ingiliz uşaktan gibi 
sessiz, makineyi andıran hare -
ketlerle iş gören hizmetçiler bir
denbire çözülmüşler, herkesle 
Iaübali oluvermişlerdi. 

Onlar bile her kapı çalınışın
da daha fena bir haber gelme -
sinden ürker gibi heyecanla bi -
ribirlerine bakıyorlardı. 

Mutfak tarafında toplanan 
hizmetçiler, evin teklifsiz misa
firlerinden tafsiiat almak için 
teklifsizce sokuluyor ve ellerini 
uğuşturarak haber soruyorlar -
dı. 

Şoför, arkadaşlarına gülerek, 
anlatıyordu: 

- Kaptan yakalandı. Gemi 

C. H. P A R T 1 S 1 K U R U L TA Y 1 

Büyük Kurultayda Vilayetlerin Murah
has 1 arı Olarak Kimler Var? 

Ankara, 7 (Telefonla) - C. 
H. Partisinin büyük kurultayı
na iştirak edecek üyelerin adedi 
544 ü bulmaktadır. Bu üyeler
den 384 ü partiye mensub say
lavlar, 160 ı vilayetlerden gele
cek mümessillerdir. Kongreye 
ıştirak edecek vilayet mümessil 
!erinin adlarını bildiryorum: 

AFYON: Safder, Hüseyin, 
Galib. 

AMASYA: Sıtkı Aktın. Hak
kı Kentel, Rıza Kılavuz. 

ANKARA: Lahika Manyas, 
Rifat Börekçi, Dr. Yusuf Hik
met, Ziya Sidal, Hayrullah Öz
budun, Veysel Genya, Rauf Bay 
kan. 

ANTALYA: Fuad, M. Ali, 
Mustafa. 

AYDIN: Etem Kadri, Sami, 
Neş'et, İsmail Bozdoğan. 

BALIKESiR: Feyzi Söze
ner, Sadık Deniz, Fazıl Doğan, 
Cevdet Denizer, Ali Reşad. 

Bl LECJ K :· Şerif Duğu, Hil
mi Mercimek. 

BOLU: Emin Yerlikaya, Lut 
fi, Gönen, İhsan Yalçın 

8 URDUR: Kamil, Mehmed. 
BURSA: Saim Altak, Vasfi 

Başaran, Rıfkı, Tevfik Aysu a
vukat, Dr. Ziya Kaya. 

ÇANAKKALE: Dr. Muam
mer Kuralay, Hüseyin Bingöl, 
Raşit. 

ÇORUH: Mehiincd Mataracı, 
Ziya Basa. 

ÇORUM: Şevket Eren, Dr. 
Pertev Kerman, Bedri Tüzün, 
Cevad Köstekçi, Mehmed Şa -
hin, 

Kurultayda 544 üye var, 
Bunlardan 364 ü saylavdır 

DENiZLi: Esad Kaymakçı, 
Naili Küçüka. 

EDiRNE: İbrahim Akıncı, 
Zati Yürüker, Fuad Ozan. 

ERZiNCAN: Muhlis Ulusan 
Riza Altmok. 

ESKIŞEHIR: Kamil, Ali, A
bidin. 

GAZiANTEP: Cemil, Mah -
mud Ersoy. 

GIRESON: Fahri Bilge, Os
man Fikret Topaloğlu, Ihsan 
Dinçer. 

GÜMÜŞHANE: Nabi Ataç; 
Hami Ata can. 

!ÇEL: Dr. Muhtar Berker, 
Halil Göksu, Mahmut Saip. 

lSTANBUL: Ali Riza Erem, 
Faruki Dereli, Hakkiye Elin, 
Mekki Hikmet. 

IZM 1 R: . Dr. Kamuran, Se· 
lim Örsel, Mustafa Münir, Dr. 
Mitat, Şevki Demir, Mehmed 
Aldemir. 

ISPARTA: Hayati Unal. 
Remzi Unlü, Hilmi ÇakmakçL 

KARS: Zihni Orhan, Hüse -
yin Tolinli, Salim Altuğ. 

KASTAMONI: Baki Bay -
türk, H. Kaşif Karakelle. 

KA YSERJ: Mamuran Oz . 
san, Faik, Ömer Taşçı, Bekir 
Sami Dörttepe, Şükrü. 

KIRKLARELI: Tahir, Meh 
me<l, Süreyya. 

KIR.ŞEHiR: önler Aydın 
Genç, İzzet Özkan. 

KOCAELi: Kemal Oz Esad 
Demirsoy, Galib Doğanc;, Ah • 
med Abasıyanıık, Rifat Yüce Se 
dad Pek. . ' 

KONYA: Şevki Ergün, A • 
gah, İkbal Soylu. Rakım Çum
ralı, Ali Fuad Unat. 

KUTAIIYA: Etem Yücel, 
Can Doğan, Halil Benli, Fuad 
Sap hane. 

MALATYA: M. Tevfik Inö
nü, Vahap Salttürk. 

MANiSA: Riza Kırkağaçlı, 
Haşim Kulalı. 

MARAŞ: T. Onaran, Ali Ri
za Çukadar. 

M UGLA: Cemal Türker, Şev 
ket Gölcüklü, lskender Alper 

NIGDE: Naciye Osman, D. 
Hüseyin Ülkü, İzzet Can, Ya • 
kup Ünal 

ORDU: Veham Bucat, Rami 
Oztürk. 

SAMSUN: Yusuf Kiran, 
Mümtaz. 

SEYHAN: Tevfik Yıldırım, 
Hasan Ataş, Tahsin Unel, Os. 
man Burgaz. 

SiNOP: Mazlume Savaş, Ş. 
Olgunsoy, Abdullah Batur. 

SlVAS: H. Veli Gürleyük, 
Nuri Çankaya. 

TEKIRDAG: Eyüp Ziya Ce 
zaroğlu, Nazmi. 

TOKAT: Hüsamettin, Hak
kı Taşdelen, Behçet U stün, Ha
lil. 

TRABZON: Nazım Ural, 
Mahmut Muammer, Münir Ser
dar, Yusuf Sadettin. 

YOZGAT: Yusuf Duygu, Şa
kir, Saim, Asım. 

;:::::=::-::::::"""":~~-~"""";,...~rT~~-;:ta bağlı bulunan Ankara vapu-

ZONGULDAK: Esat Türkiş 
Kaniye Der, Akın Karaoğuz, İb
rahim Gökbayrak, Avni Tan 
(Operatör) 

Paris Kongresi 
Bir yağ 
Fabrikası yandı 

Dün sabah Silahtar ağada bir 
yağ fabrikası tamamen yandı. 

I tfaiyeye vaktinde malfunat ve
rilmiş ve Istanbul kolu çabuk 
yetişmiş ise de binanın yağla 

dolu olması yangının önüne geç 
meyi güçleştirmiştir. Fabrika
Mihalaki adında birinin malı

dır. Bu fabrikada bezir yağı çı
karılıyordu. Yangın kazanlara 
fazla istim verilmesinden ve ma 
kinelerin birdenbire ateş alma
sından çıkmıştır. 

Fabrikada bulunan 2200 kilo 
yağ parlamıştır. Bu mmtaka 
Kağıthane jandarmasına ait ol
duğu için yangın tahkikatına 
jandarma el koymuştur. 

* Tahmil ve Tahliye şirketi 
amelesinden Ahmet. Abidin. Ha 
san, Hüseyin; Galata nhtımm-

batıyor. Herkes başının çaresi • 
ne baksın. 

Ilk hamlede öyle görünüyor -
du ki bu evin efendisi Muhtar 
Arif değil, Brükselde ellerine 
kelepçe vurulan Alyon'dur. 

Turgut Muhtar Arifi sordu. 
Uşak ellerini uğuşturdu: 

- Dün gece gelmedi. Bekli -
yoruz. 

Yapılacak bir şey yoktu. 
Geri döndü. Öğle olmuştu. 

Yemeği otelde yedi ve bir kaç 
kere telefonla Muhtar Arifi ara
dı. Uçüncü defa telefon ettiği 
zaman arkadaşının eve döndü 
ğünü öğrendi ve derhal onu gör
me~e gitti. 

Muhtar Arif yazıhanesinde o
nu bekliyordu. 

Turguda öyle geldi ki. geçen 
bir kaç: saat Muhtarı yıllar geç
miş kadar ihtivarlatmıstır. 

Büyük müteahhit perişan bir 
haldeydi. 

Kırık, dağınık bir kaç kelime 
ile anlattı . 

Sabah, taze güneşi tatlı bir ü
mitle karşılamıştı. Ne zamandır 
heyecanla geçen buhran günle • 

rundan hırsızlık edip kaçarlar -
ken yakalanmışlardır. 

Bunlar; geminin ambarında

ki balyelerden birini yırtarak üç 
şapka ve elli dört tane karame
la ile dokuz çikolta çalmışlar

dır. 

Yakacıkta köylüye 
top r ak veriliyor 

Yakacıkta, köy kanunu muci
bince üç sene zarfında açma, ek 
me ve temizleme şartile ahaliye 
arazi verilmiye başlanmıştır. S 
lira mühendis ücreti mukabilin
de herkes istediği kadar toprak 
alabilmektedir. 

Diğer taraftan yaz hazırlık -
lanna da başlanmıştır. İhtiyar 
heyeti köye varidat temini için 
Kartalla Yakacık arasında işli
yen otobüslerden birer kuruş a
lacaktır. 

rinin artık nihayet bulacağını 
düşünerek geniş nefesler almış
tı. 

Fakat bir telefon ... 
Evet, yazıhaneden gelen za -

lim bir telefon bu acı h~berJ er
kenden yetiştirmişti. Ve o, sa • 
bahtanberi yazıhanede. tafsilat 
verecek telgrafları beklemişti. 

O, şimdi Alyon'un vaziyeti 
daha önceden kavrayıp kendisi 
ni harekete getirmeyişi ne kızı
yordu. 

- Beni haberdar etmeli, ken
dini de bu akibetten kurtarmalı 
idi. Beceriksizlik etti. Fena etti. 

Diyordu. 
Ve meyus gözlerini arkada -

şına. emin olduğu ve artık her 
şeyi acmak mecburivetini duy
duğu Turguda çevirereıc ya\ aş· 
ça ilave etti: 

- Beni de müşküle düşürdü 
Vazivetirn çok naziktir. 

Turgut endişe ile. sordu: 
- Giriştiğiniz işte beraber mı 

idiniz? 
Mühendisin başı eğildi: 
- Evet. 
- Müşterek imzanız var mı? 

Bizim tacirler de 
iştirak edecekler 
Arsıulusal T i c a r e t Odast 

kongresi Haziranın 2 sinde Pa
riste toplanacaktır. Kongre 29 
Hazirana kadar sürecektir. Ko
nuşulacak mevzular arasında, 
"dünya piyasasında yeni malı -
reçler temini ve rekabet" mese
lesi de vardır. Hazırlanan ruz
nameye göre, buna ait müzake
re sırasında İngiliz demir sana
yii krallarından Arthur Balfur 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 
Kongreye 40 memlekete men -
sub binden fazla delege iştirak 
edecektir. Amerika, Japonya, 
Avustralya ve Hindistan da 
kongreye murahhas gönderme
ği kabul etmişlerdir. Şehrimiz 
Ticaret odası, Arsıulusal top -
lantıya iştirak kararım bugün -
lerde verecektir. Oda murah
hasları bu karardan sonra seçi
leceklerdir. 

- Evet. 
- Sermaye? 
- Nem varsa hepsini koy· 

muştum. 

Turgut vaziyeti anlamıştı. l
ki ortak birdenbire milyoner ol
mak için parlak gösterdikleri 
hayali bir işe bir takım ecnehi 
sermayesini çekmek planmı kur 
muşlardı. Muhtar Arifin mem • 
leketteki şöhreti, Alyon'un da 
Avrupa'daki hitebazlığı bunu 
temin edecekti. Sinsi hezirgan 
bu manevrayı çevirmek için 
Muhtar Arifin adını da öne sü
rüyordu. 

Fakat istihbar teşkilatı pek 
kuvvetli olan bankalar bövte ka· 
rışık işler peşinde koşanlara 
karşı kuşkuda olduğu için Al .. 
yon, programını tatbik edeme -
mişti. 

Zavallı Muhtar Arif, omuzları 
düşük, korku icincie. tutunacak 
bir yer arar gib.i etrafın~ bakı -
narak anlatıyordu. Turgut, ar .. 
kadaşmm vaziyetindeki tehhk .. 
keyi ~ntamıştı Büyük ışler pe .. 
şinde koşanların uğradıkları 

[Arkası varj 
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de 
an dar 

Geçenlerde bu sütunlarda A
nadolu muhabiri mahsusumu -
zun İzmir üzüm ve incirlerinin 
standardizasiyonu hakkında 
gönderdiği bir mektubu neşret
miştik. 

Ankara muhabirimiz bu me -
sele etrafında Ankarada Türk
ofis standardizasyon servisinde 
tahkikat yapmış ve alakadar 
kimselerle konuşmuştur. Stan
dardizasyon müdürü bu husus
ta şunları söylemiştir: 

Ecnebi memleketlerde sultan 
yani kraliçe namile maruf üzüm
lerin İzmir vatanıdır. İncir için 
de olduğu gibi. Buradan alına
cak üzüm, Yunanistamn bazı kı
sımlarından ve Girit adasında 
Iranın Rumiye, Rusyanm Bu~ 
hara gölü civarında, cenubi Af
rika, Avusturalya ve Kalifomı
yanın muayyen kısımlarında ye 
t~ştirilebilmiş ve fakat her ye • 
nnde vasfının bir kısmını kay -
bederek, lzmir üzümünden da -
ha aşağı kalitede mahsul ver
miştir. Kaliforniya üzümleri ise 
simsiyahtır. Renkleri soda ile 
kükürtle muamele edilerek bil
kimya verilir. 

İncir Akdeniz havzasında Yu 
nanistan, ltalya, Fransa C~za
ir, İspanya ve Portekizde var
dır. Fakat bu mahsullerin İzmir 
incirile uzaktan yakından müna
sebeti yoktur. Kalın derili, lez
zetsiz, şekeri az, kokusu asla ol
mıyan ve dayanmıyan mahsul -
!erdir. 

Bu iki maddenin kullanıldıkla 
n yerler şunlardır: 

Uzü1?'1: pasta, keyk, puding, 
pendepıs denen üzümlü ekmek 
imalatında kullanılır. Çerez ola
rak yenmez. 

e ·ncirde 
• • 
ızasıyon 

a-mek, onun üzerine alivre mu 
mele imkanını ve tüccar v 
ı:ıüstahsilin mahsulden veya te 
hmden evvel satış yapabilme 
ve avans alabilmesi imkanın 
refetmek, ve bugünkü ticarett 

e 
s 

si 
1 

e 
değil toptancıların, perakende 
cilerin bile aldıktan malı tefri 
ve tasnife :vakitleri olmadığın 
dan rntışmı körletmek demek 

-
k 
-
-

tir. 
Halbuki üzümlerimizin zate 

iptidai bir standard olan mevcu 
vaziyetleri vardır. Bunu dah 
ciaraltmak ve arsıulusal ticare 
icapları derecesine yükseltme 
ve ticarethaneye değil memle 
kete atfedilen tipler haline sok 
mak bittabi isabetli şeylerden 
birisi olur. 

n 
t 
a 
t 
k 
-
-

-.. Y ~lnız üzüm, incir değil, bü 
tun ıhracat maddelerimizin is 
tandardizasyonu kararı katidır. 

-

-Kısaca, istandardizasyon a 
leyhinde iki sebep bulunabilir: 

Cehalet ve maksadı mah
sus. 

M ak!;adı mahsusla açıkça 
kasdettiğimiz şudur: 

!standardizasyon aleyhinde 
olduğunu bildiğimiz sayısı ga 
yet mahdut firmaların ileri sü 

-
-

re bildiği delil şudur: 

1 
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7 MAYIS SALI 

PARALAR 

Alı, 

Ste rlia 607.-
Do lar 122.SO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Fransız .rrranrı 165.
Liret 203.
Belçika Franrı 83.-
Drahmi 22.-
İsviçre Ir. 807-
Leva 22.~ 

Flo rin 82.50 
20 Çek Kuron 98-
Av 
M.ı 

usturya ıilin 22.-
rk 43.-

zı oti 22.-
Kr oı 23.-
20 Ley. ıs.-
20 Dinar 52.-
Ye 

tav 
n 33.-
eç Kuroa 30.-

Alt m 027.-
Me 
Ba 

cidiye 43.SO 
nknot 238.-

ÇEKL~R 

Fra nıız Franrı 
uz uraw Inı. 

Dul ar 
Lıre t 
Bel ra 
lJra hrnl 
lsv. çre Franrı 

a Lev 
z.·ıor in 
Ç\:k 
Aı.u 

oslovak kuronu 
s.urya 

Pcz CUl 
Mar k 
Zlot l 
Pen gc: 
Ley 
D.na r 
Yen 

Sauı 

610.-
125.-
168.-
206.-
86.-
24.-

811.-
24.-
84.-

102.-
24.-
45.-
24.-
25.-
15.-
54.-
34.-
32.-

928.-
44.-

239.-

Kapan11 

12,0S 
60!1.!>0 
O,ı!il,43 

9.63 
4,6!1,!ıO 

83,ıl,SO 
;.:,4:ı,:ıo 

64,01,75 
1,17,53 

ı 9,112 
4.22,67 
5,81,43 
1,97,52 
4,21,-
4.:ıl,40 

78,54,43 
3~,!:.33 
2. ıB,30 

fıeı novets 10.98 
ç ku.onu 3,17,92 sve -------

ESHAM 

lıt B nnkası Mü. 
.. N. 
,. H 

dolu 3 60 

" .. 
Ana 

Şirk ;tihari~e 
100 % 

Tra mvay 
Bom onti - Nektar 
Terk 01 

a Baly 
Reji 
Asla n Çimento 

kez Bankası 
anlı Banka•ı 
on 

Mer 
Osm 
Telef 
Ittih 
Şark 

at deı:irmcncilik T.A .Ş. 
Değirmenleri 

90.-
9.SO 
9 50 

25,-
42.-
15.50 
30.75 
11.65 
17,25 

2.30 
10,80 
58,SO 
24.
ı:ı.-

SAOLIK SOZLERI 

Sporculara 
Tuzlu su 
Şiddetli spor hareketlerinden 

sonra hazan bütün adalelere 
büyük bir yorgunluk, bacaklara 
kramp, bedenin her tarafına ağ
rılar gelir, sporcunun kendini 
kaybettiği de olabilir. Bu hal 
daha ziyade, hava sıcak ve rütu
betli olduğu vakit görülür. O 
vakit sporcunun bedenindeki 
sıcaklık da tehlikeli bir surette 
yükselir. 

Bunlara sebep şiddetli spor 
hareketi yapıldığı sırada çok 
terleme neticesi olarak kanın i
çindeki suyun -.·e onunla birlik
te çıkan tuzun aıalmasıdır. 

Onun için, bu tehlikeli ha 1e 

karşı en iyi bir çare, sporcunun 
hafif tuzJu (bir litrede iki gram) 
su içmesidir. Tuzsuz bayağı su 
içmek bilakis daha ziyade teh
likeli olur, çünkü kanın icinde
ki suyun çoğalmasiyle tuzun 
nispeti daha ziyade azalır. 

Tuzlu su, şiddetli spor hare
ketlerinden sonra gelen tehlike
li hali geçirmek için en iyi bir 
şey olduğu gibi, daha spor ha
reketinden önce, o halin önünü · 
almak için de çok faydalıdır. 

Bu yakınlarda büyük bir ün 
kazanan İngiliz koşucusu Hel · 
den her vakit öyle hafif derece
de tuzlu su içmektedir. Bununla 
adale yorgun1uğunun önünü al
dığı ve şiddetli spor hare'"'etleri
ne daha ziyade dayandığı mey
dandadır. 

Şiddetli spor yapılan yerler
de, şişeler içinde, b;nde iki gram 
derecesinde t ı zlu hazır su bu
lundurmak mümkünse de, koşu
cular gibi yerlerinde durrmy"n 
sporcuların şişe ile su taşrmala· 
n miimkiin olamıyacağr·d~ın. 
her birinde ı1ır gr:ım tuz lıuıu
nan gliltenli kansüller yanılır. 
Sporcu hunlan ii?.erinne t::ı~ıva
rak. lüıumuncla bir tanesini yu
tabilir. 

Toprak 
[Başı l incide] 

mülkiyetinde hüküm süren em
niyetsizlik bir ana ş halini al
mış bulunuyor. Ellerindeki bir
kaç dönümlük tapularla yüzler
ce dönüme sahip olan dereb\!\•İ 
ruhlu insanlara yurdun her y~
nmda rasgelmez miyiz? B"rkac 
yalancı şahidin, ehlihib -e ismmi 
alan iki taraf g ir adamın tapuda 
hu~ut diye yazdı bir tepeyi, rle
reyı veya yolu kolaylıkla bin'er· 
ce dönüm öteye götürdük'erin · 
basit bir hadise olarak anlat· 
mazlar mı? Yurd<'a ~ ş~yle dur
sun, koca devlet idare in· n 
önünde aciz duyduğu bu gihi 
hadiselere göstcr·ıccek misa' •er 
binleri aşar. Bir dönümliik tapu 
ile yirmi beş h"n döni.imliik or
mana rnhip olanları. Sivrihis:Jr· 
da 700 <lönümlük tapu ile zapto· 
lunan 21 bin küsur clö.,üm!iik 
toprakları ve yine Sünnenecie 

Devrimi 
iki buçuk dönümlük ta'>u ile 
zaptedilmek istenen 40.000 dö
nümlük toprak, facialarını bu a• 
rada saymak doğru olmaz mı? 

Memleketin her t ~rafmd:ı 
mahkemeleri ic:g-ıJ e-ien torr4!~' 
kavgalarmnan cıkan vak'ala .. ı 
gözönünde t ·1tahm. Sö--en ocak· 
lar, ağhyan dullar ve yetimler 
ve hepsinin üzerind~ esen hu
zursuzluk havası; tize ancak 
toprak veriminin bir a11 evvel 
yapılması lüzumunu ihtar er·er. 

Mec. S. S. 

Sovyet Rusyaya 
Gönderılcn talebe 

Moskova, 7 (A.A.) - Na
zilli dokuma fabrikası müdürü 
ile 28 talebe Moskovaya gelmiş
ler ve istasyondaTürkostroy mü 
messilleri tarafından karşılan • 
mışlardır. 

Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin ~ 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

incir ise: sofra meyvası, Sti
ved denen. bir nevi komposto, 
kcyk, pudıng,. b.isküvi, şikora 
denen marul cıns1nden bir ncvı 
sebze ile döğütülerek kahve ye
r ine kullanılan maddenin ima
latında kullanılır. 

.Biz her memleket için, üzüm 
numar:ılanna istediğimiz vasf 
verebilmeliyiz. Mesela Ameri -
kada sattığımız 7 numaranın 
vasfı, Almanyada sattığımız 7 
numaranın vasfı, ltalyada sattı
ğımız 7 numaranın vasfı ayn 
ayrı olmalıdır. Bu suretle fiyat
larımız da başka piyasalara gö
re kontrol edemezler ve bize me 
sel§ Ingiltere yedi numarayı bu 
kadar şiline arzetmişiz, niçin I
talyada ayni numarayı muadil 
bir fiyata vermiyorsunuz diye
mezler. Bu sadece gülünçtür. 
Hamdolsun ki bu fikirleri ileri 
süren firmalar ne çok, ne de 
m\ıh1rnatr\cr. 

Birkaç ay evvel Türkofis İs
tanbul ve Ankaradan bazı amba 
Iaj nümuneleri gösterdi. Bura
da Kanada, Amerika, cenubi 
·Afrika gibi uzak memleketlerin 
mesela elma, armut.. gibi taze 

Şark 

is l 

Ti.lrk 

merkez eczanesi 

Borcu I 

Tuzun şi<irlctJi adale yl" rgun. 
~--...._., luı"runa k9rSı kullanılması sn.o .. 

aıenıınueryt:ın"?t:st: m:, · H vustra ı -
30.57,SO 

9,50 
0,90 
4.80 

AYDA Türk incirlerinden bu son 
maksatla kullanılanlar sade hur 
da kısmıdır. Diğer memleketler 
mahsutatının ise ehemmiyetli 
miktarıdır. 

Gerek üzüm, gerek incirin yu
karıda sayılan mahdut istihsal 
sahasına mukabil, bütün dünya
yı şomil bir piyasası vardır. Ve 
arsıulusal piyasada muamele 
gören her mahsul g ibi, modern 
ticaret, malların ambalaj muh -
teviyatı ve sıklet itibarile biri
birinin tamamen ayni tiplerde 
arzedilmesini icap ettirir. Mese
la Tiirk üzümleri bütün dünya
ya muhtelif numaralarla arze -
dilir. 

Her numaranın ifade etti<Yi 
t.' 

muayyen vasıf vardır ki alıs ve-
rişte, tühkimde esas olur. Bey
nelmilel piyasaya arzcdilecek 
b ir malı böyle sabit tiplerden 
yani standardlardan mahrum et 
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meyvaları da vardı. 
Bu nümuneleri tetkik edenler 

görmüşlerdir ki mesela elma 
sandıklan tekabül ettiği istan
dard vasfına göre tamamile bi
ribirinin aynidir. Üstelik her 
sandığın İ!;indeki elmalar ayni 
sayıda ayni büyüklüktedir. Hat
ta o kadar ki renkleri bile biri
birinden farksızdır. 

Bızde ôe bugün ihracat mal
lannda bu prensipleri temin 
mümkündür. Ve bunu temin e
deceğiz. 

* Son gelen istatistiklere göre, ge
çen ay içerisinde Mısırdan memleke
timize 10,252 Mısır liralık ithalat ya
pılmıştır. 

* Son günlerde Mısır Matbuatın
da Japon sanayii aleyhinde bazı neş· 
riyat görülüyor. Bunun sebebi. Japon 
cmteas•run gümrük duvarlarını aşa • 

KIRM ZI VE SiYAH 
Madame de Renal bu son ke

limeyi söylerken bir kat daha 
kızardı ve sözünü bitirmedi. Ju
lien sordu: 

- Buyrun, madame? 
Madame de Renal başım eğe

rek devam etti: 
-Bundan kocama bahsetme

ne lüzum yoktur. 
julien durdu, gözleri öfke ile 

parıldıyordu; başını ve omuzla
rını dimdik kaldırmıştı: 

- Ben küçük bir adamım, 
madame, dedi, fakat alçak bir 
adam değilim, siz bunu pek dü
şünmemışsın1z. Parama dair 
herhangi bir şeyi M. de Renal
den gizlemeğe kalkınca bir ıı
şaktan da aşağı olurum. 
Mad~e de Renal yerlere ge

~iyordu. J ulien devam etti: 
- Evine geldiğimden beri 

M. de Renal bana beş defa otuz 
altışar frank verdi, masraf def-

STENDHAL 

terimi kendisine de, herhangi 
bir kimseye de göstermeğe ha
z1nm; benden nefret eden M. 
Valenod'ya bile gösterebilirim. 

Julien'in bu hiddetli sözle
rinden sonra madame de Renal 
sapsarı kesilmiş, titremeğe baş
lamıştı :gezme bitinciye kadar 
ikisi de konuşmayı tazelemek 
icin bir bahane bulama<lılar. 
Gururlu Julien'in kalbinde ma
dame de Renal'e karşı aşk u
yanması gitgide imkansızlaşt1. 
Madame de Renal'e gelince o. 
Julien'e saygı bqğladı. ona hay
ran oldu; ondan azar işitmişti. 
İstemiyerek onun unurunu kır
mış olmasını tamir bahanesi ile 
ona en şefkatli, bin bir türlü ih· 
timamlar gösterdi. Bu hare· 
ketlerinin yeniliği madame de 
Renal'i sekiz on gün bahtiyar 
etti. Julien'in öfkesi kısmen ya
tıştı; J ulien, madame de Re-

H .. II 
llI 

28.ss ya gibi sıcak ve rütıılıetli bir fil . 
29,55 
94 25 ketle şeker kamışı yetiştiren ' Erıa " ni 

Sivas -Erzurum 
razi dahill 
Şm. 

lstik 
95·- çiftçiler yahut maclenlerne ça· 96.-

Şark 26.- lışan işçiler yorgunluğa karşı 
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rak Mı sıra girmesi ve yerli sanayiin 
sini baltalar bir vaziyete mey· 
rmesidir. 

himaye 
dan ve 

* v 
ristand 

erilen bir habere göre, Bulga· 
a Ayintap fıstığı zeriyatı yüz· 

de yir mi nisbetinde arttınlacakttr. 
aatin yapılacağı yerler tesbit 
tir. 

Bu zir 
edil~iş 

Mersin borsasında 

Dü n Mersin borsasında, 8500 
oza yedi buçuk kuruştan, 

n kilo buğday (Çukurova) 
i kuruş elli beş santimden, 

n kilo arpa (Anadolu) üç 
otuz santimden, 15 bin 

mısır. dan, üç kuruş yirnıi 
ntimden satılmıştır. 

kilo k 
10 bi 
sert ik 
60 bi 
kuruş 

kilo 
be ş sa 

nal'in yaptıklarında, şahsına 
karşı bir temayül sezmekten 
çok uz:ıktı. içinden: "iştl" zen
ginlerin hali! diyordu, insanın 
unuruna dokunur, sonra da may 
munca birkaç hareketle her şe
yi tamir edebileceklerini sanır· 
tar!" 

Madame de Renal'in bağn o 
kadar dolgun, gönlü henüz o 
kadar masumdu ki, Julien'e he
diye venneğe kalkıştığını, onun 
da bunu nasıl reddettiği - bu 
husustaki bütün kararlanna rağ 
men - kocasına anlatmaktan 
kendini alamadı. M. de Renal 
bu işe hayli içerled~: 

- Nasrl? dedi, siz bir uşak 
parçasının verdiğiniz bahşışı 
geriçevinnesine nasıl tahammül 
ettiniz? 
Madame ele Renal'in bu ''uşak,. 

kelimesine itiraza kalktığını gö
rünce ilave etti: 

- Ben. madame, dedi, mer· 
hum M. le prince de Conde gi
bi söylüyorum; o, evlendiği 
gün, mabeyincilerini zevcesine 
takdim ederken: "Bütün bu a
damlar, bizim uşaklarnnızdır" 

tuzu pek çoktanb~ri kullanırlar. 

Onlar yoruklukları vakit ya ha 
fif tuzlu süt içerler. y;ıhut tu ,..lu 
et konservesini suya batırarak 

hem o suyu içerler, hem de t"ti 
yiyerek kendilerini heslerler. 
Şu halele sporculara tu71u su iç
mek, yahut sadece tuz yutm- 1: 
tavsiyesi nazari bir söz <ieğil, n· 

zun tecrübelere clay;-nan pratik 
bir öğüttür. 

Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek srüvt", an, kannca, öriimcek ve 
bütün ha~aratı kökli nden keser yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve ocaların havasına ve tahtaların, duvarlar1n kenarlarına, arala
rın• boka, FAYDA lf'rpiniz, ve tahta kuru yuvalarını FAYD" ilt-
ahrip l"diniz. Bütün yu b~ muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 

edec-f'luiniz. Bilhaıısa apartımanlarda , mutfaklardıı yemeklerinizi 

Hekimlerden hazılan sıcak 

ülkelerde, sıcak mevsimlerde u 
zun yol yiirüyerek, sp:>rcu 'aı 

gibi. şicktetli hir adale yorg-1m· 1 

luğu ile karşılaşan askerlere de 1 

tuzlu su içirilmesi fovc1alt ola· 
cağını hatırlatmrktachrlar. 

t>rnldarınızı telvis eden hamam börekleri
ni, aptuanelerde, hamamlarda bulunan kü
çi:k böc-ı klf'ri, tırtılları kümes hayvanatında 

köpt klPrde bulunan pirf"leri, hayvanlarda bu
lunan genf'leri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
i zt>rindrki brhlları beh•me-hal FAYDA ilt> 
imha f'diniı.. Kutusu 30, büyük f50 kuruştur 
Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA PARA 
\ER~ E\ iNiZ tıs ri daha az olduğu haldf' 
ecnıbi malı diy,. fazla para koparmak ıstiyen
lerdı-n sakınınız. FAYDA imalim• nazaran daha 
kuvvetli ve daha ııc-uzdur. 

T1tklitlPrinden sakınınız 

Hasan Deposu: Ankara, lst•nbul, Beyofilu 

Lol m2n ~·ek ·m 

demiş. Besenval'in Hatıratında . 
buna dair olan parçayı ' siıc tle 
okumuştum, teşrifat hususui1da 
bu çok ehemmiyetlidir. Sizin e 
vinizde yaşayıp bir asılzade ol· 
mayan ve aylık, yıllık alan her
kes, sizin uşağınız sayılır. Ben 
gidip o monsieur julicn'e iki 
söz söyleyim, yüz frank da pa· 
ra vereyım. 

Madame de Renal titriyerek : 
- Aman dostum, dedi, hiç 

olmazsa u~aklarm önünde ol
masın. 

- Doğru, kıskanabilirler ve 
bunda hakları da olur. 

M. de Renal verecegı para· 
nrn, Julien'in aylığını kaça ge 
tireceğini düşi.inerek uzaklaştı 

Madame de Reni bir iskemle· 
ye yığıldı, eleminden bayılmış 
gibi idi! "Gidip ]ulicn'in unuru 
na dokunacak, · hem <le benim 
yüzümden!" İçinde kocasına 
karşı bir nefret duvdL. elleri 
ile yüzünü kacPadı . Bir daha o 
na hiç bir sırrını açmamağa ah 
detti. 

Julien'i tekrar eördüğii vakit 
titriyordu, yüreği o kadar da-

ralmıştı ki. ağzını açıp bir şey 
söyliyemedi. Telaşından onun 
ellerini tutup sıktı. Nihayet so 
rahildi: 

- Kocamdan memnun musu· 
nuz, dostum? 

Julien acı bir gülümseme ile 
cevap verdi: 

- Nasıl memnun olmam? 
·hana yüz frank lfitf etti. 

Madame de Renal ona tered· 
dütle baktı. Nihayet cesaretli 
bir tavırla: "Kolunuzu verin" 
dedi. julien onun sesinde ilk 
defa bu karlar cesaret duyuyor· 
du. 

Verrieres kitabcısı liberalliği 
ile tanınmıştı; bu kötü şöhreti 
ne rağmen madame de Renal 
.Julien'le heraher onun dükkam 
na kada~ gitmeğ'e cesaret etti. l O 
liralık kıtah alıp oğullarına ver 
di . Fakat hunların, ]ulien'in 
pek istediği eserler oldufunu 
biliyordu. Çocukların, daha clü~ 
kanclan çıkmadan, paylarına dü 
şen kitablar üzerine adlarını 
ya2malannı istedi . Madame de 
Renal bu suretle gönül almağa 
kalkışabilmiş olmasına sevUıir-

ken Julien de, bir arada bu ka· 
dar kitab bulunmasına şaşırmış
tı. Şimdiye karlar kitahcı dük
kanına, din işlerine bu derece 
yabancı bir yere girıneği gezil· 
ne alamamıştı; yüreği çarpıyor
du Maclamc de Renal'in kalbin
de neleı geçtiP.;ini tahmine ça
lışmak aklıııdan hile geçmiyor· 
du; zihni, din bilgilerr öğrenen 
hir gencin hu kitahlarrlan hir
kaçmı olsuıı ele gecirmek,ic:in ne 
yc.pması Hizım gektiğini araş· 

tırmağa dalmıstı. En son c;o
cuklara, Fraoche · Comte'de 
doğmuş meşhur asılzadeleı ta-
rihi üzerine kitabet vazifesi yaz
dmnak lüzumuna M de Renal'i 
kandırmanın biraz maharetle 
rnümkiin olabileceğini diişünclii· 
Bir ay bunun üzerindt. işleyip 
fikrini kabul ettirdi: hem de tvf. 
de Renal'in aklını buna o kanar 
vc:-tırmıştı ki. bir miiddet sonra 
onunla ' onusurlarken. asılza<le 
belediye reisi içip rnk d:ıha ağır 

[Arkası var 1 
N.ATAV 
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( ŞEHiRD(]tlSC~~~BfilliR GEZiNTi J 
Bazı Sokaklardan Geçerken, Bir nda 
Küçük Fıçıla tünde Dolaşan Fillere Dön üy 
işportacı bir m ini 

Bir harp rnalOlüne 

kurtaran bir kahramandır. 
"'ııo.ııı~öz yumamaz mıyız? 

P':l lloynuna iple bağlı küçük iş- ~ 
rtasını ikide bir mini mıni par rn ' · 

~ları ile düzelterek dolaşan 
b~r küçük çocuk, sanırım ki kah 
tı'r kahramandır, kah bir zaval-

dolaşanların veya tezkeresiz o -
'~""""'-.' nların işportalannı, küfeleri -

--~··"P' m ·· adere ederler. Nizamna. 

olur. 
Zayıf boynunun damarlarını 

:.er~ gere bağırarak çakı satan, 
:ıt satan ve bir çift k dura 
d'l nta:mdan bir kuruş, bir 

2 
1 le hır çoraptan yirmi para ka-
antnak için : 

b - Buyurun 
Uradadır! 

.. - En keskinleri bende bulu -
1.1urr.. 
b -k Bundan sağlamı Pariste 
.rO tur! 

...... -.. ç gUnde bir lir 
bir harb 

·r saniyede 
hk b.r 

) Diye haykırarak yolumu ve ile çalışan her bele ı ibı 
~~Unuzu kesen, kunduralarının yar satıcıları çok sıkı hı · zib 
l't anlan delinmiş, pantalonla altında idare etmeğe mec 
l>oYırtık, benizleri sapsarı şu iş- . Ve bu yüzden değil mi 
) rtacı mini miniler, durmadan çok sokaklarda onları hiç 
lc~an .beşyüz mumluk ampul ruz ve bir çok sokaklar 
d'~n bırer ışık bombasına dön- an onlar adeta ken -

1 ~diikleri kalın kristalli vitrin- "b u,, vakfedilmiş -
~~yanında aslan ağzından lermi 'bi durmaktadırlar. 
.;'1Ila kapmak ister gibi bir Bu, bele 
~re'tin, ne büyük biri cür'etin bik etf ği d 
l1 adesidirler? Ama ... Onlardan eseridir. 
rı~ka silkmemek hangi erin ki- Ve bu inzibat 

ır? · esas gütmektedir: 
}la lstanbulun insan geı:en hangı ı - Seyyar satıcı 
bi ı.~ vardır ki orada bunlardan nacakları yerleri tahdı 
~/1~e veya beşine rastlamadan onlan kontrol etmek imk 
Urumek mümkün olsun? rını çoğaltmak. 
liele bazı dar yollardan ge - 2 - Şehrin her tarafındaki ka 

~rken bu küçük tüccarların sey labalıkların bir Balıkpazan ve -
ar tezgahlarını devirmemek ya bir Y enicami görünüşü alma

:dişesi bizi az mı yorar? Bize masını temin etmek. 
sıkıntı mı çektirir? Güzel ... Bütün şu yukarıki sa-

\t Mısır çarşısıyle, Balıkpazan tırları bu işi az çok bildiğimizi 
~Yemiş arasındaki garip çık - ve esaslara hiç bir itirazımız ol
do zlann, o bitmez tükenmez madığım söylemek için yazdık. 
~ 1~baçlarm Labirentinde bu Fakat seyyar satıcıların bu 
~ simitçi, çakıcı, kaşıkçı r,üzden cektikleri azao az de • 
t!P· • ~· • u "' ~uuu . ~eyyal :::.aU~l l::ıUl:\.dh.ldl • 

lla" şatranç masasında taş oy- dan geçenlerin birdenbire his -
'1 bnaktan hiç te kolay değildir. settilderi bir ihtiyacı karşılaya
i ahmutpaşadan inip çıkarken rak para kazanabilir. Onları bir 
it~~. adeta bir sirk alanında yer-e sıkıştırdınız mı, ayni mey
biuç~k fıçılar üstünde dolaşan <landa veya sokakta, yirmi tane 
b r fıl mehareti göstermeğe mec simitçi, on tane kaşıkçı, altı ta-

Ur oluyor. ne fındıkçı veya lakerdacı birik-
llı Ama sanılmasın ki maksadı • ti mi; bnlarm topu birden hapı 
i ıı hu çalrşkan mini minilerin yutmuş demektir. Zira bunlar 
~Portalannı toplatmak ve on - yalnız o meydandan ve o sokak
tı rın kü~ük gölgelerini kaldı - tan geçecek hemşehriler arasın
,.~ların bozuk taşları üstünden da te~adüfleri bekliyecekler ve 

0
1 ektir. Hayır ... Biz yalnız alıcı bulabileceklerdir • 
İg~ann bir portrelerini çizmek Sattrklan eşya insanın mut
di tiyo.~; yoksa İstanbul bele - taka almağa mecbur olduğu, a
e[esını böyle bir gadre teşvik radığı mallardan değildir ki, 
, Ccck kadar onları didindiren her taraftaki müşteriler ayakla
~ ihti~acın cahili değiliz. Sap nna kadar gelsinler. Eğer bir a
~ henızli ve işportacı bir mini rayan olursa o da tabii bunlara 
kakla kenar"' mahallelerin dar so- geleceğine bi~. dük~ina dabve. -
'" rmdaa:i basık tavanlı bir recektir. Muştenler ancak hır 
aş de doğmuştur; öyle bir evde dükkana girerlerken gözlerine 
e!8ız geceler geçirir ve öyle bir bir işportacı ilişirse "belki daha 
ıe b~ayıf tahammüllü cılız ve ta- ucuz alırız,, diye ona bir bqvu -
lllakır kavak tahtası nasıl yıkıl- rurlar. 
)i .. tan kurtarırsa o da bir aile- lşte se}17ar ıatıcılan belediye 

;rıe korur, öylı; yaşatır. memurlarından korktukları, çe -
bir di~u. çok tahammül isteyen kindikleri halde üç günlük ka ·-
· deın dınmcden zorla a~ zançlanndan daha fazha olan ce
ÇiJı e~, onu 0 aileyi yaşatmak i· zalan göze aldırarak memnu 
d düenmeğe mahkiim etmek mmtakalara saldırtan sebep bu 
~ktir. Ve dilencilik hiç şüp- nevi müşterilere tesadüf etmek 
c1e b~ n~ bu kadar yorucudur, ne ihtiyacından doğmaktadır. 

ır ı Sokaklarda zaman zaman si-
hir dil lpc;>rtacıdan az kazanan .. ı'rlerimizi bozan köşe kapmaca 

.A .... encı vardır. ·' ı.. -~ua t d lar kovalamacalar da hep bu 
"""-.. ı.. .sta~bul belediyesi e yu"~den olmaktadır ve belediye 
hat""t~ırılenni sokaklannda ra-rahat dola§tırmak endişesi ıneınurları ancaık böyle yerleı ı " 

Cuzdan -~~1 j_ 91 0 l ... ·~ 

n...... ınühilr 

.. " • bu be, çocu!)ile bir karısını ae.çind:rmek için 
Çe.ııan bir vatandaşdır ki 1914 de hır babcayığ lti; 

Şimdi bir ı:ava.hdır • ., 

meler et sarihtir, söylenecek 
öz yo . Yalnız denebilir 

ki ha bir z h çocuğu SuJ • 
tanhama a 
ken görmemı ma 
balıkhanenin pis ulu 
ha bir köşesinde ba 
iki ayağı kesik bir ha ahl 
tünü şiddetli bir cezaya ç 
mamazhk etmek bütün bir be 
lediye sistemini altüst etmez. 

Zira lstanbulda bir gün için
de değil, bir saat içinde beledi -
ye memurlarının gözlerinden 
kaçan bir çok sahneleri tespit 
etmek pek kolaydır. Faraza alı-. ' 
nız sıze bir hammal vatandaş ki 

··nün en işlek saatında köprü-
n sfaltları üstünde. koskoca 

urta tabutu taşıyarak 
ek (Yan taraftaki 

res ak .) Ve dikkat edi -
niz yüz hş ve hatalı bir 
ış yapan endişesi var 
mıdır? Ne g 

Sonra alınız 
nün tam göbeğin e 
miin büyük merdiv · ön 
karınca gibi kaynaşan e 
satıcılardan bir sahne... eli 
taşınır bir çöp arabası ki i 
ınıf bir ticaret sokağının orta 

me 

a bırakılmıştır. Ya şu simit
e buyurulur? 
mşehri, ben elli adım 

elirken iki belediye 
n kovaladığı dört si-
bı ir ki belediye me

b nca iki sokak 
mitçi 
murları 
dolaştıkta 
eski yerinde 

gene gelmiş 

iştir . 
Halbuki bu 

lam olan simitçi 
. • o , . - ' · 
sinde balık kıza 

ı sapasağ-

malulüne tam bet lira 
zasına malolmuştur v 
üstelik zavallmın kızannı 
lıklarmı memurlar denize 
rttüşlerdir. Ayni memurlann 
geçirdikleri ikinci sudu ise k' 
dir bilir misiniz? Yedi yaşında 
bir çocuk ki ka(arken kösteklen 
miş ve burunüstü yuvarlandığı 
yerden müthiş bir cinayet yap -
mışmış gibi kaldınlarak meç -
hUI bir semte götürülmüştür(!) 

• Haydi cezayı anladık .•. Ama 
b~n gözümün önünde bu nar' gi
b~ kızarmış balıkların niçin de
nıze döküldüklerine bili ala1 
erdiremiyorum. 

Memurlar uzaklaşmca, otur
duğu küçük iskemlenin üstün • 
de şaşkın şaşkın etrafına bala -
nan Harp maUUü acı acı iç geçi
rerek ne dedi bana bilir misiniz? 

-WBey beyi- dedi -To -
pall!g~ın .bugün gene cere -
mesım çektim. Çanakkaledeki 
bacaklamn olsaydı güç tutar
lardı, bu memur beyler beni 1 

. Dem~k. oluyor ki bu kontrol 
h~ç de ıyı tatbik edilememekte
dır. Bence memuralnn kalaba _ 
lık sokaklarda cimkana yanşı 
yap1;11~la~a hiç lüzum yoktur. 
Bu ışı. belli etmeden bir zeka o
yun.u ıle yapmak yani üniforma. 
ıı. a1a.nl~r kullanılacağına bu va
zıf eyı sıvil memurlara gördür -
mek daha kolay ve daha faydalı 
olur. 

• 1915 te Çanakkalede Kanhde 
red.c 9 uncu fırkanın 27 inci ala
r.ı ı~.e taarruza kalktığı gün 3 
u~~u derecede bir maliU oJan 
Turk . İrfan ile Karagum" ... " ,, w' ruı<te 

.: :. . .. s~kagmda 7 numarada 
kF~lt.ub~~ .hır. büyük babayı ve 

ı ı ıt ~nı bır türlü tedavi etti
rememış bir anayı doyuran 
b~ş Y a ş 1 !1 d a k i Türk Rece
bın bu cemıy:tten bir parça şef
kat beklemege ve böyle mina
lan pek derin olmayan hatalar 
için yüksek cezalar vermemeğ,. 
haklan vardır. 

lşte minimini işportacı br 
için zavallıdır. 

Nizorneddln NAZ 1 F 1 

.. 

l 

bacaklar1nı kaybeden harp malOIU irfana olmuttur. 
memurları ile kısa bir kllte kapmaca oynamıt 

ra eski yerine dönmUtlUr .. ,, ' 

•· .. Ve f~ra7a ;kf~ci sımf bir tfcpref sok~Oında gUpegllndUz orta devi 1 d 
bır tanzıtat ar.abasına tesadüf etmekten daha kolay n r edr e?n ka.ma 

• var ır .. 
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HiKAYE 

Mayısın 
Son Gecesi 

r .. ,.,.,o~ ü.o'~r 
,~-v ı ~ ı~ •·>il> il!' 1 
~ E;1le1)Meler 

Bu Seferde "Şu iki İtalyan Kızından 

Simone Maillan her gece, baş 
ucundaki elektrik lambasının 
düğmesini çevirdikten sonra, o
danın içine dolan karanlığa göz
lerini kapayarak hudutsuz bir 
hulya alemine dalardı. 

Aşk, Kıskançlık, 
Birini Seç!,, Diyorlardı Genç kızın hayatı, bu sıralar

da inı;anr haki1'atin acı çehresi
le karşılaştıran yollardan ziya -
de, rengarenk hulyalara giden 
çiçekli yollarda geçiyordu. 

Hayal Ve inhisarmıdır? 

" Tarant hUkUmdarmm kız kardeşi Sinyor1na lzabella Orslni del BAza'nm 
güzelliğini ned.m:eri methede ede b.tiremiyorlardı •. ,, 

Papaslar ona gene debdebeli 
bir evlenme ayini yapmışlardı: .. 
Bu sefer de Midilli gençlerinin 
gözlerinde çılgın bir kıskançl1k 
fezer gibi olmuştu. Gelinlik el
bisesi içinde Katerin öyle güzel
leşmiş, öyle güzeİeşmişti ki .. 

Of.. O günü de hasretle anı
yordu şimdi. 

Midillinin o bulunmaz güzeli
ni <le tali ~ok gö.n.ıiiştü. O da 
tJpkı Mağdalena g '.bi evle:ı'lle 
sinden bir sene sonra göçüp git
mişti. 

Zavafü Kateı!,.,.a ! 
Bal ayını geçinne k için J,,im· 

ıııye gitnlişlerdi. Limni adası
nın Paleokastrosuna. 

Fakat iki ay ya sünnli~ ya 
:::iirmemişti bu ha~ ayı .. Ve bir 
2iin Limni acJasmı hiç beklen-
~ . 
medik b"r anda 1 :irk as1<r:ı1erı 
gr.Jip mulıasara et~;.işlerdi. 

Ah bu Türkler! Onların ka
thnlara kaışı olaıı :..:mmez ~evgi
?erini, ghzel kacmı:.ıra karş· ,,_ 
lan tutkunluklarını 18tin ve rum 
kv:la:::J o kadar iY: l'ilirler'l• ki. 
F ~terin P<ileokastı ınun 7artmı 
kendi kalbinin ve :'P:ldi geıclli
ginin Türk erkekuğ'ne esir C\1 
ması şeklinde taban ül etnı\ş ve 
f.diba öyle saf lam bir :evg1 c:av· 
lrtine tahammül c<.!.e·ııiyec~{oin
, l<'n korkmuştu. K.:.ı kmuş V(' bu 
ı crlnı yüzünden smm ıp solara1:, 
gocüp gitmişti. 

maz haberler yağdırırlardı: 
Kostantin lzabella'yı çıldıra

sıya seviyor diye ... 
Ve o zaman kız kardeşinin 

parlak bir istikbali olmasını is
teyen Tarant hükümdarı da ü -
mitlere kapılır ve çeşit çeşit he
diyeler göndermeğe başlardı. 

"Del Baza ailesinin büyük mi 
safirperverliklerinden daha faz
la istifade etmekten çekinmesi 
bu yüzden olmuştur. lzabellaya 
aşık oluvereceğinden korkmuş 
ve bir an evel taranından uzak
laşmak ve kaçmak istemiştir. 

Maamafih onun güzelliğinden 
bahsedenler Venedik hükfuneti Çok sevdiği bir nedimi vardı 

Dıraga otlunun... AOuıa -r'""n
çes derlerdi. Aşağı yukarı ıten-

-reı"!S'l. """ ....... r~a.1.°111111. n.a:~a 

di yaşında olan bu nedim, Orsi
ni del Bazo'ların bir müddet mi
safiri olmuştu. !zabella adım i
şittiği zaman Kostantin onun 
sözlerile kafasında çizilen por -
treyi canlandırırdı. 

Françes'in söylediklerine ba -
kılırsa izabella di Orsini'nin Ta
rant'lılar :Meryem ana kıyafetin 
de bir resmini yaptırmışlar ve 
büyük kiliselerindeki mihrabın 
yanma asmışlardı, hem de altın 
bir çerçeve geçirerek ... 

"llahi bir güzelliği vardır bu 
kızın ... " demişti Françes ... Ve 
hala, Bizansa geldiği günden -
beri fırsat düştükçe bu cümleyi 
tekrarlamakta idi. 

Izabella'yı bir Venedik asıl
zadesi almak istemişti. Fakat 
Ven('dik hükumetinin reisi olan 
Foskari buna şiddetle mani ol -
muş ve hatta bir çalımına geti
rerek bedbaht asılzadenin izini 
de kaybettirmişti. Bunun sebe
bini Françes şöyle anlatıyordu: 

"- Foskari ona kendi kızını 
vermek niyetinde idi. Zaten bu 
yüzden kendisini Adriyatik fi -
lolanndan birine amiral tayin 
etmişti. Tarant hükümdarının 
kız kardeşini işte o zaman, l tal
ya 'nın cenup kıyılarında bir do
laşma yaparken görmüştü bu a
sılzade... Ve candan, yürekten 
vurlumuştu.,, 

Gene nediminin sözlerine ba
kılırsa bu ilahi güzel kızın bir 
d~ i~~hi .. ses~. vardı ki işitenler yü 
zunu gormuş olanlar kadar kuv 
vede aşık oluveriyorlardı. Ve 
yalnız Tarant'ta, Venedik'te 
değil, ve hatta Ege adalarında 
bile onun için yapılmış olan şar
kılar söyleniyor ve İtalyan de
Iikanlıları!lm onun adım duy -
mayanlara da duyurmuş olmak 
için yaptıkları besteler ağızdan 
ağıza dolaşıyordu. 

hiç fena bulmayorlardr. 
Sonra ... Portekiz kralının sa

rayında da evlendirilecek güzel 
bir kız olduğu kulaktan kulağa 
işitiliyordu. Bu da bir cenup La 
tin'i idi ki, onu alacak bir Bi -
zansh prens için Portekiz kralı 
Piyerin hazinelerinden istifade 
etmek te mümkün olabilirdi. 

[Arkası var l 

Günde 
20Kaza1 

Tramvay 'kazalarının onune 
geçilmesi için, arabaların kapı
larında merdivenleri de içine a
lan parmaklrklar yapU.ıyor. Bun 
larm bütün arabalara tatbiki ka
rarlaştırılmıştır. Şimdiye kadar 
da beş arabaya yapılmıştır. Gün 
de <190) kadar araba işliyor. 
Şirketin mevcut arabası (300) 
dür. Her kapı (50) liraya mal 
olmaktadır. 

Kapıların açılıp kapanması, 

için, biletçilere, birer muavin 
verilmesi için, şirketler komi
serliği, şirket nezdinde teşeb
büsler yapmıştır. Bu muavinler 
yalnız istasyonlarda kapılan a
çıp kapayacaklardır. 

Yapılan istatistiklere göre, 
büyük, küçük günde (20) kaza 
olmaktadır. Bu kazaların bun
dan sonra, önüne geçileceği ti
mi t ediliyor. 

Ekmeği ucuz
latmak için .. 

izabella Sinyorina yanık yüz
lü ve çok büyük mavi gözlü bir 
kızdı ki. Dğil kam kaynar bir 
genci, iki ayağı çukurda bir ıh
tiyan bile baştan çrkarabilir<li. 

Daha kimseyi sevmemiştı. 
Daha evlenmemişti. Fakat hiç 
büphesiz onun için de sevmek 
ve evlenmek mukadderdi. An -
cak hayalinde seveceği ve evle
neceği adamın kat'i tipini tes
bit edemiyor, tanıdığı gençler
den her birinin siması birer bi
rer gözlerinin önünden geçiyor, 
lakin bunlardan hiç biri tam bir 
vuzuh alamıyordu. 

Sayfiyelik bir yerde mükellef 
bir köşkte oturuyorlardı. Genç 
kız hazan odasının pencereleri
ni açarak, uzaklara bakarak 
gözleri dalardı. Uzaktan bir ka
dın kahkahası duyarsa hemen 
doğrulur, bir kuş cıvıltısı işitir
se düşünceye varır, hulasa baş
kalarının toprağın her köşesin
den taşan saadeti zehir damlala
rı gibi kalbinin boşluğuna akar
dı. 

• 
Bir gün arkadaşlarından 

Therese Darnis'in ziyaretine 
gitti. Dereden, tepeden, moda
dan, aşktan bahsettiler. The
rese Darnis yeni evlenmiş bir 
kadındı. Kocası eti ile, kemiği 
ile karşısında duruyordu. Sevı
şiyorlardı. Bir aralık Therese 
dedi ki: 

. - Sen mayısın son gecesine 
ınamr mısın? 

Simone şaşırdı : 
- Mayısın son gecesi ne de

mek?. 

- Anlatayım. Ben daha ni -
şanlı değilken, günün birinde na 
a.ıl ı..-.: • ...J..-- • .. ~d·---

merak ederdim. Gözümde seve
bileceğim tam bir erkek tipi 
yoktu. Tandığnn erkeklerden 
de kime baksam, mutlaka birin
de zevkime uymıyan bir kusur 
buluyordum. 

Bir gün tıpkı sana sorduğum 
gibi, bana da sordular: 

- ·Sen mayısın son gecesine 
inanır mısın? dediler. 

Ben de senin gibi şaşırdım. 
Sordum. Anlattılar: mayısın 
son gecesi yatmazdan evvel yas
tığın altına kırmızı gül koy,o ge 
ce sol tarafına yat .. Karşında bir 
hayal belirecektir. Bu hayale 
dikkat et. tşte senin evlenece
ğin delikanlı, böyle bir delikan
lı olacaktır. 

Simone bir kahkaha salıver
di:· 

-. Korkarım dediklerini yap
tın. 

- Doğrusunu istersen yap -
tnn. O gece karşnnda bir hayal 
gördüm. Hakikaten kocama ben 
ziyen bir·hayaldi. 

• Simone Meillan köşke dön-
dükten sonra, kırmızı gül göz -
!erinde canlanmağa, mana alma 
ğa başladı. Gerçi böyle itikatla
ra hiç inanmıyordu. Fakat ya
pılacak tecrübe zararsız ve ma
sumane olduğu için, o gece tat
bikine karar verdi. Bahçeden ge 
çerken kınnızc 6ir gül kopardL 
O gün mayısın son günü idi. Za
ten Therese son günü olduğu 
için kendisine kendi tecrübesini 
tavsiye etmiş değil miydi? 

Gece yatağa girdiği zaman, 
kırmtzr gülü yastığın altına ko"
du, elektriği söndürdü, soltara
fına yatarak kendi hulyalarma 
daldı. 

Kıskançlık, ümitsizlik, hayat 
ve inkisar .. Aşk zaten bunlar
dan başka nedir ki? .. 

Ankara'dan "ümit,, imzasile 
bize mektup yazan genç, aşkın 
bütün bu tatlı ve acı safhalarını 
tatmış. Uzun mektubunda neler 
çektiğini anlatırken diyor ki: 

"Onu bir arkadaşnnla bera
ber, yolda tamdık. Uçümüz ge
zintiler yaptık ve nedense o be
ni tercih etti ve ben ad:adaşımı 
feda ettim. Fakat bu k::ıdın be
ni kıskandırmak için her şeyi 
yaptı; mazisinden bahsetti. Be
ni kahreden sırları bana açtı ve 
nihayet benim feda ettiğim ar
kadaşla konuşmıya başladı. Bu
na rağmen büyük bir teslimiyet
le kollarnnın arasına kendini bı
rakarak öyle için için ağlayışla
rı vardı ki.. Ona inandığım ve 
inanarak sevdiğim sıralarda ar
kadaşım, onu beraber tanıdığı
mız ve bugün hala ikisi arasın
daki münasebtin şeklini bir tür
lü tayin edemediğim arkadaşım, 
beni kudurtacak, kıskançlıktan 
delirtecek roller aldı. Böyle bir 
anda ondan kaçmak, onu unut
mak kuvvetini kendimde bul
dum. Fakat geldi, beni buldu. 
Bana karşı zayıf göründü. S9n
ra bana karşı fazla zayıf görü -
nerek benim kendisinden soğu
yacağnndan korktuğunu söylü
yordu. 

Bir gün sokakta onun gitmek 
istemediği bir yere onu sürük
lemekte ısrar ederken bir arka
daşımla görüşmemden istifade 
ederek kayboldu. Hak verdim, 
kendisine bütiln hatıraları iade 
edeceğimi söyliyerek son bir 

~ll}:aYlrt'ng~ 
Çifnkü, Ankaraya geldim. Ay
lar geçti. Uzun zaman manasız 
bir gurura kapılarak ona mek
tup da yazmadım. Günlerce ak
lıma gelmiyor, fakat hazan ne 
yaptım? diye kendimi yiyorum. 

HALA KIRILMAYAN 
BiR REKOR 

19 ı 2 denberi hala kınlmamtş 
bir rekor var. Bu rekor Poliken 
isminde bir Fransızdadır. Bu 
Fransız 3 ikinciteşrin 1912 de 
suya dalmış, 6 dakika, 28 sani
ye su içinde kalmıştır. O zanıan 
bu zata "Tahtelbahir, ,diye ad 
takmışlardı. 

sik bıyıklı, irice kemikli, sarışın 
bir genç hiç sessiz sadasız ken
disine bakıyordu. Simone göz -
lerini bu hayale kapadı ve uyu
du. 

Sabahleyin uyandığı zaman, 
yatağında doğr';1ldu. Hala gece
ki hayal gözlerınden gitmemiş
ti. Kırmızı· gülün. bu kadar es
rarengiz bir sıhrı olabileceğine 
bir türlü inanmak istemiyordu. 
Artık zihninin bütün rahatı kaç 
mış gibiydi. 

O sırada hafifçe titredi. Oda
nın açık penc~resinden içeri gi
ren sabah serınliği vücudunu ü
şütmüştü. Fakat acaba yatar
ken pencereyi kapamasını unut
muş muydu? 

- Hayret, ben yatarken ka
patmıştım. 

Pencereyi kapatmak için a· 
yağa kalktı, sırtına bir penyu
var aldı. Ancak o zaman odanın 
içinde ac.ayip bir değişiklik sez
di. Sankı içeriye yabancı birisi 
girmiş gibi .. 

Derhal bir şüphe zihnini oya
ladı .. Çekmelerini dolaplarını aç· 
tı. Bır de ne görsün? Ne kadar 
mücevheratı paralan ipeklile-. ' ' n varsa, hepsini de almışlardı. 

O zaman, gece karyolasının 
ayağı ucunda gördüğü hayaletin 
müstakbel kocası değil, hırsız 
?lduğunu anlamıştı. 

Birçok aşk maceraları böyle 
başlar, böyle devam eder ve 
böyle biter. Bazan bir mektup, 
hazan şiddetli ısrarlar, unutul· 
mıyan sevgilinin gururunu ok· 
şıyacak ricalar her şeyi tazeler, 
hatta kuvvetlendirir. En kuv· 
vetli aşklar, böyle hadiseler ve 
böyle inkıtalarla devam eden· 
terdir. Fakat "Umit,, eğer bu 
aşkta hiçbir ümit görmüyor ve 
onun devamından çok muztarip 
oluyorsa tazelemek teşebbüsün· 
de bulunmasın. Çünkü böyle in
kıtalardan sonra zevkin olduğU 
gibi acının da en kuvvetlileri ha· 
zırdır. 

• Karilerinizden A. Faruk U-
mar imzalı mektubu bir kelime· 
sini değiştirmeden kaydediyo· 
ruz: 

"1 7 yasındayım, tanınmış bir 
lisenin 10 ncu sınıfındayım. 
Mektepte çalışkan bir talebe o
larak tanıhxorum. Ailevi vazi· 
yetim fena tteğil. Fakat sinema· 
ya çok düşküı:ıüm. Haf tada mut 
laka 1, 2 film görüyorum. Bir 
Amerikalı yıldıza gönül verdim. 
Ondan bir türlü vazgeçemiyO"' 
rum. İstikbalde iyi bir mühen· 
dis olmak fikrinde idim. Fakat 
maalesef bu kadm fikirlerimi alt 
üst etti. Bana ne akıl öğretecek· 
siniz? 

Daha 17 yaşında, ve daha li· 
se talebesi olan Faruk'a, Holli· 
vudlu bir artistin beyaz perde· 
deki hayaline aba yakmış olma
sına ne akıl öğretelim? Eğer 
yanımızda olsaydı, lnılağını çe· 
ker: 

- 1 7 va11.mda aba vakmak ol· 
nıa.ı... uiıı\..-ıila ufi.l~ı;ı.1ıtı1 ııu:r"1:.4•u•"' 

aşık olmak, hayale kapılmaktan 
başka bir şey değildir. Haydi, 
der:;lerine çalış, iyi bir mühen· 
dis olmıya bak .. Yoksa kaldırıın 
mühendisi olursun ha .. der, ge
çerdik. 

Türk - Fransız 
Mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Fransız mah 
kemesinde dün 36 davanın mü• 
rafaası yapıldı. Bunlardan 12 
sinden davacılar ferağat ettiler. 
6 sı hakkında ademi salahiyet, 
4 ü hakkında red, 12 si hakkı:1-
da da talik karan verildi. 

Abdülhamit veresine ait dava 
neticelendi. Mahkeme ademi 
salahiyet kararı verdi. 

Dün görülen di~er davalarda 
Türk hükumetinden istenen taz 
minat miktarı 156 bin lira idi. 
Bundan başka Madam Jipontiye 
isminde bir kadın, bir gemisinin 
Boğazlardan geçerken durdu· 
rulduğunu, bu suretle zarar gör
düğünü iddia ederek 1,300,000 
frank istiyordu. Bu dava da red
dedildi. 

Papa Dimitriyo isminde bir 
şirket te, lzmirdeki tütiln depo
larından dolayı (22,700) lira is
tiyordu. Bu dava da reddedildi· 

Fransız mahkemesi reisi A
ser, bu akşam memleketine dö
necektir. Mahkeme heyeti aza " 
lan da yarın gideceklerdir. 

Fransız mahkemesinde görÜ .. 
lecek 12 dava kalmıştır. Bunla! 
önümüzdeki teşrin evvelde biti
rilecek, mahkeme tasfiye edile" 
cektir. 

Mektebe gitmiyen çocuklsr 

Tabii ağabeyisinin arzusu ye
rine gelememişti. Sekizinci lyo
vannis ne pahasına olursa olsun 
Kostantin'den bir döl almağı 
kafasına koyduğu için gene bed 
bahtı rahat bırakmamıştı. Ara -
dan bir iki ay geçer geçmez ko
nuştuğu herkes, bütün arkadaş
ları nedimleri Tarant hüküm -
dar;nın kız kardeşi İzabella Or
sini del Baza'yı methe başlamış
lardı. Bu, ağabeyisinin irade ve 
telkinleri He başlamış bir propa
ganda idi. Fazla olarak İmpara
tor lyovannis Bizanstan gön -
derdiği kuvvetli bir sanatkara 
bu kara saçlı ltalyan kızının bir 
minyatürünü de yaptırmış ve 
bunu yakut kakmalı bir altın 
çerçeveye geçirerek kardeşine 
hediye ettirmişti. Kadınsız ge
çirdiği yalnızlık gecelerinde 
Kostantin Dıragazes'in ara sıra 
bu yakutlu c,:erçeveyi eline aldı
ğı ve şöyle bir baktığı olurdu. 
O zaman gözleri kapı aralıkla -
rında ve kulakları kirişte olan 
nedimleri bunu türlü türlü tef
girlere kalkışırlar ve sağdan sol
dan Vilaheme'ye biribirine uy-

Ve Françes itiraf ediyordu 
ıki; 

Belediye, ekmeklerin narh ü
zerinden satılmasında ısrar edi
yor. Narhtan aşağı satan fırın
cıların, halitaya riayet etmedik
lerini iddia etmektedir. Beledi -
ye halkın daha ucuz ekmek ye
mesi için narhın indirilmesi yo
lunu temine çalışacaktır. Bunun 
için de, mevcut (205) fırının a
zaltılması düşünülüyor. Fırınlar 
azalınca, büyük mikyasta iş ya
pılabilecek, ekmeğin maliyiet fi
yatı dUşecektir. 

Dışarıda hafif bir mehtap 
vardı. Yatağın ılıklığı içinde gü 
lün kokusu daha ziyade kendini 
bırakıyordu. Simone dalıp uyu
mak üzereydi ki, birden bire ya
tağının ayak ucunda bir insan 
hayalini gördü, Orta boY.lu, ke- SEM 

Tahsil çağında olup mekteP" 
te okuyan talebe sayısının yiil .. 
de 73 olduğu anlaşılmıştır BıJ" 
na göre yüzde 27 nisbetınde tS" 
lebe mektebe devam etmemek " 
tedir. Bunun iki sebebi oldu~ 
ileri sürülüyor: Biri talebenııı 
sıhhi ahvli, diğeri ailevi zaruret" 
!erdir. 
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Bugüne kadar gerek plafon 
~ gerek kontrakt biricin ana 
'.2g~lerini gösterdik. Bu ana 
ızgıleri öö-renenler artık bı i; 
:nayabilirfer. Fakat bu, brici 

1 0Ynarlar ve briç ustası olur • 
;: demek değildir. Erici az çok 

' 
1 oynayabi mek için, bu oyu • 
.tın bir çok inceliklerini, tef er
<ıtını öğrenmek lazımdır. 

Deklarasyon 

Briçte deklarasyon, iyi oyna
ak kadar mühim bir şeydir. 
lyi deklarasyon yapmak için 
ekıarasyonunun esaslannı mut 
a~a iyi bilmek, yani bir usnlc 
agh olmak lazımdır. usul, art· 
t'ttıanın nasıl yapılacağını an • 
tır, ortaklar arasında iyi an • 

aşınayı temin eder. Eğer dek • 
tasyon bir takım esaslara bağ
ol~ayarak yalnız oyunc~ların 

1 
sı mantık ve hislerine hıra -

?llrş olsaydı, taahhüt edilen 
~ ~k ve adetler, gelişigüzel ya
~ ?llış şahsi fantaziler olmak • 
n kurtulamazdı. 

k, Bununla beraber bir usUl ta -
~p etmek demek, oyuncuların 
r <lntık, hesap ve tecrübesine ih
~Yaç göstermeden deklarasyo • 
d u otomatik bir şekle getinnek 
~?llek te değildir. Filhakika o
\> nun şekilleri o kadar değişik 

0 
e hazan o kadar anormaldir ki, 

ltcYuncunun k a i d e ve usulleri 
d ndi mantık ve zekasına uy • 
Urınası lazımdır. 

Elin kıymeti 

f bcklarasyonun birinci gaye
~, arttırmalann bütün safhala-

nda, elindeki kağıtların kıy -
Ilı. Ctini tam olarak tayin edebil
.. ektir. Çünkü biribirlerine ka
~larının kuvvet ve şekillerini 
1,}atabilmekledir ki iki ortak, 
.. ~~tlan birleşince en uygun dü 

t, 
• • .. " &. ..... 

d ~ir eldeki a y n 1 kağıtlara, 
k 0grudan doğruya renk söyler
~n, arkadaşının deklarasyonu -
f Yardım ederken, hasım tara
f ln deklarasyonuna karşı müda
~aa vaziyeti alırken ayn ayrı 
tı~Ytnetler vermek lazımdır. Ay
ı,. 1 ~ elin kıymeti yukarıdaki üç 
a~ı?'ete göre değişir. 

d ~ır elin kıymeti, doğrudan 
ı:~ruya renk söylenirken nasıl 

:Yın edilir? 
\> Bu kıymeti gösteren Uç şey 
ardır: 

ıı·· l - Her hangi bir rengin o • 
Orleri. 

ı_., 2 - Deklare edilen rengı' n 
ltij "k çu kağıtları. 
~U~ .. - Diğer uzun renklerin 

• uk kağıtları. 
oıı ~vvela her hangi bir rengin 

orierinden bahsedelim: 
les~~ kıymet, bir ihtimal mesc
~a 1b~r. El yapması diğer bir vc
Ye ır kaç onörün bulunduğu 
i:it re. b a ğ 1 ı bulunan onörlere, 
ıll ckı onörlerin basımlarda bu .. 
ttı:~uğu farzedilerek bir kıy -
da r Verm~k lazımdır. Hasımlar 
ttı·· arzedılen bu onörlerin <le 
t~a!t.tarafa düşmüş olması ih
İtin ~1• ıkiye karşı birdir. Bunun 
llas ır rengin Ruasının soldaki 
oılll llla ~eğil sağdakine düşm~ş 
oıd a__sı ı~timali ikiye karşı bır 
\>c ~gu için, o rengin eldeki As 
illet aınına bir buçuk Löve kıy· 

/\ V~rilir. 
bll §agıdaki cetvelde onörlere 
tir: esasa göre kıymet verilmiş-

1\.s R 
/\s' ua, Dam 
1\.8' :ua, Vale 
l\a' ua ) 
~~Don· v a1e > 
/\ ' am, Vale) 

3 Löve 
2 Löve 

2 Löve 

~~·Dam ) 
/\sa, Dam, ı o) ı 1/2 Löve 
/\s' Vaıe, 1 O) 

~Ua ) 
~ua' Dam ) 
~u ' Vale, uf~k) 

ı Löve 

ba a, Ufak ) 
l'~' Vaıe, ufak) t/2 Löve 

}~tıtıa~Ualar, yanında uf"k 
er (h bulunan dam ve vale • 
~afif kıYmet) ve iki (hafif 

t) takribc~ yarun Löve 

ço~JBiltt 
------

BÜYÜK 
KURAN 

BiR DEVLET 
MOGOLLAR 

- Bir lama rahibinin hususi dok
toru. Lama dini, dünyada en az 
tetkik edilmit bir dindir. Tibet 
te Buda mezhebi ile orada ha
kim olan kadim mezhebin ir.ıan
lanndan çıkmıştır. Mabette 
günde üç, dört defa iyin ya: ıl
maktadır. Bu mezhepte rahip 
bizzat Allah tekline girerek 
kurban kesmekte ve ayinde in
san kemiklerinden aletler kul
lanılmaktadır. Rahip sağ elinde 
ebediyetin ve insani prensibin 
timsali olan baltayı ve sol elin
de de, ilim ve kadını temsil eden 
bir çanı tutmaktadır. 

T org ut kabilesi prensinin kansı ile birlikte bir 
resmi. Torgutlar Mogolların garp gurupuna da
hildirler. 1771 de büyük bir faciaya maruz 
kaldılar. 17 nci asırda Kalmük admı taşıyan bu 
kabileler, cenubu garbiye doğru uzanarak Vol
ga ya kadar gitmişlerdi. Bugün Volgada bun-

lardan 130000 kişi mevcuttur. 

Bundan yedi yüz yıl önce bir ~ 
adam ve bir ulus, görülmemiş 
bir meharetle acuna hakim ol • 
muştu. Bu ulusun hakimiyet~ 
Çin, Kora, Mançuri, HindistTa. · 
nın hemen büyük bir kısmı, ı
bet İran, Kafkasya'dan ta Rus
ya,' Lehistan, Şlezya'nm bir kıs
mı, M cran, Macaristana kadar 
uzanıyordu ... 

Bu memleketler. komşu mem
leketlerin bildikleri gibi at, k? • 
yun, deve sürülerile, rençb~rlık
le iştigal eden gayet sade bır ha 
yat süren bir ulusun ~dare ~e ha· 
kimiyeti altına ginnışlerdı. Go-
bi çölünde ve civannd~ :>:erleşen Bir Çahar Monıol km 
ve burada hayvan yetıştıren ~a-
bile Mongollardı. 1155 senesın- mişti. Bunun ismi Timoçin veya 
de Mongol kabilele~~nin başka • Cengiz han idi. Timoçin babası 
nmın bir çocuğu dunyaya gel • öldüğü zaman oniki yaşında idi. 

sayılmalıdır. 
Bilenler için 

• R f0 .9 
•• o 3 

+ a D 10 1 

• Ud 

• ,.3 o··s • o f ıo ' 1 O E • • 1 1 

+• +•'5' 
• o ., ıo s s • • a a ı 

•• o'' 1 .. ~ 
+ 1 ' 8 3 
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Kağıdı (S) vermiştir • 
(S) dört kör taahhüt etm:ştir 

(O} oyuna sırasile pik dam, 
vale ve onluğu oynayarak baş -
lar. 

(S) üçüncü piki keser. Tren
den bir tek Löve kaybetmemek 

1 
şartile taahhüdünü yerine geti
receğini görür. Fakat trefl vale
si hasımlardan birinde üç yanlı 
çıkarsa taahhüdün yerine geti
rilebilmesi için ($) nin ya Mor
da Rua ve onlu, ya elinde As ve 
dokuzlu muhafaza ederek has -
mın trefllerini çatal altına al • 
ması lazımdır. 

Diğer taraftan eğer (S) has
mın kozlarını bitirdikten sonra 
trefl oynarsa, elinde trefl valesi 
üç yanlı bulunan hasım, trcf'in 
ilk Lövesine en küçük trefli 
vermemek suretile (S) yi alda
tabilir. Mesela (E), ilk Lövede 
Ruanın üstüne trefl yedilisini 
verebilir. Fakat bilakis, (S) 
koz oynamadan evvel bir defa 
trefl oynarsa, hasımlar biribir -
terini şaşırtmamak ve biribirle
rinde trefli kesebilecekleri zan
nını uyandırmamak için en kü-

Sümer prensinin iki çocuğunun m~rebbii ~e hizmetçisi ile 
birlikikte alınan bır resmı 

Reşid olmadığından kabileler o
na itaat etmediler ve hakimiye
yetine girmediler. Timoçin otuz 
üç yaşına basınca, bu kablleleri 
cebir ve kuvvetle itaati altına al-
..ı. ~· ~"' ........ c1;,.<> ... 7o.p~•sı. o.kın-

larla. biribiri arkasından bir ka
bileyi, bir ulusu, bir hükumet= 

T orgut prensesi çocuğu 
emziriyor. 

mağlUp etti. Nasılsa orta ve 
garbi Avrupa onun istilasından 
masun kalmıştı. 1241 de Mon -
gollar L i t. g n i z yakınındaki 

çük trefllerini vermek mecburi
yetindedirler. 

Bu suretle (0) trefl altılısı -
m verince (S) hasımlarda bulu
nan küçük treflleri hesap ede -
rek trefl valesinin (E) de dört 
yanlı olduğunu anlayacaktır. 
Bunun için valeyi ezmek üzere 
elinde As ve dokuzluyu çatal o
larak muhafaza edecektir. 

Prensip: Taahhüdü yapan o
yuncu, kendisinde ve Morda bir 
rengin ruası, damı, onlusu ve 
bir ufak kağıdı ile Ası, dokuz -
lusu ve iki ufak kağıdı olmak ü
zere sekiz kağıdı varsa, hasım -
lardaki kozları çekmeden evvel 
bu renkten bir kağıt oynamalı
dır. Bu suretle o rengin bir ta -
raf ta üç yanlı bulunması muh -
temel olan valesinin hangi ha 
sımda olduğu hakkında bir fikir 
cdinebilfr. · 

Wahlstatt civarında vukua ge- kim mevkie geçtikleri zaman, 
len şiddetli harbı güçlükle ka • Mongollan idareleri altına aldt
zandılar. Fakat garbi Avrupaya lar ve bu suretle Çin nüfuzu "1a 
doğru yapılacak yürüyüş kırıl - Cenubi Mongolistanda büyüdü. 
mıştı. Mongollar kuvvet ve ce - Çinliler ziraatçi bir millet oldnk 
birle idar.eleri altına aldıklan lanndan bu yaylaları ellerine ~e 
mütecanis kültür uluslarını u - çirdiler ve kabileleri buradan u
zun zaman idare edemediler. zaklaştırdılar. 
Aralarında çıkan ihtitaflar ve Bugün, siyaseten Sovyet iin-

1 

mücadeleler sukutlarına sebep yonuna dahil bulunan dış bir 
oldu. Bu muazzam devlet l 3 70 Mongolistan ile bir de Çin 1da
te, yani Timoçinin ölümünden resi altında bulunan iç Mongo-
140 sene sonra parçalanmış ve Ustan mevcuttur. Bu sonuncusu
kü~ülmüş bulunuyordu. na Monçuku hükumeti göz di <

Mongollar, tekrar yaylaları - mektedir. Mongollarm kül~.ir 
na döndüler. hayatına ve başkanlarına ait b J.• 

ı 644 te Mançurlar Çinde ha- çok resimleri dercediyoruz. 

Dörbet prensi iki memuru arasında. Darha Be
le, Dörbet in garbindedir bu sahada 39000 
nüfuslu bir kabile yaşamaktadır. En büyük Mo
gol kabilesi olan Halha kabi~esinin yarım mil
yon nüfusu vardır. Eski zamanlarda Mogol 
kabile reisleri ekseriya hudutları belli olmayan 
muhtelif kabilelerin Baylığına tevarüs ederlerdi. 
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• PROGRAMINI 
0-LDU U G·lei YAZIYORUZ 
·(Ciimhuriyct Halk Partisi 

Büyük Kurultayının tetkike su
nulmak için hazırlanan prog
ram taslağının ana hatlarını 

Ankara muhabirlerimiz telefon
la bildinnişlerdi. Yurdun ilerle
mesi, genişlemesi, kalkınması, 
iman, halk'ın refahı yönünden 
büyük bir ehemmiyeti olan bu 
programı bugün de metin halin
de ve tamamile okurlarımıza 
bildiriyoruz.) 

METHAL 
Cumuriyet Halk Partisinin prog· 

ranuna temel olan ana fikirler, inkı· 
lab:mrzın başlangıcından bugüne ka· 
darki filiyat ve tatbikatta aşikardır. 

Bundan başka bu f,kirlerin başlıca
ları Partinin 1927 senes:nde Büyük 
kongrece de kongrecede nizamname 
sinin umumi esaslarında ve ayni kong 
grece tasvip edilen Umumi Reis· 
liğin beyannamesinde ve 1931 Büyük 
Millet Meclisi int habı münasebetile 
ne~rcdJen beyannamede tesbit olun· 
muştur. 

Yalnız birkaç sene için değil, istik· 
bale de §amJ olan tasavvurlarımızın 
ana hatlar ıburada toplu bir halde ya 
zılmı-ltır. Partiye esas olan bütün bu 
prensipler (Kamalizm) yoludur. 

B.R.NCI KIS M 
Esaslar 1) Vatan, 2) Millet, 3) 

Devletin esas teşkilatı, 4) Amme hu· 
kuku. 

1 - Vatan; Türk milletinin eski 
ve yüksek tarihi ve topraklarını de· 
rinliklerinde mevcudiyetlerini muha
faza eden eserlerile yaşadığı bugünkü 
siyasi sınırlarımız içindeki kudsi 
yurdtur. 

Vatan hiç bir kayıt ve tart altında 
aynlık kabul etmez bir küldür. 

2 - Millet; dil, kültür ve mefku
re b 'rl ğ; i.e birbir ne bağ11 vat n
da~ların teşkil ettiği siyasi ve içtimai 
bir bütündür. 

3 - Devletin esas teşkilatı : 
Türk ye; milliyetçi, halkçı, devlet· 

çi, laik ve ink l'p·ı bir cu nuriy ttir. 
Tilrk m:Uctin n idare şekli vahd.ti 

kuva enama müstenittir. Hakimiyet 
birdir. Kayıta z, prtız mlllctlnclk. 
Büyük Millet Mecl si millet na~ına 
hakimiyet hakkını kullanır. Teşn se
lahiyeti ve icra kuvveti Türkiye Bil· 
yük M llet Meclisinde toplanır. Mec
lis tejri s:ılfilıiyetini bizzat kulhnır. 
İcra szıl:hiy .. t'ni kendi arns ndan se
~eceği Cumur Reisi ile o:ıun tay n 
ed.ceği İcra Vekilleri heyetine bıra· 
kır. Türkiyede mahkemeler müsta· 
kilcHr. 

Devlet teşekküllerinin en muva· 
fıkı bu olduğuna Parti kanidir. 

4 - Amme hukuku : 
A) Yurddaş1arın ferdi ve içtimai 

hürriyet, müsavat, masuniyet ve mül 
k'yet haklarını mahfuz bulundurm k 
Partimizce ehemmiy1,;t i esasla d n· 
dır. Bu h klann sın·rı d~vlet v rl ğı 
ot·r:t~ w1m iç'nd dir. F rd n ve 
hükmi ıahsiyetlerin faaliyeti umumi 
m~nfaatlere aykırı olm:ıy<..cak'ır. Ka
nunlar bu asla göre yapılac<..ktır. 

B) Parti yurc!daşlara hak ve vazi
fe vermede kadın erkek ayırmaz. 

C) Mebus s.çim k .. nunu y nilene· 
cektir. Yurdumuzun umu'lli ıartla·!· 
na göre vatand ı·. yak nd..,n ta-ııd ğı 
ve emniyet ett:ği insan1arı ikn'ci 
mü..,tehip o!ar:ık &~emekte s rbest 
bır::kmağı ve mebus seçim'ni bu yol 
il'! y:.pmağı demokrasin·n h k;l;i :cab 
lanna daha uy~un buluruz. 

iKİNCi K S M 
Cumurıyet Haık Parti

sinin Ana Vasıf an 
S - Cumuriyet Halk Partisi; A) 

Cumuriyetçi, B) Milliyetçi, C) Halk· 
çı, Ç) Devletçi, D) Laik, E) İnkılab· 
çıdır. 

A) Parti curnur'yefn, milli ha· 
k"ıniyet mc kure::'m en eyi ve en e
min su•ette temsil ve tat:.ik eder d v 
let şekli oldt'ğuna kani~r. Par i, bu 
sarsı:maz kına-tle cumuriye~i tehli· 
keye karşı her vasıta il:: müdafaa e
der 

B) Parti, ter<'kki ve inkişaf yolun· 
da ve beynelm 'Jel temas ve mlinas.:· 
betlerde bil ü::ı muas r m lletlere mu· 
vazi ve onlarla bir ahenl.te } ürümt:k· 
le b~r .. ber Tü.k içtim:ıi heyetinin i· 
kinci maddede iz h olunan mSnada 
h:.ısusi seı;iyelerini • ve b ılı bnşma 
miistakil hüviyetini mahfuz tutmayı 

esas sayar. 
C) İrade ve hakimiyetin kaynağ: 

m'llett;r. Bu irade ve h kimiyetin, 
devL tin vatandaıa ve vat~nd.,şın 
d ... v'ete k:ır1ılıklı vazi!elerin'n h kki 
le ifasını tanzim yolunda kullanıl· 
mnsı Partice büvük es.:ıtır. Kanunlar 
öniınde mut1ak bir mil avat kabul e· 
d n ve hic bir ferde, hiç bir aileye, 
hiç,bir sınıfa, hiç bir cemaate imtıvaz 
tanımayan ferdleri halktan ve halk· 
sı olarak k.,bul ~deriz. 

Türk'ye Cumuriyeti halkını ayrı 
ayn sınıflardan mürekkep de~ ' ve 
fak~ t ferdi ve içtimai hayat İ!iin iş 
:OOlümü i~barile muhtelif mesai erba-

hma aynlmıı bir camia tellkk~ em· .. k j 
c:.sas prensiplerimizdendir Çifçi'er, 
kitçük sanayi erbabı ve esnaf, ilme le 
ve i"'çi, serbest mes'.ek erbabı, sarayi 
erbabı ve tüccar, Türk camias:nı teş· 
kil eden baılıca çaltızna zümreleridir. 
Bunların her birinin çalııması, d ğe· 
rinın ve umumi camianın havat ve 
s.-ar'eti için zaruridir. · 

Partimizin bu prensiple istihdaf et 
tiği gaye s nıf mücadelesi yer:11e itçi· 
mai intlz::ım ve tennüd temin etmek 
v1. birbHni nakzetm:yecek sı.trctte 
menfaatlerde ahenk tesis eylemektir: 
Menfaatler, kabiliyet ve çalışma dere 
cC'sile mütenasip olur. 

Ç) Hususi mesai ve faaliveti e~as 
tutmakla beraber mümkün oldui::u ka 
dilr az zam:ın içinde m"lleti refaha 
ve memleketi mamurivete eriştirmek 
icin milletin umumi ve vülrsck men· 
faatlerinin icap et'ird'ğl ışierde bil· 
hassa iktısadi sahada devleti filen a· 
lcikadar etmek mühim esasLrımız· 
dandır. 

İktısat işlerinde de •Jetin alakası 
filen yap:cıhk olduğu kadar hususi 
teşebbüsleri teşvik ve yap11:ı.nları tan
zim ve murakabe de etmcktjr, 

Devlefn ha"gi ikuslrlt i§!eri filen 
yapacağının takdiri milletin umumi 
ve yUk ... ck menfaatleridn icab na 
bağlıdır. 'Eğer devletin bu icap yolun. 
dan filen yapmağa k rar verdiği iş 
hususi b"r teşcbb:.is elinde bulu U· 

yorsa bunun alınması her defasında 
bir kanun yapmaya bailıdır. Bu ka
nunda hususi te.,ebbüsün bu yüzden 
uğrayacağı zararın dev'et tar .. f nd"'n 
tazmini c:ekli gösterilecekur. Zarnr 
takdirinde istikbale ait muhtemel 
kar düşünülmez. 

D) Parti, devlet idare!li"dr l>Utün 
k"'nunl"rın, nizamların VC' uı:ullerin, 
ilim ve fenlerin muasır medeniyete te 
m·n ettiği esas ve ıekillcre ve <iünya 
ihtiyzçlarına göre yaptlmaımu ve tat
bik edilmesini prensfp ka1Jul etmi~tir. 
Din telakkisi vicdani olduğundan pa:
ti, din fikirlerini devlet ve d:iny.:ı iş· 
lerind~n ve siy.:setten ayrı tutmayı 
m lletimizin c;.ıasır terakkide başlıca 
muvaffak'vet amili görür. 

E) Parti, devlet idares'nde tcc!b 'r 
bulmak için tedrici ve tekamilli pren 
tdp\e ke11 'I ' \ı• lı'• • --- ~--= 
mıtlctimlzin bir çok fcdak1r1ıklarla 
yaptığı inkilaplardan doğan ve inki· 
şaf eden prensiple re sadık kaiınayı 
ve onları müdafaa etmeyi esas tutar. 

UÇ .. f\CU KIS.M 
IKTıSAT 

Ziraat ve Sanayi, Maden
ler ve Ormanlar, Tıcaret, 

Nafıa işleri 

6 - İktısı.tta hareketli sermaye 
mjhiır.dir. Ne.mal s.mnayt.nin yega· 
ne menbaı milli say ve tas .rruf tur. 
Bunun iç'n çalış:nayı artırmak, fert 
ve aile hayatında v:! umum'yetle dev· 
let idaresinde mahalli ve milli idare· 
lerde tasarruf f1k~ini kökl ştirmck 
Partimizin b:ış'ıca p e:ısibidir. 

7 - Kredi r.:ı:selelerile ihtiyacın 
talep ettiği ehemmiyette iştigal olu
nacaktır. Kred:lerde faiz, iskonto U· 

cuzluğu ve kolaylık temini başlıca 
emelimizdir. 

A) Parti, yurtda kredi emniyetine 
büyük chemm'yet verir. Bunun, borç 
veren mües selerde doğru ve s:ı.ğlam 
tem'natı b:rinci d~recede göz önün· 
de tutÔlm~kla yerine getiril ceğine 
ve ancak bu yo1dan krcdı ile iş gör
mek hevesinin hakiki iı adamlar na 
inhisar etmesi mümkün olac ğına ka· 
nid"r. 

B) Küçük çiftdlerin mevsimlik 
kredisini z'ra:ıt kr .. di kooperafflcri!e 
temin etm.k, ç'ftlik sahiplerinin yıl
lık kredi ihtiyaclarını ipotek kart•lığı 
yerine getirmek d ğruc!ur. 

C) Mahsul, h:ıyun ve cift alet ve 
m:ıkineleri karşılığı kredi temini usul 
leştir l::cekt'r. • 

D) Yıllık çiftçi kredilerinie ödeme 
gününün ele gececek ır.ahsulünUn dı· 
cı tazyiki o!m:ıl:sı 11 ıı.tılr.· ası ır.Ü:n· 
kün o'ac.:k zam<:ndan sonraya bırakıl 
m sı tem'n edi' ecck"r. 

E) Mad ncikr. sanoyi küçilk sa
natı r erbabı, csn f, küç··k tac:r, ba· 
1 kçı ve silngerci e in kredi ihtiyııçla· 
rı tem'n edilecektir. 

F) S nay"ciler ve deniz mahıul1eri 
için mak'nc ve alet k:ırtılığı kredi 
temİ!li uıulle"t"ril cekt"r. 

G) Yut".ddaslan ev sahibi yapmayı 
müh·m pre sip sayan Partimiz, esası 
dar olan emlak kredisi ıermayes nı 
artırmaya ehemmiyet vermel-le bera
ber ,imdilik Emlak Bankası ıenna
yesinden yeni yapılara veri'en kısmın 
va'nız mesken in cı.sına h arını ilt • 
~am eder. Bu meskenlerdc.ı b ş!ca 
emlak ve akar dbi yeni yapılar için 
kredi açmaz. Eski yapılm·ş r,ayri men 
kuller üzerine yeni emlak akar Y"P
maya tahsis edilmemek şart'le kred' 
a ılır. Bu s ıre!.le mevcud sermayenin 
maksada hizmeti şumullenm 't olur. 
Öte taraftan d ha ucuz ve uzun va
deli bir kredi fonsiye tipinin kuru
lup yaş:ıtılmasını mümkün olduğu ka 
dar çabuk tahakkuk etth-ilmeıi lazım 

gelen bir iş aayan.z. 
8 - Tefecilikle milcadele Partimi· 

zin prensiplerindendir. 
9 -Sigorta iti ile ehemmiyeti de

recesinde meşgul olacağız. 
10 - Partimiz kooperatifçiliği an.ı 

prensiplerden sayar. Kredi koopera
tiflerile toprak mahsullerinin hakiki 
değerinden müstahsilleri faydalandı· 
racak satış kooperatiflerini kurma
yı ve artırmayı mühim görürüz. Tür
k:ye Ziraat Bankası zirai kooperatif· 
lerin ana bankasıdır. 

11 - Ziraat Bankası çiftçi ve köy
lü ekonomisine daha ziyade verimli 
bir hale getirmek ve kanun yolundan 
milrakabesini temin edici şekilde ıa· 
hiplend'ı mek gaye:r izdir. 

12 - Tediye murnzenemizi tanzim 
etmek ve bu yönden dıı alış veri!Jİ· 
mizi denkli halde tutmak gerekli iti
mizdir. 

Dıs alıs veriş ve ticaret uzlaşmala
nmızda prenıJibimiz m~hsulUmüzü a· 
lanın mahusulünü alm:ıktır. 

13 - Küçük ve büyük sanayi, ip
tidai madde müstahsillerinin men
faatlerine daha uygun himayeye nail 
olacnklardır. 

14 - Her iktısadi teşebbüs umu
mi menfa:ıte olduğu k dar m illi ve 
bütün çalı manın ahengine de uy· 
gun olacı:.k>ır. İş veren ile işçinin ça· 
lı§ma b:rliğinde de bu ahenk es:ııtır. 

İş k:ınunu ile işçilerin ve iş veren· 
lerin karşılıklı münasebetleri tanzim 
olunacaktır. İş ihtiUifları uzlaşma yo· 
lu ile ve bu mümkün olmazsa devle· 
tin kuracağı telif vasıtalarının ha· 
kemliği ile hallolunur. Grev ve lukavt 
yasak olacaktır. 

Mill yetçi türk i§çilerinin hnyat ve 
haklarile bu es:ıslar içinde a'ak lan·· 
rız. Çıkarılacak iş kanunlarımız bu e
saslara uygun olacaktır. 

15 ..:.. Yurdun sanayileşmesi için 
devletin ve hususi te ... ebbüs1erin ku· 
racakları müesseseler bir ana progra· 
mıı uygun olac .. ktır. Devlet p1anları 

yurdu kısa zaman fç'nde milli bir 81· 

nayi m::ınzumesi haline getirecek e ibi 
birbirini kovalayacaktır. 

Sanayi müstahsilleri ile müstehlik· 
teri arasında menfaat çatışmas na ma· 
hal vermemek için devlet Ciat kontro-
.ı-•• •.pQJıri- • .a ••. ı...,.:.__ n ' · c ' • 
kaları ıçın ayrıca mali ve teknik kont· 
rol yapılacaktır. 

Sermayesi :-ı in eks~riyeti veya ta
mamı devlete ait olan sınai müesse
selerin mali kontrolları ticari olan ma
hiyetleri icab na uygun düşecek yol· 
da tanzim edilecektir. R:ısyonel ça· 
lış:naya ehemmiyet vereceğiz. 

Müstehlik halk aleyhine fiat bir
liği yapacak tröst ve kartellere izin 
yoktur. Rasyonalizasyon mak.., .. dile 
yapılı!nlar mü t snadır. \ 

16 - Memleketin ink·ş1fında bil\ 
tlin ticaret faaliyetleri mlhimd r. 
Normal çalışa nve tekniğe .ıtinat e· 
den sennaye sahipleri teşvik ve hi
maye olunacaktır. 

17 - İhracatı mühim milli iş'er• 
den ve harici ticaretin tanzimini a
na ekonomik vazifelerden sayanı. Ti. 
caret erbabının bu yoldaki faaliyetini 
semereli kılacağ:z. Milli mahsulat ve 
mamulatım:zın revaç'arını te~hil, şöh
retlcr1ni muhafaza ve ihraç!'arını te· 
min ve istandardizasyon tedbirlerile 
yak.ndan alakadar olac"' ğız. D:ş tica
retim:zi her gün a·t:ın bir dikkatle 
p.yasalann çe.,itler:ne ve icaplar na 
uygun ahenkli b.r ihraç polit'k::sı yo· 
tunda çalıştırmak devlet yardımlar le 
kuvv tlcndirmek 'stcriz. Onların bu 
çalışmada muvaffak olmak için muh· 
taç olduklıırı malfimatı verecek teşek
kü krimiz olncaktır. 

18 - Dış ticaret transitlerinden 
devleti faydalandıracak serbest mın· 
taka yapııayı ıyi bir iş sayarız. 

19 - Milli ekono:ni ic pl .. rına uy· 
gunlaştırmak üzre liman, rıht m, is
kele ve hamma:iye tar.feleri üstünde 
dikkatle durulacaktır. 

ıo - Bal.kçıl ğa ve sü .. gerci iğe 
eherr.miyet vereceğiz. La ıkçııık tanJ· 
yiinin inkişafı, hem müstahsil csnaıın 
hem de halkın faydalarına uygun ol· 
mayan balık:ıane tipfain düzeltilnıesi 
lazımdır. 

21 - Konserveciliği teşvik ede· 
ceğiz. 

22 - Turizmi, Türk yurdunu ta· 
nıtıp se .. ·dir.ci ve Türk ekonomisinı 
fayd:landırıcı b:r mevzu sayar:.ı. 

23 - İktisııdi maksatlara vefa ede· 
cek büyük su M idealim'zdir. KUçU!< 
su işlerimizi başarmak ilk hedefleri· 
mizdendir. 

24 - Kara, deniz, hava nakliye
ciliğinin tanzim ve inkitafına ~al:şa· 
cağız. Devlet deniz iı'et:nesini ge· 
n"ş b:r programla vU· üteceği1 B:.ı 
ar.:da şi'epçiliğe d. chemmiJct veıi· 
riz. 

25 - lktııadi mülahazalarımızda 
her hangi vekalet ve m:kaml.ır::ı ta:ıl 
lQk eden bütün devlet iılerinin milli 
iktısat noktai nazanndan mutl:ık kar
lı ve faydalı olması kaidesini un:umi· 
yetle esas tutarız. Eskiden kalmıt 
kanunlann ve usullerin zamanle1 bu 
noktadan ıslahına ehemıniyl.t veriyo
ruz. 

Partimiz, çalışmada iktısat işlerine ı ıafı da ehemmiyet vemtelr vt bilhas
bu ehemmiyeti vermekle ber..ıber ik· sa seciyeyi mllll derin tarihimizin 
usadı, her biri ayrı ehemmiyette bu- ilham ettiği yüksek dertcelere çıkar· 
lunan devlet işlerinden bir kolu ta· mak büyük emeldir. 
nır. Ç) Terbiye ve tedriste takip tdi-

26 - Nafıa işlerimiz, her şube· len usul, bilgiyi vatandaş ıçin maddi 
sinde ameli ve verimli bir tatbik hayatta muvaffak olmayı temin eden 
program na tevfikan takip olunı::cak· bir cihaz haline getirme~fr·. 
tır. Bu işlerden bilyUk feyiz ve kuv. D) Terbiye her türlU hurafeden 
vet vasıtası olan dcmiryolu inşaatına ve yabancı fikirlerden uzalc, üstün, 
devam edeceğiz. milli ve vatanperver olrt'a'ıdrr. 

Lirr.anlar inşaatına münas:p za- E) Her tahsil ve teıbiye müeseıe· 
manlarda batl.,mak lüzumu göz Ö· sinde talebcn'n teşebbüs Jralıiliyet'ni 
nünde tutul:ıcaY..t ·r. kırmamaya şefkat ve nUvazişle itina 

Vilayet şcsekri üzerinde çalışmak· etmekle beraber onları t.c'yatta ku· 
la beraber memleketi bağ'ayan eyi surlu olmaktan vikave için ciddf l;ir 
ve fenni köprillere ve ıoıe şebekesine int1zam ve inzibata ve samimf ahlak 
kavusmak Hn ameli bir program telakkisine alıştırmak, mühim ?lduğu 
tatbik oluna~akt:r. kanat'ndeviz. 

27 - Toprak mohsullerimizin mik· F) Partimiz. vatandaşların, Tl'r· 
tar ve kıymet it'b:ırile l::a ında ge'en kün derin tar"hini bilmesine f"vka'I· 
buğdayın fiatını değer"nden aşağı dü- de ehemmiyet verir. Bu bilgi TUrklin 
şü·memek, gerek yet'ştir"ci, ger k kab liyet ve kudretini, nefsine itimat 
müıtchlikin alevhine olabilecek de- hislerini ve milli varlık icin zarar ve· 
ğiş'kl kleri önlemek i~in alııan ted· recek her cereyan önünde yık 1maz 
birleri daha gen ş'etmek ve csas1an- mukavemet;ni besleyen mukaddes 
dırmak gözönünde tuttuğumuz mev- bir cevherdir. 
zulardan biridir. G) Türk dilinin milli, mükemmel 

Bunun icin g·rişilen ıilo ve ambar· ve mazbut bir dil hal'ne gelmesi hak· 
lar yapma ve kurma i~ine de~·am ede kınd.,ki ciddi çah:ma'ara devam olu· 
ceğiz. Bu işler içinde yurt mUdafaa!'lı nacaktır. 
ve umu'm dık kuraklık yardı~l r •n:t 41 - Mektepler hakkında baş1 1ca 
yetişmek için buğday istoku bulun- fikirlerimiz : 
durm•k vazifedir. A) Normal ilk tahsil beş yıldır. 

28 - Toprak mahsul ve meyvek· Şehirlerde, köylerde veya köyler mın-
rimizi ihracata elverişli tipl re. irc a takasında vazivet ve ihtiyaca göre ilk 
ve dahi'i sanayie lüzu:nlu mikd r ve mektepler, muntaum bir tatbik pro~ 
vasıfta iptidai madde:er yet"ştirilm:!· ramı altında artırılacaktır. Köyler· 
sine çok ehemmiyet veririz. Bunun deki mekt,.plerde sıhhat, yaşayış ve 
için tohum ıslahı, fid:ınhklar ve aşı mıntakasile münasebeti olan ziraat ve 
işlerile sıkı bir surette uğratırız. sanat fikirleri verilecektir. 

29 _ Ziraat sanayiinin. ilerlemesi B) Köv çocuklarımıza krsa zaman· 
bas işlerimizdendir. da ameli hayatın istediği zaruri bil· 

30 - Müstahsil emeklerini koru- giyi vereb'lecek üç veya dört sömes-
m~k içh h yv n ve neb t'ann hasta· tirli köy mektepleri açılac"'ktır. Bun-
lık "e dÜ§'Tlanlarile uğra.,acağ z. ların tahsilin yüksek derecelerine h·'.t · 

31 - Toprakaltı servctl.:rimizi, zırlama m:ıksadını kovalayan ilk me.I! 
su kuvvetlcr·m zi ve ormanlar mızı teplerden ayrı tip olarak kurulup co· 
istismar etmek ve kıymetlendirmek ğal ılmaıı plSnlanacaktır. Bu tip köy 
çal şı-r:a'arımızda bilh ·ı~a ver alacak- mektep'erinde tahs:rn dzh1 o!E!un 
tır. BUtün memleketi kaplayacak e- yaıta b:la1aması, arrsız devam et-ne· 
lektrifikasvon teı-bbüsünü Türk va-. si ve devletçe askerlik borcı.ı gibi bir 
tanını ile~letici b"'t'ıca mevzulardan ııkıhkla takip edilmesi gerektir 
sayanz. Bu nevi servetlerimizin ha· C) Meslek ve sanat mektetılerile 
k.ki kıymetlerini ve derecelerini ta- ,f!ksam sanat mektepleri meınleketin 
•• :- ---..ı- .._._ • i~ckk'"ve!ilzütTiruiiurSiar·aç~raeaı<tır. 
vam edeceğiz. Bu te~ebbUılere ana O· 
lacck mali müessese kurmak hedefi- D) Her vilSyet merkezind· ve or-
mizdir. Bu işler Partinin devktç lik ta tahsili memlekete yavmak esı:ııı 

gözet'lerek icabeden kanlar mın-
vasfının başlıca tatbik mevzulandır. takalarında orta mektep hulundur-

32 - Hayvancılığın te~vikine, ıs· mak lüzumuna kaniiz. Orta mt>ktep· 
lah na, çoğalt lm;:-sına v~ hayvan terden uzak muhitlerdeki vatan ço
mahıulü sanayiinin ilerlemes ne ça· cuklarının huzur ve emnivetle istifa· 
lış•lacaktır. delerini temin için talebevi gece üc· 

33 - Her Türk çiftçisini kUi top· retle yatıracrk tC1kilat yapmaV,a ça-
rak nhibi etmek part miz n giltt ğü lTlacak·ır. Bu mekteplerde mıntaka· 
ana e:aye~erden birid r. Toorakı z çif larile münasebeti o1an mesleki ma• 
çiye topr.,k dığıtmak iç"n hu~ust iı· lumat verilm~ı:ne itina olunacaktır. 
dmlak kanunlar çık,,rmak !azı rdır. E) Liselerimizi yüksek tahsile tam 

34 - Yurdu ruzun c ğr fi \·a i· kab"liyet'i talebe y~titt'r c k •uıette 
yeti ve milletimizin medeni varlığı her noktai mızardan takviye ve ik-
ve vazifesi yurddasların spor, sıhhat, mal edeceğiz. 
müdafa ve umumi ik ısat b kurların· F) Üniversite ve yüksek mektep· 
dan denizciliğe chemmiy~t verm le· ler'miz kendilerinden beklenen neti 
rini ister. P rti, bü ün d vlet ve mi • celeri verebilecek mükemmeliyete geti 
let işLrinde b nun g3z ö 1ünde tu· rilecektir. Üniversitelerin acıedini 
tulması gereğine inanır. artırmak fikrindeyiz. 

Ö Is 42 - Az nufuslµ bir kaç köyü o-
0 RDUNCU K iM kutacıık normal ilk mekteplerle ayrı 

Maliye t'pteki köy mektepleri için ameli yol 

35 - Parti-i•ce devamlı ve ha'·i-
k. teva:üne müıte it lütç:: fikri 
maliyede e3astır. 

36 - Ve gi m1tr hl"rını l mlim· 
kün olduğu kadar safi irat ve vasıtalı 
esaslara ircı:ı hcd frniz olm:ık'a be· 
rabcr vergi kanunlanmızı ameli ve 
tatbiki bir itina ile ve milletin te· 
diye kab'liydinı ist hfd etmiyen bir 
zihnivetle tekilmlil ettirmek hususun
daki mes iye devam o'unac ktır. 

37 - c ·· mrük tarifelerini ve mua
meleleri i milletin iktıs di menf ... t· 
!erine daha uygun ş.k llere koyma
ğa çalışmak ehemmiyet verdiğimiz 
husus'a;dand:r. 

38 - Kaçakçılıkla savaşı Tlirk 
haz:ıes'nh hakk.~ı ve kuvv. tini ko
ruyan mühim mevzu sayarız. 

39 - İnhis"'r idareleri d~vlet haz· 
nesi icin ıcl·r vasıtası olduğu kadar 
çal ıma mev ula::ınd~kı mahsullerimi 
zin fiatlannı tutup koruyucu olmak 
vaz:fcsile milli ekonomiye de hizmeti 
göz önünde tutar. 

BEŞiNCi KISIM 
Milli Talim ve Terbiye 

40 - Milli talim vt terbiyede e· 
sas düıturlarııruz fUnlardır : 

A) Maarif siyasetimizde temel ta· 
şı, cehlin izales:dir. Maarifimizde her 
gün nisbeten daha fazla çocuk ve va· 
tandaş okutacak ve yetiştirecek bir 
propram takip .:>lunacaktır. 

B) Kuvvetli cumuriyetçi, ";'illiyet· 
çi, halkçı. devletçi, laik ve inkılapçı 
atandaş vetişt rmek tahsilin her de· 
recesi için mecburi ihtimam noktası· 
dır. 

Türk mille•ine, Türkiye BUyük 
Millet Meclisine ve Tü. kiyt devle· 
tine hürmet etmek ve dtirmek bal· 
sası bir vazife olarak te1 kiı1 olunur. 

C) Fikri olduğu gibi bedeni inki· 

dan pansiyonlar kurdurulur ve koru· 
nur. 

43 - Güzel sanatlara, bilhassa mu 
sikive, inkilabımızın yüksek tece.li· 
sile mütenasip bir aurette ehemmiyet 
vereceğiz. 

44 - Müzelerimizi zengi.ıt~şt:re· 
cek kıymetteki taı•.hi eserlerin toplan 
masına ve ibu ~aksatıa hafriyat yapıl 
masına eheırnrnıyet verilecek v~ umu· 
miyetle eski eserlerin tasniflerin~ ve 
icabedenlerin verlerinde eyi muhafa. 
zalarına itina olunacaktır. 

45 - Kita?•. ?eşriyat ve lçütüpha· 
ne işleri Partı ıçın mühimdir. Schir 
ve köylerd.e k~tüphaneler kurmak ve 
arttırmak ısterız. 

46 - . Maa:~fimiz, bugünii9 ve ya· 
nnm istıyecegı tahsil derece.erini ön 
den gö~en bir tertiple, olaoı .. nacak 
ve b.itiın tahsıı kad~meleri ıle sanat 
ve meslek ihtivaçları bu plana göre 
düzenlenecektir. 

47 - ~lasik mektep t"!rbiyes nin 
dışın~a ~ıgına devamlı ve yl!ni Tür
kiyenın ıl.eri gidiş yollarına uyar bir 
halk terbıyesi vermeği mühim görü· 
r~z. B~ _hizmet için çalı~an hall<cvle· 
n teşkılatını devlet mümkün olan 
... asıtalarla koruyacaktır. 

48 - Parti. inkılap müztsi kura
c~ktır, Bunu, halka inkılap t::rbiyesi· 
nı aşılamak için tesirli vasıta sayarız. 

49 - Türk gençliğ nin tıaıı. onla· 
rı teıniz bi:- ahlak. vüksek b:r vurt 
~e i~kılap .. ~kı ici:ıde toplay;ıcak mil· 
lı .. bır teşkilata bağlanacaktır Bütün 
Turk gençli~ine nese ve ıııhhatlerini 
nefse ve millete inanlarını beaıt· ıecek 
~eden terb yesı verilecek v'I! ge.nclik, 
ınkılabı ve bütün is· iklal şartlarile 
Yurdu müdafaa etmeği en ustün va· 
zife tanıyan ve bu vazifeyi yerir.e ge· 
tirme uğrunda her varlığın fedasrn" 
hazır tutan bir zihniyetle yetif tirile· 
tektir. 

Bu ana terbiyenin tam netice vrt' 
meıi için Tilrk ~ençliğinin bir yan~ 
düşünme karar verme ve teşebnÜ! • 
ma gibi vliksek muvaffakiyeı haı5" 
ları inkişaf ettirecek ve öte y,ınd-' 
her zorlu itin baıarılmasında tek ııır 
sur olan sıkı disiplinin tesiri aJtıııd' 
çalıştırılacaktır. 

Türkiyede spor teşkilatı bu e:SaslJ• 
ra göre düzenlenecek ve yürü ü' e .. e~ 
tir. Yeni gençlik teskilfitının iirıvef' 
site, mektepler ve enstitUler. halktf' 
leri, toplu •§Çi kullanan fıbriJ-a ~ 
müesseselerle irtibatı ve yuk•rıdn~ 
gayeler etrafında iş ve yol birlikleri 
tam:im edilecektir. 

Yurtda beden ve inkılllp terl.ıtyesl 
ile spor işlerinde yeknesaklık gör 3' 
nünde tutulacaktır. 

Mekteplerde, devlet mlieseselt"riıt" 
de ve hususi müeseıeler ve fahr kJ' 
!arda bulunanlar arasında yas•arı11• 
göre herkesin beden terbiyesilt ırıef 
gul olması mecburiyet altml alın•• 
caktır. Spor ve beden terblytıi içfll 
lüzumu olan saha ve kurumlar mer 
dana getirilecektir. Saboları tcmi:ıdC 
hususi idare ve belediyeler bilhas5' 
atakalandırılacaktır. 

SO - Parti, radyoyu milletin kül
tür ve politika terbiyesi itin en dr 
ğerli vasıtalarından sayar Kuvvetli 'f/f 
rici istaıvonlar kuracağız. Alıcı mr 
kinelerin kolay ve ucuz tedar:k:ni te' 
min edeceğiz. Yurtda sinemanın mil· 
lete yarar olmosını i~ edinece~iz . 

51 - Milli opera ve tiyatro mübidl 
itlerimiz arasınd:ıdır. 

AL TiNCi KIS:M 
içtimai hayat ve umumf 

sıhhat 
52 - Türk içtimai hayatında aile" 

nin ·mahfuziyeti eıast.r. 
53 - Nufuıumuzun artırılması v• 

müstakbel neslin sağlam ve ~Urb i• 
olarak yetiştirilmesi her zaman dik• 
kat ve takip edilecek işlerimizde::t• 
dir. 

54 - Şcıhir ve kaı:ıbalarımııl• 
köylerimizin sıhhi ,artlarını ve iCj ıe
cek sularını fenni usullere göre ,,. 
lah etmek, köy evlerimizi <lü eltnıd' 
ve köylülerimizin sağlık bilgiler·ııi 
yükseltmek için muayyen progratı1' 

• SS _: Partinin çocuk hayatı ve a11" 
nelerinin sıhhati ile derin alakası vat' 
dır. Bunun için çal ş:nalara aşağrciı• 
ki ana çizgiler üstünde devam edece
ğiz : 

A) Doğum evlerini artırmak, de..
let hastahanelerinde ayr ca doğudl 
ıerviıleri açmak, parası7. doğum yar
dımı temin etmek ve çocuk bakrnıtı1 

öğretmek için her telkin vasıtasında~ 
istifade ile beraber fenni ebe ve ıı• 
yaretçi hemşireleri artırmak. 

B) Şehir ve karb:ıl"'rda ıUt d:ıfll" 
laları, süt çocukları muayene ve ınil
ıavere evlerini, kreşleri, öksüz "' 
yetim yurtlarını ço~altmak. 

C) Amele mıntakalarında işçi arı• 
neleri ve çocuklarını korumak. 

56 - Kimsesiz çocuklar, yar.ctıın• 
muhtaç ihtivarlar ve mahi11er milletİIS 
vesayet ve himayeci altındad r. 

57 - İşçilerin ve a lel.ri ııin ıd• 
lık ve içtimai bakımd n ihtiyacla 1• 

nın teminine l•ğrasacağız. Bilh sı• 
hayatın: çalışarak kazanma vaziyetın• 

de bulunan kadın':>r için i' mınt ki" 
ta~ı ... da kreşler açmığa d::vam ele' 
ccL!iz. . 

58 - Srhhat işl~r Pa~frrıizct' htl" 
su .. i b=r ehe-m'rti ha'1d r . Bı• htı• 
sust;-ki m~sai umu-ni ih·iyacb mlitC" 
nas:p ve devamlı bir sureee tevsı "' 
lunacoktır. 

59 - Sıtma, verem, firenni, tra• 
bom gibi bula ık hastahkl rla savat' 
devam edeceğiz. 

YEDiNCi KlSIM 
Dahili, adli, Harici sıyaset 
Memurlar. serbest me•· 

lek erbabı 
60 - Bü·üı ink"lap netk·l ri ·~ 

vatand:ışların tam ~mniyetinr ve nıill~ 
nizam ve inz'batı fahili ve adli ı~ 
ki!at ve kanunlar le koruy n ve h;~ 
bir had se veva t si· önünd sars• 
mavan bir hükumet otor·tesi k ıırnıııJ 
ve isletmek şlerim 'z n temel:dir .. ., 

61 - Nufus artırma prensıb; rnııı 
tatbiki işleri arasında yurt d şı rı.'.l ~ 
telecek Türk'ere mümlCün .,ıan 'ıt 
yardımı ve kolaylığı gösterec~§'iı. 

62 - Adliyede mahk. meler'n tef" 
kili kanununu, halkın ihtivacma "' 
memleketin menfaatine en uygun '-" 
lecek surette tedvin ve ikmal eC:e'-" 
ğiz. Jf 
Teminatı ihtiva eden basit, aıne 

o1e seri muhakeme usull rinı g"nitl" 
~eceğiz. ,. 

İcra vt tebli~ işlerinde' mat•l.r rı,. 
uceleri seri ve kolav olarak tenıir 
dec"Jc tedbirler al:.rajt ·z f 

Mevkufl·rı, m hou tapı av.r'T'l'' 
"t hapisha:ıeleri birer ısl h ved 111' 

tine getirmeğe çalışacağız. tJlı 
63 - Yurtda sulh vt cihanda sıJ 

batlıcı prensiplerimizdir. ~ 
64 - Milletin vüksek merıfaa -y. 

daima göz önünde tutarak bU•bfl d) 
(Devamı 14 UnctidC: 
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YARiNiN 
eOvO.KLERİ 

I' ARAN L 1 Ki.__ s_ı R __ PT_~-~-~-~-~-' ~-s-~_o_c_u_K_;: 
ÇOCUKLAR G-ÜLMEKTEN 

KATILACAKLAR BiR iŞ 

Fatma - Sapasağlam... Ne 
olacak? 

Erol - Ciğeri çürük olanla • 
ra... Hani ... sanki .• çıkolata ya
ramaz da ..• 

Fatma - Bana ne •• 
Erol - Ahçı kadın nerede? 
Fatma - Mutfakta bulaşık 

yıkayor ... Peki ama nedir ç. -
cuklar bu sorgular •.• Ne var ku
zum? 

Erol - Dur anlatayım F:ıt • 
macığım... Annem ıdan 
beş dakika evvel bu h ... ı.u çıko-

• lata doluydu. şimdi bomboş .• 
Fatma - Vay, benden mi 

şüpheleniyorsun? 
Ayseli ile Güney - Bizden 

de şüphelendi. 

Komediyi Aydın yazarken kız kardeşi Sevim 
gülmekten katı:ıyordu • 

Fatma - Kendisi yemediği 
ne malum? 

Oteki çocuklar - Öyle ya ... 
öyle ya ... Bak kızardı .•• 

Sahne bir ıalonu gösterir. 
Erol ve Akgül çok güzel bir 

çıkolata kutuıunu ıeyrederler. 
Akgül - Ne güzel kutu 1 

- Erol - Saat dörtte annem ge 
lince içindekileri bize verecek. 

Akgül - Şimdi alsam bir ta-
ne ... 

Erol - Akgül 1 Yerine bırak 
kutuyu! 

Akgül - Sen işine bak 1 (Ku
tuyu açar) 

Erol ve Akgül (ikisi birden) 
- A! içi boş! 

Erol - K im boşalttı acaba? •• 
Pena. •• Çok fetıa. •• 

At. - : : 1 A----- t. ~ 

:ınan ç.skolatalar içindeydi. 
Erol (düşünerek) - Annem 

ikide çıktı. ikiye beş kala çıko
latalar duruyordu. 

Akgül - Şimdi... (duvarda -
ki saata bakar) saat üç. 

Erol - Annem gelince köpü
recek! 

Akgül - Peki ama, kim ala 
bilir bunları? 

Erol - Sırasiyle düşünelim: 
Apartımanda kim vardı? 

Akgül - Senle ben .•• 
Erol - Saat ikidenberi, sen, 

ne yaptın baka yun? 
Akgül (kızarak) - Çok olu -

Yorsun! 
Erol - Ciddi söylüyorum. 

Çocukluğu bırak. 
Akgül - Odamda vazi!eleri

lni yapıyordum. 
Erol - Onları gösterebilir 

inisin bana? 
Akgül - Elbette! İnanmıyor 

lan dur gidin getireyim .• 
Erol - Hayır, istemez. Bu -

?ada kal. Apartımanda da Gü -
~le Ayseli vardı... Çağır on-

0.~kgül (kapıya giderek) -
uney 1 •• Ayseli ! ... 

bl ~ol - Sakın, bir ICY bildiği
gostenne . 

. Güney (girerek) - Vazifele
l"inizi bitirdiniz mi? 

Erol - Evet, ya siz? 
d'~üney - Daha bitireme4ik. 

ll(, 

Erol - lki saattenberi oda -
!ııza kapandınız ya? 

d ~Yseli - Vazifeleri yapıyor
u~ cftyen kim? 

Erol - Ya! Ya! 
'b "4neli - Niçin "yal ya!,, eli -
"0raun? 
1e:rol - Çünkü ••• Baksana Ay-

··· 

Güney - Hayır ben Tan'da
ki (Yarının büyükleri) ni oku -
dum. 

Erol - Bunu bana ispat ede
bilir misin? 

Güney - Çok oluyorsun! 
Erol - Kızma... Sebebini 

sonra anlatırım. 
Güney - Tan'ı buradan alır

ken ..• 
Erol - Buradan mı? .• 
Güney - Evet, buradan alır

ken Fatma gördü. 

Erol - Akgül çağır Fatma -
yıl ••. (Akgül zile basar, Fatma 
s::1 lnn" P-irer-\ 

Fatma - Beni mi çağırdınız? 
Erol - Fatma ciğerlerin sağ

lam mı senin? 

Erol (kızarak) - Susunuz! •• 
Yalan ·ylüyorsunuz. 

(Bu ... rıneleri 
girer) 

Anne - Ne oluyor ..• 
mı ediyorsunuz? 

Akgül - Hayır anneciğim ... 
Ayseli - Hayır teyzeciğim .•. 
Anne - Ben yokken uslu o -

turdular mı Fatma? 
Fatma - Eh ••• oldukça. 

Anne - Öyleyse çocuklar. 
size çıkolata vereyim... EroJ 
ver çıkolatalan... O kutuyu de-
~ -.. '7' 1 ;ı ... __ , _: '!!_,___ 1 ---~---· 

nu... Sokağa çıkmadan evvel 
çıkolatalan şeker kutusuna 
koymuştum. •• 

ÇOCUKLAR! YOKSUL 
KARDEŞLERINZI UNUTMAYIN 

~Yseli- Ne var? 

"4~01 1:- Ya~l~ş • .. çok annefer var ki, sokakta yemek pişfr"p satarak 
.,.se ı - Nıçın? . 

trc;ı - Dudaklanndaki o si- c;ocuklarana geç ndlriyorlar. Yıne bir çok çocuk!ar 
~hk ~e? vzr ki yemek bu'ur:arsa sokaklarda yemek rwtcburi-
,lh~li - . Boya boyadıJD... yetinde kahyorlar. Bunlara bakarak. yoksul çocuk.ara 
~yı cmdım. 
~1- Sıra senin Güney. yardım eden Çocuklara Koruma Kurumunu unutmayan. 
~ey - Ne sır~? Sizin Kuruma yard11run1z, yoksul çocuk.ara yardımınız 
l - Sen de mı boya boy&- demektir. 

(2] Saçlan böyle güzel gö.ter
mek için fazla uğraımak iate

mez. 

[3) Betty Fumeıı bu ondülls
yon ile eıki Yunan heykellerini 
andırmıyor mu? Onü daha ziya
de bukleli, enaeıine doğru luv
rmılar yukan 7Ukan kalkıktır. 

SAÇ 
MODASI 

[1] lrene Dunne, "Robe~t.a,, 
filminde öyle bir saç tuvaletı ın
tihap ebli.ıiştir ki altına çalan 
kahve rengi ıaçlannın parlaklı
ğından ziyade onları sadeliği ile 
daha cazip hale koymak imki
fllDI bulmuıtur. 

[4] Jean Muir, ıeniı, arntek 
dalgalı ondüllsyon ile çok ıenç 
bir kızı andırmaktadır, Bu tu
valet muhakkak ki Senç kızlara 
çok yalafll'. 

Yüzü Boyamak San'atı 
G6z Kapak ve Altları lçin 

iki renk boya kullanın 

Gece yatarken göz kapakla -
nna yeşil renkte krem sürmeli
dir. Menekşe renginde krem -
den göz kapaklarının üst kena-

. nna hafifçe sürerek uçlarına da 
1 çok hafif yeşil renkle gözlere 

hususi bir cazibe verilebilir. 

Mavi gözlülere; koyu mavi 
renkte göz kremleri çok yakışır. 
Gözleri büyütür, derinleştirir ve 
daha parlak yapar. 

E!merlere umumiyet itibarile 
mor, koyu mavi, yahut çok ko -
yu yeşil kremler çok iyi gelir. 

Sanşmlar, kırmızı saçlılar ye
şil ve mavi krem kullanmalıdır
lar. 

Çiöz kremi fazla sürülürse, 
kadını ihtiyar gösterir. Bunun 
için dikkatli olmalı ve yetecek 

ı kadar sünnetidir. 

Tarnak boya!art 

Tamamile dudaklara uygun 
olması şart olduğundan tırnak 
boyalan da bu sene sanya ba -
kan kırmızıdır. Tırnaklan daha 
güzel göstermek için boyayı bü
tün tırnağa yaymak lizmıdır. 
Yalnız bir kısmına sürüp biW 
şeklindekj beyaz kısmım boya -
.sız bırakmak güzel olmuyor. 

• 

' 

ıb Günoe Zayıtıamak 
ı ç , n Ne ı e r Yemeli? 

ON ALTlt\CI OUN 
Oile yemeii: 

200 gram dana pirzolası 300 
Hindiba& salata 150 
2 portakal l 00 

Akpai ,...Pı 

K~r~vtz terevağlr 
Kapr oeynirli yumurta 
Yoğurt 

70 
190 
90 
60 

Kalori vc:kiinu 960 
Elma 

İtıte bu kadar .Görüyonunuz ki, 
rejim den:tcn ve sizi bot vere korku
tan •ey o kadar da fena bir ~ey et. 
ğil . Bu yemekler liıi açlıktan öldür-
mez • 
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ANKETiMiZ 

Yann Başlıyor 

ESKi-YENi 
Anketi yapan: Nizameddin NAZiF 

~ '(Yarınki sayımızdan itibaren 
"Tan" sütunlarnda "Eski • Ye
ni" adlı ve memleketimizde yan 
yana yaşayan iki ayrı zihniyeti 
ve bu iki ayn zihniyet arasında
ki f arklan belirtecek olan bir an 
kete başllyoruz. Bu anketi ya
pacak olan Nizameddin Nazi/İn 
anket hakkmda yazdığı önsözü 
okuyuculara daha etraflı bir 
fikir vermiş olmak için aşağıya 
yazıyoruz:) 

Tezatlarla dolu bir hayat ya
şıyoruz. Eskiden birbirini takip 
eden nesiller hep aynı düşünce
lerle yetişirler, aynı şeyleri öğ
renirler ve hayatı hep bir zavi
yeden görürlerdi. Öğreten mü
esseseler ve içinde yaşanılan ce
mivet hiç deği: mediği için bir 
baba ile bir oğulun kafaların
daki kuruluş tarzı birbirinden 
pek aykın olmazdı. 

Çırak ustasından bir sanatı 
hangi usullerle öğrenm:şse usta 
olduktan sonra o da o usullere 
hiç bir şey katmadan, hiç bir 
şey e~~siltmeden yeni bir Çh a:,: 
yff ştirirdi. 

Bir ana öldüğü zaman kızı, o
nun tuvalet masasını düzgünle
ri, gelin suları ve çoban Iavan
talarile olduğu gibi kabul eder
di. Halbuki bugün kamış ka
lemlerini altın sularına batıra 
batıra Babıalinin eski vezirlik 
fermanlarını yazmış olan eski 
mübeyyizlerin ve beş günde bir 
harf yazan eski hattatlann [ 1] 
nesli ile siyah prostelalı bayan 
daktilonun, veya pembe meme
li kulaklarını radyo reseptörle
rile yarışa sokan bir bayan iste
nonun nesli yanyana ayakta du
ruvor. 

Tek bir atın şahlanışından, 
huysuzluğundan ürkerek çifte 
kantarma takmadan faytonun 
okuna bağlayamıyan bir araba
cı bir yaya ile kırk beygiri bir 
düğmeye ba~arak hareket etti
ren manivelalar bir çekişte kırk 
beygirin gemlerine birden asıl
mış g;bi saatte 120 kilometre 
giden otomobilini "zınk!,, diye 

durduran şöför evlat birbirinin 
ne kadar az benzeridir!. 

Sivastopol harbinde bahriye 
neferi iken şimdi büyük bir yel
kenliye kumanda eden ve en 
fırtınalı havalarda bile dümen 
yekesi başında seccadesini se
rip beş vakit namazını kılan e
fendi k2ptan, birinci sınıf bir 
Türk açık deniz gemisinin, saat 
beş çayını bir gün kaçırınca, bir 
gUn vanstepsiz kalınca sinirleri 
bozulan genç zabitine hiç ben
zemez şüphesiz. 

Yeni ressam bile eski ressama 
benzemiyor. 

Velhasıl bugün ayakta duran 
iki nesil kadar birbirine aykırı 
olan bir baba ve bir oğul nesil 
yeryüzünde görülmüş değildir. 

Ana kızından, baba oğlun
dan, hoca talebesinden, arabacı 
şoförden, eski a z ·halci bay~n 
dnktilod:m, eski edip yenisin
den, yeni şair eskisinden, ala
turka çalgıcı alafranga beste -
kardan, hatta bi.tyük kardeş kü
çük kardeşten bambaşka bir 
mc:ıntalitcdcdir. 

Acaba bir zamanlar özene ö
zene gözlerine sürdüğü sürme
nin şiirini unutan rimelli kızım 
bir ana nasıl görüyor ve bugün
kü genç kızda inkılapların yap
tığı bütün değişiklikler yalnız 
sünneyi atıp rimeli kullanmak -
tan ve çarşafsız gezmekten iba
ret midir? 

Acaba eskiden kafes arkasın
da kısmet bekleyip baba eline 
bakan genç kızla - ki bugünkü 
ana odur - koskoca bir evin eko
nomisini düzen inkılfip kızları 
arasında belli başlı bir görüş far 
kı yok mudur? 

Olmaz olur mu? Elbette var
dır. Ve bu varlığı olanca vuzu
hile tebarüz ettirmek için"Tan,, 
da başlayacağımız anket zanne
diyorum ki cemilet bakımından 
fayda\1 ve okumak b&li'.Hfift'\O~ 
zevkli ve enteresan olacaktır. 

(1 ) Bu sanatkarların hayranların • 
dan olmadığımı zannetmeyiniz sakın . 

• 
MISIR IS tiınite~ 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TtlRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR f Ş LiMiTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
3226 

.. TAN " m tefrikası : 16. 

• 

Edgar Wallace 

- Peki, dedi, teklif ettiğiniz 
işi yapmağa çalışacağım! 

Marl da böyle bir cevaptan 
dolayı memnuniyetini anlatmak 
isterke~ kapıya vuruldu. Bra
bazon: 

- Giriniz, dedi. 1 
Giren kız masanın üzerine bir 

telgraf bırakarak çıktı. Yüzü
nün beyazlığı, saçlarının altın 
rengi, yüzünün hatlarındaki te
mizlik Marl'in son derece na
zan dikkatini celbetmişti. 

Kapı kapandıktan sonra: 
- Bu ne k"ıdar güzel kız böy

le .. dedi, galiba ben kendisini 
bir yerlerde gördüm. lsmi ne-
4ir? 

- Drummond, Thalia Dnmı-

mond. 
- Thalia Drummond mu? Bu 

kız evvelce Froyant'ın yanında 
katip değil miydi? Pek tatlı ba
kışıyordunuz? 

- Ben mi? Ne münasebet? 
Benim prensibim çalıştırdığım 
kadınların yüzüne bile bakma
ma:ktır. Miss Drummond vazi
fesine iyi bakıyor. Benim de 
kendisinden istediğim bundan 
ibarettir. 

Marl yine işi latifeye bo~an 
bazı sözler söyledikten sonra a
yağa kalktı: 

- O halde, dedi, işimizi ya
rın sabah daha iyi görüşeceğiz. 

- Evet, yarın saat on birde. 
Banıker, ziyaretçisini• kapıya 

kadar teşyi etti. Tekrar masası
na gelerek bir kağıt aldı ve kır
mızı bir daire çizerek ortasına 
da şunları yazdı: 

"Flix Marl bizim Stoyne 
bahçesinin köşesindeki mülaka
tımızı görmüş. Bu adam Moris
burg meydanında 79 numarada 
oturur!' 

Kağıdı zarfa koydu ve zarfın 
üzerine de şu adresi yazdu 

DUNYA SıYASASI 

Hiç Kimseden 
Korkmıyan Topları .. 

Goer:ng'in top gibi sözleri 

1935 yılı mayısında dünya si-· 
yasasının heyecanlı hadiselerini 
yaşıyoruz. Vakalar, birbirini ko
valıyor .. Pakt'lar, konferanslar 
ve korkunç silah yarışı .. Avru
pada hakim hadise: Alman - İn
giliz rekabetidir. Mucizeli bir 
hamle ile korkunç bir dereceye 
çıkan Alman hava kuvvetlerinin 
değerini, Alman hava kuman -
danı General Goering'in ağzın
dan dinliyelim. Alman Generali 
diyor ki: 

"Her zaman, Alman filosu, 
bize karşı hareketi muhtemel 
devletlerin müşterek hava kuv
veti kadar güçlü olacaktır. Böy
lece hareket etmekle, sulha kar
şı değil fakat sulh ıçın çalış
makta olduğumuz inancını bes
liyoruz. Alman hava filosu, ha
sımlarımızı düşündürecek ka
dar kuvvetlidir. Tayyarelerimiz 
yepyenidir. Bizde, eskimiş ve 
kı. m~tten düı~müş bir tek uçku 
yoktur. Tayyarecilikte kati ne
ticeyi temin eden şey tayyare
lerin ve pilotların sayısı değil
dir: tayyarelerin keyfiyeti ve 
tayyarecilerin manevi kuvveti -
<lir. Bugün sağlam sinirlere ve 
kalın bir deriye malik olduğu
muzu iddia edebiliriz. Biz harp
ten çok zahmet cektik. Hiç bir 
sergüzeşte atılacak değiliz. An
cak mübatağaEız söylüyorum 
ki, Almanyanın tayyarelere kar 
şı hazırladığı ve kullanacağı 
toplar, en yeni ve mükemmel 
reperaj aletleri ile müceıihezdir. 

Bu. toplar mükemmeliyet ba
kımından dünyada birincidir. 
Hiç kimseden korkmaz.,, 

lng !izlerin acı mukcbeles· 

Ingiliz Avam kamarasının 
müzakereleri, bu sözlere karşı
lıktır. Gerek hükumet, gerek 
muhalefet hatipleri, hep Al
manyadan tehdit edici bir dil 
a---.ı.~uiJ.,._.., -1.1.-1-

Sir Austen Chamberlain söy-
lediği uzun söylevi şu dramatik 
ihtarla bitirdi: 
"Eğer Almanya, ikna kuvve

ti yerine silah kuvveti kullan
mak teşebbüsünde bulunur ve 
kendi idaresini cebir ile kabul 
ettirmek isterse, yolu üzefr,de 
bizi bulacaktır; bizimle beraber, 
büyük İngiliz imparatorluğunu 
teşkil eden ülkeleri bulacaktır. 
Kendisini bir defa daha yene
cek kuvveti bulacaktır.,, 

Bu tarihi celsede, İngiliz dış 
bakanı uzlaştırıcı bir iki söz söy
ledikten sonra şu zehirli kelime
leri kullandı: 

"Zannetmem ki, emniyeti te
sis edecek nihai çare silahlanma 
olsun. Fa~; at: 

Bir milletin, istediğini yerine 
getirmek için en önce, elde et
mesi gerek olan şart silahça güç 
lü olmaktır.,, 

MUzakere kapıları açık 

Iki taraf tan sarf edilen bu acı 
sözlerle beraber, uzlaştırıcı tek-

Johnson, 23 Milded Steert . 

-15-
Thalia·yı çağırıyorlar 

Marl bankarun büyük salonu
nun iki sıra gişeleri arasından 
geçerken, gözleri demin gördü
ğü genç kızı aradı. Thalia 
Drummond ayn bir büro işgal 
ediyordu. Marl geçerken kapısı 
yarı açık duruyordu. Sordu: 

- Mis Drummond, siz her 
zaman böyle meşgul müsünüz? 

- Evet efendim, vazife. 
- Hiç eğlence filan yok ml!? 
- Pek o kadar yok. 
- Şu günlerde bir akşam si-

nemaya, yahut tiyatroya git -
mek istemez misiniz? 

Genç kız Marl'ı tepeden aşa
ğı süzdü: 

- Cesaretinize hayranım, de
di, lakin ben de iyi yemek olur
sa, doğrusu kaçırmak istemem. 

- O halde Moulin gris'de bir 
yemek yiyelim. 

- Başka yerde olmaz mı? 
Mesela Ritz Carlton'da ... 

- Olur, olur, neye olmasın? 
!sterseniz bu akşam .•• 

lifler de var .. Ingilizler müzake
re kapılarım açrk bırakıyorlar. 
Almanlarla doğrudan doğruya 
deniz işlerini müzakereye hazır
dırlar. Siyasal müzakere kapıla
rı da açık .. lki taraflı ve umumi 
misaklarla, silah yarışma niha
yet vermek teklifleri de mevcut
tur. Beri yanda, Hitler, son bü
yük nutkunda Alman milletinin 
zaruretinden, sıkıntılarından, 
zamanın nezaketinden acı ve 
mütevazi bir dille bahsetti. Biz, 
bunları hayırlı alametler sayı -
yoruz. Bu acı bağrışmaJ.arm so
nunda insaf ve mantığın galebe 
çalacağı şüphesizdir. Bize öyle 
geliyor ki, dünya siyasasının 
düğüm noktası, yine bugünkü 
Alman - Ingiliz rekabetidir. U
marız ki, bu, bir kör düğüm ol
maz. 

Yusuf Osman BUkUlmez 

C. H. P. 
Programı 

(Başı 12 incirle) 
kat ve ehcmmiyr tlerile va;:ifcJ rine 
h ıy, tları 11 h ı "'r~d . n memur r. her 
tifrlü huzll"; v ef , ha la · ktı ' ;ı 

65 - Türkiyede c·nıs ve sır, f fi
kirlerini korunma ve y"yın.ı, .,. , ,ırı mu 
cadelcsi maksatlarile cemiyı:t kurul
mayacaktır. Devtet, hususi iüare ve 
b.l diy lcrlc d v1ete bağlı m:.iessese
lerden hizmet karşılığı avl k \'C i•cret 
alanlar bulundukları vMzifenin s fat 
ve hüviyetile cemiyet kuramazlar. 

66 - Talebe cemiyetleri adını ta 
şıyan kurumlar hiç bir suretle bulun
dukları mektebin, fakülte ve ensti
tünün iaaresine karşı berban~i bir 
faııliyette bulunamazlar. 

67 - Türk işçilerini ve esnafımızı 
miiletin ana varlığı içinde; o varl.k 
iç;n kuvvet ve fayda verici yolda ve 
Parti programında çizilen zihniyetle 
teşki!atlanchrmayı ie edineceğiz. 

68 - Beynelmilelci maksatlarla 
cemiyet yapılmayacağı gihi kökü yurt 
dışında olan cemiyetler kurmak ya
sak olacaktır. Milletler arasmrla IJe
.. abcrlik yapmakta devletin favd-. gö· 
r.-r.,.&\-:: "''!:at,-t\,._-t,. ,.,.._: __ • L•·---11• 
veya Kurulu oıanıarının eubesini aç· 
mak için icra Vekilleri Heyeti•1ill 
kararı lazımdır. 

69 - Memur olmayan aerbest 
meslek erbabının milli Türk mevcu
diyeti için lüzumlu ve faytlalı olan 
hizmetleri, Partinin takdir gözü ö
nünde tutulur. Kabiliyetleri ve hiz
metleri karşılığını görmeleri için faa
liyetleri sahasını aç?k ve emin bulun
durmak vazifelerimi7.dendir. 

SEKiZiNCi KISlM 
Vatan müdafaası 

70 - Vatan müdafaası millı vazi
felerin en mukaddesidir. Parti, at· 
kerliğin umum vatandaşlara istisna
sız tatb ki esasını kabul etmi1tir. 
Türk ordusu her türlü siyasi mü a
haza ve tesirlerin üstündedir. Ordu
nun, end.s:ne verilen yüksek vazi
ıftyi her an muvaffakiyetle ifa edebi
lecek kudreti haiz ve asrın tekem· 
müllerine uygun vasıtalarla ır.i.Jceb· 
bez olmasına chernm.yet veririz. 

71 - Devletin yüksek bünyesinin 
sarsılmaz temeli olan ve milli mef
küreyi, milli varlığı ve inkilab1 kol· 
!ayan ve koruyan Cumuriyet orduııu
nun ve onun fedakar ve lavmetli 
mensuplarının daima hürmet v~ şeref 
mevkiinde tutulmasına sureti mah
susada itina ederiz. 

Genç kadın muvafakat etti. 
- Hay hay, saat 7.30 da Ma

risburg meydanına gelip beru 
alır mısınız? 

- Pekala ... 
İhtiyar gidince hemen tlrka

sından genç bir kız girdi: Milly. 
- Kim bu adam? 
- Kim olacak? Bizim peres-

tişkarlardan biri... Fakat niçin 
soruyorsun? 

- Hiç, asıl başka bir şey so
racaktım. Geçen cumc:t ~ünü 
bankanın Sellinger şirketine 
gönderdiği taahhütlü zarfı ha -
tırladın değil mi? 

- Evet. 
- Bu zarfın içinde boş kağıt-

tan başka bir şey çıkmadığını 
söylüyorlar. 

- Ne diyorsun? Fakat Bra -
bazon bana bir şey söylemedi. 

- Ben paraları içine koydum, 
sen de gördün, mühürleyen de 
sensin. O halde ikimizden başka 
kimse yoktu. Paraları kim ala -
cak? Ya sen, ya ben ... Halbuki 
yemin ederim ki ben almadım· 

- O halde ben mi aldnn? 
Doğrusu Milly bu mesele ga.Yct 

Levazım Kaymakamhğından 

mutekaid Arab Hamdi'yi 
kaybettik 

Muhtelif muharebelerde ve bil
ba .. a Balkan muhanbesinde, Har
biumumide, n latiklil muharebe
sinde millet ve. memleketine can
siparane ve sadakatle hüsnü hiz
met eden, Ferid pafa hük~meti . 
nin divanıharb reisi Nemrut Mus
tafa tarafından, istiklal muharebe
sindeki büyük hizmetleri dolayısiyle 
idama mahkum edilmiş olan kay
makam Hamdi 3 senedenberi Mil
Ji Müdafaa ve Devlet Demiryol
lan için imalatta bulunan alomin
yom matra fabrikasında anbar 
müdürlüğü ve veznedarlık vazife
sile çalışmakta ken, ötedenberi 
müptela oldutu Şeker hastalıfma 
inzimam eden, damar ıertliğ'i ve 
anjin dö puatrin ha.talıkları oeti
ceai olarak 2 gün içerisinde rah
meti rahmana kavu,muştur. 

Cenazesi bugün saat 12 de 
Feriköy camiinden kaldınlarak 

Fr:riköy kabristanında allahın rah- ' 
metine tevdi edilecektir. Kendisi
ni sevenlerin bu son rasimei ve
daa iştirakleri için saat 12 de Fe
riköy umiinde blılunmalan rica 
olunur. 

Alominyom Matra (abrikası 
Müdüriyeti 

Asliye mahkemeleri yenilenıc bil· 

rosundan : 

İstanbul evkaf idaresile dava olu
nan Lalel.de Fethi bçy caddr sinde 
15 No lu dükkan sahibi Feyzullııh 
arasındaki davanın yenilenme mua· 
melesi sırasında : 

Halen ikametgahı meçhul bulunan 
Feyzullaha bir ay müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilm :ş oldu· 
ğundan tetkikatın vapılacağı 12 Ha
ziran 935 çarşamba saat 10 da büro
da hazır bulunması lüzumu tcbl;ğ 
makamına knim olmak üzere ilan o
lunur. (11283) 

İstanbul asliye 5 inci hukuk mah· 
kemesinden : 

İııtanbul evkaf mlidiriyetinin Evüp 
te Kasımçavus mahallesinde fslam 
bey caddesinde 11 No. lu hanede otu 
ran Havrive alevhine ikame eyledi~i 
UdVd\Jö(ı lfuıdyı 1. ı a.ucu aı ~uuaı ouı \.. a-

nin tebliğine rağmen cevap verme
miş ve b~nnucibi talep ilanen tehli· 
ğat icrasına karar ver:tmi~ ve emrü 
muhakemenin l 5·6-93 5 tarihine mli
sadif cumartesi günü saat 14 df' tavin 
kılınmış olduğundan yevm ve vakti 
meztrurda mahkemede hazır lıul11n

ması veyahut taraf-ndan bir vekil 
göndermesi lüzumu b~yan ve al:si 
halde hakkında gıyaben muamele ic· 
ra olunacağı tebliğ olunur. ( 11284) 

ittihat değirmencilik 

TUrk anonim şirketin· 
den: 

Şirketimizin 24 Mart 1935 tarihin
de toplanan umumi heyeti k,rarma 
tevfikan 934 senesi muamelatı için 25 
numarah hisse senedi kuponuna mu
kabil yilz ve keza 25 numaralı mües· 
sis hisseleri kuponuna karşı 135 ku
ruş 10 Mayıs 935 tadıi den itib ren 
Osmanlı, Doyçe Oryantbank ve Ban
ka Komerçiyale İtalyana Banka'arı 
Galata gişelerinde ödeneceti ilan o-

lunur. 

ciddi. Genç ve temiz bir kıza 
karşı böyle bi.r ithamda buluna
bileceğinizi hıç zannetmiyor- -
dum. 

- Bir şey söyliyeyim mi? Siz 
daha buraya gelmemiştiniz. 
Bundan bir ay kadar evvel gişe
den yüz liralık bir kağıt çalın · 
mıştı. 

- sana ne? 
- öyle söylemeyiniz. Bu pa· 

rayı ısizi.n aldığınızı biliyorum. 
lstersenız numarasını da söyle -
rim. 

Thalia cünnü meşhut halin -
de yakalanmış insanlar gibi fe -
na h~ldc sıkılmıştı. 

M ılly devam etti: 
- Bu Sellinger meselesi de, 

gör~c~ksin, nasıl çatallaşacak. 
Ban sııi bu badireden kurtara -
cak dostlarınız var mı? 

- Benden ziyade sizin dost · 
tar aramanız lazımdır. Çünkü 
parayı zarfın içine koyar gibi ya 
pan hen değilim, sizsiniz. 

- ThaJia, bunun için kavga 
etmiyclim, eğer biz daima elbir
liği edersek, her şey düzelir. So
rarlarsa ben zarfı gözümün ö -

:Jll lll llllllllUllll 11111111111111111111 ~ 

~ Deniz yolları·~ ---- l.ŞLETMESI E 
: Acenteleri: Kara köy Köprübaşı : 
S Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar : 
: 111111 7.ade Han. Tel. 22740 11111': 

E AYVALIK YOLU E 
: BANDIRMA vapuru 8 Mayu ; 
E ÇARŞAMBA günü saat 19 da E -S Aayvahğa kadar. 12426) : 
:--~~~~--~~~~~~: 

: Trabzon yolu § 
S CUMHURİYET vapuru 9 Ma- E 
: yıa PE.RŞEJ\ BE günü saat 20df' S 
: Hopa'ya kadar. "2443,, : - -- -- -: Mersin yolu : - -- KONYA vapuru 10 Mayıı: : 
: CUMA günü saat 11 de Mf'r· : 
E ain'e kadar. "2444,, E 
~111111111111111111111111111111111111111~ 

Beyoğlu Dördüncü Noterliğine 

Viyana Asliye mahkemesi ikin
ci hLkuk dairuinden muta ve bir 
sure'ti a~ağıda yazılı kararın İstan
bulda münteşir Tan gazetesile neş
.rü ilfımnı talep ederim. 

Kadıköyünde Moca ct'm 

sokak 15 No. da mukim 

müteveffa Mişel Laz.ar 

varislerinden Madam 

Öjehi Lazar 

Karar 

Sayı 157 !35!3 

14 İlk kanun 1934 günlemecio

de Türkiyede İstanbulda öl~o 
Avusturya tabaasmdan Mişel La
zarm terekesi hakkındadır. 

Türkiyede Avusturya sefareti 
konsolosluk şubesinin 18/1/1 IJ35 
tarihli ve 147 /K 1935 sayılı tahri
ratile Mişel Lazar firmasının tas
fiyesi hakkında verese arasında 

ittifak husulü mi:mkün olmadığt 
mahkt mt mize bildirilmiş oldl'ğun
dan Ticaret kanununun 133 üncü 
maddt>si ahkamına tevfikan Mişel 
Lazar firması muamelatını tasfi
yeye ve fırma namına vazı imza
ya ve anı temsile ve muamelatı 

tasfiyeyi son dereceye kadar ik
male mezun ve salahiyettar olmak 
,n,.•r-•} y-ohı,""f"J-,...-'7 i-pr_..f.,l"lan i
tanDU aa KaaıKoyunae muKım es-
bak Maliye müfettişlerinden .l\er• 
ses Nersesyan ve istanbulda Ga
latada Hürriyet hanında 9-10 No. 
da Leon Şönman Baylar nasp ve 
tayin edilmiştir. 

Tasfiye edilecek firmadan mu• 
risi mumaileyhe isabet edecek o
lan hisse miktarı İstanbulda Avu• 
turya sefareti konsolosluk şubesi 
emrine amade tutulacaktır. 

Viyana asliye mahkemeai 

ikinci hukuk dairesi 

mahkt me reisi 

Dr. \\' alther Maruch 

Viyana Müze sokağında 12 No.da 

12 Mart 1935 

ltbu ıuret aslına mutabıktır. 
Mahkeme başkatibi 

işbu suret kançılaryada mahfuz 

aahna uygundur. 

lstanbul 8 Nisan 1935 

Rumi mühür 

Avuat urya sefareti konsolosluk 

şubf'sİ 

nünde mühürlediğinize yemin 
ederim, siz de benim parayı içi
ne koyduğumu gördüğünüzü 
söylersiniz. 

Thalia gülümsedi: 
- Bana öyle geliyor ki, sen 

bana başka şeyler söylemek isti
yorsup, fakat bir türlü söyliye .. 
mi yorsun. \..-

- Belki ... Fakat dik kafahhk 
edip dinlemiyorsun ki... Thalıa 
fazla para kazanmak ister mi • 
sin? 

- İsterim tabii.. 
- Ben birisini tanırım. Bu 

adam seni bir iki haf tarlu taras
sut ediyor. Kanaat hasıl etmiş, 
eğer sen ister~en, kolayhkla çok 
para kazanabilirsin. Fakat bir 
defa seninle görüşmek istiyor. 

- O da başka bir perestişkar 
olmasın? 

Bunu söylediği zaman Milly'· 
nin yüzü ciddileşti: 

- Hayır, dedi, bu adam be
nim nisan hmdır. 

- Oyleyse. Allah beni sevi .. 
şen iki kalbin arasına koymak .. 
tan uzak tutsun. 

(Arkası var) 
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BugUnkU 
program 

Jstesnbul 
"l lt 'Fransızca ders, 18,SO J imnastik -

ay;uı Azade Tartan, 18,50 Muhtelif plik· 
lar, 19,30 Haberler, 19,40 Bayan Halide, 
~t.loııoloğ), 20 Konferans (Maarif), 20,30 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

i.kele caddesinde (Büyük), Yelde· 
ğinneninde (Üçler), Üsküdarda 
(Merkez), Karı.köyde ( Karaköy), 
Taiuimde (Dellaauda), Taksimde 
(Ertuğrul), Yeni!ehirde (S. Banı
nakyan), Ş'ıl'de (Narıileciyan), Be. 
ı:ktaıta (Recep), Eyüpte (Hikmet), 
eczaneleri. -------tud10 sııı:an orkestrası , 21 Bayan At~$ 

hıı piyano ile, 21,20 Son haberler, bor· • 
llilar, 21,30 Radyo orkestrası, 22 Ra~yo 
ib:.;e ~ıo orkestraları, Bayan Emınc 

Yolcu müracaat 
yerleri 

Moskova 
175 K.hz. 1724 m. 

.17.30: 'Parti yayımı. 1830: Kızd ordu 
1~rı ıarkrlar. 19.30 : Kolkhozlar için rad· 
10 konseri. 21 : Senfonik konser. 22: Çek· 
Çe Yaymı, 23.0S: İnıtilizce. 24.05: Alman
Cl. 

Bük re ş 
/ 

823 Khz. 364 m. 

Deniz Yollan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra· 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

13.0S: Pıtlı:, duyumlar, plik. 18: Rad~o 
Otkcatrası. 19: Duyumlar. 19,15: Konıerın 
devaznL 20: Konferans. 20.20: Plik. 20.45 
leonfcrans. 21: Oda muıikiıi. 21.30: Ka· 
rtıdt yayım. 22.10: Radyo salon orkestra-:!'.. 23: Duyumlar. 23.25: Konserin deva· • Liman 

hareketleri Prag 
) 638 Khz. 437 m. -19.SS Plilı:, duyumlar, Plllı:, 20.25 Çek· 

krlı:darı. 20.40: Tiyatro batıralarL 21: 
~oralı:'m eserlerinden konser. 21.40: Ba· 
-et ınuıllı:isi. 22: Duyumlar. 23.15: Pllk 
23.30: Fransızca duyumlar. 

Budape.te 
545 Khz. 550 m. 

) \8.40: Danı musikisi. 151.SO: Den. 20: 
inno, keman sonaUın. 20.50 : Sözler. 

21.20: Opera orkeıtrllL 22.25: Dıı du
~ar. 22.40: Çiqene musikisi. Duyum
-.r. 24 Sen Baker CUL 1.05 Duyumlar. 

Beri in 
841 Khz. 357 m. 

20.30: Sarlı:dar. 20.40: Aktüalite. 21: Du
hınıar. 21.15: Uluaal :rayım. 21.45: Mo· 
2-rt. Beetho•en konseri. 23: Duyumlar. 
23.ao: Eilenceli musiki ve danı. 

Belgrad 
686 Kbz. 437 m. 

20.30: utaaal J'l.)'Jrn. 21: Jübliyana'dan 
;akil. 22: Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 

3.20: Plllı:. 23.!0: Konser nakli. 
Var9ova 

223 ~hz. 1345 m. 

1 19.45: Marlene Dietrich'in pllklan Söı-

Dün limanımıza ıu vapurlar 
miştir : 

Ayvalıktan : (Bartın) 
Karabigadan: (Bandırma) 
Bartmdan: (Kemal) 
Mudanyadan: (Asya) 

gel· 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
,unlardır: 

lzmite : (Kocaeli) 
Mudanyaya: (Saadet) 
tskenderiyeye: (Ankara) 
Bandırmaya: (Gülnihal) 
Karadenize: (Tarı) 

Bugün limanunıza gelecek vapur-
lar şunlardır: 

Mersinden: (Dumlupınar) 
BandrJ'lJladan: (Antalya) 
lzmitten: (Kocaeli) 
Mudanyadan: (S~adet) 
Akdenizden: (Egitto) 

Bugün limanımızdan şu vapurlar 
gidecektir: 

ac.r 20 :35 Danı (Şarkılı), sözler 22: Cho-
»in lı:o.ı..L 32..30: ltonfenma (Ssperu
'aca), zı.iO.: kıh. ,ıar\ıJm._. Relı:llmlar. W 

Viyana 

Karabigaya: (Kemal) 
Ayvalığa: (Bandırma) 
lzmitc: (Ayten) 
~rtma: (Antalya) 
lMudanyaya: (A.ya) 

l&ld~,tt 

hretonfarı 592 Khz. 507 m. 

.,, 20.20 Cuband. 21.05: Piyes. 22.05: Alı:
'":ılitc. 22 20 Piyano musikiıl, 23 Da
>ıııntar. 23.10: Akşam muıikiai. 24.10 Es
~toca yayını. '24.20: Tamimler. 24.25 

Par i • 
ışo Khz. 1648 m. 

Z1: opera havalan. 21.30: DuyamlarL 
~.ıs: Gazete makaleleri. 23.35: Lucien 
"Old1 dana orkcatraıL 

lıtanbul itfaiyeıi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeıilköy, Ba'kırlcö1, Büyükdere, 
Pa,abahçe, l';aı\dilli, Erenköy, Kar· 
ta~ Büyükada, Heybeli, Bursu, Kı· 
nalı mmtakalan için telefon .. ntra
bndaki memura (1'ansın) kelimeaini 
söylemek kafidir. 

Demiryolları ve Limanları iıletme J 
Umum idaresi ilanlan 

Memur aranıyor Devlet 

Şirketimiz muhasebesi için Türk 11 

çe ve Fransızca karşılıklı tercüme , 1 Muhammen bedelleri ile mikdarlan aşağıda yazılı 
yapabilir muhasebeye aşina terci. ı •, elbise, palto ve serpuşların 18-5-935 cumartesi günü 

, . ı hen bekar bir TÜRK genci arıyo - saat 1 5 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
, ruz. Maaşı takriben doksan lira ola • l 

' ı caktır. İsteklilerin Galata Merkez tekrar eksiltmesi yapılacakdır. Bu işe girmek ısteyen e· 
Rıhtnn Han İkinci katta Fethiye rin 4498, 72 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka-

l Maden Şirketine müracatlan. ı ı nunun tayin ettiği vesikaları ve işe ginneğe manii kanu-
·~1 !!!~- ~!!!'!!!!-~-~-~-!!!!!!!~-~- ~-~--·ıL ni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 

3422 gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
Eyyüp Sulh icra Dairesinden : 

Lea, Sultana ve laak ve Mo z Lo
yanın fayan mutasarrıf olduklan 
Balatta tahta minare mahallesin
de eski Çorbacı çeşmesi ve yeni 
maslak sokağında eski M. 16 ye
ni 3 Numaralı maa bahçe bir evin 
kapısından içeri .girildikte koridor 
üzerinde kilarh zemini renkli dö-
teli bir oda bir motfak üzerinde 
alafranga ocak ve çamaşırlık ve 
bır hale zemin katında kömürlük 
ikinci katta bir sofa üzerinde bir 
kilar ve bir hale ile büyük bir 
oda, üçilncü katta bir sofa üze
rinde bir kiler ve biri büyük biri 
küçük iki oda Ye iki taraca ile 
asma ve sarma kellek tahminen 
beş metre murabbaında bahçeyi 
ve elektrik teıiaatını havi pek az 
tamire muhtaç bir bap hanenin 
şuyuun izalesi için açık artırmata 
çıkanlmıt olup şartnamesi 15/5/935 
çarşamb~ gününden itibaren divan
haneye asılarak 6161935 tarihine 
rastlayan perfenbe günü ıaat 14den 
16ya kadar satılacaktır. Arhrmağa 
girmek için gayri mengule konulan 
1477 buçuk lira kıymeti muham
minenin yüzde yedi buçuk temi-
nat alınır. Birikmit vergi vakıf 
icaresi tanzifat tenviriye rüsumu 
hiısedarlara ve tellaliye rüsumu 
müfteriye aittir. Birinci artırmada 
kıymetin yilzde 75 yetmiş beşini 
bulursa mütterinin üstünde bırakı· 
lır, aksi halde en son artıranın 
teahhüdü yerinde kalmak üzere 
artırma onbeş giin daha uzatılarak 
22/6/935 tarihine rastlayan cumar
tesi giinü aynı saatta ikinci artır
ma yapılarak ihalei katiyesi icra 
edilecetinden ipotek sahibi ala
caklılarla diter alakadarların ve 
irtifa hakkı ıahiplerinin gayri 
menkul Gzerindeki haklarını husu· 
si ile faıt ve masrafa dair olan 
iddialarını müspit evraklarile bir-

h Jikte ve yirmi güo içinde dairemi
ze bildirmeleri aksi takdirde hak· 
.... • •At"~ 01\.ua .... "'" 1:>c.\:u ~-vnııı:auır.:• 

ça paylatmactan hariç kalacaklan 
ve f•ıla malümat iıtiyenlerin dai
rentizin 935/197 No. lu dosyuına 
müracaatlan ilin olunur. (11282) 

ZAYi MAKBUZ 

zımdır. Bu işe aid şartnameler 325 kuruş mukabilinde 
Haydarpaşa, Ankara Merkez 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 bedeli 

64974.35 lira 
3301 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komis
yonundan: 
Bakırköy Barut fabrikaları muhafız efradının 1 Ha· 

ziran 935 den 30 Teşrinisani 935 tarihine kadar aşağı
da mıktan yazılı 3 kalem ekmek, Et ve sebzeleri ayrı 
ayrı açık eksiltme ile alınacağından taliplerin şartname
leri görmek üzere her Pazartesi ve Peşembe günleri öğ
leden sonra ve eksiltmeye girmek üzere 16 Mayıs 935 
Perşembe günü saat 14 de Fabrikada satın alma komis-
yonuna müracaatları. ( 21 98) 

Kilo 
11690 

25-00 
13 

Ekmek 
Sığır eti 
Kalem yazlık sebze 

Belediye Sular idaresinden: 

3256 

İdarece Kağıthanedeki filtre havuzları için şartname
si mucibince satın alınacak 1500 metre mik'abı çakıl ka
palı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye girmek isteyenler 600 lira muvakkat 
teminat vereceklerdir. Devletçe tanınmış bir bankanın 
aynı değerdeki bir teminat mektubu da kabul edilir. 

2 - Eksiltmeye girecekler. idare veznesine yatıracak 
lan teminat akçesi için alacakları makbuzu, yahut ban
ka mektubunu bir zarfa, 16 kuruşluk pul yapıştırıp im
zalayacakları şartnameyi de teklifleriyle beraber başka 
bir zarfa ve bu iki zarfı da üçüncü bir zarfa koyup ve 
'"-o .. t • .-ino o.d r c.ck.rini ycu;ıp mühürlü olarak 15 Mayıs 
935 çarşamba günif saat onbeşe kadar Taksimde Srraser 
vilerdeki müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra ge
tirilecek zarflar kabul edilmez . 

3 - Şartname bir lira mukabilinde idare veznesin -
den alınabilir. 

4 - Fazla tafsiat almak için idareye müracaat edil-
mesi. (2397) 3413 

• Sinemalar, e 
Tiyatrolar 

17608 numara beyannameli 49 
hçı •e 8 aandık makine yatının 
2/3/93S tarih •e 245461 numaralı 
325,47 liralık lıtanbul İthalat 
fiimrGtü makbuıu kayboldutu ve 
yerine yenisi alınacaj'I cihetle es. 

Hastane adresleri kuinin bukmii kalmadıtı ilin 
ve T e I e f o n 1 a r ı olunur. 

lstanbul Vilayeti Jandarma Komu
tanlığından: 

. • Saray : (Unutulmuş Senlo
lJı) ve ( Libelay) 

ılı Türk: (Patron olsaydım) 
"e (Bir gönül böyle avlandı) 

ılı Sümer: (Kanun Muhafızı) 
"e (Yataklı vagon cilveleri) 
(S * Melek: (Gizli Sevda) ve 

evda Gecesi) 
(; İpek: (David Golder) ve 

aşayan ôlüler) 
(Çıtı Tan: (Ekmekçi Kadın) . ve 

llrdaş Füristin) 
" * Hale (Üsküdar) : (Zuzu) 
e (Dünya havadisleri) 

Cerrahpaıa hastanesi. Cer· 
rahpap 
Zeynep Kimil haıtaneıi. 
Olküdar, Nuh kuyusu, Gün 
dolumu caddesi • 
Haaeki kadınlar haatanell. 
Aksaray Haseki cad. 32 • 
Beyoflu Zükur hutanesı. 

Firuzaia • .. 
Giilhane hastanen. Gulhane 
Kuduz hastanesi. Çapa b. 
Emrazı akliye ve asa ıye 
hastanesi. Bakırköy Re ... 
diye 1n,ıa11 • 
Etfal hutanesi. Şitli has
Haydarpap Nüman• 

tane• ~-.-.-... -----

21693 

60179 

24553 

Sokoni-Vakum Oyl Kompani, lnk 

18.30 :x 
19.00 Ankara sür'at 
19.30 x 
19.45 
20.30 x 
21.10 x 
22.30 x c. 

18.48 
19.18 
19:50 
- .-

18.53 
19.23 
-.-

23.45 X A. 

20.48 
21.30 
22.50 
24.05 

20.05 
20.53 
21.35 
22.55 
24.10 

43341-- -----
20llO A. ltaretli seferin treni cuma, pazartesi 
22142 sünlerl lıler. 

B. ltuetli aeterin treni perıembe ve pa
nr silnleri itler. 

tt .. 80 
42426 

80107 

X. l1&retli seferlerin Banliyö trcnlerile 
iltisakı vardD'. 

KADllCÖY - HAYDARPAŞA • KÖPRO 
(Her sGaJ 

Kadıköyiin- H. Pap-,
11

111 
Elhamra: (lttiham ~iyo-!1) ve (Bir çiçek iki böcek) • 

4 Süreyya: (Sokak Çiçeği) . 
çabuk sıhhT 
yardım tetklllta 

dea K. dan K. 

6.25 
7.00 
7.30 
8.00 D 

6.35 x 

Köprü
ye varq 

6.50 
7.20 
7.53 
8.20 
8.l8 
8.ıa 
8.SO 
9.0S 
Sl.20 
9.3!ı 
9.30 

~ Alemdar: ( J şıklar Sönünce) 
t (Canı, getir) 

~•.!\filli: (Casus Katil), (Çin 
!tıtrıJ 

: lIHi1: ( 1 tto) ve (Kazaklar) 
~a) Şık: (Leblebici Horhor A

,; (Malek Milyoner). 
• Asya: (Ekmekçi kadın) 

>a). Alkazar: (Hortlayan Mum-

(; 1'lıl4ız (Tango/ita), rumca 
e efoncu Kız). 

' Nöbetçi 
Eczaneler 

~~ rece nöbetçi eczaneler ıualaı'· 
~e (Ali Rıza), Ankara cad· 
~~ (Ea;ef), Beyazıtta (Cemil), 
s(~ (1 a (Yorri), Şehza:leba· 
~ l1hail Hakla), Yen"bpıcla 
~ ), Sunatyada (Teofilo.), Şeb· 
,. (p llcfe (A. Hamdi), Karasümriik
~t)L~), Bü)'l:kadada (Mehmet), 
~-..ele (Tana,), Baknicöyünde 

Fene!'de (Hüaamedclin), 
~ (Yeni T~), JCaampa-

{l_. l"uran), Kaddı:öyiiDde 

• c:lat otoBu numaradan un 
mobili istenilir. 44998 

KÖPRO • HA Yl>ARPAŞA • KAl>IKÖY 
(Her si•) 

Köprüden 
Kalkıt 

H. Pa1&· Kadıkö
dan K. yüne Var11 

6.30 x 
7.00 x 
7.30"D 
7.35 x ... 
7.35 x ,,, 
S.05 Adaaa 
8.25 x 
8.30 D 
&40 E 
1.50 D 
51.05 
5l.fl Toroı 
t.50 x 

6.41 
7.18 --.7.53 
7.53 
8.23 
8.45 
-.---9.10 
U3 
9.40 

10.08 
-.-
11.18 
12.03 
-.-

ıoso x 
ıı.oo 
U.45 X 
12.30 
u.ıs x 13,33 
14 00 x 14.20 
1430 Ank•nı muhtelit 14.41 
15' 10 x 15.21 
15.50 x 16.08 
16.SO -.-
llJ.45 X Adapasarı 17.05 
J7.00 -.-

g:~ x ı8:0s 
ıa.oo -.-

6.53 
7.23 
7.50 -.-
7.58 
ua --1.50 
8.58 -.-ua 
9.45 

10.13 
10.41 
1i.23 
12.08 
12.50 
13.38 
14.25 
14.53 
15.33 
16.13 
16.45 -.-
1.7.15 
17.45 --18.15 

-.-
8.05 E 
8.35 -.-
11.~o D - .-
9.05 ıı: 
51.40 

10.10 
10.30 
ıı.oo 
11.45 
12.35 
13.05 
13.45 
14.35 
15.00 
15.45 
16.20 
16.55 -.-
17.25 
17.55 
-.-
18.25 
11100 
lt.35 
-.--
20.30 
21.10 
21.55 
23.05 

-.-
7.38 x 
-.-
8.13 x 
8.13 x 

- .-
8.50 X 
-.-

9.15 Anbra ıürat 
9,15 
51.48" x 

10.18 
10.38 x 

10.03 
10.33 
10.53 

11.10 Adapuarı 11.25 
11.53 x 12.08 
12.45 Ankara muhtelit 13.00 
1115 x 1130 
13.55 x 14.10 
-.- 14.55 
15.08 x 15.23 
-.- 16.05 
16.28 x 16.43 
-.- 17.15 
17.10 x 17.JO 
-.- 17.45 
-.- 18.15 
18.10 x 18.30 
-.- 18.45 
151.10 X Adana 19.25 
151.43 Toroı ıt.58 
20.05 x 20.25 
20.40 x 20.55 
21.20 x 21.35 
22.05 x c. 22 20 
23.15 X B. 23.30 

C. İpretli ıclerlerin treni ı haziranda!! 31 
birinci te,rine kldar itler 

D. lpretli seferler CUqJfı sünİerl yapdmu. 
B. taarcdi ıeferler C1Plllr eüDleri 7&pıbr. 

Taksim Ayas paşadaki Jandarma mlntaka komu· 
tanh§ı binasının ketlf bedeli 800 llra olan tamirat. 
pazarhkla yapbrllacaktır. lateklllerln ketlfname ve 
tartnameyl görmek ICjln lier Mıntaka komutanh§a 
ve pazarh§a girmek İCjin altmıt liradan ibaret te
minat makbuzlarjle 13.Mayıa.888 pazartesi gUnU 
saat 10 da lstanbul Villyet Jandarma komutanh· 
§ındaki komisyona gelmeleri Hin olunur. (2439) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
1-5.935 tarihinde a~ık eksiltmelerl yapllan yedi 

cin• dikim malzemesi arasında olup isteklisi gel· 
meyen 8500 adet "levha,, mukawanın aCjık eksllt· 
meal 11.Mayıa-935 Cumartesi gUnU saat on bire 
uzatllm19t1r. Eksiltme Gedlkpafada eski Jandarma 
anbarı binasındaki komisyonumuzda yapllacakt1r, 
Tasarlanan bahası bin yirmi Ura ve ilk teminatı 
yetmlt altı Ura elll kuruştur. Şart kl§ıdı ve nUmu. 
nesi komisyonumuzda görUlebilir. isteklilerin ilk 
teminat malsandı§ı makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ve hUvlyet cUzdanlarlle baraber belll gUn 
ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (2440) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Dairemizde aCjdan 40 lira Ucretll · bir daktiloluk 

ICjln 1S.Mayıs93S tarihinde mUaabaka yapllacakd1r. 
ortamektep mezunlar1ndan olup makin• ile iyi ve 
do§ru yazmak kablll,etlnl haiz olanlar1n mektep 
tahadetnamesl ve 9imdlye kadar nerelerde Cjahf. 
dıklar1na ve iyi hallerlne dair fotografll vealkala. 
rlle 14 Mayıa'a kadar idareye mUraca•tlar1 Htn 
olunur. (2458) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası 

ASipiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri 
sıhhatinizi so§uktan ve 
bUtUn a!lrllardan korur. 

3238 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

ı - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve bir metresi
ne biçilen değeri 297 kuruş 
olan 17 ,300 ila 20 bin met
re kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - İhalesi l 2 Mayıs 
935 pazar günü saat 15 te
dir. 

3 - İlk teminat 5220 li
radır. 

4 - Şartnamesini 297 
kuruşa almak isteyenler her 
gün öğleden sonra komisyo 
na uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler Muvakkat Banka temi
nat mektubu veya makbuz
ları ile kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(2172) 3254 
~ ~ ~ 

1 -Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre· 
sine tahmin edilen fiat 25 
kuruş olan 300 bin metre 
çamaşırlık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 12 Mayıs 935 
pazar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat tenıinatı 
5000 liradır. 

4 - Şartnamesini 3 7 5 
kuruşa almak isteyenler 
her gün öğleden sonra ko
misyona uğraya bilirler. 

5 - Eksiltmeye g irecek
ler muvakkat banka temi
nat mektubu veya makbuz
lariyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddesindeki yazılı evrak
lariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankar2da 
M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(2173) 3255 
• • • 

l.ıtanbul Yedinci İcra dairesin
den: Bir borçtan dolay Haseki 
hamam 1<>katında " numaralı sİ· 
lihcı dükkanında haczedilen çifte 
... sair eallhanın açık arbrma su
retiyle paraya çevrilmesine karar 
.erilmi,tir ve satış 12 mayıs 1935 
tarihine mO.adif pazar günü saat 
12 den 14 de kadar Marpuççular 
L6leci hanı dahilinde 6 numaralı 
oda da ablacaj'ından talip olan· 
lann muayyen ıv 11e memuruna 
uıüracut eclilmeai ilin olunur 

11281 
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RA 
n buy sergıler e 

18 diploma 48 madal
ya kazanmışhr. 

Böyle ~Uzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kullananlarm 

Dit tablplerl diyor ki: 
"Dişlerın ve ağzın sıhhati sa 
bah ve ak~am g ünde 2 defa 
dişleri temızlemekle kabil-
dir.,, 

Radyolin, bilkimya saf kalayh tüblerdedir. 

İnhisarlar Um~m Müdürlüğünden: 
Tahminen 1200 kilo : Barut sandıklarile oluk ta

mirinden tııkan hurda Çinko 
Karaa~atı barut deposunda 
olup numunesi satlş komi· 
syonundadır. 

,, 3~~~8 ;, : Çuvaihk kahn CjUI Ah1rkapu 
depusunda. 

,, 1uvuu0 ,, : Toz ve pul tUtUn harice sevk· 
edilmek Uzere lstanbul yap· 
rak tutun depolarında top· 
lanmış ve toplanacak. 

2 adet hurde Buhar kazanı tehminen biri 8 dl· 
§eri 6 tondur. Patabaht;e Müskirat fabrikasında, 

Tahminen 444 kilo hurda Aspiratör bez boru: 
Cibali tütün fabrikasında. 

Yukarda cins ve miktarı yazd eski eşya pazar· 
hkla sablacakbr. isteklilerin 14·5· 135 tarihine rast
layan sah günü saat 14 de yüzds 15 güvenme para. 
larlla Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
satlş komisyonuna müracaatlar. (2344) 

Denizyolları işletmesi 

KOOPERATiFi 
Tophane - Telefon : 44893 
Temiz ve karu;ıksız Erzak almak isteyenlerin 

emniyetle müracaat edecekleri yerdir. Topluca 
ahş, verit edenlerin eşyası evlerine kadar gön· 
derilir. 2457 
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Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü Himayesinde -------
Hususi Trenle Yapılacak Olan 

este ve Vi anal 
Seyahatine ' o er ha 1 Kay do unuz 

Yerlerinizin numaraları ve pasaport muamelesi i~in 

-------i= ,_ --------a 
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51 A Acentalarına Müracaat. 
~ Beyoğlu 44914 • Galata 44514 
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GRIPlft 
l tecrübe edinceye 

kadar çekmete mah 

küm oldutu atra 

ve ıızılardır 

En şiddetli baş ve diş 
ağrılarmı keser 

Romatizma, sinir, adele, 
bel, aArılarana karşı bil• 

hassa müessirdir. 

Dakik,sağlam,basit ' ooKToR G·· hk. · 
işte: bütiln dünyada tanınmış olan : Hu Ç~k ~t Hakk Oza • ~ oz.. e. ımı ~ 

R EV u E saat 1 erin in il Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 'ı I Dr. s. Şukru Ertan 
H karşısında Sahne sokağında 3 nu· Bırinci smıf miltehassıı 

Batlıca evaafı bynlardır. er yerde satılır. ına h rt da 
1 

<Bibıali) Ankara ca -flesı No 60 
Umumi depoıu: l.tanbul, Babçekapı. Ta• ra apa ıman numara. 35 ~ . d 
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