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Cumuriyet Halk Partisi bu· 
gün Ankarada dördüncü büyük 
kurultayını topluyor. Türk ulu· 
suna "Müdalaai Hukuk" dan 
başlıyarak kurtuluşunu, Cumur· 
Juğu veren parti geçen kurul
taylarında yurdun devrimi ve 
kalkımı içir. ne kadar yüksek ve 
yerinde kararlar aldıysa bu bü
yük kurultayında da yeni bir 
ileriliğin atılışını yapıyor. _ 

Genişleyen; daha iyiyi, daha 
olgunu ve daha ileriyi getiren 
bir programla ulusun kaqısma 
9ıkıyor. 

BU PROGRAM PôLITJ. 

GENÇLER! • 
Cesaretimizi Takviye Ve idame Eden 

Sizsiniz. Siz, Almakta Olduğunuz Ter-, 
biye Ve lrf an lle insanlık Meziyetinin, 

Vatan Muhabbetinin, Fikir Hürriyeti

nin En Kıymetli Timsali Olacakamız. 

-----~- . ı J1r' ıY-~.~~1.ef.11: 
Cumhuriyeti Biz T eaia 

Ettik, Onu lla Ve ida
me Edecek Sizsiniz. 

K. ATATÜRK 

KA'" BAKIMINDAN OLDU
GU KADAR ·ULKEMIZIN 
KÜLTÜR, TERBiYE, EKO
NOMi, KOR UN M A , Fi
NANS, BAYINDIRLJJ{ YON
LERINDEN DE BiRÇOK 
YEN1L1KLER1 lÇlNE ALI
YOR. 

Bu yüzden bugünkü Kurulta
yın anlamı ve değeri çok bü
yüktür. 

Cumuriyet Halk Partisi 
zurum ve Sivastaki ilk topl 
larmdan beri her dediğin' 
ne getiren ve Büyük 
iradesile kendi varlı 

tün Türk hal nın verim ve ira-
desini top/ n partidir. 

BUND ÖTUIWDUR KI, 
BU SEF:- BUYUK KURUL-

ETIRDIGI PROGRA 
ONüMUZDEl{J 

YIL 1Ç1NDE BAŞA-
AGINA EMNIYET'L'!J: 

KIYORUZ. 

BUtUn 
Bugün bütün Türk 

düncü kurultayın t tısını 
ve 9 Mayısı kendi·· in bir bay
ram biliyor ve ~ . yapmaya 

hazırlanıyor. Y un her köşe.
sinden yağa lgraflar vilayet· 
terin, şehir in ta köylere va-
rıncaya ar donandığını, ulu-
sun h can içinde bulunduğu-

ta türkün açış nutkunu 
diğini bildiriyor. 

urultayı P<'rti Başka 
ürk milletinin büyük 

türk saat on beşte a 
Türk ulusu için ye ir atılışın 
amaçlarını çizecek öylevlerini 
vereceklerdir. 

Ankara, İstanbul ve radyosu 
olan bütün şehirler bu söylevi 
bugün dinleyebileceklerdir. 

Ankarada 
Ankara hususi muhabiri 

Bildi 
fonunda bilhas-

sa Ankar i heyecanı bize 
ediyor: 

Ankara, 8 
arti kurultayı münasttbeti

Ankara şimdiye kadar az gö
rülmüş bir kalabalık içindedir. 
Sokaklar Parti Kurultayı mu• 
rahhaslar. ve kurultayı gönnelç, 
Atatürkün nutkıınu dinlemek 
ve şenlikleı e iştirak etmek üze
re civardan gelen Halk ile dol• 
muştur. Ötcllerde hiç yer kal • 
mamıştır. Yarın sabah son parti 
murahhasları da gelecektir. 

Şehir dündenberi donanıyor. 
Daha bugünden Fırka, hüku· 

airelcri, bütün müessesat, 
r Türk bayraklarile donan· 

.1ış bulunmaktadır. Elektrik 
tenviratı da yapılmaktadır. Par· 
ti merkezi gayet güzel süslen· 
miştir. Nutkun ve Kurultay ko
nuşmalarının dinlenmesi p 
her tarafa oparlörler konınu1-
tur. 

Ana caddelerin he iki tarafı· 
na büyük harfleri azdıruı ve 
cizeler asılmışt n doğru bir 
görüşle de · ilir ki, Ankara 
bugun en ük bayram günle
rinden ıni yaşıyor. 

tay üyeleri 500 ü geçti· 
çin dinleyicilere yalnız 150 

er ayrılabilmiştir. Konn<>malar 
da _bulunmak isteyenler çok o1-
dugu halde bu arzularım yetine 
getinneğe imkan bulunamamış
tır. 

Kurultayın açıh,ı 
•. Ya~ üç~~ Kurultay açdmca 
'~.ı reıs ve~ılı, dört katib, üç en
cum~n scçılecek, bundan sonra 
Partı Başkam Atatürk söylevini 
verecektir. Murahhaolar bugün 
Kamutayda kongre hatırası o. 
Iarak yeni çıkarılan sigaraları 
Fırka ro~etlerini, Fırka prog • 
ram ve nızamnamclerini almış
lardır. Kamutayın önünde!d ta. 
kın yapılması bitmiştir. Salon 
ta~amen Türk ve fırka b::ıyrak
lanle siislt:nmi~tir .,, 

İstanbu~da 
tün yurd ve Ankara hrve

[Arkası 3 üncüJc] 
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BiR BAYRAM VE 
BiR ANKET 

"Tan"ın "Eski - Yeni" anke
ti gününü buldu. lki devir ara
sındaki sınırı bir kılıç yarığı gi
bi keskin bir aralıkla ayıran 
Partinin bayramında bizi dü
şündürmeğe en layık mevzu, 
şiiphesiz, eski ile yeni arasında
ki tezatlardır. 

Eski ile yeni kavgası her de
virde ve her yerde vardır. "Es
ki,, manasile değil, "ebedi,, ma
nasile "kiasik", eski le yeninin 
bu çarpışmasından doğan ahenk 
dir; fakat hiç bir yerde ve hiç 
bir devirde eskile yeni, bugün 
Türkiyede olduğu kadar sırt
sırta gelmiş değildir. Bir evde, 
bir çarşıda, bir sokakta yaşayan, 
hatta bir metre murabbaı içinde 
yatıp kalkan insanlar arasında 
bile fersahlar ve tarih çağları 
kadar geniş zaman uçurumları 
var. 

Bu uçurum, bir zelzeleden zi
yade şüphesiz bir tarih mahsu
lüdür; fakat arz tabakaları için
deki sinsi değişiklikler nasıl bü
yük heyelanlardan ve çöküşler
den evvel fark edilmezse devir
leri yaran ve ikiye ayıran gizli 
hazırlamşlar da büyük inkılap
lardan evvel göze görünmezler. 

Nizameddin Nazif'in kendisi 
kadar dinamik ve heyecan veri
ci anketi, iki devir arasında ko
pan ve kalan bağları göstererek 
o uçurumun dibindeki manalara 
ışık verebilirse bugünün en bü
yük meselesi üstünde biraz da
ha aydınlık düşünmemize yol 
açmış olacaktır .. 

Peyami SAFA 

Çin Elçisi yarın 
An karaya gidiyor 

Çinin ilk Tür.kiye elçisi gene
ral HoYaoTsu, yarın akşam, iti 
matnamesini Cumhur Başkan
Jxğma takdim etmek üzere An
karaya gidecektir. Sefirin mai· 
yeti 11 kişiden mürekkeptir. 
Bundan bir ay evvel §ehrllnia., 
gelmiş olan se aret m steşarı 
Wang ve ateşe Nimetullahtan 
başka sefaret ateşe militeri kay
makam Tse - Tsuen - Liang da 
sefir ile beraber lstanbula gel
miştir. 

Diin sefir Ho Yao Tsu'yu o
turmakta olduğu Park otelinde 
ziyaret ettik. Sefir bize vaki o
lan beyanatında dedi ki: 

- Türkiye ile Çin arasındaki 
mevcut dostluk münasebatını 
bir kat daha arttırmağa yardım 
edeceğimi ümit ediyorum. İki 
hükumet arasında bir ticaret 
muahedesi akdi iki taraf için 
de iyi olacaktır. 

Hükumetimiz Çinde mevcut 
Türklerle alakadar olmaktadır. 
Çin Iayik bir hükumet olduğun
dan din meselesi mevzuu bahis 
değildir. Milli inkılaptan sonra 
Çin Türkleri hükumetle daha sı
kı bir rabıta tesis etmişlerdir.,, 

Aldığımız habere göre 1935 
bütçe1ine Nankide bir Türkiye 
sefareti tesisi için lazım gelen 
tahsisat konmu~ur. 

• 

"TAN "ın tefrikası : 17. 

Çiçe • 
erı 

MAHMUD YESARi 

Tevkif olunmak, hapse gir -
mek, ona, pek dokunmuştu. He
le, benim, çok, pek çok zengin 
olduğumu öğrenince,· hiç affet
medi. 

Peki, çocuğum; sen, o?un ye
rinde olsaydın, sen de mı, affet
mezdin? 

Neye durgun durgun bakıyor 
sun? Seni de onun gibi deneye
ceğimden mi korkuyorsun? 

Yok çocuğum, sen, daha çok 
küçüksün ... Böyle bir denemeye 
girişmekten, ben, senden ziyade 
korkanın. 

Sonra, ne mi oldu? 
Hiç! .. Hayatın hangi yolunun 

çizilmiş, çerçevelenmiş bir sonu 
var ki? 

Fazıl, dışarhklara gitti, belki 
de evlendi, artık ne oldu bilmi
yorum! 

Beni mi soruyorsun? 
Gayet basit ... Banka direktö-

Tevfik RUştu Aras dUn BUkreşe gitti· Yeni Çin sefiri geldi • Sovyet san'atkarlar· 

Balkan konseyi 
Bükreşte 
Toplanıyor 

T. Rüştü Aras dUn gitti 
Bükrc§'te toplanacak Balkan 

antantı konseyine i§tİrak ede
cek olan Dış işler Balram Tev
fik Rüştü Aras 'dün sabah An
karadan lstanbula geldi. Öğle
den sonra da Da ç ya vapurile 
Köstenceye gitti. Tevfik Rüştü 
Aras Haydarpaşaya gelişinde 
ve Köstenceye hareketinde bir
çok zevat, bu arada Japon sefi
ri Toku Gawa ve yeni Çin sefiri 
tarafından karşılanmış ve uğur
lanmıştır. Tevfik Rüştü Aras ile 
beraber Balkan Ekonomi kon
seyi Türk heyeti başkam Hasan 
Saka, Dış işler Bakanlığı mü
dürlerinden Balkan işleri müte
hassısı Cevad, Matbuat Umum 
Müdürü Vedad Nedim, Dış iş
ler Bakanbğı hususi kalem mü
dür~ Relik Amir, Abdülhak Şi
nası, Romanyamn Ankara elçi
si. Filotti de Bükreşe gitmişler
dır. 

Vapurda Romanya baş konso 
/osu taraf rndan buketler veril -
miştir. Heyet bugün Köstence
den hususi bir trenle Bükrcşe 
gracc;erı.Lıı. 

Balkan antantı konseyi 10 
Mayısta antant başkam ve Ro. 
manya Dış işler Bakanı Titu
lesco'nun başkanlrğı altrnda top 
/anacaktır. Konseye Yunanis
tan namrna Maksimos, Yugos -
lavya namına Y evtiç iştirak e· 
c!ecektir. 

10 Mayıs Ro{Tlanyanın milli 
bayram günüdür. Balkan dış ba
kanları bu münasebetle yapıla
cak merasimde ve geçit resmin
de bulunacaklardır. Mayısın 10 
uncu günü hemen de merasimle 
geçecek, konsey 11 Mayıstan iti 
baren toplantılarına başlıyarak 
ruznamesinde mevcud mesele -
/eri müzakere edecektir. 

Dün Tevfik Rüştü Arası va
purda uğurlarken kendisine kon 
seyin ruznamesi ne olduğunu 
sorduk. Bize şu cevabı verdi: 

- Konseyde ekonomiye ait 
işleri görüşeceğiz. Balkanlar ve 
bütün Avrupayı alakadar eden 
siyasal meseleleri gözden geçi
receğiz. Konuşmaların dört beş 

rü ile evlendim. Yılıııa kalmadı, 
banka iflas etti. Yalnız direktör, 
Fazıl gibi tevkif olunmadı, hap
se girmedi. 

Ona da ben mi şefaat ettim, 
sanıyorsun? 

Daha pek toysun, çocuğum. 
Bir banka direktörüne, ben, na
sıl şefaat edebilirim? Piyasada
ki kredisi, onu kurtardı! 

Benim zavalh iş adamım, ken
dini içkiye, kumara, eğlenceye 
öyle vermişti ki, sırf pehrizkar
lıkla koruyabildiği son gençlik 
tortusunu, sıhhatini de servetile 
beraber kaybetti ve bir gece, iç
ki masasında tıkanıverdi ... 

Onun arkasından ağlamadım, 
desem yalan ... 

Onu, seviyor muydum? Ha -
yır ... Yalnız o, benim, çok uysal 
bir hayat arkadaşımdı. Su gibi 
bir adamdı, girdiği her kabın 
şeklini alıyordu. 

Hangi sersem tesadüf, onu iş 
adamı yapmış ve bir bankanın 
başımı getirmişti? Hala, bunu 
aklım almaz, halledip içinden 
çıkamam! 

Fakat ÖY.le zannediY.orum ki 

gün içinde biteceği tahmin olu
nabilir. Ortada bir ruzname yok 
rur. Ekonomik işlerde bilhassa 
bizimle beıaber gelmekte olan 
Kamutay ikinci başkam Hasan 
Saka meşgul olacaktır. Bükreş
tcn doğru Cenevreye gidece -
ğim. 21 Mayısta toplanacak o
lan konsey işlerini bitirince An
karaya döneceğim. 

- Bükreşten Cenevreye gi
derken Belgrada uğrayacak mı
sınız?. 

- Eğer Bükreş - Cenevre yo
lu Belgrada uğruyorsa M. Yev
tiçi görmek üzere oraya da uğ
ramakhğım tabiidir. Yalnız yo
lun oradan geçmediğini zanne
diyorum.,, 
~onseyde görüşülecek siya • 

sal ışler meyamnda bilhassa Bal 
kanların ve küçük antant dev
letlerinin Roma konferansı ari
f esinde alacakları vaziyet ve 
Bulgaristanın vaziyeti görüşü -
leceği haber verilmektedir. Bal
kan antantı ile küçük antant a
rasında esasen Avrupaya taal • 
luk eder birçok meselelerde teş
riki mesai mevcuddur. 

Konseyde Balkan devletleri
nin Bükreş sefirleri de buluna
caktır. 

Matbu..at Kon
gresıne · ~ıOeCeK 
Mümessiller 
Mayısın yirmi beşinde Anka

rada toplanacak olan Matbuat 
kongresinin hazırlıkları görül
mektedir. Dün Matbuat Umum 
Müdürü Vedat Nedim lstanbu
Ia gelmiş, Basın Kurumunda 
kongre için bazı görüşmeler 
yapmıştır. 

Kongre~e İstanbul gazete sa
hipleri kendi namlarına veya 
gönderecekleri mümessiller bu
lunacaktır. Bundan ayrı olarak 
Basın• kurumu da mümessille
rini seçmiştir. 

Basın Kurumu Başkanı Hak
kı Tank Us kongrede tabii aza 
olarak bulunacaktır. Kurumda
ki zümreleri kongrede temsil 
için dün seçilen üyeler de şun
lardır: 

Istanbul gazeteleri umumi 
neşriyat müdürleri namına kon
greye gazetemiz umumi neşri
yat ve yazı işelri müdürü Etem 
Izzet Benice, yazı işleri müdür-

bir çok iş adamları, zaman, fır -
sat bulamadıkları için kuru ve 
ruhsuz kalıyorlar ... 

Hayatımda, gene yalnız kal -
mıştrrn. Bununla, etrafımı bom 
boş, kimsesiz yaşamakta oldu -
ğumu sanma. Beni saran kala -
balığm içinde, beni oyalandıra
bilecek biri yoktu ... 

Ah, bu boşluk, yalnızlık gün
leri. . Sana, işte, yalnız bu gün
leri nnlatamam. Bunları anla -
man için, sadece kadın olman 
lazımgelmez. Biraz da, ben ruh
lu, haydi daha doğrusunu söy -
liyeyim; ben, olmalısın ... 

Boş, y:.tlnız günlerimde, yuva 
sı bozulmuş kuşlar gibi. daldan 
dala serseri uçar, gezerim. 

Içim içime sığmaz, sıkıntı de
lisi olurum. 

Fazılı kaybetmemin arasın -
dan iki yıl geçmişti. Erikler, iki 
kere çiçeklendiler. 

Demek, otuz iki yaşındaydım. 
Güldüğüme mi şaşıyol".sun, 

çoc.uğum? 
Dur, yavrum; dur ,çocuğum .. 

Daha çok şaşacaksın... Erikler 
Y}ldan r.ıla çiçeklendikçe, benim 

leri namına Refik Ahmet, bağlı 
muharrirler namına Ercüment 
Ekrem ve Ömer Rıza, istihba
rat muharrirleri namına Fuat, 
musahhihler namına Hilali ve 
Davut, fotoğrafçılar namına Ce
mal gideceklerdir. 

Hafta, Büyük Gazete, Yedi
gün, Perşembe, Yarımay, Ev
rensel ay mecmuaları Hafta 
mecmuası sahiplerinden Peya
mi Safayı, çocuk mecmuaları 
Faruğu, mizahi halk gazeteleri 
Bürhan Cahidi, meslek mecmua 
ları Cevad Gültekini, kültür 
mecmuaları Muallim Ahmed 
Halitli seçmişlerdir,Rumca gaze 
teler namına Ligor Vaveridis, 
Fransızca gazeteler namına Pri
mi, Almanca gazeteler namına 
da Muzaffer ayrılmışlardır. 

Dün kitapçılar ve matbaacı
lar arasında kongreye gidecek 
murahhaslar da ayrılmıştır. Ki
tapçılar, Maarif kütüphanesi 
sahibi Naci Açıkel ile Türkiye 
matbaası sahibi Tahsin Demir
ayı seçmişlerdir. 

Kongre üç gün sürecek, bü
tün Türkiye matbuatı kongre
de temsil edilecektir. Yurdu
muzda ilk defa toplanan bu kon 
greden Türk matbuatını kültür 

' R~Hnr~ lfeae'ffi b~~GR"r..lıı 
rarlar çıkacağı umulmaktadır. 

Menfi rapor alan muallimler 
Ilk tedrisat inzibat meclisi, 

dün öğleden sonra, maarif mü
dürlüğünde toplandı. Üstüste 
üç defa menfi rapor alan mual
limlerin vaziyetini konuştu. Ge
lecek ders senesi başında birkaç 
muallimin vazifesine nihayet ve 
rilecektir. 

,, 

HER CUMARTESİ CI
KAN TOP IVIECMUA
SI FIRKA KURULTA
YININ TOPLANMASI 
MÜNASEBETİLE BU
GÜN FEVKALA
D E BİR NÜSHA ÇI-

KARMIŞTIR. 
ALINIZ! OKUYUNUZ! 

..) 

kalbimde çiçekler dökülüyor ve 
ben her yaşadığım yılı, kaybet
miş gibi değil, kazanmışım gibi 
gençleşiyorum. 

Bu, daha ne zamana kadar 
devam edecek? .. İşte, kendi ken 
dime sormadığım tek şey ... 

Hem neye sorayım, neye dü-
şüneyim? Karedilirken fazla 
ince elenip sık dokunmaz. lnce 
hesap, ziyandadır. Ben, yaşa -
maktan kazanıyorum, kaybet -
miyorum ki. .. 

Çok canım sıkılıyordu, de -
dim ya ... ôyle de kasvetli bir kış 
başlamıştı ki. .. Hiç unutmam o 
kışı... • 

Ne fazla soğuk yapıyor, ne de 
güneş açıyor .. Bir teviye yağan, 
toz gibi bir yağmur ... Hava, her 
gün pusarık... " 

Rüzgar, deli deli esse; kara -
yeller, lodoslar. poyrazlar, biri
birlcrile çatışsa; kasırgalar, or
talığı biri birine katsa; kar; lapa 
lapa yağsa ... 

Yaz, yaza benzemeli; }Qş ta 
kışa ... 

Ne ölen, ne dirilen; can çeki
şe çekişe sürünen1 miskin, men-

1 KUÇUK HABERLER 1 

* Süngercilik şirketi genel müdü
rü Hamdi, şirketin bazı işlerin gör
mek için Ankaraya gitmiştir. 

* Dacir ve Pilona vapurile şehri
mize 250 seyyah gelmiştir. Bunlar 
dün şehri dolaşmışlar, akşam limanı
mızdan ayrılmışlardır. 

* Öğrendiğimize göre Akdeniz li
manlarının bazılarında ehemmiyetli 
eksiklikler görülmüştür. Bunların ta
mamlanması için yeni bütçeye tahsi
sat konacaktır. 

* Şehirde tamir edilen kablolar 
dolayısile, bazı semtlerde geceleri ce
rcy~n kesilmektedir. Bundan sonra, 
tamıratm gece yarısından sonra yapıl
ması alfikadarlara bildirilmiştir. * Beyoğlu kaymakamlığında, te • 
mizlık işleri ve nikah dairesinde bazı 
memurların vazifelerinde gösterd;k -
lcri ihmal dolayısile cezalandınlma
krı kararlaştırılmıştır. 

* Usküdar Tramvay Şirketi Al
manyaya yeniden araba ısmarlamış
mıştır. Bu arabalar, yaz ortasında gel
miş olacaktır. 

* Beyoğlu Havagazı Şirketi son 
üç aylık tarifesini tesb;t etmiştir. Ta
rife eskisi gibi, yani gene 7 kuruştur. . * Orta tedrisat yeni yoklama ta
lımatnamesi mucibince 8 inci ve ı ı 
inci sınflarda, sınf im~ihanları yapı· 
larak, mektep bitirme diploması veri
liyor. Üniversiteye girmek isteyenler 
ayrıca olgunluk imtihanına tabi olu
yorlar. Fakat hariçten olgunluk im
tiha.nm~ girmek isteyenler, yalnız sı
nıf ımtıhanı değil, bütün sınflarm im
ihanlarmı geç.rm~e mecbur tutul
.ucınlıuu"t;a 1ırtııa1,;aat CUcn:11., ıu::11uuc • 
rinin de, mekteplerin asıl talebesi gi
bi muamele görmelerini istemişlerdir. * Tıp Fakültesinin tatbikat gör -
mekte olduğu Şişli Etfal hastanesirr 
deki çocuk paviyonundan bir kısmı
nın Haseki hastahanesine nakli mu • 
vafık bulunmaktadır. Çünkü Etfal 
hastahanesi, Tıp talebesi için uzak gö 
ıiilmektedir. 
* Üniversite yabancı dil imtihan -

lürı 12 Mayısta başlıyor. Dersler bu 
günden itibaren kesilmiştir. ı 2 ve ı 3 
üncü günleri fransızca, 14 ünde al -
manca ve İngilizce imtihanlar:ı yapı
lacaktır. 

* Hukuk Fakültesinde Roma hu
kuku imtihanlarına 13 Mayısta başla
nacaktır. Birçok talebeler, derslere 
saiışmak için Fakülteye gelmemekte
dirler. 

* Kültür Bakanlığı ilk tedrisat u
mumi müdürü Ali Riza teftiş için Bur 
saya gitmiştir. Ali Riza birkaç gün 
sonra Istanbula dönecek ve burada 
bazı meseleleri takib edecektir. 
* Yeni talimatnameye göre, Orta 

tedrisat mektepleri de Maarif Mü -
dürlügüne bağlanmıştır. Müdürlük, 
lise ve orta mekteplere birer tezkere 
göndererek, muallimlere ait sicil dos· 
yalarını ve kadroyu istemiştir. * Trakyada göçmenlere yaptmla· 

debur bir kıştı senin anlıyaca -
ğın ... 

Cok canım sıkılıyordu .•. 
Allah, gene bana acımıştı; 

yolumun üstüne bir eğlence çı -
kardı. 

Dur, çocuğum, bu faslı ayıra
lım. 
Güldüğüme bakma, çok ciddi 

söylüyorum. Hani romanlarda 
vardır ya, fasıllara ayırırlar 
Biz de, sahiden roman yazıyo -
ruz gi i, fasıllara ayıralım, nu -
mara oyalım. 

Fakat kaçıncı fasıl? 
lki çizgi arasına, iki, diye -

lim. Olmaz mı? 
Hay~i, çizgiyi çek, faslı ayır. 

Def terı kapayalım. Yarın tek -
rar başlarız. 

-2-
~ann mı başlarız, demişim? .. 

Gahba, aradan bir hafta kadar 
geçti 1 

Ben, ?ir haf ta geçtiğinin far 
k~?da .bıle değilim. Demek ki, 
gunlerımiz, iyi geçmiş ..• 

• 
Def teri kapadım. Birinci fa-

YORGUNLUK 
Yorgunluğun tadına varmak 

için onu doğuran ananın sağ· 
lam, sevinçli olması gerektir. 

Yoksa; gözlerinin çevresi çil· 
rümüş, ağızları içki kokan ya
hut karanlık bir yaş ağrı içinde 
aç, memeleri sarkık anaların do
ğurduğu yorgunluklar, ölümün 
eşiğinde uyku kestirmektir de
mektir. 

Benim dediğim, o tadına do
yum olmıyan. yorgunlukları 

ışıklı işler doğurur. 
Iş ışıklı olmazsa, iş sevinçli 

bir şarkı gibi akmazsa, yorgun
luk, bir baş dönmesi, bir yürek 
lmnaltısı, bir yapışkan, ıslak ağ
ıdır. 

Ne mutlu o insanlara ki, işle
rı.ıi bir gülüş, yorgunluklarını 
bir çocuk uykusu biçimine soka
bilmişlerdir. 

Orhan SELiM 

Sovyet Artistleri 
Dün geldiler 

Ankarada konserler verdik -
ten son lzmire gitmiş olan or
kestra şefi Steinberg'in idaresi 
altındaki Rus Sovyet artistleri 
dün Dumlupınar vapuru ile şeh
rimize gelmişlerdir. Misafirler, 
rıhtımda Halkevi erkanı, artist
ler taraf mdan karşılanmış ve 
Halkevi tarafından Perapalas 
oteline misafir edilmişlerdir. 

Sovyet artistleri Istanbulda • 
'"ıir kaç konser vereceklerdir. Bu 
... oııserlerin birincisi Kızılay 
menfaatine ve bilhassa hasılatı 
Kars zelzelesinden zarar gören 
yurddaşlara sarfedilmek üzere, 
yarın akşam Fransız tiyatrosun 
da verilecektir. Sanatkarlar 16 
mayısa kadar şehrimizde kala· 
caklardır. 

lstanbulda verilecek konser • 
lerin programı henüz hazırlan
mamıştır. Program bugün bele
diyede hazırlanacaktır. Bunun
la beraber halka verilecek iki 
konserden maada, Sovyet kon-
.u.u\:ıı: .. ı ... , ~ ..... ·.,.""ı .... 1 ·..,-·-·---.2.zi- -
ğer iki konser daha verilmesi 
muhtemeldir. 

Musikişinaslarımız, Sovyet 
artistlerini ağustosta tekrar 
Türkiyeye davet etmişlerdir. 

Artistlerin Ankaradan lzmi
re hareketleri samimi dostluk 
tezahürlerine vesile olmuştur. 
Matbuat müdiirlüğü kendilerine 
Ankaranın manzaralarını göste
ren resimlerden mürekkep birer 
albüm hediye etmiştir. 

Misafirler Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu akşam vereceği 
baloya davet edilmişlerdir. 
==========================:s:ıı·, 
cak yeni evler için kiremit, çivi ve di· 
ğer malzemenin alınmasına başlan • 
mıştır. * Balıkesir vilayeti içinde kuduz 
hayvanlar artmıştır. Kuduz hayvanlar 
tarafından ısırılanlar da çoğalmakta· 
dır. Bu hastalar arasında kudurarak 
ölüme meydan verilmemesi için terti• 
bat alınmıştır. * Vilayet bahçesinde açılmakta o· 
lan ziraat sergisinin bu yıl açılmama
sına karar verilmiştir . 

sılla ikinci fasıl arasında, uyu • 
mak, dinlenmek istedim . 

Somyası hassas karyoladaki 
kuş tüyü yatak, yorgun vücudU 
mü bir sünger gibi çekiverdi. Be 
yaz kuş tüyü yastığa gömülen 
başım, daha gözlerimi kapama • 
dan rüyaya dalıverdi. 

Sevgi uğurunda hırsızlığı, na 
mussuzluğu göze alan genç; he· 
sap kµruluğundan, para pisli " 
ğinden iflas eden banker, gözle 
cimin önünden gitmiyor. 

Fazıl, acaba, nasıl bir gençti? 
Banka direktörü, bütün enerji· 
sine rağmen kuvvetlerinin ne ya 
nı eksik bir adamdı? 

Acaba, ben, genç olsaydırtıı 
bu, bir roman mevzuu olabile " 
cek miydi? 

Hayır! .. Bu, benim, bir mace 
ram olacaktı, ve bunu bir roınaı> 
mevzuu gibi düşünemiyecektiıfl• 
Çünkü, içinde yaşayacakuıfl· 
Kendimi, vakaların geçişlerinde 
ki değişiklikleri göremiyecek " 
tim. Belki de bu, bana, tek refl~ 
li, manasız bir şey görünecekt1• 

[Arkası vad 
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P s,a, Te graf Memurlarının 
ylıkl rı Yükseltilecek MAVi URBALI ADAM 

iç 
t 

1 
' 

ma Genel Komu
lerini Yaptılar 

Yeni layiha Kam uta ya verildi 
Ankara, 8 (Husu si muhabiri

miz bildidyor)-Posta, Telgraf 
·teşkilat layihası Kamutaya gel 
di. Bu kanuna göre Posta, Tel -
graf memurluğu hususi bir mes 
lek olarak kabul edilmektedir. 
Bu idareye girmek için memu
r in kanununda',ü şartları haiz ol 
malda beraber 18 ya mclan aşa
ğı ve 30 yaşından yukarı olma
mak şarttır. Yabancı dil bilen -
ler tercih edilecektir. İhtisas is
lerinde yaş kaydı nazan dikk~-

tahrifi kuyud gibi suçlar hak · 
kında muhakeme sonuna kadar 
amiri tarafından işten el çekti· 
:ilir. 

Bir bekar dostum var, İstan· 
bulun kuytu sayılan bir varo· 
şunda oturur. Oturduğu köy 
halkı bu adamı iyi tanırlar. Çün
kü daima onlarla düşüp kalkar. 
Demokrat bir adamdır. 

Mürid 

Başlamış, Muhabere/ere 
Seyh Saidi f(ürdi Şubattanberi 
lamaya 

Top
Girişmişti 

İsparta 8 (Hu u i mu,ıab"ri- mi ... tir. Z bıta sıkı bir ketnmi- r.in tevkifine lüzum görüldüğü
trliz b"l ir,iyor) _ ki ler Bal-..a- y tle tahkil ata devam etme1~t:e- ne göre elbette bunun Adliyece 
tıı Şü.'<rü Kaya ve G nel J and~r ir. esaslı sebepleri olmak lazımdır 
~a .. Komutam G neral Kazım M" ~stan ge~en b:r ~a·graf ve gelen haberler tevkif edilen-
i ugun saat 10 da buraya geldi- ı _ _ lcrin mürteci karakterlerini mey 
er. İstasyonda bir havli kala- Dün gece a<"agıya koydugu - elana vurmaktadır. 
b~lrk bul uııuyordu. Vilayet er - . muz. su tel <Yra 1 aldık: . Yoksa bir şehirde bir irtica 
kanı Baka G 1· o·nar- r ıl s, 8 - Bazı matbuat Mı- hareketi olmuş gibi bir vaziyet 
d , m ve en ra ı ı ,. . . . b , · d an karşıladılar.-Hamdi üstel l ... clcı mr ırtıca c ~esı mey a- esasen mevzuu bahsolmamış -

. I na cı ""'rıldr_ mı yazıyor. Yalan- ur, mesele tahkikat safhasında. 
Ankara muhabir - ı aır. Mi a. ta kativen irtica ye ... - dır. Vaziyetin hakiki mahiveti 
mi z b i 1 diriyor t r v 0 1amaz. V·ka H~ ' ibra- c:ncak adli tahkikatın bitmesile 

S•~k .. K İ · hin i~minde lı·r cahilin S:ıidi anlaşılacaktır. 
.ı· - ..... ru ayanın spartaya gı- l{'" d"' .1 , 1 \ll i hakkında Ankara muhabirı- u ı 1 e me ·tup a ması v~ Şeyh Sa·d lspar-
llliz de h b . . mektt·buna m· rangoz, kahvecı tadan çıkarıldı 

şu a en verıyor: · - ·b · 
''Ankara, 8 - Buraya gelen ~e sc;"' ı.:ı· r1ı:a.,.,.d.ı gı 1 ı:uursuz, !sparta, 8 (Hususi rnuhabiri-

tnaıu t ·· , t. 1 um nı ) C..il n ı en se am yaz- . hactism~ ~ go~e ~~n dçı.~a~ık"k ıcu. ması ve h<>nesincle kitab bulun- mız bildiriyor) - Şeyh Saidi 
lllek u·~sım mAfa ıa ın .de et ı. let- ma""md:ın ibar ttır. Bu suursu7- Kürdi bugün on altıda kendisi-
13 zere yona gı en ç ı; er A U' 1 1 1 ı ·ı ·· r:e uyanlarla birlikte buradan 
akanı bugün Ispartaya var- l r. I~vec e yap ~? tda 1 .~1H~tlu- k d'l . 1 a· B · lllış t t ··k t b 

1 
t B· zenne 11nrtaya gon en mıc- er sev e 

1 mı!'i er ır. u suretle Is-
ıtan' ce ,._ı ~ a. aş ~mış rr.d .. a - dir. ITare'.:etle~i so:lııslarrna miin partayı birkaç gündenberi sinir
ce<(tir umar esıye uraya ene- hac:;ır 0lun b "'ka ark:ıdaslan da lendiren üzüntü ve nefret hava-

.,, yo'dur. E a en Crmı1qriyetci smdan kurtarllm.ıştır. Esasen re 
S idi Kürdi işe ve in'·ıl~prı olan Mi1Aslı1~:- mat jimi çok iyi anlayan lsparta ha) 
nası I baş adı ? bt atın b yazrlarım şi<ldetle kı ve gen':liği Saidi Kürdinin 

ı p .. ot sto ed~r. Ispartada sürgün kal lığı on se-
. '>parta, 8 (Hususi muhabiıi- ne icinde. ancak birkaç Kürd _ 

llıı b"lj" · ) p b Kırını .ı y Ba 
1·:ını Hilmi, C. H. F ı· z. . ırıyor - eyg-rr:: er - B. n C mi, Zir ıt odası ba~kam den başka, zehrini saçmalarım 

Uk ıddıasmdan kinaye olarak Ha:ndi, b~lcd ye lıa kam Şevket, ti- dinletecek kimse bulamamış ol-
tıuni alim lakabını benimse- caret odası öa kam M. Zeki, Halkevi masından ötürü sevinç içinde -
~n Bediüzzarnan Saidi Kürdi, baı::bnı A. Giın. dir. ~ 
eşnıtiyetin il5.nına kadar ta- Yu,ı::arıya aynen koyduğu- Buraya bir bucuk ay cvve] ta 

Jıınmış bir sima debildi. Kürd muz bu telgraf bizim evvelce yin edilerek gelen Çorum Müd
'I'aali cemiyetine mensubiyeti d" · · h 1 · · deiumum1si Mustafanın hadise
dolayı-ile tevkı"f edı"ler1 ve ...:,"eyh ver ı ımız r.. )en teyıd ediyor. '" Y · M'l d" k' k" · s yi derhal meydana çıkarmak hu 
Saı·a hadı"sesı"nden -"'nra E·!:!.--ı· r _ anı 1 'sta ye 

1 
se ız ·ışı a-v ~ • • d · K" dA · ı b · sus undaki hizmetini takdire de-

Hrin Borla nahiyesinde ikame- ı 1 ur ı ı e mu ıa ere etmışlcr, ğer. - Hamdi Ustel 
ıu c ı u~ ay evv i bıtırmıstır ~"fıt.1 sü~hçl~mnis, me~tupla - ı . • - " - •---·-·- J.,,,.u,a. --: 
~bat b""'mda !spartaya gel- ı. at uze ıne spcrrtaya o-ön İsparta 8 (HusuSı muliabiri-lllı derilmi 1erdir. Yakalananl;rm · b"ld" ) ı · Ş bl·r baaın bahçesın· ı· k d' m .. . !z 1 ıryor - c,ışler Bakanı 

' o en ı- hare ,.ctl rinin sahıslarına mün- - -
~: ~~~~~? e~inirlken ~ir ykandan ha ır oldu;;.u hal.ı;kında telgrafa ~.~~~~r~. ~=~eaf~n~~~!:~;yı~dueğvraeş: 
t.. urı er op ama~a ·oyul · ı~cnan kd•1ıd tamamen lu"zum-·•ıu.-tur Um A h bd b · rılen zıyafette sehir namına ve-
r · umı ar en en o- suzdur. c··nı.-ü, esasen cu··mhu • ada oturan üç Kürde Kürdlük rilen söylevde Hakkı Derdli Is-
an• · b - ' riyct'"i ve in1ul"'pçı olan Milash partanm ve lspartahlarm h<>di-
8· anesıne a~lı kalarak keneli- larrn bu vak'a ile ve bu te+-kı'katı · ıne y,.,,1~1 s ı ·· ·al· - · k L se ıle alakalan olr ndıg· rnr, ts _ 
b11ı t ... ~ al .md~ş ar, murı ıgı ·a htac ed n mesele ile hic \)ı·r al,~1 e m B ı partanın mücadele senelerinde 
\1 ıs er ır. un arın teşvik 1;aları ohmıya'"aiİı tal)ı'ıAdı"r. Yal- h e pı d '· " ve er yenilikte ilk safta bulun-

·opar.:an ası ile Sivaslı bir mz Milı:\.,ta ba ... lı\ran tev' .. ı'fat An ~Ll.t k "' duii-unu sövlemistir. !c isler Ba-
e aidle ür dört imam bo- t.alya, Bt1 rsa, Isp.arta, Burdtırda k <l" - • ı· · ~ ~ • anı ver ıgı cevapta spartalıla 

Untusu daha Saidi Kürdiye de- da v·:ıuT1mıc:; ve bunun icin lir ki rın yiikc;ek himmetlerin<len hah 
~~nıa baslamışlardır. Şimdiye Mirl;c;c Mntbuc.tm pek t"'bii ola- setmistir. Bakan hadise hakkın 
t 

1
dar yapılan tahkikat bu nok- ral{ h<>c:;ı::aısiyetini uvandırmış · da matbuata beyanatta bulurum 

t: ~rı aydınlatmıstır. irtica \ e tır. Birka~ schir " 30 - 40 kic-i- vaca~mı sövlemic:;tir. 

ı rıkatçilik tesebbüslerine mev- --------~----------
] u teşkil eden hAdise böyle bas- G J • J s f d G k danııştır. Tahkikatın inld<;af e- -aze ecuer Q ya an eçer en 
taedn seyri henüz gizli tutnLııak- s f (H ,. l b" · 

1 
ır .. _ H. Ü. , o 3'..a' 8 usu~ı ~u ıa .~rımiz bildiriyor) _ Almanyadan dö-

ç ~e? ~urk gazetecılerı bug~? ~.a~yare ile geldiler. Gazeteciler se-
ışfer Bakam Eğirdirde fır.mız, Bu gar matbuat ınudunı, Sofya gazetecileri t f d ! ı 1 d 1 S f ·ı . T" ara ın an 

l3aksapar~~ 8 (Tan) - Iç i:şler rnfşı .an ı l~r.D o ya gazetckclı erı .. urk gazetecilerine bir şarap zi-
• nı ogl d E ya etı vere ı. o~trrne nntu ar soylendi. Ziyafette 50 k' . b 1 

gitr e en sonra ğirJtr'e du. Türk - Bulr.-,ar dostlufru şerefine ıc;ı'ldı'. ışı u un-
tı 1• aksam üzeri döndü. Ya - - ~ 

()r
nadsabah Kec;:ilıurluya gı'de-· ~ı ... , Türk gazetecileri akşam ekspresle İstanbula giderken y·· 1 

- -•" ce kişi tarafından uğurlandılar. uz er-
[ an Ankaraya dönecektir. 

h A 11 ta 1 Y a H u s u s i M u- • 
a b · r · m z bi d r i y o r] Ç işler Memurları 

Antalya, 8 

ar~ntalya zabıtasının yaptığı 
tupitınnalarda elde ettiği ınek
teke~:d.an !spartadaki irtica h 1-

<1ttğ ının bir ayni de Bursada ol
huı u, oradakilerle muhaberede 
Sact~7~uklan anlaşılmıştır. B Jr
har;.1 ~ 1 şebekenin de lspartaya 
Veril~ bulunmasına çok ihtix.""al 
tırn1 ror. Burada yapılan ara~ -
lar h ~rda yeniden bazı aclam
~ında deliller elde edil-

An1rnra, 8 (Hususi muhabiri. 
miz bildiriyor) - Meclise ge -
len bir layiha ile mahkemei tem 
yizin Ankaraya nakli için Adli
ye Vekiline salfıhiyet verilmesi 
istenmektedir. Kamutaya gelen 
diğer bir la} ihada Dahiliye me
murluguna alınacak memurla -
rın vaziyetleri şu şekilde tesbit 
edilmektedir: 

lar artık içişler bakanlıaınd 
kul~amlmazlar. Namzedlik dev~ 
r~sınde maaş kanununun 20 in. 
cı maddesi mucibince maaa: v -
·ı· ~ e 

rı ır. 

Mülkiye mektebinden veya 
Hukuk fakültesinden mezun o
lanlar pamzedlik devrelerini 
nahiye müdürlüklerinde vek" ~ 
l t 'l" ' a e ve vı ayet maiyet memurluk 
larında veya bakanlığın istediai 
yerde memur olarak geçirrler.b 

ATATÜRK 

N amzed olarak girebilmek i

çin orta metkeL mezunu olmak 
şarttır. Bu şartı haiz olanlardan 
birçok istekli bulunacak olursa 
müsabaka yapılır. Bulunmazsa Acı bir Ölüm 

Memurların çalışma saatlt!rİ, 
memurin kanununun umumi hü
kümleri içinde muhaberat ve 
muamelatın gereğine göre umu • 
mi müdürfüO-e tayin olunacak -

Sabah erken vapurla iner, ak· 
şanı pek geç kalmaz. Adı da di
yelim ki, Azizdir. 

Dostum Aziz, bir akşam kö -
ye döndüğü zaman kahveci Ve
linin karısı kendine yaklaşıyor 
ve anlatıyor: 

te alırunıyacaktır. Orta tahsil 
mezunları ilk dereceye, lise ve 
emsali derecedekiler buna ben
zer mekteb mezunları 14 lincü 
dereceye, Y Ü k sek Mühendis 
Mektebinin telgrafçılığa ait kıs 
mını bitirenlerle Avrupacla mes 
lek tahsili yapanlar 10 uncu de
receye namzed olarak girecek -
lerdir. N amzedlik müddeti bir 
~enedir. Terfide ehliyet şarttır . 
Kıdem nazarı dikkate alınmak -
tadır. Kanuna konan ahkam ile, 
mecburi tahvil ve becayiş esas
ları da kabı.11 edilmiştir. Ceza . 
lar, tevbih, maaş kesimi, kı<lem 
tenzili, sınıf tenzili, muvakka · 
ten ve kat'i ihraç olarak tesbıt 
edilmiştir. İrtikab, irtişa veya 
kötü itiyad halleri sayi olanla
rın suçları iki müfettiş rapo· 
ru ve amirinin mahrem tezkiye
ôle teeyyüd ederse maddi ve 
kanuni deliller aranmaksızın. 
haklarında takibat yapılmadan 
dahi memuriyetten çıkarılabile-
ceklerdir. Bu kanun ile güdülen 
gayelerden biri de 3500 ü a3an 
posta telgraf memurlarının ~y-
lıklarmm birer, ikişer derece 
yükseltilmesidir. 

Posta, Telgraf memurlan asa 
ğıdaki hallerde muvakkaten tş
ten el çektirilirler: 

1 - Müfettişler, mürakıpler 

ve kendi amirleri tarafından res 
ıııcıı ;:) lUın ı -:ıuaı-~ı'C ... cvdu ver-
mezler, lüzumu halinde kasala
rını muayene ettirmezlerse. 

,,, 
tır. Mecburi tekaüde sevk yaş 
ve dereceleri şunlardır: 

15 - 16 derece 55 yaşında. 
13 - 14 derece 56 yaşında 

10 - 11 - 12 derece 58 yaşında 
9 derece 60 yaşında 
Hat baş bakıcı, baş müvezzi, 

bakıcı ve müvezziler, 55 yaşların 
da mecburi tekaüde sevkolunur
lar. 9 uncu dereceye kadar olan
lar Nafia Vekilinin, diğer de
recedekiler Bakanlar Heyeti ka 
rarile daha beş sene memuriyet
lerinde istihdam edilmeleri hak 
kına maliktir. 

Çok lüzumlu ve ihtiyaçlr b!r 
memursa Posta, Telgraf idare
si bu yaşa gelmiş bir memura 
ihtiyacı olduğunu söylerse yu -
kanki şartlar dahilinde gene is
tihdam edilebilir. 

Ayrı bir madde ile Telgraf ve 
Posta nöbetlerinde veya sey)·ar
lık hizmetlerinde bilfiil 22 sene 
hizmet edenler 25 sene çalısç-:uş 
memur hukukile tekaüd edilir -
ler. İhtiyar! tekaüd haline vasıl 
aiup kudretsizlikleri, ve sicUle
ri itibarile şaibeleri olanlarrn n 
zasma bakılmaksızrn bu kanu -
nun neşrinden itibaren en çok 
üç sene içinde mecburi tekaüde 
sevklerine Posta ve Telgraf ida 
resi salahiyettardır. 

Gümrük memur-
1 arına ev 

Ankara, 8 O-Iususi muhabiri
miz bildiriyor) - Gümrük ve 
lnhisarlar Bakanlığı, Gümrük 
""' .. ,...,,, ... 1 ..... T .... ™ .,"lor~ h~ldı:.ı.ndn 

2A - Haklarındaki tahkikatı 
ışkal etmek halinde bulunurlar-· 
sa. 

bir kan~n projesi hazırlamıştır. 
Bu proJeye göre vilayet ve ka
za merkezleri haricinde kalan 
yerl~rde kjralık ev bulunduğu 
takdırde, ou evler kiralanarak 
meccanen gümrük memurlarına 
ta.:ısis .. eclilecek, ev bulunmazsa 
Gumrukler Genel direktörlüğLl 
?u memurlar için hususi evler 
ınşa ettirecektir. 

Memur, ayrı bir madde il::! 
emniyeti suiistimal, ihtilas ve 

C. H. P. 
Kurultayı 

[Başı 1 incide] 
canlı bir gün yaşamaya hazırla
nırken İstanbul ela büyük teza
hürata sahne olmak üzeredir. 
Şehir baştan başa donanmıştır. 
Bütün caddeler bayraklar, dö -
vizlcr asılmış, taklar yapılmıc::: _ 
tır. Partinin kaza, nahiye, se~t 
ocakları da bayraklarla donan· 
mıs ve ısıklarla süslenmistir 

C. H. 'Partisi, !stanbuı' ha.lkı
mn Partiye karşı gösterdiği bü
yük sevginin c;o~' ı n bir şekilde 
tezahürü kin bir program hazır
lamıştır. Bu programa göre bu
gün Partinin kaza. nahiye, semt 
ncaklarmda, Halkevlerinde top
lantılar yapılacaktır. Bu toplan 
tılarda konferanslar verilecek 
tir. 
Akşam da partinin İstanbul 

merkezinde bir balo verilecek 
tir. İstanbul, Beyoğlu, Şisli, Ka
dıköy Halkevlerinde de temsil
ler tertib edilmistir. 

Ankara, 8 (Hususi muh2biri
miz bild~~iyor) - Kültür Ba 
kanlığı Universite harclarr hak 
kında yeni bir tarife projesi h.ı. 
~ırlamış ve mütaleasım almak 
uz.er7 Finans Bakanlığına ver _ 
mıştır. 

VaHer 2r2smda 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Haziran ba . 
ş~nda valiler arasında değişik . 
lıkler olacaktır. Beş valilik 
müı;hald.ir. Bu bazı valiliklere 
y~nı tayınler, bazılarına da na
kıller yapılacaktır. 

16 silo yapılıyor 
.An~ar.a~ 8 (Hususi muiıabiri

mı~ bıldırıyor) - Ziraat Veka
l~tı t~hu:nluklarm ıslahına, kül 
lıy~tlı mıkdarda zahireyi depo 
halınde bul.undurmağa. buğday
larımızm fıyatmı sabit bir hal. 
de tutarak köylüleri zarardan 
korumak m~k~adile silolar ya 
pılmasn:a buyuk ehemmiyet ver 
:nektedır. yeniden 16 silo inşası 
ıhale edilmistir. Siloların 

b 1 
. mşa· 

51 u Y1 ıcinde bitecektir. 

.. {f R-
~f.~' 1 N D L E R 1 rt 
ıi·" 

ÖLÜM Ü 
. ~~~~ H"f ,\~~~, '~ a ~z]ın kabri olan bahçede bir giil varmış . 
''~ ı enıc en he ·· · ' A~~" ~ G b. ..r gun açarmış kanayan rengiyle · 

'•"W. ~ ece. uJbul ao-a k ' ~N,~'6 .. 4 Esk: s· ,. ' b ran va te kadar ağlarmış, 

- Aman Bay Aziz! Bugün 
birisi geldi. Mavi urbalı. Sizi 
sordu. Nasıl adamdır? Parası 
var mıdır? diye tahkikat yaptı. 
Gözleri fıldır fıldır. Sonra adre
sinizi istedi. Korktum. Saklaya
madım. Sizin tarafa yürüdü. Ar 
kasmdan gizlice ben de gittim. 
Sizin eve gitti. Bahçenin par
maklığından içeri girdi.İyice 
bakındı. Döndü; arka taraftan 
da baktı. Ben daha ziyade dura
madım. Sonra bilmem ne yaptı? 

Bay Aziz korkak bir adam de
ğildir. Ama böyle aramalarına 
içerler. Çünkü kimse ile ilişiği 
yoktur. Ne borcu vardır, ne de 
alacağı. .. 

Kadının bu sözleri zihnini ka
rıştınyor. Eve gidiyor. Ev de 
bir tenha yerdedir ki; insanı kes 
seler kimse duymaz. Evden içe· 
ri biraz çekinerek g i r i y o r • 
Ne olur ne olmaz. O gece 
tabancasını yastığının altına a
lıp yatıyor. Gece yarısından 
sonra esen sıkı bir rüzgar esna
sında evin civarında sesler işiti
yor, pencereyi açıyor. !ki el ta
banca boşaltıyor. E r t e s i 
akşam eve karanlığa kalma
dan dönüyor ve evde yalnız kal-
dığı zaman yüksek sesle şarkı 
söylüyor. Halbuki sesi hiç iyi 
değildir. Şarkı söyleme adeti de 
yoktur. o akşam rüyasında evi
ne Otello rolünü yapan siyah 
general hırsız olarak girmiş, o
nunla boğuşuyor. Ve o hızla u-
yanıyor, tam o sırada evin arka
sındaki kümesteki tavuklarda 
bağrışma oluyor.. Açıyor pen
cereyi: 
- Kim o! diye bağırıyor., Dağ 
da: 

- Kimo 1 diye sesi tepiyor ..• 
Ertesi günü tekrar İstanbul • 

d?ki mektebe giderken yolda 
bır dostuna rastlıyor: 

- Dün seni Aksarayda bir 
mavi urbalı herif aradı, diyor. 
Adamcağız deli olacak. Kim • 
dir bu? Mektepte dersine giri
yor, ilk dersten çıkarken hade
me gelip: 

- Sizi biri istiyor .. deyince 
hemen soruyor: 

- Mavi urbalı mı?. 
- Evet!. 
Ilerliyor ve taşlıkta duran a

dama: 
- Sen ne istiyorsun benden 

be? 
- Siz Bay Aziz misiniz? 
- Evet, ne olacak?. 
- Sühulet terzihanesine olan 

60 lira borcunuzu vermiyorsu • 
nuz da ... 

Dünyada borçlu kalmıya ta
hammül edemiyen bu adam hid 
detini çiğneyip: 

- Yanlış! diyor, benim sır. 
trmdaki elbisemden başka kos
tümüm yok .. Onu da üç yıJ ev
vel yaptırdım ama veresiye de
ğiir 

- Uzatma canım! Anlama
mazlıktan gelme! Senin değil, 
karmrn manto borcu ... 

Ve bir samar işitiliyor. Yere 
düşen Sü~ıulet terzihanesinin a
damını Bay Azizin elinden dar 
alıvorlar ... 
Meğer borç, bir yıl evvel yine 

ti~~kar.a, ~ (Hu:5usi rr.Llhabi· 
bug·~ bılclıriyor) - Atatürk 
leıı ~~ G~zi Cif tliğinde yapılan 
lla geı esı mektepliler bayramı 
bıhaıı erek talebe ile uzun has
~asbı~l'de bulunmuslardır. Bu 
1llıtih aller arasında talebeyi 
kac san et nisler Ciftlikte bir 

orta metkeb mezunu olımyan -
lc.rdan da müsabaka ile memur .Bahçekapusunda, Taş Handa ko-
alınması caizdır. Nam..ı:edlik m~~yoncu Ahmed Halim ve lsfhkiim 
müddeti en çok bir senedir. Bu· Yuzbaşısı Halid K d ı · .. 

\~ J,..'ft • • _ırazı hayal ettiren ahengiyle. 

,~,,,rı ~~ t~~ tA~ ~.i.im .. Eı 5ude bahar ülkesidir bir rinde, 

o civarda oturmuş aynı isimde 
bir adama ait ımiş.. Fazla gay
retkeş tahsildaı, dayaktan son
ra davadan falan bahsediyor a
ma. o akşam Bay Aziz mışıl mı
srl :ahatca uyuyor ve yine kötü 
sesıle ~arkı c:öylüyor. Fakat bu 
<ıefer kevfinrlen. 

aat k ' , 11'tışıa aldıktan sonra aynl-
rdır. . 

anneleri Sıdk k ar .eş erın sevgılı 
nun sonunda dairesi amiri ci eh . 1 

a ıs hır hastalığı miı-
1
. · d'l d"l 1 teakıp ölmü<:tü C . ıyetı tas ı ~ e ı en er kat'i su r. enazesı bupiinkü 

rette memuriyete alınrlar. Ehli- Pl;~"ı;.mkbBe hgiinü saat 10 da ~isl"de 

1 

~uçu a çe sokaa nda S ı· . Z <l 
.> e. ti t.a_sdik .olunmıy. anlar, daire- '.... e ım ,a e 

d b b 
apartımanmm 2 numaralı da:resı'n· 

nın ıber ır şu esınde bir sene a k en :ıldırıhrak nama E "'bd k 
daha namzcdlik gecirebilirler. Jınarak Sütlice'de ail zı k ~~ e ı-
Bunda da muvaffak olamıY-an - defnedilecektir. e a rıstaruna ~~-=~..;.:.:.::.=.!.~~~~~----1_111• 

/,.~ ~f4 \1 or:Ju .. her Y~rde, buhurdan gibi yı1larca tüter 
t~~ r~~ . e serm servıler altında kalan kabrinde 
~A~A' ~~~ Her seheı biı gi:il açar, her gece bir biiJbill öter 
,_\!P. ~EV 

- aı ~ YAHYA KEMAL 

8. FELEK 

Ruşen Eşref geliyor 
.Atina, ö (Hususı munabiri ,. 

mız bildiriyor) - Sefirimiz Ru
şen Eşref Bükreş yolilc lstan. 
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" TAN '' m tefrikası : 17. 

"Falkenhaym iltizamı sükut 
ediyordu. Yıldırım erkfmıharbi
ye reisi şüphe ve merak içinde 
idi. Hakikati bilmek için çok ar
zu gösteriyor ve b,,zı kimselerin 
bu husustaki mütalcalarım soru
yordu. Diğer taraf tan bir ihraç 
yapılacağı hakkındaki haberler 
de coğalmağa başladı. Acaba 
bunİar cephenin gerisind.eki ilı
tiyatlan denize yakın tutmLlı. ı 
icbar için mi işaa olunuyorlar
dı? 

Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Bir Harbin dirim ve Erimi Gizlilik tılsımının İyi 
Saklanmasına Veya Saklanmamasına Bağlıdır 

"ikinci Gazze muharebesin·n 
hudusundan tam üç gün evvel 
yani 16 Nisan 33 te Mısır ktıva
yı umumiye kumandanlığının fi
lo kumandanlığına telsizle 'er
diği bir emir okunmuştu: "Ya
fa 'da nümayiş yaptıktan sonra 
donanmanın 19 Nisan alessabah 
Mecdel önlerinde ispatı vücut 
etmesi ve Mecdel Osmanlı ordu
sunun geriyle olan muvasalası
nm kat'ı tamamen müyesser ol
madıkça taarruzu hakikiye ipti
dar olunmrycıcağı bildiriliyordu. 
Hakikatte muharebe tıpkı tel
sizdeki gibi 19 Nisanda Gazze 
cephesine taarruzla başladı. Fa
kat ne Yafa'da ihraç nümayişi 
ve ne de Mecdel önlerinde ihraç 
yapılmadı. Bu telsiz ister sahte, 
ister doğru olsun, ik"nci Gazze 
muharebesinin lehimize netice
lenmesine cok yardımı oldu. 
Çünkü muh~rebenin vu~ub.ul~
cağı günü üç giin evvel bıldırdı. 
Saniyen M ecdel önlerindeki ih
raca karşı 4 üncü ordunun R .. m
ledeki grupu Gazzc istikameti
ne yürütülmüş ve bu g111p 18 
Nisan ak~nm'l (&,dut) a"'Vası:l ol 
muş ve 19 da Gazzc muharebcsi
n e iştirake imkan bulmuş ve 
muvaff akryete amil olmuştu. 

"Çantanın sahteliğine hük
medersek taarruzu hakikinin 
Birrüssebi ve TelHlşeria cihetle
rinden bütün Gazze cephesinin 
gerilerine tevcih olunaca~n~ ~e 
taarruzun yağmur mevsımının 

ortalarında değil, bilakis pek ya
kın bulunduğuna itikat etmek 
lazımdı. 

"Yıldırım karargahı Gazzeye 

-

... oha1allıhı.- .... ~··•-... ••..1u ..... _ _. •• _. 

a 'mlarma damga vururlardı 
arşı ciddi bir İngiliz taarruzu istiyordu.,, 

şu anda gayri muhtemeldir di- iki hikaye karşılaşmca bu o
yordu. Fon Kres düıtmamn Bir- yunda Mannering'in pek de mu
rüssebia karşı süvarisiyle ş·d- vaffak olamadığı ve Fon Kres 
detli nümayiş yapaca~ını ve ta- müstesna olmak üzere Türk ku
arruzu denizden Tellilşeria ön- mandanlanndan hiçbirinin çan
Jerine kadar imtidat ed~n cephe · taya inanmadığı görülür. Za~e~ 
sine tevcih edeceğini tahmin Fon Kres bile 20 - 9 - 33 tarıhlı 
ediyordu. Yıldırım i~e ne olurf:a şifresinde: "··· Taarruzun Teşr!-

l · · · .1 k nı"evvel ayında vukt bulacagJ olsun cep lenın gerıs ntıe uv-
vetli ihtiyat bulundurarak her tahmin olunabilir,, dediğine gö

(Arkası var) ihtimale karşı hazır b:ılunmak 

istanbul gayrimüba iller kom·syonundan: 
D. No 

569 
805 
806 

1094 

1609 

2827 

3815 
4836 

3925 

4046 

4090 
4329 

4598/l 

4598/2 

44774 

4870 

5884 

Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hissesi 

Bebek Kilise E. 50 Y .62 Ahşap hanenin 1/4 hissesi 

Hisseye göre 

muhammen K. 
88 açık arthrma 

Boğaziçi Yeniköy Köybaş arkası E. 8 Y. 1 89 metre arsa 
" 

" 
Beşiktaf Teşvikiye 

142 
146 E. 8Mü. Y. S Arsa 

Kfiğıth:ne ve E. 98 Bağçeli iki kagir konak 34200 Kapalı " 
karakol Y. 142-1 ve garaj 9/36 h ssesi zarf 

4270 metre murabbaı 
Beyoğlu Kurtuluş Maslak ve 

Bilecik 
lstanbul Koca Musta- Hacı Kadın 

E 5-32 Mü. Ahşap hane ve dükkan n 314 Açık 
Y. 7-9 lfl hissesi arttırma 
E. 40-42-44- Ahşap dükkan ve de-po 1830 Kapalı 

fa paşa 
Üsküdar Selami Ali 

44 Mü. Y. 62 ve arsa metresi 865 dir. uırf 
Topal Oskiyan E. 27 Y. 25 100 50 metre nrsa 120 açık arttırma 
E. Mutaf E. 16 ÜstGnde odası olan 2400 kapalı zarf Fatih Mehmet Paşa 

Fener Tevkii Cafer 
Y. Refahiye Y. 32 kagir dükkan 
Kiremid E. 89 Y. 75 115 metre arsn 

kayden mahal-
len 81 dir. 

230 açık arttırma 

Eminönü Ahiçelebi Limon iskelesi 54 Kağir mağaıa ve üstün- 941 
deki odaların 795/51840 " 

Burgnıadast Bağ çeler 
Beyoğlu Hüseyinağa E. kulluk 

Y. Uygur ve 
Kıl burnu 

Bostancı Çatalçeşme Çatalçe~me 

E. 5 Y. 5-7 
E. 27 Y. 17 

E. 16 Mü. 
29 harita 

his. 
Bağçeli iki hane 
51 metre arsanın 
112 hissesi 

221 metre arsa 

" " E.16 Mü. 13- 290 metre arsa 

Beyoğlu Hüıeyinağa E. Kapan 
Y. Kapanca 

14 harita 

E. 44-46 Y. O 

ve Taksim çeş-
mesi ve Turan 

22 metre arsa 

Balat Karabat E. Balıkcı Y. E. 170-172-174 97 metre arsa 
Sirkeci E.Fener Y. 186-1.88-190 
Balat 

4416 kapalı ıarf 
8S açık arttırma 

224 ,, 

290 
" 

66 ,, 

1230 kapalı zarf 

Beşiktaş Teşvikiye İkinci karakol 26 3456 metre arsanın 8640 
" 36!9 hissesi 

· k il - - dd tl atışa çıkarılmıştır. İhaleleri 20-5-935 Yukarda evsafı yazılı gaynmen u er on gun mu e e s . .. . . 
tarihine tesadüf eden Paıartesi gf nü saat on dörtüdir. Satış rnunhnsıran gaynmubadıl bonosıladır • 

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 
Adliye 
Koridorları 
Postahane binasına yarım ya 

malak yerleşen İstanbul adliye 
daireleri, her gün yüzlerce işsiz 
güçsüzün hücumuna uğruyor. 

Davacılarla suçluların güç -
lükle sığabildikleri daracık taş 
koridorlardaTanrı'nm günü öy
le bir kalabalık toplanıyor ki "o
muz omuzu sökmez!", "iv ne at
san yere düşmez!" sözler bu ka 
labahğı ifade etmekten yana Ta 
tarağası gibi yaya kalırlar. 

Hic bir mahkeme s~ lonu yok 
ki, dinleyicileri, hakimın y:rnı -
başına kadar sokulmuş olmasın
lar. Bu yi.izden, davalara bakıl
dığı saatlerde, her hangi bir in
sanın, ister davacr, ister suçlu, 
ister şahit olsun, mahkemeler -
den içeri girmek bir yana dur -
sun, kapısından başını bile uzat
ması, imkansız hale geliyor. 

Bağıra bağıra sesi kısılan mü
başir, bu kalabalığa dert anlat -
maktan aciz kalınca, halk ta, bi
ribirinin üstüne yüklenerek; so
luğu içeride alıyor. Kulakları sa 
ğır eden uğultu arasında çalışan 
hakimlere Tanrı yardımcı ol -
sun. 

Bir kere mahkeme salonları 
bu davetsiz misafirleri alacak 
kadar geniş değildir. 

Sonra da bu misafirler arasın
da Üzerlerinde herkesin tiksin -
diği bir takım "misafir,, leri ta
şıyan kimseler de var. Koridor
larda, herkese sürtünerek, ge -
lip geçenleri rahatsız ederek, do 
la~an bu işsiz güçsüz adamlar, 
oraya dava dinlemekten ziyade 
dedikodu yapmak için geliyor -
lar. İçlerinde, şuna buna sar -
kıntrlık edenler, hatta elçabuk -
luğu ile şunun bunun öte berisi
ni aşıran kötü huylular da var. 

Hak dağıtan mahkemelerde 
dinleyicilere de yer verilir. An
cak, dinleyicilere yer varsa v~ -

v 

İstanbul mahkemelerinin ba
rındıkları yeni binaya ise, dava
cılarla suçlular güç sığıyorlar. 

Bize kalırsa yapılacak iş şu -
dur: Adliyenin her iki köşedeki 
merdi ven başlarına birer nöbet
çi koymak. 

Bu nöbetçi, işi olmayanları 
yukarı bırakmaz. İşi olanı olma
yandan ayırdetmek ise hiç san· 
mayız ki güç bir şey olsun. 

Salahaddin Güngör 

iRTiHAL 

Adliye koridorfarında 

~-------------------------------, 
D~ır~ôliilö~? 

ÖLÜ MÜ, DiRi Mi? 
Bilirsiniz ki; bizde iki şey da miş olan bir acaip usulün tu-

ima isbat edilmelidir. haf bir nümunesini vereceğiz. 
A - Bir adamın sağ olup ol- Camilere, mescidlere ve kil 

madığı; tüp hanelere bakan Evkaf ida· 
B - Bir adamın namuslu o- resinin bu hayratta çalışan 

lup olmadığı. hademeleri altı ayda bir sa[ 
Nereye gitseniz, ne iş tutsa- olduklarını isbat edemezlerse 

mz bu şüpheye uğrarsınız ve aylık alamazlar. Ama bunlarıı 
sizden ya "berhayat" olduğu- içinde Evkafça, hatta bütün İı:; 
nuza, yahud "erbabı namus- tanbulca tanınmış adamlar 
+-an" bulunduğunuza dair isbat vardır. B~ı tanımanın hiç bir 
ı..,terler. Bu belge ya bir mahal kıymeti ol ., İlmühaber 13 
le ilmühdberidr. Yahud bir ka- zım. 
rakolun tasdikidir. Bu olmadı İ m a m vazifesini yapıyo 
mı istediğiniz kadar yaşayın, mu? Meyzin ezan okuyor mu : 
herkese selfım verin, vergi ve- Kendisine binlerce liralık eşy2 
rin, hediye verin, arzuhal ve- emniyet edilmiş olan kayyun~ 
rin. Kabil c1eğil kimse sizi sağ camiyi temizliyor, işine bakı
sayamaz. yor mu?. Üstünde sırasına gö 

Namus işi de böyle. Dünya- re 50 bin, 100 bin liralık kıy. 
nın en namuslu adamı olduğu- mette emanetler ve kitaplaı 
nuza kimse şüphe etmez am- yazılı olan kütüphane ve ema
ma, bunu bir ilmühaberle is- net muhafızları nerededir? Mu 
bat edemezseniz sizi kapuculu- hafazasma memur oldukları bu 
·>-a bile kabul etmezler. cok deeerli esvavı ivi saklıvor. 
mühabe;ıe yaşar ve ilmühaber- elbette araştırır ve müfettişle 
le namuslu olurlar. rile daima kontrol ettirir. Bu 

Bu neden böyledir bilmiyo- nu böyle düşünmeye mecbu 
ruz. Böyle gelmiş, böyle gider. ruz. Cünki başka türlü düşün 

mey; imkan yoktur. Buna rağ Vatandaş sağlığına ve namu-
suna bir ilmühaber olmadan men her imam, her meyzin, he 

hafızı kütüb ve her mahfel be' kimseyi inandıramaz. 
Ve işin daha tuhaf 1 şimdiye çisi sağ mıdır, değil midir? AJ 

kadar hiç kimseye namussuz- tı ayda bir bunu Evkafa isbat· 
dur ve Jıic bir diriye öliidiir di- mecburdur. Halbuki bu adan• 

' Ö ları tanıması ve iyi tanıması 1' ye ilmühaber verilmemiştir. 
zırngelen ilk yer kendilerini· 'ıalde?.. d ·· h d E 

Şimdi size yı1lardanberi sö- sağlıkların an şup e e en ' 
1.:üp gelmiş ve ne yazık ki; ar- kaftır. Runa: 
'"ık bizde iyiden iyiye kökteş- Siz ne dersiniz? 

\.------------------------------J 
Tüccardan Halil Kamil, Türkofis :..._••11111ıııı.... Bugün 14,1/2 matinesinden itibaren ~JIL_~ reisi Müceddet, Sümer Bank memur- ~ 

larından Nizameddin Hasinin kain pe - s A RAY s • d = 
derleri, Türkofis mütercimlerinden == • 1 n e m as 1 n a --== Nejat, ve Gireson adliyesi memurla-
rından Saibin pederleri mütekait Mi- = = 
ralay Bay Omer Nazım irtihal eyle- Mevsimin en büyük muvaffakiyetini := 
miştir. = kazanmış olan = Cenaze namazı bugiin saat on iki· = = 
de Beşiktaş Mecidiye cam:inde kılın· = K A R y o K A := 
dıktan sonra Yahyaefendideki aile := S 
kabristanına defnedilecektir. Allah = 

- -rahmet eylesin. - := 
= İlaveten: 2 MIKE MAVS firmi: :: 

Tıb Fakültesi 
334 • 918 Mezunlarına 

On yedinci çıkışı senemizi 
k utlulamak ' için geçen seneki 
gibi 14 Mayıs 935 salı günü 
akşa~ı Park oteli hususi salo
nunda tertip edilen ıuvareye 

bütün kardeşlerin ai1e1erile saat 
yediden itibaren ge-lmeleri. 

T ertib hPyeti 

Modeller Ekspozisiyonu 
Yüksek kadın terzisi 

IRENE FEIN 
Taksim - Sıraserviler Hrisover
gi apartmanı 38 numarada her 
gün saat 10-12 ye ve 15-18 e 
kadar canlı manken Üzerinde 
modelJerini gösterm«>ktedir. 

Tel. 43613 

;JiJllllll.- TESiRLi CAZ ve MIKI FUDBOLCU ~~llllllfm; 

• ı p E K de Bugün matinelerden itibaren • 
2 FİLM BiRDEN 

TUNC VÜCUTLAR 1 DOKTOR MABÜZ'ün 
EDDIE CA~TOR ve ~ Vasiyetnamesi Reji: F~İTZ 

.. l 1 LANG Jim Gerald - Monıque Dünyanın en guze 200 genç Rollond Rodolf Klein Rogge 
k1ZI tekmili renkli = 

,....~~~ • Bugün S Ü M E R sinemasında • 
GEORGES O, BRlEN tarafından temsil edilen ve birinci 

defa olarak gösterilmekte olan 

KANUN MUHAFIZI 
fevkalade macera ve heyecan filmi. İlaveten: 

Yatakh Vagon Cilveleri 
FLORELL tarafından temsil edilen pek UHif ve ca

zip bir komedi 2 Fransız filmi birden 

Büyiikadada Maden tarafınrl<> ga. 
·~~~~~~!!!!!!!"!'~~~~~ a vtl ehven fiyatla. satılık vı:y ·. k 'r.ı 

H• mefrus ma sarn c; ve bağre i kı 
hane mevcuttur. Elektrik ı eı; · :; .ı t m 
h:ıvi ve Marmara ile Anadoh• sahi
' ine güzel nezaret ı vardır. Beyoglun
da Tepebaşi caddesi 45 nunıeroya mü 
racaat edilebilir. Tel. 41998. 

İstanbul dördüncii icra meınurlu· 
ğundan : Bir borctan rlolayi mahcu:ı 
olup satışına ka•ar verilen b2kk Iiyc 
eşyasi 13. 5.935 pazartesi "'Ünii saat 
9-1 O na kadar Bahkpazarı Sünger· 
ciler caddesi Nevşehir hanı önünde 
satılacağından isteklilerin mah?ll,,.. 
deki memuruna müracaatları ilan er 
lunur. (11304) 

ZA Y1 - Akay İdaresinden almakta 
olduğum maaş tatb k mühürümü ka · 
zaen zayi ettim. Yenisini aldım. Es
kisinin hükmü yoktur. Ada gişe mc· 
muru ölü Ktizun zevcesi Nafia! _ 
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Şehirler arası 
Te lefon S O N H A B E R 

~ 

HAVA ANDLAŞMASI ETRAFINDA 

lngiltere, Almanyanın K_endisinin 
Tekliflerde Bulunmasını Bekliyor 
Lordlar Kamarasında Müzakereler 

l.ondra, 8 (A.A.) - Lordlar 
smda amele fırkası men

Planndan Dickinson, uluslar 
. u konseyinin 16 nisan ta· 
llde Almayayı tevbih eden 
onay sureti ittihaz etmiş ol-

. Iru teessüfle karşılayan bir 
. erge vermiş ve bu onay sure

A.vrupanm muhtelif ulusları 
daki noktai nazar ihtilaf -
şiddefıendirmekte olduğu 

. beyan etmiştir. Dickinsonun 
. gcsinde İngiltere hükiime -

diğer devletlerle uzlaşarak 
ya için onaylanabilecek 

lar dahilinde yeniden konuş 
a girişmesi istenmektedir. 

Çok hatipler Alman noktai 
lehinde mütalealar ser • 

"şlerdir. 
lianciye müsteşarı hükamet 

karşılik vererek evvela 
Saymenin Almanyanm ıon 
ketıerile Avrupada emni • 

tt hissini kökünden sarsmış ol
.. unu beyan etmiş bulundu -
U ve bu hissi yeniden tevlit 
ek için söze değil icraata ih

~aç bulunduğunu söylemiştin 
.l.f üsteşar sözüne devamla de

tir ki: 
':Çok arzu ediyoruz ki Hitler 
liıiıüzdeki haf ta zarfında dışa 
Siyasa hakkında beyanatta bu - Journal'den. 
. Urken bir çok defalar ilan et- DUnyaya kuvvet rekoru 
~ olduğ_u barış __ arzularına efal BUtUn dünyayı aleyhine ka.dıran adam 

e ıcraat ıle tercuman olsun. 
liüktlmetin silahlan bırakma 1 seli rakamlara çıktı. Binnetice 
eransıru yeniden vücuda ge halihazırda bu rakamları her
~i teklifine gelince, harici- kesçe kabul edilecek bir şekilde 
~usı_eşan: .. ta1'lif ... aÇlrbi1"l!"'~iii_J'V ..... hl. 1mk;!nr. 
sormuş ve sözlerine şu su- Almanya bizlere muayyen ha 

e devam etmiştir: zı tekliflerde bulunsun o vakit 
.. b . 

Lıı~ .oız A vnıpanm başlıca ulus- bizim tekliflerimizin çizgileri 
~ her biri için 200 bin k,i- dahilinde bir hava andlaşması 
~ ordu mevcudu bulunması teklifleri karşısında bulunup bu
~~ 11Un onaylanmasını istiyor- lunınadığımızı anlıyacağız. Biz, 
i Almanya 300 bin kişilik sırf kendimiz için malUmat ka -
~~vvet onaylanmasını istedi. bitinden bir hava misakı projesi 
U •• ı de maksatları ne kadar tanzim ettik ve hiç şüphesiz 
Wk olursa olsun komşuları - Fransa ile ltalya da ayni veçhile 

kabul edebileceklerinden hareket etmişlerdir. Bunları At
e etmekte olduğu daha yük manyaya bildirelim. Almanya 

da bize kendi projesini bildirsin. 
Ta ki, onun yeniden müzakere
lere girişmemize müsaade bah
şoliıbi!cse~ um?mi 1eklifler ~ ya· 
lun. Alffianya sık sık diğer dev
letlerin tekliflerini tenkit edi -
yor. Almanya şark misakını ve 
diğer bir taknn andlaşmaları 
sevmiyor. Kendisinin sahabet 
etmekte olduğu teklifler üzerin
de kendisile mutabık kalıp kala· 
mıyacağıınızı anhyabilmemiz i
çin o da bize tekliflerde bulun
sun. Biz bu teklifleri bunlar hak 
kında ne yapılabileceğini anla-
mak üzere tetkik edeceğiz. 

Yunanistanda 

~uhtelif Lider
e r seçime 
Qlriyor 

HABEŞISTANA KARŞI 

italyanlar 3 Fırka Daha 
Seferber Ettiler 

.A.dtina, 8 (Hususi muhabiri
. ~ ~n) - Terakkiperver par

ı lideri Kafandaris dün mu
. i ~akar cumhuriyetçiler par-
~~eri Mihalakopulosla siya
h 1Y~tler hakkında görüşmüş 
. er ıkisi de hükumetin mu
da!rc gösterdikleri kolayhk-

t kar dolayı intihabata girme· 
}) ar vermişlerdir. 

. ıiaPanastasiyu da Kafandari
tilıal'lrct edip kendi partisinin 

tirt{ ~ata girmeğe karar verdi
. ~Ylemiştir. Yarın muhalif 

~ i liderleri bir toplantı yapa
. dır tap .~d~n kararlan alacak
lt • liurnyetperver partiden 
ta~Pa riyaset etmekte olan 
~tak dreu da bu içtimada bu-
~rc tır. Papaandreu gazete -
lir lci: Yaptığı beyanatta demiş-

• 
~~ 1'tullaliflerin intihabata iş
~~-.1Cbncnıcleri Yunanistanm 
lı..~tibı llıenfaatine mugayirdir. 
~ ti lnuhalif partilerin intiha
~i ~eleri icap eder. Papa
~Otıy u ıle Kafandarisin Ma
t.. ~et a, !rakya ve Giritten 
~dtriosterecekleri anlaşıl • " . 1ıı;_rnurıarın tasfiyesi 
' cın.:.•_ 8 (Hususi) - Ordµ 
~~~a ile memurlann 
\I.__~ 1§ınin ancak mayısın 
~ ba!l"1 biteceğini gue • 

ta<brlar. / 

Roma, 8 (A.A.) - Müstemle
keler Bakanlığı müsteşan Lcs
son'a say lavlar kurultayında: 

"1 tal yanın Habeşistan ile mü 
nasebetleri meselesi bir şeye 
benzetilmelidir." demiştir. 

Müsteşar, Habeşistan'ı: 
1 - ı 928 tarihli dostluk and

laşmasma riayet etmemek, 
2 _ Topraklannda hüküm sü 

ren anarşi yüzünden . komşuları 
için bir tehlike teşkıl etmekle 
itham etmiştir. 

Lessona, ltalya'nın Asab li -
manmda Habeşist~! . ~erbest 
bir mmtaka temin e~tıgını, Asab 
ile Dessi arasında bır yol yaptır 
dığını ve Somali'de gümrüık hu 
dudu ~izmediğini hatırlatmıştır. 
Lakin Habeşist~, ~nlara as.~a 
mukabele etmenııştır. Gene mus 
teşarm ifadesine nazaran, Habe 
. standa ne birlik ve ne de tesa
~üd vardır. N ecaşi, 40 yddanbe-
" dir hükmÜ altında bulundur -
~u~ uçsuz, bucaksız ülkeleri 
barbarcasına istismar etmekte -

dir. . . k" 
Lessona, demıştır ı : 
"Yabancı matbuat, Habeş mil 

letine yalnız ayakta dunnak 
hakkmı değil, fakat henüz ter -
kedilmiş olan Galla gibi yeni 
müstemlekelere de malik bulun 
mak hakkım tanıyıp tanımamak 
lazım geleceğini soruştunnağa 
başlamıştır. 

Milano, 8 (A.A.) - Şarki Af
rikaya sevkedilmek üzere yeni
den üç f ırkarun sef erbcr edilme
sinden bahseden Popolo d'l talia 
gazetesi, ltalyanm Habeşistan
da Avrupa medeniyetini müda
faa etmek ve kendi kolonilerini 
herhangi bir taarruza karşı şid
detle korumak istediğini yaz -
maktadır. Gazeta del Popolo di
yor ki: 

"H b · a eşıstanda, halledilmesi 
lazım olan bir durum varclır 
ç~nkü daha fazla sabretmek im: 
kansızdır. Bu İtalya için bir 
prestij ve bir para meselesidir. 

P"rede b r yangın 
_Atina, 8 (Hususi muhabiri

mızden) - Pire civanndaki 
mahaJleleı:~nde~. birisinde çıkan 
yangında uç yuz muhacir evi 
yanmıştır. 

Vevtiç Ankaraya Geliyor 
Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yugoslavya 

Başbakanı Y evtiçin ay sonunda Ankarayı ziyaret edeceği haber 
alınmıştır. Siyasi mahafilde alaka ve sevinç uyandıran bu ziya
rete bir taraftan Balkan sulhünün kuvvetlendirilmesi, diğer ta .. 
raftan Türkiye • Yugoslavya dostluğuoun dcriJıleımesi ce,P.heıe.. 
rindeıı ehemmiyet verilmektedir. ,,, 

KURUL TAY AÇILIRKEN 

Receb 
Bir 

Peker'in Mühim 
Konferansı 

" Sınıf kavgası yollarını kapıyoruz,, 

Ankara, 8 ( A.A.) - C. H. P. 
Genel katibi Recep Peker yarın
ki Parti büyük kurultayı müna
sebetile bu akşam 19,30 da An
kara radyosunda aşağıdaki kon 
feransı vermiştir: 

Yurddaşlanm, arkadaşlarnn, 
"iyilikler ve yenilikler yolun

da durmadan ileri giden ulusal 
varlık Cumhuriyet Halk Par -
tisi, y~rın Ankarada dördüncü 
büyük kurultayını açıyor. Ku -
rultay, geçen _dö~!. yı~~ık 5alı~· 
maların biriktırdıgı gorgulerın 
ve teşebbüslerin sonuçlarını 
gözönünde tutarak, gelecek dört 
yılın hükumet için ve Parti için 
temel olacak yeni çalışma yolla
rını tesbit edecektir . 

Kurultaya sunulan yeni parti 
programı taslağı,_ soy~al sars~
tdar yapan Türle ınkılabının bu
tün çalışmalarına bağlılığuruzı 
yeniden perçinliyor. 

lleri giderken, yurda bakışla 
ve evrensel bakışla en doğru a
maçlara en kestirme ve en uy~ 
gun yollardan yürümek ananesı 
partinin yeni programında da 
değişmez bir şıar olarak _kala
caktır. Programımızın yem şek· 
li, parti prensiplerini daha iyi .. an 
!aşılır bir hale koyacak ve Turk 
ulusunun taze hayat içindeki yo 
lunu ve yerini daha ziyade aça
cak ve aydınlatacaktır. 

Amme haklarında anarşiyi 
besliyen, ökonomide ulusal ça -
lışmayı yıpratan ve ulus yığını
nı istismar eden liberalizme kar 
şı cebhemizi daha sıklaştırıyo
ruz. Haklarda hürriyetin sınırı
nı, devlet varlığının otorite sı
nırı içine alıyoruz. Teklerin 
ve hususi toplulukların laaliye
tini genel men/ast/ere aykırı ol 
mamak kaydiyle bağlıyoruz. Ar 
tık her verde son nefesini ver -
lucn~c .:lıau uucıaı "'""'''-" "'fi' • 
nin kucağında beslenib büyüyen 
çatışmalar zincirini kırıyor, sı -
mi kavgası yollarını sımsıkı ka
pıyoruz. 

Türkiyede iş verenle işçi ara
sındaki davalar aralarında uyuş
ma ile ve bu olmazsa devletin 
aralayıp barıştırıcı eli ile halle
dilecektir. 

Grev ve lokavt yasak olacak
tır. 

Bu çığırı yanlış anlayarak bi
zim kooperatif alkışladığı
mız hükmünü çrkarmamak la -
zımdır. Bizim ulusçuluk ve halk 
çılık anlayışımızda smıfcılığa 
karşı olduğu kadar bir müstah· 
siller kartelizasyonundan başka 
bir şey olmıyan korporasyoncu
luk zihniyetine de karşı gelen 
bir genişlik vardır. 

Biz, proletarya - burjuva tas
nifi içinde yaratılan •mıf kav -
gası, sınıf intikamı, sınıf tahak
kümü fikirlerine yer vermediği
miz kadar kontrolsuz geniş is
tihsalciliğin müstehlikleri istis
mar etmesi fikrini de beyenıni
yoruz. Türkiyede her ekonomik 
teşebbüs ulusal bütünlüğün a
hengine uygun olacaktır. 

Yeni programımızın müsteh
lik halk yığmlanna karşı fiyat 
cmposizyonu yapacak tröstleri 
ve kartelleri tanımıyan ve dev
lete fiyat kontrolu vazifesini ve
ren ruhu partinin bu yoldaki a
na düşüncesini pek iyi belirti
yor. 

Ote taraftan devletin ekono
mide yapıcılık vazifesini ve ku
rulması, işlemesi korunan ser . 
best sanayii tanzim ve müraka
be edicilik vazifesini genişleti
yoruz. Ulusal sanayileşme gibi 
ön verilen işler arasında serbest 
sanayie ve serbest ticarete bıra
kıl~ rer, normal kazanç dışın
da ıstısmara varamaz. 

Dış ticaret en önemli ulusal 
işler arasında yer alacaktır. Urü 
~ümüzü alanın ürününü alaca. 
gız. 

Yeni P!~gramd~ her çeşit ça
lışmalar ıçın kredı işlerine ö
nemli yer verişimiz yurddaşm e
konomik alandaki tez teşebbüs
lerini kolaylaştmcı bir tesir ya
pacaktır. Emlik krediainin §iın
diki dar vaııtalarmı oturacak ev 

yaptıracaklara hasrett irici yeni 
noktai nazar, gelir getiren ya • 
pılara sahip - rantiye • bir sını
fın türemesi yerine yerelşmiş ve 
yuvalanmış yurddaşlann çoğal
masını üstün bulmamızı anla
tır. Ote t;ıraftan köylüyü top
rak sahibi yapmayı bir parti 
prensibi olarak almakla bütün 
yurddaşlan kendilerinin olan 
ülke üstünde, kendi malı olan 
topraklarda yurd için ve kendi
leri için çalışır, yaşar, onurlu, 
varlıklı bir kütle haline getir
mek istiyoruz. 

Bunlar yurddaşlann genliği 
amacının yanında partinin va -
tancı, uluscu, a ileci, mülkiyetci 
vasıflarını daha açıklıkla belir· 
ten yeni ve ileri düşünüş ve iş 
yollarıınızdır. 

KUltUr işleri 
Kültür işlerimizi de ekono

mik işlerimiz gibi kavrayıcı bir 
plana bağlamak parti prensibi 
olacaktır. Bu arada normal ilk 
okulalardan başka ilk tahsil ça
ğındaki geniş köylü çocuklar 
kütlesini daha çabuk ve daha 
pratik yöntemlerle okutacak bir 
köy okulası t ipi k ... ;ınak partiye 
yol olacaktır. 

En yüksek tahsile kadar bü -
tün okulalarda kuvvetli cumhu
riyetçi, uluscu, halkçı, devletçi, 
laik ve inkılapcı bir inan telkin 
edilecektir. 

Parti, kurtulmuş ve modem 
bir ülke olarak düzenlenmiş o -
lan yeni Türkiyenin başa şart
ları olarak tanıdığı bu altı vasfı 
yeni programla devlete mal edi
yor ve gelecek nesillerin bu ter
biye ile yetiştirilmesini ileri ö -
dev sayıyor. Bu terbiye yolun
dan giderek, devletler ulusu be
raber anlayışın, beraber inanışın 
~ -r .. -C,- 1.!.ı:ı.~. bo.i;lay~~a~ımı-

za inanıyoruz. Ulusal birliği en 
büyük kuvvet sayıyoruz. Bu
nun için arsıulusal birliklerin za 
rarlı akışlarını önleyici bir uya
rukhğa değer veriyoruz. 

Y'eni Pifti çahşma yıJlarında 
hüktlmet ıle ilbayhklar hususi 
idarelerile ve şarbayhklarla ış 
birliğini daha ileri götürecek ve 
devlet çalısmalarını daha sıkı 
arkalayacaktır. 

Kadm ve erkek 
Yeni parti programı hakta ve 

vazifede kadın ve erkeği bir t u
tuyor. Bu prensip yolu ile T ürk 
ulusu sınıf telakkisi gibi cins 
farkını da tanımıyan müsavi 
haklı, müsavi onurlu yurddaş -
lardan kurulmuş bir yüce halk 
yığını halini alıyor. Bunda par -
tinin demokratik yüzünü parla 
tan ayn bir anlamı da görmek 
gerektir . 

Biz liberal devlet tipinin ta • 
nıttığı! her gün bir karışıklıkla 
dev/etm durumunu, ileri gidişin 
hızını bozan, yurddaşları biribi· 
rine dÜ§Üren, bütün geri ve fena 
tohun:zların yeşermesine yola . 
ç~n nızam ve birlik düşmanı kla
sık demokrasi yerine yurddaş 
zekasının beslenip açılmasına 
da yol veren sevgiye ve inana 
dayanan disiplinli bir beraberli
ği üstün sayıyoruz. 

Parti çahşmalanmızda haki
~i anlamında en ileri demokra
tık yollar&ln yürüyoruz. Secim. 
elrde namzetler halkı temsfı e
den parti. kurumlarının üyeleri 
arasındakı yoklamalarla belirti
yor. Her yıl yurdun her tarafın
da binlerle parti kongreleri ku • 
ruluyor. Kongrelerde her yarın 
kendi iht~yaçlarile birlikte yur -
dun genel işleri için öne sürülen 
bir çok dilekler üstünde müna. 
kaşalar yapılıyor. Bütün bu ko
nuşmaların süzülmüş ve kısaltıJ 
nuş sonuçlan otoritelere sunu
larak parti hükiimetinin çalış -
malarmda tesir yapıyor. Yarın 
açılacak parti kurultayına eskı 
dileklerin sonuçlarile beraber 
bütün yurdun yeni dileklerini 
getiren yeni dosyalar sunulacak 
tır. 

Bütün bunlar kurultayda ba -
kan1arm birleşip çalışmalarile 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yeni açılan 
lzmir servisi ümidin üstünde 
rağbet görmektedır. Günden gü 
ne çoğalan bu begeni karşısında 
bu servis lzmir - Eskişehir ser
visine benzer bir şekle sokmak 
yükümünde kalacaktır. 

Telefon hattı açılalı 6 gün ol
duğu halde Izmir - Istanbul383, 
Jzmir - Ankara 121 l·onuşma 
yapmıştır. Bu servis üzerinde 
İstanbul - Ankara hattına kona
cak makinelerle ) alnız Izmir -
den günde 500 lira ık bir ge ir 
elde edileceği umulm kta ır. 
Adana telefonunun yapılması 
hazırlıkları bitmek üzeredir. Tel 
ve lüzumlu maddelerin alınmasr 
icin münakasa açılacaktır. 
- Haziran içinde de Zongul

dak telefonunun yapılmasına 
başlanacaktır. Eylfıl 15 ine ka -
dar Ankara - Zonguldak yolu 
da açılmış olacaktır. 

incelenip konuşulacaktır. Yeni 
istekler yerine getirilme im ~an
larile karşılaştırılarak kurultay 
kararına bağlanacaktır. Geçen 
dört yılın parti çalı ma)arında 
olduğu gibi bu seferki kurultay 
kararlanmn da tatbik alanına 
girmesi sıkı sıkı ovalanacaktır. 

Halkm idareye tesir i 
Bu sistem ile Türkiyede hal

kın idareye tesiri yalnız seçiın
lerde rey vermekle kalmıyor. 
Eğemenliğin kaynagı olan ulus 
yığını parti makanizmasınm iş
lemesi yolunda devlet idares"ne 
arasız bir surette iştirak etmiş 
oluyor. 

Geçen yılların görgüsü, yurd
daşla ra müşterek bir halk ter -
biyesi vennenin faydasını ve 
gereğini göstermistir. <?kulada 
ve meslekte tek tek yetışmenın 
ulus taliinin doğuraca~ı çeşıtli 
güçlükleri güvenle karşılamak 
ve yenmek için yeter bı: güç va
pacağma kani değiliz B•r Jlu • 
sun her zorluğa göğüs verecek 
bir olgunıu·a erlşmesı :cin k .. _ 
sık terbiyeden ba .. a yı· .na dc
vamlJ ve yeni Türkiye:ıin ıleri 
gidişine uyar bir halk terb"ycsi 
vermeyi çok gerekli b J1uyoruz. 
Bunun için Halkcvle~ Halk 
kürsüleri, halk hatiple. kt11 um
larmı kuvvetlendirece; iz. Bu 
yollar üzerinde açılacak çaJrsma 
lar arasında ulusun kü1ti.ır ve si
yasa terbiyesi için de~ •,·li vasr
ta saydığımız radyoyu, :-e'·n {Ce 
kuvvetli, kullanmaca '·olay \ e 
ucuz duruma ~Tetirecegız. 

Yeni programın gö t rdi - i bu 
gidiş içinde yığın terbi /'!"' ' · n 
özü olarak Türk gencr o "nir: ye
tiştirilmesi önemli yer a1ıyor. 

Gençlik, sıralı ve sayaılı bir 
disiplin içinde zekasını k~llana
cak teşebbüs alma, karar verme 
vasıflarını besliyecek, ınl ılabı 
ve bütün istiklal sartlarile vur
du korumayı üstün ödev saya • 
cak duygularla teşkilatlandırı • 
lacaktır. 

Bu kurumun genişlemesi ya
nında ve onunla beraber beden 
terbiyesin:n bütün gencliö-e mal 
edilmesi işi kovalanacaktır. 

Bu sözlerimle, parti kurulta . 
yının acılış gününü karşılarken 
dinleyicilerde prensipler üzerin
de geçmişi ve geleceği birbirine 
bağlayan bir fikir akışı yapma
yı düşündüm. Bunun için daha 
ziyade yeni program projesinin 
t eb<'.rüz ettirmekte değer bul -
duğum noktaları üstünde dur • 
dum. 

Partimizin programı, her biri 
ayn değerde bulunan kurultay 
üyelerinin bilgili ve ilgıli çalış -
malarile son şeklini bulac~ktır. 
Bu şeklin önümüzti daha aydın
lık yurdumuzu her bakımdan da 
ha ileri ve daha üstün yapaca • 
ğına inanıyoruz. Parti yeni dok
trinlerle saga sola sallanmadan 
bizim öz ve orijinal yolumuzda 
daha güclü ve daha ahenklı vli
rüyecek, yurdun partiye inan _ 
mış bütün çocuklan birbirlerine 
daha sıkı bağlanacaktır 

Yeni program bu hayatlı, he
ye~~nlı ızde yürüyenleri . Ka
malızm • yolunun yolcuları ol
mak adı ve onörü içinde toplu -
}"Or. 
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[IJU ESERDE !Lf:~l 
~uROLEN DUŞUllCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
Dil?. Bll.Gll.1/Z YOI( • 
TUR. BU TEFRJI(.AYI 
8JT(J!J DU!IYADA DE
Dlll.ODU UY ANDIR • 
1.1/Ş SlYASJ BiR VESJ. 
IS.:A OLAR/ll{ IJ EŞRE
DlYORUZ.] 

J:ı•· mm a::;ıl zcv!:li taraf1 Hit • 
l n fır!:aya intisabLtın görü
~:.i ı 1e::;i c:muçtu. 

J : tlcr d:yor l:i: 

'· 13:vvc:a b:::.zı sud!cr rnr -
m~ .. a b~g:adım. Yazı makinesi 
ile . ·a7.1"mış nizam:ıamcden ba-;-
1.J., beni tenvir ed:cck ortad~a 
b:ı ':a bir ~ey yo!~tu. Ne prog -
rm'1, ne halka dağıtılacak kağıt
l:ır, hült::a matbaa huru!~tı i1e 
b:ı ... ı mış hiç bir şey! Sonra ne fı
z::ı=·a mahsus kartlar, ne de mü
hi.i-... Yalnız iman ve iyi niyet .. 
Tc':rnr düçünceye vardım. Bun
kr, progrnm!arı, ma!{satları, ça
lı~m:ı tarzları hoşlarına gitme -
y.:-n mevcut fırkalardan ilis:,;.i 
1· ·;yle mi keseceklerdi? Niz~ı~
ı:amelerine ba!:tım, öğrendiğim 
~u oldu: F[ç birinin elde edil -
1.ı·ş bir kanc:ati yol:tu. Nizam . 
n:ımcden S<ldece yürünecek hac; 
k:ı b~r yol ~r~m ... k gibi bir mi.ıP., 
l· •mıyct, bır endi~e seziliyor -
<l ı.,, 

Bununla beraber Hit!er bu a
<l-- -r.~ara karşı içinde bir scmp:ı
t. <luymu~tu. Çünkü onlar da 
Alrran millct"nin kurtuluı;-u yo
lt-!lc a çalışmak lüzumuna kani 
ic ·ı r. Ancak kanaatleri de bu 
l·4d ır umumi bir çerçeveye da -
~r·lı rordu. Asıl hedefe nereler -
C:cn varıfocağım keztirememiş -
ıe~di. 

~itler o zaman henüz rüşeym 
J~::!ı 1de bulunan bu gruptan, 
kuvvetli bir iş unsuru eıko.n-n.o.k 
1 "ir:ı':un o1up olamıyaccığ"ını 
d ·~undü. 

Hit!er !.fonihte d Alman c-me 
le pırtisine yedinci üye olarak 
P, .. rdiği zaman, şuurunrlan ziva
de, ka1binden aldığı Hh!1mla ha 
rekct etmediğini söyler.Çok geç 
m~cen hareketinin halkcı oldu
ğun:.ı ve vatanpcrveran:! ~n;ıl-ıiye 
t"ni tebarüz ettirmek :~in, gru
pun adına (milli) ve (srs) alir.t) 
ünv:ınlarıru da ilave ettiler. 

Yeni parti .)ir kac ay fakira
ne bir ömür sürdü. Propagan -
dJ1arm merkezi Munihte olacak 
tı. Bitler, cok geçmeden faal 
azası olduğ-u idare komitesinin 
vere:eği emirlerin harfiyen tat
b .,~ edilmesini istiyordu. Fakat 
Münihte eldeki gayri kafi vari
<l~tla yeni aza kaydetmek güç 
bir i7 olacaktı. Bitler diyor ki: 

- "Asıl umumi efkar bizim 
irin bir şey bilmiyordu. Münih 
te partiye mensup olanlardan 
ba:l:a kim~e. sadece partmın 
ism"ndcn başka bir şey bilmiyor 
du. Fakat bizim doğrudan doğ-

H itle r in yazdığı kitab 

ruya münasebette bulunduğu -
muz bazı zevat müstesna.,, 

Komite her çarşamba günü 
bir h:alıvede toplanıyor, bu suret 
le b:r "nutuk gecesi,, tertip edı
yordu. Fal;at toplananlar hep 
aynı ad::m'ar, sö~1lenenler hep 
aynı sözlerdi. Onun için yazı ma 
kine::;ile, hatta elle davetiyeler 
yazıldı ve evlere kadar götürül -
dü. içtima günü, bir saat kadar 
intizardan sonra artık celse açı
Inca~ı zaman salonda yedi kişi 
vardı. Y etlisi de aynı adamlar 
Y:ıni kimse davete kulak a:.. 
gelmcmi~ti. Fakat yeis getirme 
diler, davetiyeleri çoğalttıkc:;a 
daha iyi neticeye doğru yürü • 
yorlardı. Sıra ile sekiz, on yedi, 
yirmi üç, otuz dört kişi nutuk 
dinlemefre gelmişlerdi. Müessis 
fıza!ar fakirane kazançlarından 
para toplayarak Münchner Beo
bachter gazetesine bir ilan ver
diler. Du u:.ul daha iyi netice 
verdi. Yüz otuz dinleyici istiap 
edebilecek büyüklükte olan bir 
bir::ıhaneye yüz on bir kişi topla 
mağa muvaffak olmuşlardı, Re
i:; celseyi açtı. Münihli bir pro • 
fcsör raporu okudu. Bundan son 
ra Hit~er söz alacaktı. Hitler 
diyor l::i: 

- "Reis Harrer pek ümit var 
görünmiyordu. Bu zat halkın 
önünde ~3z söylemektense, yapı 
lacak daha çok işlerim olduğu -
na kanidi. Yarım saat nutuk söy 
Ied:m. Evvelki tahminim boşa 
çı~~madı. Oldukça bcl5ğat gö:::te 
rci.:>ilmi;;t · m. 

Oraya gelenler dil:katle beni 
dinliyorlardı. Alaka ve heyecan 
ları, kendilerine mürncaat etti
ğ:miz zamrın aralarında üç yüz 
mark toplayıp b:ze vermeleri 
ile de sabitti. 

Eu para e!imizie gecince bü -
yük kaygudan kurt~lmuştuk. 
Çüakü mali kudretimiz o kadar 
mnhdut idi l;i, nizamnameleri . 
mızı nrıe bas.ımıyor, eı ııamuıı 

dnr.ıuım1yorduk.,, 
nu suretle elde edilen muvaf

fahiyet Hitlcrin vaziyetini bitta
bi kuvvetlendirdi. O da bundan 
fot:fade cde:ck, <lfoyda füen ta -
m~tıaı çalışkan ve azimli arka
da~1armı komiteye soktu. Artık 
Hitlerin nüfuzu umumi reis 
Harrer'i de gölgede bırakmafra 
bnşlc:.yordu. Harrer iyi ve kafalı 
bir gazeteci idi. Fakat hitabet 
l:nbiliyeti yoktu. Bütün hfümü 
niyetine ratmen, mim sosyalist 
pcrtidne lüzumlu olan hamleyi 
verebilecek ynradıhşta değildi. 
Niünih grupunun reisi Drexler 
de hitabeti olmadığı gibi, ordu
da hiç hizmet etmediği için bir 
müccıdele partisinin idaresi için 
icab eden ha:ıletlerden malı -
rum bulunuyordu. Unutmamalı 
k, 1919 da ve 1920 de sosyalist 
mnrksistlcr ve kcmünistler Al
manyada henüz çok kuvvetli idi 
ler. Milli sosyali::::t hareketi, hrıt
ta Alman am~le partisi ismi bi
le zıtlarına gid:yordu. Ergeç 

f Arkası \·ar 1 

" TAN " m tefrikası : 17. 

1 
yo!~tu. Harp levazımı müteah -
h:tl~ğinden, büyük 2.razi işletme J 5inden, ş:mcndifer inşaatına ka 
clar bir çok teşebbüslerin içinde 
parmağı vardı. Onun yakalan -

Bürhan CAHID 

terslik te kazandıkları zamanki 
ne"'eleri kadar derin olurdu. 

Muhtar Arif, bu facia anında 
b"le, karısını dü~ünüyor, ara sı
ra e l1 erini açıp: 

- Zavallı Nadya, diyordu, 
bunu f:Öylemcmek istedim. Fa -
k~t n~::::ıl olsa haber alacaktı. O
nun böyle acıklı hadiselere ta -
h:ımmülü yoktur. Hasta olma -
sı.1dan korkuyorum. Onu da ... 

Turgut kızmıştı. Sert bir ses
le ar~tadaşmın sözünü kesti: 

- Onu bırak, kendini düşün! 
Senin akibetin geçici bir kadın 
::::inirinden çok tehlikelidir. 

Ve ona bu işin adliyeye, mah
kemelere aksedecek taraflarım 
a 1 "'ttı. 

Muhtar bundan korkuyordu. 
Yalnız b:r nol:ta ona biraz ümit 
veriyordu. Alyon, sade kendisi 
ile beraber çalışan bir adam de
eildi. Avrupada girmediği İi 

masına sebep bunlardan hangi
si idi? 

Turgut eledi ki: 
- Farzet ki be:aber yapmak 

istediğiniz iş için değil. Fakat 
bu adam bugün için kaybolmuş
tur. Yani senin için artık bir or
tak değildir. Sermayen de o!sa 
onunla beraber gitmiş sayılır. 
Şu halde hem ihtiyatlı olmak 
hem de kendini ve yarını düşün
mek lazım. Alyon, Türk tebaası 
mıydı? 

Muhtar omuzlarını kaldırdı: 
- Zannetmem. Cebinde bir 

Fransız pasaportu vardır. Ken
disi Viyanada yerleşmiş gibidir. 
Fakat aslı Türkiyelidir. Bey -
kozda doğduğunu söylerdi. 

Turgut güldü: 
- Enternasyonal bir iş ada

mı deı::enel 
- Onun gibi bir şey. 
- lstanbulda emlaki var mı-

dır?. 

. ay lstrrl:ul fe~ki"fh Bc~kcnrrrı dün Kızı!av meı 
.. ez nde top.anmış lardır. Bu toplantıda, 23 Mayısta 
b::-ş ıyacak olem Kızı ' ay haftc:s nda yzp.-ı:cak şler gö
rUşU.mUştur. Hafta içinde b:r çek propaganda -ra 
yer veri~ecekt r. Bu ·arada yeni aza kaycı.ana da ça:ı
h~ılac< ktır. 

POLıS 

Bir ev yandı 
Dün sabah Süleymaniyede 

bir ev yandı. Ev fındık tüccarı 
Sıtkınındır. Evin alt katındaki 
bir odasında da kiracı olan Kez
ban yemek pişirirken yangın 
çıkmıştır. Ev sigortalı değildir. 

* Dün balık avlamaP-a giden 
bir balıkçı kazaya uğ;amıştır. 
Vaka Gazlıda Hacı Hasan iske
lesinde olmuştur. Balıkçı Koca 
Mustafa prışada Attariye soka
ğında 35 numarnda oturan Os
m:ın cfrlu Numandır. Numan av 
lanmak için hazırlacltğı bcmb:ı
yı denize atar!~en sağ eli bileğin 
elen U"mu-;; yüzü, P,"Öz:.i de ~Pc
ma yaraları icinde kalmı .. tı~ 

J • • 

Mok'ep!erde imt -
hanlar başlıyor 

Köy mektepleri 5 inci ve ü
çiincü sınıf imt~hanları 15 m:ı
yı~ta ba:Iayacak ve 23 m yısta 
b"tccektir. Tek muallimli köy 
m:::kteplcrinde imt:h:mlar; mrn
tc:ı.!rn müfcttisleri tarafından 2~ 
uıayı::aa yupı ..... \..u q;n. J.unnu.ın 

lardan sonra büvük tatil hac:la
yaca1·t1r. Şehir ill·m~kteT)lerin • 
de tedrisat 31 mayısta ta
til edilecek, 1 hazirandan 1 O ha
zirnna kadar imtihan yapıla
cal~tır. 

13 haziranda sergiler aı:ıla
cr 1~tır. İlkmektcplerde rahadctt-
n~meler haziran sonuna kadar 
ta 1ebeye verilmiş bulunacaktır. 

Me'•tenlerde 25 mavı'"a karlar 
=mtih:m hazırlıkları bitirilmiş 
olac~ktrr. 

Muatlim'er;n tatili 
i ç i n e m r ge 1 d i 

Mekteplere mühim bir tamim 
gönderilmiştir. Muallimler ic;in 
büyük tatil 1 temmuzda baş1 a • 
maktadır. Her muallim bir tem 
muza kndar mektepte buluna • 
caktır. Bu tarihten sonra ela baş
ka yerlere gitmek istiyen mu
allimler adreslerini mekteplere 
bırakacaklardır. Bu şekilde ha
reket etmiyen muallimlere ceza 
verilecektir. 

- Yoktur sanırım. 
- Sana mufassal telgraf çek-

medi mi? 
- Alyon'un katibi Pariste 

kalmıştı. Ona telgraf çektim. 
Daha cevap gelmedi. Belki va
ka üzerine Brüksel'e gitmiştir. 

- Şu halde vaziyeti kollamak 
Iazımdır. Yarına kadar bekliye
liın. 

Muhtar endişeli görünüyor -
du. 

Turgut, onu yarın erken ge -
lip bulacağını söylediği zaman 
rica etti: 

- Beni yalnız bırakmasan? 
Turgut dışarıda daha iyi ha -

vadis toplayacağını söyliyerek 
onu kandırdı. 

Ayrıldılar. 
Turgut o akşam Orhanı ve 

karısını yemeğe davet etmişti. 
Orhandan bu işe dair haber a

laca~ınt iimit ediyordu. 
Ve daha yemeğe oturm=ıdan 

bu bahsi Orhan acmırtı. Piyasa
rtın en civcivli yerinde iş gören 
ve Muhtar Arifi yakından tanı
yan Orhan, bol bol ve coşa coşa 
anlatıyordu: - -. 

1 SAOLIK OÖÜTLERI 1 

Sigara içen 
Bayanlar 

Uzunca bir deniz yolculuğu 
yaparken, vapurda iki ana, iki 
kız iiç Avrupalı bayana tesadüf 
etmiştim. Büyük anaya bir siga 
ra takdim etmek istenilirse, he
men yüzünü ekşiterek tütiine 
karşı nefretini belli ecı;yordu. 
Ortanca b:ıyan arada sırada bir 
tane tüttünne!~ten hoş!anryor -
du. Daha yeni evlenm:ş gene 
bir kadın ol::m üçüncü b:ıya~ 
i~e. U7.Un, parlak kırmızı ağız • 
lığına tah:tıfrı cigara!arile sık 
sı':\: tütün İ"mekte genç kocasıle 
yarış ederek ona iki kaynana ile 
birlil:te yolculuğun sıkıntısını 
unutturmağa çalışıyordu ... 

Bu A vrupoılı aile batı ül!i:ele -
rindeki kadınlığın tütüne karşı 
~imdiki vaziyetini göı:.terir. Biz 
<le yabn vakite gelinceye kadar 
ha] onun aksine idi: Bayanlar 
gençliklerinde sigara içmezler, 
yaşlandıkça tütüne daha ziyade 
...::_ her işte oidug·u gibi - tütün 
içmekte de Avrupa ha yanlan gi 
bi oldular gençleri yaşlılarından 
da 1a çok sayıda olmasa bile, da 
ha kalın cigara içiyorlar. 

Doğrusu, hocanın dedi~i gibi, 
cigara içmek kendilerine yakışı 
yor da! 

Fakat, sağlık bakımından 
acaba iyi yapıyorlar mı? Tütü -
ne türlü türlü fenalıklar yükle • 
ten heldmlere sorarsanız, onlar 
b:ıyan1 arın cigara içmelerine 
kar~ı kty<ımet koparıyorlar. 

- Tütün içmek, diyorlar, ba
yanların sinirlerini berbat eder. 
Kadınlar zaten her şeyden ça -
buk mütec[;nir olurken, tütün 
onları büsbütün ateş haline ge -
tirir. Ytire!derine çarpıntı verir, 
nefes borularını tıkar, sinir ağ -
nları, uykusuzluk getirir. İfitah
lnrını kaçırır. Tütün içmekte 
uzun yıllar devam eden kadın · 
l::ır en sonunda anjin dö puatri
ne tutulurlar ... 

Tütünün içindeki nikotinin 
bir damlası bir hayvanı birdenbi 

- Nihayet büyük kombine • 
zon foyayı meydana verdi azi -
zim. Ama ben sana daha İstan
bula ilk geldiğin zamanlar söy
lemiştim. Muhtar Arif çok ka -
zanmak hırsı ile karışık işlere gi 
riyor. Bu, onun kazandığı şöh -
reti de ahp götürecek. Her ce -
binde bir devletin pasaportu o
lan bezirganlar adamın firması
nı satar, beş paralık ederler. 
Hepsini anlatmıştım. Işte de -
diklerim cıktı. 

Turgut J sordu: 
- Piyasada Muhtar Arif için 

ne diyorlar? 
- Piyasa çok kuşkuda... Bu 

işin sonu ona da dayanacak, de
niyor. Böyle olmasa bile Muh
tar Arif artık bitmiş bir adam -
dır. O zaten şişinne, balon gibi 
bir şöhretten ibaretti. Son za -
manlarda bu şöhretin verdiği 
kredi ile yaşıyordu. Daha doğ • 
rurn böyle işlerde barometre gi
bi hassas olan bankalar varlcsı 
gelmis taahhütlere göz yumu -
yordu. 
çünkü Muhtar Arif, Belçikadan 
getireceği sermayeden bahsede 

Üç Suç unu 
cezada idam ar 

r 
1 1 1 • 

Bir zavallının elini ayağ·nı bağlamışla 
orman içinde başını parçalamışla 

Çatalcanın Hallaçlı köyün
den, Halil Ibrahimi, ellerini a
yaklarını bağladıktan sonra bir 
orman içinde başına sopa ile vu
rarak öldünnekten suçlu berber 
Mehmet, Arif ve Azizin ağır ce
zada dün duruşmalarına devam 
edildi. 

M iiddei umumi cinayetin ne 
"'tle yapıldığını başından so
d kadar an attıktan sonra 

' ... ı..ıçlu berber Mehmet ve Arifle 
onları cinayete sevkeden Azizin, 
ceza kanununun -150 inci mad
desine uygun olarak cezalandı
rılmasını istedi. Kanunun bu 
maddesi "idam,, dır. 

Suçlu vekilleri, berber Meh
met, Aziz ve Arifin idamları is
tenileceği bilmediklerinden ha
zırlıksız olduklarını söylediler. 
Duruşma suçluların müdafaala
rım Y4lrmak üzere, 25 mayısa 
bırakıldı. 

idam talebi, suclularm mane
viyatını çok sarst;ğı görülüyor 
du. Vekilleri, dışarı çıkarken 
kendilerini teselliye mecbur ol
dular. 

* Kutu barında Sami isminde 
bir çalgıcıyı öldürmekten suclu 
Adilin dün ağır cezada dur~ş
ması yapıldı. Suçlu Adil, ha
k:mıerin reddi talebinde bulun
du. Ve buna dair, bir de istida 
verdi Temyiz mahkemesi bu 
hususta kararını verecektir. 

* Tramvayda Ef tim isminde 
birinin yeleği cebindeki cüzdanı 
aşıracafı sırada yakayı ele ver
mekten suçlu Hasan Hilseyinin 
üçüncü ceza mahkemesinde du
ru~ması yapıldı. Bir şahit, Efti-

re öldürür! Zaten nazik bir vü • 
cut olan bir kadın o şiddetli .ze
hirin tesirine nasıl dayanır? .. 

Halbuki tütün düsmam olma 
lırsa, insan tütün içerken nikoti 
ni yutmaz, çünkü sigaranın 
ucundaki kırmızı ates o zehirin 
hemen hepsini yok eder. Sonra 
da tütün içen insan tütün duma 
mnın hepsini yutamaz, duma -
;ıın ancak dörtte biri içeride ka
lır. Cigaranm atesi nikotini yok 
eımese bile, kana karışa bilecek 
nikotin ehemmiyet verilemiye · 
cek kadar azdır. 

Şimdi bana, hangi taraf hak
lı? diye sorarsamz, iki tarafın 
da hakkı var, diyeceğim. Tütü
ne o türlü türlü fenalıkları yük
letenler cok cigara icenleri göz
lerinin önüne getirerek söylü
yotlar. 

Tütüne düşman olmayan he
kimler de az sayıda, günde beş, 
nihayet on cigara içenleri düsü
nerek, bu kadar ciga;anm bü -
yük bir zarar·ı olamıyacağmı 
sövlemek istiyorlar. 

Güncle beş, oıı cigara, zararlı 
da olsa, ancak sayısı kadar az 
zarnr verir. Fnkat çok cig:ı.r:ı iç
mek. zararlı olmasa bile, her 

rek onların ağzını kapamıştı. 
Alponun bu akibeti bu bir par -
mak balın ne olduğunu meyda -
na cıkardı. Eğer Muhtar Arifin 
bir ~definesi , mucize ile meyda
na çıkarılmış bir hazinesi yok
sa bir haftaya kalmaz nesi var 
nesi yok mezada cıkar. 

Turgut mütees;ir olmuştu. 
Orhan güldü: 
- Bakalım prenses Nadya 

şimdi kocasını kurtarmak için 
bir başka banker bulacak mı? 

Nadyanın Albonun metresı 
olduğuna dair kulağına calınan 
dedi kodu Turgudun h-atırma 
geldi. 

- Bu hakikat midir? 
Orhan kestirip attı: 
- Tabii azizim. 
.- Muhtar Arif bir şey hisset 

mı yor miydi? 
Orhanın omuzları kalktı. El

lerini actı. Kaşlarını kaldırdı.Bu 
şi.iphe ifade eden bir hareketti. 

Turgut fazla bir şey söyle 
medi. 

Yalnız yemek arasında bahis 
Yine bu meseleye dokunduğu za 
man sordu: 

ınin cebıni kesmek teşebbüsii1 

de bulunanın Hasan Hüser ~ 
oldugunu kati surette ıddıa edt 
miycceğini söyledi. Suçlu vc';ı• 
li, suçun derecesine göre, müe~· 
kilinin serbest bıral::ılmasrıı ıs· 
tedi Mahkeme de, bu talebi 1.;a 

bul ederek duru~mayı ba ka gıı· 
ne bıraktı. 

* Ik.nci ceza mahkemesi, du' 
Istanbul ölçüler ve ayarlar mu . 
fcttisi Mehmet Latifin ıst natıl 
suretile ve şahit olarak ifadesill 
almı~tır. 

Mersin ölçü ve ayarlar merrıU 
ru Necati aleyhine açılan bu da· 
vada surlunun Mers:nde our· 
sun isminde birine IstanbuJdaO 
damgasız kilogram getirere~ 
Mersinde müştereken satma~ 
teklifinde bulunduğu ve evinde 
yapılan araştırmada, Mersinde 
damP,"alattığı (60) kutu kilO' 
gramın ele geçtiği bildiriliyor· 
du. 

Ayarlar müfettişi Mehmet :ıJ 
tif, mahkemeye verdiği ifadedeı 
suçlunun evine bir komiserle 
birlikte gittiğini ve damgalatl' 
mış kilogramları bulduklarınlı 
suclu Necatinin bunları, bakal• .. . 
lığa alıştırmak istediği oğlu r 
çin lstanbuldan getirttiğini söY' 
!etliğini anlattı. 

Mahkeme, evrakın Mersine i• 
acle~ine karar verdi. 

* Bir meyhanede, sarhoşlu~ 
yüzünden Mike isminde birirıl 
yaralayarak ölümüne sebep o ' 
lan Onnik hakkında dün ağı! 
ceza mahkemesi kararını vermiş 
tir. Onnik, 7 sene ağır hapise 
mahkum olmuştur. 

şeyden önce çirkin bir şeydir• 
Çirkin olan bir şey ise bayanlll 
ra hiç yakışmaz 1 

1 n~rrı;;-n HA • 

Kadınlar Birliği kc:pafıl rk 
Kadınlar birliği idare heye! 

dün akşam toplanarak, cuma g 
nü yapılacak umumi kongre' O 

verilecek raporları hazırlamış ' 
tır. Cuma günü, birlik son tel" 
lantısını yaparak fesih kararı -.;e 
recektir. Kongrede bazı teklif' 
ler de yapılacaktır. Bu teklife 
göre, birliğin, bir hayır cemiye' 
ti ~eklinde mesaisine devam et' 
mcsi ve adının değiştirilmesi iS' 
tenecektir. 

Göç eşyası için 
Akay işletmesi, lstanbuldatl 

Anadolu ve Adalara yazhğ"a gıt' 
mek istiyenler için ucuz bir tll' 
rife yapmıştır. 

Bu tarif eye göre Köprüde~ 
Anadolu ve Adalara nakledil~ 

cek göç eşyalarından birin° 
mıntaka ücreti alınacaktır. :B~' 
nun için cumartesi, pazarteS1

' 

oerşembe giinleri saat 11 d' 
Köprüden hususi vapurlar ktı1' 
kacaktır. Ucuz tarife yinni be' 
hazirana krıdar sürecektir. 

- Kendini görecek misın? 
Orhan basını salladı: ~ 
- Bu sırada o bizi görzrıe 

istemez. . 
- Niçin, arkadaşı değiJ t11r 

sin? 
1 

- Ona şiiphe yok. Fai:.8, 
Muhtarın eski halini bilmed0 
ğin için sana tabii görünmez. 
haşmetli devirlerinde bizi o ~;ı 
dar küçük görmüs ve yahut t 

memezlikten gelmiştir ki, b~ 
gün onu görmek isteyişim 1 
günlerin bir intikamı sayac:ı 
dan korkarız. 

Turgut anladı kL Mutıt5 
Arifin çerçevesinde onu carı 
dan seven bir tek dost yoktı.ıf·( 
Yemeğin sonunda dondurll1ıl 

larım yerlerken Orhan gii!'I 
meselesine avdet etti: 

• f'lj\ 
- Muhtarın bu vaziyet• t·.ı1 

sava ela tutkunluk getirdi. ~'e 
d i bir kac yüz bin 1 i ra lık ınu' 1 
;ıhh=tJer<' karşı bile cmni) ct5

1 

lik haşladı • ôı 
Geç vaki te kadar cene çal 

la~ 1 
"' ,(Arkası v 
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Bu Tiiyler Ürpertici Cinayetin 
Sebebi Sevdadır. 

Kandıra, 7 

(llususi muhahi , imiz lıilcliriyor) - Hacı f\fazlı köyündPn 
Ali, babası Hasan Ustayı tüfekle öldürmı.iş, üvey annesini de 
a·.rı b r surette yaralamıştır. 

.. Yaptığım tahkikata göre, hadisenin sebebi şudur: Ali, ayni 
koydcn Fatma isminde bir kızı sevmiş, fakat babasile üvey an
nesi evlenmelerine razı olmamışlardır. Delikanlı, hunun sebe
bini araştırınca tuhaf bir vaziyetle karşılaşmıştır. Çünkü babası 
~asan Usta, Fatmayı Aliye değil, küçük oğlu Mustafaya almak 
~1Yetindedir. Halbuki üvey anne büsbütün başka hir düşünce 
~le, ilk kocasından olan Hasan ismindeki diğer oğlunu Fatma 
ıle baş göz etmeğ"i tasarlamıştır. 
.. Zavallı delikanlı, bunları öğrenince deli gibi olmuş, hahasile 
Uvey annesine son bir defa daha dileğini anlatmıştır. Bu da 
neticesiz kalınca duvarda asılı tüfeği omuzlamış, her ikisine de 
~teş etmiştir. Hasan Usta kurşunların tesirile hemen ölmüş. 
Uvey ana da ağır yaralanmıştır. 

Katil aşık, beş dakika sonra elindeki sil5lu ile beraber jan
darma karakoluna giderek teslim olmuştur. 

o.@ 
erdi Bir Aşk da iki Kurban 

••• .. Çorum, 7 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Çoruma bağlı Alaca ka-
2a.:>ınm Evci köyünde acıklı bir cinayet olmuştur: 

Cinayetin sebebi kadın ve sevgidir. Hadisenin eski bir baş 
layışı vardır. Bundan beş yıl önce Evci köyünden Fevziye is 
nıir de güzel bir kızcağız, Ahmet Çavuşun kardeşi ile nişanlan
tnıştır. Düğün hazırlıkları olurken Fevziyeyi Salih adlı eski bir 
Yavuklusu kaçırmış, günlerden sonra yakalanarak altı ay hap
se mahkum olmuştur. Fakat cezası, suçlu hasta olduğu ıçın 
affedilmiştir. Bundan dolayı Ahmet Çavuşla Salihin arasmda 
eski bir kin vardır. 

Evvelki gün, Ahmet Çavuş arkadaşı Pehlivan İsmail ile ge-
2er.ken Salibe ve onun arkadaşı Ömere rastlamıştır. Eski kin· 
lerı ~te~liyen bu karşılaşma, iki. tarafa da tabanca ve bıçakları 
çek~ırmış,. neticede Pehlivanla Omer ölmüş, Ahmet Çavuş ve 
Salıh .. hapıshanenin yolunu tutmuşlardır. Hadise, burada büyük 
teessur uyandırdL 

C)Q9 

~ Bu da Vahsetin Bir Türlüsü 
'h • ll" • • /J'1 erzıron, ı ., 

(Hususi muhabirimiz bildiriy~r) - Ilurada çok 
bir hadise olmuştur: canavarca 

c Şambalar na~!~esinde oturan Hayriye isminde bir kadın, ko· 
~sının serkeşlıgıne dayanamıyarak İspari köyündek· · nın · · . K . ı annesı-

kı yanına gıtrnıştır. ocası Hıkmet, Hayriycnin kendini bıra-

1 
P kaçmasına kızmış, beş arkadaşile beraber öteki kö 1 · 

erdi K d d ye ge mış-
1. r. _ a ını anasın an zorla alan serkeşler, sürükliye sürük-
B~e da~~ ç~kar_ı:ıı~lar, Ha:at köyünde üç gün hapsetmişlerdir. 
h·· ddetını ~ır turlu yenemıyen koca, bir aralık kadının üzerine 
il~cum e~!ş, zavallı ~a.dınm üst dud.ağını ve burnunu bir kama 
alı kesmıştır .. Kanlar ıçınde yere s~rılen Ha.yri~e. tedavi altına 

1:::::::::::::. nınıştır. Faıller yakala'1arak adlıyeye verılmışlerdir. 

Denizli Bağlarından Bu Yıl Bir 
Milyon Kilo Üzüm Alınabilecek 
bi?~~izli, (Hususi muhabirimiz 
. 1 dı:ıyor) - Burada baöcılık 
ış erı .. d .. . c . l> g~n en gune ılerlıyor. 
~ee: ~skıden, bağcılık yüzünden 
n gın olan Çal kazası bağları
lll~~:ız olan filoksera hastalığı 
Ilı ım kazancın kaybolmasına 
eaeYda~ vermişti. Son yılların 
tifretıle f~zla .;n.ikt?rda Ame
lık ~n çu_bugu dıkılmış ve bağcı
tllı ışlerı iyi bir inkişafa başla
bi Ştı~. Bu sene bu bağlardan 
tn. r htnılyon kilo üzüm alınacağı 

u akkaktır. 
De · r ~eti ~ı~ ıni~ _Dav~y kazasında 

da Ştırılen ırı bugday zer'iyatı 
<la:ıldan yıla artmaktadır. Bol
iler· :azası dokumacıhkta çok 
tik 1 ır. Nazillide mensucat fab
lllii~Stnın ~urulması dolayısile, 
~et ~Şebbıs ~o~urnacılar bir. ş~r
lllişı u~ak ıçın hazırlığa gırış-

erctır v· . 
lar ılalıet dahilindeki kaplıca-

' asr~ tı iç· 1 tesisatı haiz olmadrkla-
Vazi ın müşteri bulmaktan uzak 
tı b Yettedir. Denizli, yol inşaa· 
~e ~nnından da çok ilerdedir. 
llıunr ez vilayetten altı kazaya 

taz Se:y am şoseler yapılmıştır. 

lii/<ıhiarın Pamukkaleye ve 
biı,.~ .. eropolis harabelerine gide
b "'ele ... il :y 

1 
rı ıçın başlanan otomo-

lılalll~ u da son ay içerisinde ta
l) anmıştır 

g enizr . ı· ~ları k" ının havası rütubet ı, 
~ bir ~:eçlidir. Şehirin dışın

ı su dde eQilıni_ştir. Fa· 

Denizlide Hiyeropolis 
harabe erindek 'lale 

kat bu suların şehire getirti 
mesi, belediye in bugi.inkü büt
çesi ile bu işi başarabilecek bir 
vaziyette değildir. 

Denizlinin eski adı Ladiktir. 
Sonra Lazkiye olmuş, nihayet 
sularının bolluğu yüzünden De
nizli denmiştir. Milattan 246 • 
261 yıl önce kurulan eski Deniz
li, Suriye lmparatorlarından 
Antiyohos Soter zamanında bir 
sayfiye şehri imiş. Bir kervan 
soyulm~sı ~üzünden çıkan sa
vaş netıcesınde harp tazminatı 
olarak Türklere v~rilmic:tir 

.:ıı: il -'-• 
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Hiç okumamış 
Bir vatan 
r,ocu~unun eser· 

}~zi .:'-ntep,. (Tan) - Hiç 
.ısıl gormemış genç bir An· 

tepli fotoğrafını gönderdiğim 
Atatürk heykelini yapmıştır. 
Yek pare somaki mermer taşın
dan yapılan heykel çok güzel 
olmuştur. Tamamlandıktan son 
r~ ~arti ö~ündeki meydanlığa 
dıkılecektır. Belediye bu işe iki 
bin lira ayırmıştır. 

IKüÇUK TELGRAF 
!HABERLERi 

.Y. Antep, (Tan) - Buz fabri
kası ve soğuk ha va kısmı işle
meğe başladı. 

.Y. Antalya, (Tan) - Sıcaklar 

halk . ahii boyiar~a, goİgeİi 
bahçelere akın etmiştir. Sıcak
lık derecesi 30 a kadar yüksel
miştir. 

• .y. Antalya, (Hususi muhabi
rımiz bildiriyor) - Belediye 
mecli~i kara~ile kadınların çar
şaf gıymelerı yasak edi.l.miştir. 
Karar memnuniyetle karş11an
mıştır. 

.y. _Muğla, (Tan) - Mart için
de cıvar madenlerden 6.267ton 
krom, 3 bin ton manganez, 1.250 
ton zımpara çıkarıldı. 
. ~ Antep, (Tan) - Şehir mec 

lısı, 935 bı.itçesini 150 bin lira 
o~ara.k onayladı. Bu paradan 58 
bıı: lırası şehrin baymdırlrk iş
lerıne sarfolunacaktır. Atatürk 
-~~ykelinin yapılması ve Ata-
~u.rk bulvarının asfaltlanması 
ıçı~ ayrıca tahsisat <..yrılmıştır. 
El Uşak, (Tan) - Muı ... t ve 

ı:ıa dağlarına kar, ovaıara 
ya~mur .v~ dolu yağdı. Havalar 
sogu~ gıdıyor. Bağları ve mey
va agaçlarını yaktı. Uşak .. ... m h 1.. .. uzum 

a su .u:ıun bu yıl az olacaö-ı 
zannedılıyor. c 

.y. ~?ana, (Tan) - Seyhan 
nehrının taranması ve b" 1. h r . . ır ıman 

a ın:e. getırılmesi için beledi e 
meclısı Bayındırlık Baka 1 ~ y .. n ıgına 
muracaatte bulunmuştur 

:t-. Adana, (Tan) _ B~lediye 
ye?-ı ':_C asri bir mezarlık yap. 
tırmaga karar verdi y · 

1 
· enı me. 

z~r ık hazi~anda açılacaktır. Es
kı m~zarlıgın ağaçlık kısmı gü
zel bır park olacaktır 

:t- Adana (Tan) "ş . ·· . ' - ehrın en 
munasıp yerine İş Ba k 

f 
n ası ta· 

ra ından kumbaralı rekl A 
t

. k am saa-
1 onulacaktır 

.y. • 
Merzifon, (Tan) _ H 

1 ·· d ava
la~ g~n en güne ısınyor. Sıcak-
.f.ı golged:, 26 dereceyi buldu. 
~kes yagmur bekliyor. 

Zara, (Tan) - Karacavi
randa yeni bir hükumet konağı 
yapılacaktır. Atatürkün Anado
lt~~a ayak bastığı 19 Mayısta 
ku~at resmi yapıla k 

~ S en tır. 

M 
ı~a.s, (Tan) - Halkevi 9 

ayıs ıçın b .. ·· · uyuk hır müsnmere 
hazırladı. 
~Öd . . . emış, (Tan) - Ceza evi 

ıh.tıy~c.a gayri kafi vazivettedir 
Bır kıUse bozuntusu ohm binas~ 

Köy Kanunun
da Muhtar! 

Bu maddenin ta
dili nüfuz ve ihtiras 
.... avgalannı önliye

c ektir 
Denizli 5, (Hususi muhabirimiz. 

b 'ldiriyor) - Menderes hinterlan 
dında bulunan, lzmir, Aydın, De 
nizli gibi mühim vilôyetlerimizde 
Fcyızli umran eserleri ve hareketle
ri var. Me"!lckctin ilerleyişlerini, 
san'at, labrlhacılık, dokumacllık, 
tlerindeki başarışlarım, ökonomik 
halkınma tedbirlerini bu feyizli 
eserler içinde bir bak:şta göreC:"li· 
riz. Fakat bu güzel ülkenin maruz 
bulunduğu ve tedavisi pek alO 
mümkün olan bir has:alığı var. C 
da şudur: intihabat dolayısile muh 
tarlık müddeti dört seneye çıkarı 
mıştır. Bu da köylerde az çok sö 
sahibi her Ferdin muhtar olmak aı 
zusuna müsait bir zemin hazırlt. 
m:ştır. Hat:a bu yüz.den birçol 
kimselerin kendilerine taraftarla 
edindikleri, köylüleri iki veya ü 
kısma ayırarak köyün ahengini bo 
zacak tarzda münazaalara sebebi 
vet verdikleri anlaşılıyor. Köyvn 
ihtiyar azası seçiminde, intihaba' 
bir takım yolsuzluklarla sakatla 
dırılm!§ ve seçimin bozrılması içı 
kaymakamlıklara, valiliklere mü 
racaatta bulunu muştur. Bunlardan 
bir kısmının Şurayı Devlete bile git
tikleri ve adavetlerini devam ettir
dikleri de söyleniyor • 

Bu derdin, bütün seçim müdde· 
• tedavi edilemiycrek devam 

·eği ve dört yıl sonraki seçimde 
.. ayni has:alığın daha kuvvetli bir 

şekilde tebarüz edeceği anlaşılıyor. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, Köy 
Kanunundaki mulıtar ve ihtiyar he· 
yctlerine dair maddenin tadil ed:1. 
mesi icap ediyor. Köy Kanunu gibi 
ift:mai teşkilat!" en esaslı başlan · 
g:cı sayılması laz..•mgclen bu kanun· 
ela yapılacak tadilatın esaslı tetkik· 
lO?rle hazırlanması lôzımdır. Muh· 
tarların, seciye, ahlQk, sicil itibari· 
le düzgün olması, biraz da tahsili 
bulunmasl, b:ı fikrin en iyi bir te· 
Javi çaresi olduğu kabul edilmeli· 
dir. 

Herhangi bir yurttaşa, muhtarlık 
ı•azifesi verildiği zaman, köyün ce· 
ı.amet ve ehemmiyetine göre dört 
1>ene içinde a 1acajjı yıllık üc;ettcn 
"!aada: ailesile oturması için kendi· 
srne. ~·~ ev gösterilmeli, ekip biç· 
r:lm~l'dir.-' -M-üJi1 :~-r; h va~rfe . 
sı dort yıl uhdesinde kalacak ola 
bu zat, bu müddet zarfında he,: 
beş .on kuruş biriktirip, ma:şetini 
t~mıne .r;ıuv.affak olur, lıem de köy 
luye, .. koy .. ımarına faydalı hizmet· 
ler gorebılır. 

Muhtarlık ve Köy Kanun•r b 
şekle soku'duğu t,1kdirde L •• • ·ı u • • ~OJ. ı er 
arasındahı mfak ve ihtilal ortacl 
kaldırılabilir. Nüfuz. çarpışmala~~ 
na da meydan verilmez.. 

K~çük görgünün, tetk;hin orta,•a 
attıgr bu kanaat herhnlde Üzerinde 
durulacak bir mevzudur. 

E.U.O 

bu işi görmeğe elverişli de5-il
dir. Tire ve Bayındırın aö-ır ~e
za işleri Odemiş kazasın: bağ
lıdır. 260 kadar ağır ve hafif ce
za mahkumları bu harap evde 
ceza müddetlerini geçiriyorlar 

.y. • 
Adana. (Tan) - Ceza e-

vindewki mahkun.ılara, vilayet 
konagı yanrndakı arsada güzel 
bir park yaptırılıyor. 

:t- .Ad~na. (Tan) - Belediye 
şelırın bırçok caddelerine yeni
den ağaç diktim1eğe başlamıs· 
tır. · 

:f. Gemlik. (Tan) - Son ra
kamlara göre Medeni Kanun
da.nb.eri Gemlikte 318 kişi evlen
m1ştır. 

,,. Adana, (Tan) - MuaIJim. 
ler, her hafta ceza evinde mah
kumlar için faydalı konferans
lar vermeğe başlamışlardır. 

'l- Gemlik, (Tan) _ 9 Mavıs 
nıünasehetile brız1 temsiller ha 
zırlanıyor. Muallimler (Varır. 

Osma~): gcnç~er {lstiklla) pi
yeslerın1 temsıl edeceklerdir. 

_,,. G~m!i~, (Hususi muhabiri
mız ~Jll~ırıyor) - Kurt Melı . 
met ısmınde bir çiftçinin in ~. 
"k' b egı ı ı aslı bir buzaö-ı do· · o gurmuş-
tur. Hayvan doö·ar d ;;. .. 
m .. t"" c 0 0 maz 0 ). 
uş ur. 

~ Sıvas. (Tan) - Sıvas çev. 
t esme serpilmiş köylerde b 
la d n azı. 

rın a. ev adedi az oldu<Y .. 
muhtarlık t k"J" ,..., u ıcın es ı atı yapılamı. 

vo:du .. Umumi meclis, bu k .. . 
lcrın b "b' · ov ırı ırıne bağlanmasını ka 
rarlast!.~ıştır.. Yalnız Aydoğ· 
muş koyu eskı vaziyetinde ka-
lacaktır_. · 

1 - Eğirdir'e giriş 

2 - Cana da - Yeşil ada 

MEKTUPLAR 
• Lr nadolu Ver Ver Cenne 

Eğirdir Gözü Ve GönülQ Şiirle 
Dolduran Cennet Parçasıdır 
~ ği:ai.r 6, (Hu:msi muhabi-

rımız yazıyor) - Bele
diye başkanının odasındayız .. 
Başkan .Feyzi, genç, çalışkan 
bir belediyecidir Onu dinlemek 
insana bambaşka bir zevk veri
yor. Belediye dairesi gölün tam 
karşısıncia .. ilk planda Gelincik 
dağı gözüküyor .. Henüz erimi
yen karlar, başına ince bir tül 
geçirilmiş gibi ne de güzel du
ruyor.. Daha uzakta Akşehir 
dağlarının silik ve sisli belirti
leri var .. 
"- Gölünüzde çok balık var 

mı?" 
"- Çok .. Çapan, siroz, kelten, 

heyres, çiçek, işek .... " 
ve anlattı: 
"- Çapan balıklan hazan 12 

kilo ağırlığında olur. Fakat 
havyan çok lezzetlidir. Gölün 
derini iği bazı yerlerde 16 met
ı eyi bulur. Yazla ve Köprübaşı 
tarafları sığ ve kumsaldır. Ka
zanın plajları vazifesini görür· 
ler .. " 

o 
Eğirdirdcn Ispartaya gidi

yordum. Bir fayton içinde yeni 
açılm1s bir şoseden ilerliyoruz. 

Nazilli dokuma 
Fabrikası 

Söke, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Nazilli pamuk is
ta~yonu Müdürü Ceial, pamuk 
ekımine elverişli topraklar hak
kında tetkikat yapmak üzere 
S~k~ye, or~dan da lzmire gel
mıştır. Celal, buradan Manisa _ 
Y~ hareket edecek ve pamuk e
kım. tecrü~e tarlalarını gözden 
geçırecektır. 

Nazilli dokuma fabrikasının 
temel atma şenliği 15 Mayısta 
yapılacaktır. 

Uşakta yeni 
M ekte b 
. u.ş~k. (Hususi muhabirimiz 

bıldırıyor) - Kültür Baka 1 ~ b" .
1 

n ıgı 
ır ı kmektep daha açmağa k _ 

rar vermiştir. 5 ilkmektep, 1 o~
ta ı:ne~tep vardır. yeni ilkmek
tebın ınşasma yakında b 1 ~akt aş ana-

ır. 

lki taraf tarla .. Ekinler pek bo
dur. Arabacı pek tatlı konuşu
yor: 
"- Bay .. , diyor. Ben gazete· 

cileri severim. Onların içinde 
insan oğulları çoktur. Elceğe
zin değerse yaz, de ki: "Eg irdir 
kazası mahkemc:.izdir .. Bir ve
raset ilamı almak için köylüler 
24 saat taban teperek ve çift 
öküzlerini satarak Ispartaya gi
derler. Bu köyıüye zulümdür." 

Arabacı sözü değiştiriverdi; 
dağları gö::;tercrck: 

"- Bak. bunların ardında gü
zel yayialarımız var. Sen ey!Ul
de buraya gelmeli idin ki gö
reydin .. Bağ bozumu Eğirdirin 
bayramıdır. Bağ bozumunda sü
rülerini buıada otlatan Antal· 
yalılar yine yerlerine dönerler, 
sonra biz de kasabaya ineriz." 

Bu adamcağız köyleri yaban
cıya sevdirmesini bilen sihirli 
sözler söylüyor. 35 kilcmetrelik 
Y?lu._çabu:ak geçtik. Şimdi ye
m gul yagı fabrikasının yanı
lıaşmdaki şoseden kıvrıhyoruz: 

Ispartadayız. 

E. Hc:.mdi 

Adana 
Mezbahası 
iyi işliyor 

Adana, (Hususı muhabirimiz 
bildiriyor) - Adana mezbaha
sı, son zamanlarda bütün Cenu
bi Anadolunun ihtiyacına ce
vap verecek bir ehemmiyet ka
zanmıştır. Bilhassa, buz depo
ları çok fazla rağbet görüyor. 
Mezbahada günde vasati 100 -
150 hayvan kesilmektedir. Seh
re bir saat mesafede inşa ed.ilen 
nıe~baha, iki tarafı ağaçlıklı ve 
genış bahçelerle çevrili sirın 

~ir .s~hadadır. Sıcaklar başladı
gı ıçın buz imaiatı da artmış 
günde 200 kalıba çrkrnıştır. Ya; 
ortalarmda bu miktar 400 kalı
ba kadar çıkmaktadır. Geçen 
yılın geliri 100 bin lirayı bul
muştur. 

Zonguldak, ( ·ı an) - Çocuk Esir e K 
ıır alaka uyandıran değerli çalış g 1 me urumu, muhitte iyi 

yavruya hergün muntazaman yem~a arı. · ~rasında 272 yoksul 
yeni urba vermek suretile ulus lk Y~d.ırıy~r. Kurum bunlara 
mediğini göstermi<:tir ' şe atının uzerlerinden eksil-

• :ı;: ·-·~ 



8 =====================================;--:======TA N======================================= 9 - 5 - 935 

ANKARA HUSUSi MUHABIRIMıZDEN 

• 
1 r di Ve Zirai Satlş Kooperatifleri 

• Ankara 7 Mayıs 
Kamutayda çiftçilerimizi çok 

yakından alakadar eden mühim 
iki kanun layihası vardır: Zirai 
Kredi ve Zirai satış kooperatif
leri teşkili layihaları. 

Layihalar İktısad encümenin 
de tevhiden müzakere edilmek
tedir. Kanun lfiyihalarınm Ka
mutayın bu devresinde heyeti 
umumiyede müzakere edilerek 
kanuniyet kesbedecekleri anla
sılmaktadır. Geçen devrede hü
kumetten gelen kredi koopera
tifleri teşkili hakkındaki layiha 
ıun müzakeresi esnasında, İktı
sad Bakanlığının bu layihayı ta
mamlar mahiyette bir de satış 
kooperatifleri teşkili layihası 
hazırlamakta olduğu anlasıldı . 
hından bu iki Iayihanın bi;ibiri
ne srkı alakası dolayısile bera -
ber müzakeresi muvafık görül · 
müştür. Gene bu noktadan bu
gün her ikisinin de müşterek 
bazı ahkam ihtiva etmesi yüzün 
den zirai kredi ve satış koope
ratifleri teskili diye bir layiha 
şekline konulmalan da ihtimal 
dahilindedir. 

Zirai Kredi kooperatifleri teş 
kilini mucib sebeblerin ana hat
larını aşağıdaki surette çizmek 
kabildir. Zirai kredinin her no!t
tadan verimli ve ehemmiyetli 
olabilmesi için gayri mahdud ve 
müteselsil mcsuliyet prensibine 
bağlanması mümkün olabilece -
ği düşünülmüş ve diğer memle
ketlerdeki inkisafmm da bu e . 
saslar dahilinde yapıldığı netice 
sine varılmıstır. Işte bunun için
dir ki vaziyetleri ve varlıkları, 
müsaid bir istihsal kredisinin 
verilmesine imkan bah~ctmiyen 
çiftçileri bir araya toplıyarak 
gayri mahdud ve müteselsil me
suliyet ve tesanüdün kuvvet ve 
temina~ına dayan ,ç k ~c:;w= 
rine zirai istihsallen ıc~in ihti -
yaçları bulunan ikrazatı yapabil 
m <"k çareleri aranmıştır. 

Kanun tay ihasmda bu halin 
ticaret kanunumuzun kocpcra -
tifler hakkındaki hü!.:ümlcri de 
g3zönünde tutularak mahdud 
mesuliyctli ortaklık kooperatif
lerine de engel o1mamak, bilfı
kis bunları teşvik edici bir 
mahiyet verilmek yoluna gidil -
mistir. 

Zirai kredi kooperatiflerinde 
esas. buna aza olacakların bu işi 
kendilerine gecim vasıtaları yap 
maları lüzumudur. B u n d a n 
ba~ka ayni gayeye matuf bir hü
kümle kredi kooperatiflerine a
za olanların satış kooperatifle
rine de aza olmaları tasrih edil
miştir. Layihalar kabul edildik
ten sonra Ziraat Bankası Kredi 
ve satış kooperatiflerinin zirai 
kredi sistemimizin tatbikat u -
zuvları olarak milli iktısadiya • 
tımıza cok faydalar yapacağ"ı 
muhakkaktır. Zirai fiyatın çok 
oynak ve hava şartlarına çok 

No. 17. 

bağlı bulunması zirai istihsalin 
istikrarsızlıklarına tamamen 
mani olamadığından kanuni re
hin, tahsili emval kanunu hü -
kümlerinin yanında bazı cezai 
müeyyedelerle mahsulün kaçı -
rılmamasım temin maksadile 
Ziraat Bankası Kanununun koy 
duğu hükümler bu kanuna da a
lınmıştır. Layihanın ana hatla
rından biri de; en yüksek kredi 
limitedinin 1500 lira olarak ka
bul edilerek elde mevcud kredi 
membalarımn mahdud şahısla
ra ve zümrelere inhisar ettiril . 
mesi ihtimalinin ortadan kaldı
rılmış bulunmasıdır. Bir istisna 
ile de ödünç para verme kanunu 
mucibince kredi alacakların ver 
meğe mecbur tutuldukları be -
yannamenin kaldırılması kabul 
edilmistir. 

Kredi tevziinde memleketin 
en uzak köşelerinde kurulacak 
bu teşekkülleri elde edecek o • 
lan heyetleri ilmi iktidarlarile 
mesleki tecrübeleri henüz iste . 
nildiği derece yer bulmadığı dü 
şünülerek Ziraat Bankqsının sa 
Iahiyet ve müdahaleleri tevsi e
dilerek kooperatifler üzerinde 
kuvvetli bir kontrol tesis edil • 
miştir. 

Bankanın salahiyetleri şun . 
lardır: 

l - Kredi hadleri bankaca 
tasvib edildikten sonra ikrazat 
yapılması, 

2 - İdare masraflarının ban· 
kaca tesbiti, 

3 - İd~re heyetlerine karşı 
bankaya hır veto hakkı verilmesi 

4 - Kooperatiflere ait tali . 
matnameler hazırlamak ve ta -
dillerinin bankaca teklifi 

' 
5 - Kooperatiflerin ancak 

Ziraat Bankasından istikraz ak
tedebilmeleri, 

0 ~ft:-Q"QY'YC11 LJ'la '•to.&"~0.V•• r-...-

la paraların münhasıran Ziraat 
Bankası.na yatırılması, 

7 - ihtiyat sermayenin isti
mali hakkında bankanın salfi.hi
yet sah ibi olmasr, 

8 - Gayrikabili tahsil arl<le
dilen matH'ıpların ancak banka
ca tasdik edildikten sonra ihti~ 
yat sermaye ile itfa edilebilme
sı. 

Yukarıda saydığımız banka 
salahiyetleri kurulacak koope -
ratiflerin iyi neticeler verme.:;i
ni temin ve yeni teşekküllerde 
birtakım zuhuru muhtemel yol
suzlukların önünü almış olacak
tır. Bundan sonra yalnız ist~h . 
salde bulunmanın başlı başına 
zirai hayatımıza fayda verem; • 
yeceği mütaleası zirai kredi ko
cperatiflerinin mesaisini tamam 
lamak üzere satış kooperatifleri 
teşkilini de İcab ettirmiştir. Ve 
yapılan istihsalin beynelmi~cl 
piyasaların verdiği imkan dabi
Iinde verimli şartlarla bu mah
sulatı satabilmek cihetine gidil
miştir. 

l<IRMIZI VE SiYAH 
bir işin bilt. sözünü açmağa ce-
6aret etti; onu kitabcıya abone 
etmek istiyordu, bu da bir ta
raftan bir liberale para kazan
dırmak olacağı için M. de Re
nal'in i~ine gelmiyordu. Gerçi 
belediye reisi. biiyük oğlunun, 
Harbiye Mektebine girince söz 
arasında adlarını duyacağı bir
çok kitabları bir kere de gözü 
ile göri.ip fikir edinmesi lüzu
munu kabul etmisti; ancak da
ha ileri gitmemekte ısrar edi
yordu. J u 1 i e n bunun giz
li bir sebebı oldugunu anhyor-
6a da o sebebi bir türlü bulamı
yordu. Bir giin: 

- Bence. dedi, Renal'ler so
yundan bir asilzadenin adını. 
bir kitabcmın pis defterine yaz
dırması hic de yakısık almaz. 

M. de Renal'in gözleri parla
dı. Julien, daha alçak bir per
deden devam etti: 

STENDHAL 

- Ben de rahib olacağım; a
dımın kira ile kitab veren bir 
adamın defterinde görülmesi 
benim için de iyi bir şey olmaz. 
Liberaller beni, kitabcıdan en 
alçakça kitablan alıp okumu9 
olmakla ittiham ed~rlcr; kim 
bilir? belki de işi, adımın arka
sı sıra o hayasız yazıların adını 
yazmağa kadar vardırabilirler. 

Fakat ]nlien bu son sözleri 
ile, anlamaga çahstığı gizli se
bebi bulmak yolundan yine u
zaklasmıştı. Belediye reisinin 
yüzünde kararsızlık ve sinir alfi
metlerinin yeniden belirdiğini 
gördü. Jul ien sustu ve içinden: 
"Herifi ele· geçirdik!" dedi. 

Birkaç gün sonra çocukların 
en büyüğü M. de Renal'in ya
nında, la Quotidienne'de ilanını 
gördüğü bir kitab hakkında Ju
lien'den mallımat istedi. Gene 
mürebbi: 

Bununla beraber kanun her -
hangi şekilde olursa olsun hari. 
ci ticaret monopolu veya zirai 
mahsuller satış inhisarı gibi bir 
gaye gütmemektedir. Şirketin 
esas maksadı Türk müstahsili -
nin yetiştirdiği mahsulleri ha -
kiki değerinden daha düşkün 
bir fiyatla vaktinden evvel sat
masına ve bu satışların müstah
sil ve memleket aleyhine suiis
timal edilmesine imkan vernıe
mektir. 

Satış kooperatiflerinin mu . 
vaffak olabilmeleri için layiha . 
da düşünülen noktalar şu şekil
de tesbit dilmiştir: 

A - Mahsulleri alıcı piyasa
ların arzularına uygun kabili/et 
ve tiplerde yetiştirmek. 

B - Her seneki fiyat temev
vüçlerini nazarı itibara almrya -
rak müstakar devamlı mahreç . 
ler elde etmek. 

C - Birliğin mahsulleri alıcı 
larm arzularına göre satıştan 
evvel zararlı bazı ameliyata ta
bi tutmak. 

Bu noktalardan başka s:ı trs 
kooperatiflerinin muvaffakıyP.t 
ve memlekette yapılmasını te • 
min icin azalarmda bulunması 
derpiş edilerek konan ahkama 
gelince onları da şöyle hülfisa e
debiliriz: 

1 - Zirai kredi kooperatifle
rindeki gayri mahdud mesuliye
te mukabil mahdud mesuliyet 
esası. 

2 - İhtisas, teşkilfit ve tesi -
sat ve mali kudretle mücehhez 
olmaları, 

3 - Bu teşekkiillcrin teslim 
aldıkları mahsulleri en müsaicl 
fiyatlarla satmalarını ve spekü
lasyon il.e katiyen uğraşmamala 
rmı tcmın etmek. 

"' x-'-'---""~=~-="'l 
ve ailelerine ihtiyacından fazla 
olan mahsullerini bu teşekküle 
vermeleri mecburiyeti, 

5 - Yurdun muhtelif ekono
mik şartlar arzeden mıntakalar
da tedrici surette kurulacak o -
lan bu teşekküllerin umwni ser
maye vaziyetleri. 

6 - Ortak olmayan müstah
sillerin mahsullerini de alarak 
satışına tavassut etmek, 

7 - Müstahsilin istihsaline 
yarayacak her nevi mevad ve 
malzemeyi toptan ve en müsaid 
şeraitle almak, 

8 - İhtiyat sermave, 
9 - Gayri menkullerin koope 

ratiflerin faaliyet mevzularma 
yaraması prensibi. 

1 O - Himaye tedbirleri. 
Hülasa yukarıda konan bütün 

ahkam ile ülkü, büyük küçük 
Türk müstahsilinin en müsaid 
şeraitle istihsal ve gene en mü
said fiyatlarla satabilmesini te
min edecektir. 

Kamutay zirai ve binnetice 

Liberalleri üstümüze sıç
ratmadan da M. Aclolphe'un 
suallerine cevab verebilmem 
icin aklıma bir çare geliyor, de
di: kitabcıya abone oluruz a
ma bu aboneyi uşaklarmızdan 
en aşağısının adına yazdmve
rirsiniz. Bilmem siz ne dersiniz'! 

M. de Renal'in buna pek se
vindiği belli idi. 

- Bu fikir hiç de fena değil! 
dedi. 

Julien, bazı kimselerin, çok
tan beri istedikleri bir şeyi ar
tık elde ettiklerini gördükleri 
zaman kendilerine yaraştırması 
m pek bildikleri şu ağırbaşlılık 
ve adeta bahtsızlık tavrı ile: 

- Bununla beraber uşağın. 
gidip roman istemeğe hakkı o
lamıyacağım da kitabcıya söy
lemeJ i, dedi. Bu tehlikeli kitab· 
lar bir kere evden içeri girince 
belki madame'ın hizmetçile
rinin, uşağın bile ahlakını bo· 
zar. 

M. de Renal, yukarıdan bir 
eda ile: 

- Siyasal hiciv yazılarını u
nuttunuz, dedi. 

BORSA 

8 MAYIS Çarşamba 

PARALAR 

Alış 

Sterlin 607.-
Dolar 122.50 
20 Fransız Franıı 165.-
20 Liret 203.-
20 Belçika Frangı 83.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 807.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98-
Avusturya şilin 22.-
M~rk 43.-
Zloti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley, 15.-
20 Dınar 52.-
Y en 33-
lsveç Kuron 30.-
Altm S126.-
Mecidiye 48.-
Banknot 238.-

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

8ll.-
24.-
84.-

102.-
24.-
45.-
24.-
2S.
ls-
54.-
34.-
32.-

928.-
49.-

239.-

ÇEKLER 

Kapanış 

Fransız Frııngt J 2,Qfi 
Ingdız !ırası 608.50 
Doldr 0,79,43 
l.ıret 9.63 
Belga 4,69,!>0 
Drahmi 83,71,50 
ls\'ıçrc Frangı 2,45,50 
Leva 64,01,75 
Florin 1,17,53 
Çekoslovak kuronu 19,02 
Avusturya 4.22,67 
Pezcta 5,81,43 
Mark 1,97.52 
Zloti 4,21,-
Pengo 4.51.40 
Ley ?8,!i4,43 
Dmar 34,96,33 
Yen 2.78,30 
Çernovets 10,98 
İ:;vcç ku. onu 3 17 92 

-~~~~~~~~-~· . 
ESHAM 

Iş Bankası Mü-
" n N. 
" " H 

Anadolu % 60 

Şirk;'tiha,.";iye 
Tramvay 

100 3 

Bomonti • Nektar 
Terkos 
Balya 
Reji 
Aslan Çimento 
Merl:ez Ban'-ur 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat de&irmt-ncilik T.A.$. 
Sıırk Değirmenleri 
Şark merkez eczanesi 

ge.-
9.SO 
9 50 

25,-
42-
16.-
3:.J su 
10 . ..!5 
16,2.i 

2.30 
10,51) 
58,50 
2!>.50 
13.-

9,50 
0,90 
4.80 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 
II 
III 

30,57,50 
28.85 
29,SS 
-'>C. 
96.-

TAHViLAT 

Rthtrm 
An~dolu II 

•· III 
Anadolu mtime ·s:ı 

10.SO 
43.20 
H-
51.lS 

E ektrik ucuz ah!acak 

Elektrik tarife komisyonu, 
toplanmış, tarifede tenzilat ya • 
pılmasım ileriye sürmüştü. Ko
misyon elektrik ücretlerinden 
on para tenziline karar vermiş
ti. Buna, şirket itiraz etmiştir. 
Tenzil takdirinde 15 Kş. olan e
lektrik 14, 7 SK. olacaktır Mesele 
Nafıa Bakanlığının hakemliği • 
ne bırakılmıştır. Bu son tenzi
lat ta yapılırsa, bir yıl içinde e
lektrik tarifesinden (90) para 
indirilmiş oluyor. 

milli iktısadiyatımızda çok mü 
him rol oynayacak olan bu ka· 
nun layihalarını azami süratle 
ikmal ederek filiyat sahasına 
geçirecektir. - Adil Rıza 

Çocukların bilgiç mürebbisi· 
nin bulduğu hal çaresine ne ka
dar hayran olduğunu belli et
m~mek istiyordu. 

julien'in hayatı böylece bir
takım küçük işleri yoluna koy
mağa çalışmakla geçiyordu; bu 
işleri başarabilmek kaygusu o
nun zihninde, madame de Re· 
nal'in gösterdiği alakadan daha 
çok yer etmişti. Öysaki o kadı
nın kalbinde ne büyük bir değe
ri olduğunu, gözlerini bir çevi
rip bakmakla anlıyabilirdi. 

Ö vakte kadar içinde yaşadı
ğı hissi hava, Verrieres beledi
ye reisinin evinde de yine onu 
sarıyordu. Babasının kereste 
fabrikasında olduğu gibi orada 
da. her gününü beraber geçirdi
ği adamlara karşı içinde derin 
bir nefret duyuyordu, onlar da 
ona kin besliyorlardı. Gerek il
ce bavın ve M. V dlenod'nun. 
gerek. bu eve daima gelen öbür 
kimselerin. gözleri önünde ge
çen şeyler hakkında söyledikle
rini dinliyor, onların fikirlerinin 
hakikate hiç de uymadığını gö· 
rüY.ordu. Julien'in hayranlığa 

Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

FAY 
Tahtakurusu, aine-k, Sivrisinek, güve, arı, karınca, örümcek ve 
bütün haşaratı kökünden keser yuvalarına ve eşyalnrın üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kt-narlarına, arala
nna bolca, FAYDA st-rpiniz, ve tahta kuru yuvalarını FAYD" ile 
tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yem .. klerinizi. 
erzaklarının telvis eden hamam böcekleri· 
ni, aptesanelerde, hamamlarda bulunan kü
çük böcrklf'rİ, brtılları kümes h:ıyvanahnda 
köprklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bu
lunan geneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
izerindeki tırhllarr behf'mehal FAYDA ile 
imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 
Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA PARA 
\ ERii/ El iNiZ tu ri caha az olduğu halde 
ecnf'bi malı diye faıla para koparmak istiyı-n
Jerden sakımnız. f AYDA imaline nazaran daha 
kuvvetH ve daha ucuzdur. 
Taklitlerinden sakınınız . 

Harbiye Mektebi safınalma ko
misyonundan: 

1 - Harbiye Mektebinden bu sene yarsubay çıkacak 
talebelere MP. te müteşekkil komisyondaki niimune 
evsafındaki kumaş ve malzemeden kaput, elbise, Çizme, 
Fotin, getir. Portatif karyola, Bardaklı matra, manevre, 
kemeri, eldiven, manevre sandığı, oattaniye, Sırma. Kı
lınç yaptırılacak ve alınacaktır. Şeraitini ve kumaş mal
zeme nümunelerini görmek arzu edenler her giin mektep 
Levazımına müracaat edebilirler. 

2 - Alım kapalı zarf usuliyle olacaktır. l\/Iayısm 11 
inci günü saat onda kaput, saat on birde elbise. saat on 
üçte Manevre sandığı. ~aat on beşte getir ve fotin Mayı· 
sın 13 üncü günü saat onda battaniye saat on birde 
portatif karyola saat on dörtte manevre kemeri, saat on 
beşte çizme. Mayısın 16 mcı günü saat onda sırma, kı
lınç. saat on bir de bardaklı matra saat on dörtte eldi-
ven. (2196) 3259 

değer diye karşıladığı hareket, 
etrafındaki adamların en acı ve 
en ağır tenkidi.erine uğruyordu 
Onların sözlerıne içinden dat 
ma :"Canavar ~erifler .. veya''Bu 
dala alayı!,, dıye cevab verirdi. 
lşin ta haf tarafı da, J ulien 'in. 
bu kadar gururlu olduö-u halde. 

• •• •• b 

çoğu vakıt sozu edilen şeyler 
den hiç bir şey anlamaması idi 

Bütün ömründe yalnız bir tek 
kimse ile, ihtiyar cerrahbaşı ile 
içini gizlemeden konuşmuştu: 
o vakte kadar edinebildiai bir· 
kaç tanecik fikir de ya 

0

Bona· 
parte'ı~. Ita.lya savaşı. veya cer 
rahhk uzerıne idi. En ıstırabh 
ameliyatların bütün tafsilatı ile 
anlatılmasını dinlemekte, gene
tik gururunu okşıyan bir ha.7. 
duya.r ve içinden: "Ben gözleri· 
mi bıle kırpnıazdım ' derdi. 

Madame de RenaJ onunla, co 
cukların terbivesi ile ilişiö-i ol 

• b 

mıyan Şeylerden söz açıp ko· 
nuşmak istediği ilk gün, juli· 
en ameliyat hikayeleri anlatma 
ğa kalktı; madame de Renal sa· 
rardı ve ondan bu sözü kesmesi· 
Ai rica etti. 

Julien bundan öte bir şey bil· 
mezdi. Madame de l~cnal ile bir 
evde yaşayıp onun gördükle
rinden başka bir şey görmediği 
için de, yalnız kaldıkları za· 
manian garib bir sükUt içinde 
geçirirlerdi Salonda Julien, her 
!le kadar gayet mütevazıca bir 
tavır takınırsa da yine kendi1u
ni, bu eve gelen herkesten fı· 
kir. zeka hus·~tmda çok üstün 
bulduğunu me:tdame de Renal 
gözlerinden okurdu Bir an 
c•nunla yalnız kalınca da sıkı
lıp ne yapacağını bilemediği 
pek belli olurdu. Bu hali ma· 
dame de Renal ..-:ndişe ile kar· 
~ılıyordu, cünkü bu sıkılmanın 
hiç de hissi bir sebepten gelme
diğini kadmlrk insiyakı ile se
zip anlıyordu. 

ihtiyar cerrahba~ınm Juli· 
en'e kibarlar aleminden, kendi 
~örün an adı<'Tma PÖre hahset· 
tiği de olmuştu; Ju1ien bu hi!;:a· 
velP.rle o alem hakkında kendi
ne bir fikir edindiö;inden kadııı 

[Arkası va!" 1 
N.AlÇ 
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YEN i ES Ki 

BABA-OGUL 
Cta .._ Gel! gir içeriye .• lşte ora

oturuyoı:. 

kıt - Canım yemek odasına so
Yorsun sen beni 1 

J - Olsun, kıyamet kopmaz a. 

tia Edebiyatı cedidenin meşhur 
tadlarından "H. Nazım"ı ziya 

l'tte gitmiştim. 
IP!lişantaşmdaki büyük evin 
~ında yük arabaları duru· 
)Ordu. 

.. Ötesine berisine küçüklü bü
)\i]Qij denkler, sımsıkı bağlan
~ şişman karınlı valizler yı· 
l~ış bir koridorda Çin kuguk
bii bır saati düzeltmeğe çalışan 

Yük oğlu Ekrem Reşitle karşı 
laİtını. Niçin geldiğimi anlayın 
~_elini yelkovandan çekti, bir 
"'<cQllr iskemleye çıkmış bulunu
)ordu, indi. Ve kolumu kavra· 
tlnca tamtakır iki odadan geçi· 
ltrtk beni büyük bir yemek ma
laauuıı başına ulaştırdı. 

8ereket versin Bay "H. N.i· 
'1ılı,, yemeğini bitirmiş bulu
lllıyordu da tok karnına bir sof· 

başında oturmak azabından 
· kurtardı. Halden anlayan 

~il bir insan tavrile başını 
lalladı: 

- Gel bayım gel! 
L.! \1 e eşyası yerli yerinde duran 
uar salona girerıkcn: 

- Zamane cocuklan... • de
di .. yeni nesil..-Siz de bunlardan 
lınıZ ya. .. -....... . 
1A_:- Bir misafirin sellemetüsse 
4Cllll yemek odasına sürüklendiği 
llercde görülmüş şeydir ve ne 
tarip feydir azizim 1. 
..,,Ben yine cevap vermeyince 
~em Reşit dayanamadı: 
._,,- ~an efendim bu kadar 
UUy\ik bir hatada bulunduğumu 
ıannetmiyordum • diyerek mayi 
&'özlerini açtı • Ha burası ha ye
ltıek odalı.. Zaten evin her ta-

düma Bağın .• 
-....-:---=;ıs::;.;;e=.e ı. ama camları pı

pıril parlayan gödtıkleriniiı 
kasında bir an hiddetli bir ça-

. ta belirmedi değil. Sonra, 
~leri arasında ve adeta dişle
tiııi hiddetle gıcırdatıyormuş 
"ehınini vererek : 
) - Sayfiyeye gidiyoruz ...• di-
e mınldandı • Anlıyorsunuz 

~a.? Bu havada sayfiyeye taşım
ı..~ruz. Evin intizamsızlığı da 
uundan, benim neşesizliğim de. 

Ekrem Reşit yine dayanama
dı, Yine bastırdı cevabı: 
L· -Aman Bay baba! Her şeyin 
ır .canı akabileceğini kabul e
~_..ama ••. Sayfiyeye gitmek, 
.;_~ıeaerim ki herkesin arayıp 
'C bulamadığı bir nimettir. 
~ Zamanında olursa... Bu 

kta delil··· Görmüyor mu-

11\ııı? Evin içinde palto ile dola-
t?~ U.tüne üstlük soba di. 
~JUJruz. 

ti-:- Dofru... Likin ben dün 
"-~ Yeniköye ... Orada hava 
"'"U!'Cldan daha sıcak. 
~·Nizan dostlannın pek iyi 
~~ o zeki bakqlarmı of• 
ba dikti ve pkrak bir kahka• 

•tarak: 
~Daha iyi ya .••• dedi • Ma· 
~ oruı buradan sıcak, yan 
~da geçirelim kışın oraya gİ• 
~ • Sayfiye demek, yazUı ae
~lan yer demektir. Hatti 
~ ~tırlarsın... Ben Halep 
~ iken sizi Beruta g&ıder· 
"ta Kudüste bulunurken de 
4!eQ~on,,a çıkardınız. Ne
~ Zıra, Katamon manastın
~unduğu yer Kudüsten ve 
ele ~ Halepten daha serindir 
~ :e~ Nitekim Ankarada i
c:-...L '4C günlerini mutlaka 
~ geçirirdik. 
4':i-~" birdenbire bana dön· 

'l'~Y Nizameddin 1 .. • dedi • S bir ıey söyliyeyim size.Si C> kadar 11caktır ki, gün· 
Qdai~&_lanuca benzer, kubbeli 
~ oturmağa mecbur ka· 
tJt ..:ı:ıam üstü ortalığın bi· 
~""!bıleYeceğini ilmit eder 
'~·o zaman ne olurdu 

-:-aııiz? 
i? ... 
o --.ıı da biittln ıtinet 

01lla tq biaalar febre bir 

YAZAN : NiZAMEDOIN NAZiF 

cehennem üfürürlerdi. Bahçede 
dolaşmak isterdim, toprak a
yaklarımı yakardı. O yerin sı
kın tısını çektikten sonra insan, 
bu Istanbul şe'hrinde yaz geldi 
mi sayfiyeye göçmek ihtiyacını 
duymuyor. Hararetin dere~esi-. 
ni düşününüz . bayım... ~ılemı 
Beruta gönderırken sıcaga ta
haımnül edebilsinler diye vago
na belki iki yüz kilo buz koy
durmağa mecbur olmuştum. Ne 
olmuş bilir misiniz? Hepsi eri
mişler.... Hatırlarsın değil mi 
Ekrem? 

Ek.rem Reşidin yüzünde yin 
bir buruşma oldu: 

- Hatırlamaz olur muyum? 
O mükemmel buluşunuz vagon 
içinde biri Meyvahoşta yağmur 
altında kalmışa döndürmüştü. 
Sırsıklam olmuştuk. 

Bahsi başka mecraya sokmuş 
olmak istedim: 

- Zannediyorum ki - dedim • 
size bir takım tecrübeler nisbet
ler kurmak imkanını verdiği i., 
çin, şimdi, Bay Ekremle bu say
fiye işinde uyuşamıyorsunuz. 
Acaba gençliğinizde siz de say
fiyeye gitmek için can atmaz 
mıydınız? 

-Katiyen ! Ben ötedenberi 
böyleyimdir. Kütüphanemden 
aynlınca azap duyarım. Hem 
bu gen~lik, ihtiyarlık işi değil 
ki ... Benim çocukluğumda bir 
büyük'annem vardı. Evde "A· 
daya göç edeceğiz,, lafı çlktı mı 
hemc:n valizlerini hazırlar, denk 
terini bağlatır, bir hafta, on gün 
tetikte hazır durur, beklerdi. 

- Gençliğinizde ne olmak is-
terdiniz? 

- Devlet memuru ..• 
- lstiyerek mi evlendiniz? 
- Tabii. .• 
- ...... . 
- Mektepten çıkınca bir iş sa 

bibi oldum. Sonra ilk düıüncem 
bir aile kurmak oldu. 
yorsumız oy le ıse t 

- Bl!ftt törtlylll ötftia<fı Ki, 
ben de hıncımı ondan çıkara -
yım. 

Bu sırada bay oğul elini dizi
ne wrarak homurdandı: 

- Evlenmek mi? AL •• lah 
göstermesin! Hele o rimel kul
lananlardan biri farzet ki mu • 
sallat olmuş başuna. .• Aman Al
lahun .•• 

- Peki canım •..• dedim • bu 
rimel düşmanlığına sebep ne? 
Seveceğin bayanın eürme mi 
çekmesini istiyorsun? Silnne B. 
Nizmun gençliğine ait bir ha
tıra olmuştur §imdi ••• 

Bu sefer de itiraz IC8i edebi
yatı cedide üstadından yüksel
di: 

- Sürme mi? Aman Rab
biml. Onun kadar linirime doku 
nan bir teY yoktur ... 

Baba ile ofulun sürme ile ri
meli ikiıer cUıiıle ile zevklerin • 
den def ve tard eylediklerini gö
rünce bir an ayna kaqıaında sa
atlerce ~rak gözlerine sür
me silnnilt olan eski hannnefen
clilerin o menhus rimele kölelik 
eden yeni bayanlarm zahmetle
rine acıdım, ve bir bqka yol ver 
elim yine konupıanıız&: 

- Kadmlarm eski halini mi 
daha iyi bUluyol'IWluz.? Yoksa 
ıimdild hür kadınbfı mı? 

Zeki edip cevap vermek için 
bir saniye tereddüt etmedi: 

- Şüpheeiz kadmhğm bugün 
kü şartlarını kafama uygun bu
lurum. Ama bu bugün, her an 
biru daha genişliyen hürriyet 
hudutlarma taraftar olduğwnu 
ifade etmez. 

- Anlayamadnn ... 
- Jzah edeyim. Bizde kadm 

"Legalement,, qağı mevkide 
değildi. Faltat eski sistem için
de her a;iln biraz daha hukukunu 
kaybede ede kendini öyle bit •· 
nanenin çıkmazı içinde' bulm\ıt
tu ki işte bu çıkmaz benim kafa
ma uygun değildi. Yani bizde 
kadın zaman ile doğnı addetti· 
fim bir tazyik altında bulunu
yordu. Ben ıimdiki kurtulmut 
kadma taraftamn gilpheaiz ... - ..... 

- Ama, her hürriyet bir ta
ıam hudutlarla ~. 

Büyük bir tazyikten birdenbire 
kurtulmuş olmanın verdiği hız 
göriıyorum ki onları biraz şa -
şırtmış ve çok ilerilere götür
müştür. Bu pek tabiidir. Yani 
"bütün dünyada-.ari olan teka
mül kanununun çerçevesi için
de., bu çok ilerilere gidişi de ta
bii görüyorum. Ve ümit ediyo
rum ki yarın kadın kendiliğin. 
den yapacağı bir takun medler 
ve cezirlerle kentli manasına en 
uygun olan merhaleyi bulacak -
tır. • 

- Oğlunuz bu mevzuu sizin 
gibi mi düşünüyor?. 

- Zannetmem. Hiç konuşma 
dıktı... Sorun kendisine ..• 

Ekrem Reşit mavi gözlerini 
bahçedeki erguvani salkım dal
larına daldımuştı. Yalnız benim 
işitebileceğim bir sesle ve gü
lümsiyerek hafifce fısıldadı: 

- Hayır ..• Bu bahar günün
de içimde bir irtica hissediyo
rum gibi geliyor bana... Eski 
harem usulü daha iyi olsa ge
rek ... 

Sonra sesini yükselterek: 
- Doğrusmıu isterseniz •.. 

• dedi • ben, kadın nerede, ne za
man, hangi şartla ve ne kadar 
müddetle i~terse, nasıl bahtiyar 
olabileceğine inanırsa öyle ya -
şamahdır. Yani yüzde yüz hür
riyet taraf tanyım. 

Kahveler geldi... lçtik. 

• 
Şimdi konupamız edebiyat 

dalma konmuı ve H. Nazun sa
mimi bir sanat cezbesine tutul • 
muştu. Oğlu da, ben de hiç kes
meden dinledik söylediklerini. 
Dedi ki: 

- Bizim neslimize arapça ve 
acemce kelimeleri kullandığmılz 
için hücum ediyorsunuz. Acaba 
biz niçiJI o kadar çok arapça, a
cemce kelime kullandık? hah e
deyim. .• Bizim, edebiyat ile uğ-
da elle tutulabilecek ve hiç te 
ehemmiyetsiz addedilemiyecek 
bariz bir tekamül göstermiştir: 
Biz, bizden evvelkilerden ziya
de A vnıpa edebiyatı ile anlaş
mıştık. Lisanımıza bir çok yeni 
fikirler aldık. Ama aamlmasm 
ki yalmz onlardan kliıe fikirler, 
klişe hisler kapıp, adapte ettik. 
Hayır ... Biz doğrudan doğruya 
kendi tabiatımızdan, kendi mu
hitimizden mülhem olduk. Yal
mz tabiatla dimağmımı arası'l
daki münasebeti daha iyi tayin 
etmek i~n Avnıpablarm maha
retini ktillanmak ~fma gittik 
ve lisanımıza o zamana kadar 
söylenmemiş bir çok fikirler gır 
mefe baılaymca bunlan ifade 
edecek kelimeleri ve beyan tarz. 
1anm bizden evvelki ediplcrde 
pirlerde ve o zaman kullaıula~ 
dilde aradık. Bulamadık... Bu
nun üzerinedir ki eski kelimele
re bir çok yeni minalar vermek 
terkipler yapmak mecburiyetin: 
de kaldık. Yine olmadı. Niha
yet Arap veAcem dillerinin kati 
yardımma el uzatmak lizmı 
geldi. So~ bu bir itiyat oldu ... 
Ve her itiyat gibi suiistimal edi-
le edile bildiğiniz Arap •~ma 
d&ıdü. Bugün e•ki yazdddan
ma bakarak görüyorum ki yazı. 
larmıwn içinde terkedilecek bir 
çok kelimeler vardır. Fakat mu. 
hafaza edilmesi lizımgelenler de 
yok değildir. Yeni lisana gelin
ce •.• Bu gen~lerin işidir, altmışın 
dan sonra ınaan duruyor. 

V ~ yine O anda, birdenbire 
~ bu ~ sözüne yine kendi~ 
sı 11yan ediyormuı gibi: 
• - ~··· Size eaki bir şii

nmdi den bır parça okuyayım: de-
ve: 

.. Hani aen aaçlarmu okfıyarak 
Her ıece ıennil ltllnde beni 
Ya~nrdm ıaıtırdm hani aen .. (iWı) 
.. Dıy~ baılayan ıürini öyle bil· 

yuk bit heyecan ile ve duyarak 
okudu ki hayran oldum. 

Sonra oğluna bakarak: 
- Gel de bunu bir bafka tür

Hi yas ... • dedi • 
- Zannederim ki buit bir dil 

le de ayni neticeye varabilirdi
m. • diye cevap verdi oflu • 

Ve devam etti: 
- Derdimi bir tUrUl anlata-

-.ı: 
~~-,~~~ 

o 
Don Kişot'u Yaratan Büyük Servantes 
Bü ··k adamlarm bir çoğu 
yaşa~ devirde takdir edil
memişlerdir. Gene yaşadıktan 
müddetçe her gün şahsiyetleri 
etrafmda büyük dedikodular ya 
ptlnus iDsanlar da vardır ki, bun 
lar ölür ölmez unutuluvermit • 
terdir. Bu itibarla size bugün bil 
tün dünyanın tanıdığı Don Ki
şot'u yaratan Cervantea'in haya 
tından bahsederken onun da ya
şadığı devirde hiç bir akis uyan 
dirmamış şöhretlerden olduğu • 
nu sijylemek isteriz. 

Cervantes'in hikiyeleri, kah
ramanlık menkıbeleri bizce sa-
dece güldürmekle kalmamalı· 
dır. Onlar daha ziyade . 16 ın~ 
asırda lspanyanm çok ınce bır 
görüşle yazılmış tarihini teşkil 
eder. 

Cervantes'in hayatında va • 
tandaşlarınm nazari dikkatini 
celbcdememiş olmasına en can 
b bir misal olmak üzere bugün 
mezarının nerede olduğunu ~il
mtdiklerini zikretmek klfidır. 

Cervantes sergüzeşt peşinde . 
koşan bir askerdi. Çok kuvvetlı 
muhayyele sahibi bu asker hem 
ispanyada, hem gezdiği dış~rı 
memleketlerde bir çok avantur· 
ler geçirmiştir. 

Miguel de Cervantes 154 7 de 
Akala de Henares kasabasında 
doğmuştur. Çocukluğu hakkın· 
da çok az ma1\1rnat vardır. ls -
panyollann çoğu tiyatroya çok 
meraklı olduklarından Cervan • 
tes•de çocukluğunda mahalle ço 
cuklan ile kasabanın hali bir ar· 
sasmda ti,_tro o~. 

SERVANTES 

Yazı yamata lbn derece is -
tidadı oldufu halde Cernntee 
hayatı anlamak, tecrübe gör • 
mek ve bundan sonra yazmak 

için uzun seyahatlere ~ • 
ur Evveli Romaya giderek Pa 
~ hizmetine girmif fakat bu 
defipneyen hayattan çok çabuk 
bıkmıştır. Buradan çıkarak Pa
pa beşinci Pius tarafmdan Av
nmavı titreten Türkler~ ka~ı 

mıyorum ... Canım efendim bi- birleştirilmek istenen ve Avru
raz da halk için yazınız, konuş- pa devletlerinin "mukaddes ce • 
tuğunuz gibi yazamaz m:ısmız? miyet,, namım verdikleri te§ki· 
Dedim mi küplere biniyor. lita girmi§tir. Ara1armda bir 

Duygularmn& uymuyor ve9- ttirUl uyupmayan Avnıpalrlan 
selim. Daha ilerisine ne gider- tam minuile birlqtiımek .müın. 
sin a efendini. Ben sayfiyeye gü kün olamanuttır. Fakat buna 
neşin en sıcak zamanında kürek rağmen Papa, V enis ve Iapanya 
çekmek için gidiyorum. Bunu devletle\ri Ce~~tes'in gayreti
duydukça bana deli diyorlar yaş le aralarında ıttifak ederekAwa 
War •.. Neden? Çünkü bu hanı- 1 turyah Don ~o~n'un k~da
mefendilerle beyefendiler .. san. sı altında hnstiyan _bayragını 
dal, dedin mi onunla yalnız o taşıyan zamanın en büyük do -
da ~pm üıtl;ri hava serinledi- nanmasım teşkile muvaffak ol
ği zaman Gökauya gidilir ve muşlardı. 
küreği başkalan çeker sanıyor- Bu donanmadaki tayfanın 
lar. hepsi de cinayet itlemit sabık 

Sanra bir "Sanat! Sanat!,, tir haydutlardandı. Buna muka
tutturmuşlar •.. Bu da öyle, Ha- bil Türk donanmumdaki kürek 
mitte öyle ... Bir defa sorun ba- çilerin ekserisi hristiyan esirleri 
kalnn, halk anlıyor mu eaerleri- idi. Ehli salibin gayesi Kıbrisi 
nizi? Türklerden almaktı. 

_ •••••.. Lepanto limanında Türkle-

- Eğer bu efendiler bizim 
nesil gibi sanatla yapmak mec
buriyetini duymuı olsalardı, ya
ni mektebi mülkiyeyi bitirir bitu 
mez, mabeyin katibi, mutasar
rıf, vali olmasıdardı ve şiiri, hi
kayeyi, romanı zevk için değıl 
de para kazanıp yatamak için 
yazsalardı elbette böyle üst per. 
deden atmazlardı. Bence bir ar~ 
tist her zaman mümkün merte
be çok insanlara hitap etmeli • 
dir. Sanatklr bununla idealin • 
den uzaklaşmıı olmaz. 

H. NAzım, zeki oğlunun söz
lerini belki biraz hiddetlenerek, 
fakat bu hiddeti hiç belli etmi
yerek dinlodi. Yalnız Ekrem ba
na kendisinin ve babasının birer 
resmini getirdiği zaman baba
llDID resmine parmafmı basa -
rak: 

- Bu dai doğura doğura be
ni ••• Yani bir fareyi doğurdu di
yecek oldu ••• 

O zaman fikirlerine taban ta. 
~ ~d fikirlerle kafası dolu 
ve dili seferber olan oğluna ba
ba bu tevazuu çok gördü. Ve bi-
~~ gururdan Y•llannut gözler-

- Hayır hayır .•• • dedi. ben; 
zayıf fare böyle bir dal dojur
dum. 

Ve ilAve etti: 
- Nealinb muhakkak Jd nes

limWleıı iyi yetitmifti. 

re karşı mevzü bir zafer kaza
nan ehlisalip donanmasında Cer 
v8!1tes adi bir asker gibi harp 
edıyordu. Fakat cesareti ile çok 
kısa bir zamanda kendini her • 
kese sevdirmişti. Hatti Napoli
de aldığı bir sıtmadan son dere 
ce kuvvetten düttüiil halde g~ 
ne Türklere karşı barbetmek • 
ten vaz geçemiyordu. Türk kal· 
yonlanndan birini on iki gemici 
ile bordalayan Cervantes ikisi 
göğsünden biri de onu hayatı • 
nm sonuna kadar sakat bırakan 
üç yara almıştı. Y aralarmm ağır 
hğı yüzünden harbe devam ede
meyen Cervantes bir müddet 
Messina'da istirahat ederek tek 
rar harbe döndüğü zaman Türk 
ler Ehlisalibi dağıtmak üaere 
bulunuyorlardL Billhara Tunus 
seferinde de hezimete dflçar 
olan müttefıklerle Cervantel 
dört sene harbetmit, her dlrJtl 
yoksulluklara katlan,.., Jma 
da olsa zaferin verdilf IUrat' w 
nqeyi, hesimetin Clotafdulu 
acı ve utırabı tatmıftll'. • 

mııı..llp barbiDden memle • 
kedne dinerken !apanya uhil • 
Jeriae yalan bir yerde Cervan • 
teli' konanlar yakalayarak Ame 

-rlkaya g6tUrmilfler, burada IOD 
derece mqekkatli bir hayat ge
slrmiftir. 

ır.8ret hayatında yirmi otuz 
defa kaçmağa tqebbiia et:mif ve 

her seferinde de muvaffak ola ." 
madıtı halde bir türlü ümidi ke1 
memiıtir. 

Koraanlarm elinden nihayet 
kaçmafa muvaffak olan Cervan 
tes bundan sonra kendisini ve 
birlikte esri edilen elli tayfa ile 
Türklerin eline düşmüş ve Ce
zair valisi Hasan Paşanın huzu
runa çıkarılmıştır. 

l1p111ya kra1mm gönderdiği 
bir fidyei ~t mukabili ser • 
best bıralaJan Cervantes beş •~ 
ne esaret hayatmdan sonra ls • 
tanbula müteveccihen hareket 
eden bir gemiye binerek Cezair
den çdmufar. 

1580 de ana vatana dönen 
Cervantea ikinci Philip idaresi 
altında memleketini dünyanın 
bir çok yerlerine ferman okur 
bir halde bulunmu,tur. 

Gerek karada gerek denizler
de o zamanlarda İspanyaya çı
~cak hiç bir kuvvet yoktu .. 
Bununla ~raber ispanyayı için 
den bir kurt kemirmekte olduğu 
nu da itiraf etmek lizımdır. 

Ardı arası gelmeyen harple
re büyük bir hevesle iştirak 
eden Cervantes bu arada Gala· 
tea adlı şiir kitabını neşre fırsat 
bulmuştur. 

Otuz yedi yaşmda iken evle -
nen Cervantes bundan sonra ha 
yatını yazı ya.zmağa huretmıı 
eserlerden çok az para kazanmıı 
tir. Bununla beraber yazdığı 
eserlerden ~ok az para kazam· 
yor, güçlükle hayatım idame 
edebiliyordu. Buna rağmen 
1605 de Don Kiıot'u yazan Cer 
vantes 1612 yılmda eserin Ingi • 
li:ıler tarafından tercümesinJ 
müteakip biru ferahlamlf, hali 
vakti yerine gelir gibi olrnut • 
tur. 

Ne tuhaf bir talih eseridir ki, 
Cervantea'in bug&n bile elimiz
de iyi bir resmi yoktur. Bu yazı 
ile Defl'Obman ....mı kitaplarda 
kendlainiD tarifine gar..,.bir ar -
tiat taiafmdan yapılmlf daha 
siyade ha,.ıt bir mimdir • 

Doa IDfota Ulveten Cervan
tea. bqlra aerler de )'Umlltır. 

ır.erini "elveda mizah, elve • 
da bot hayatlar, elveda ıehir 
dostlar: elveda: çlinkü artık ben 
alUyonım. Sizi öbür dünyada da 
memt görmek isteyerek gözü • 
mu kapayonım,, 
• Diye bitiren Cervantea llacl

ntte 16 ı 6 niaanmda 81mllftllr. 
Mezannı ne bir taı; ne bir idi • 
~.hatıra ile ı.aret etmek q. 
dİrfinaslığnu göetermeren ta
panyollara bilmem ne dlmeli. 
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Tarihten önce biz vardtk. 
Alevli, ışrkh bir çığ gibi kay

nağımızdan koptuık, • verimle, 
hızla dünyaya yayıldık. 

Tarihin içindeyiz. 
Tarihten sonra da biz olaca

ğız. 

. . . . . . . . 
Türk ulusunun bahtında tak

vimin kara günü: 

- 18 !kinciteşrin 1918 .. dir. 
Ö gün dünya tırnaklarından 

kan sızan bir dev oldu, bizim 
üzerimize yığıldı. 

19 Mayıs 1919, gücünü gcmin
deki zordan alan bu irinli, kan
lı, ağulu, ölümlü yığılışın kar
şısına ilk seddini çrkardr: 

- Atatürk. ' 
Ve .. o Samsuna ayak bastığı 

o gün adındaki öz anlamla 
Türk ulusuna gerçekten KA
MAL oldu. 

- Türk, yeryüzünün en üs
tün ulusudur. Öna yakışan ege
menlik ve kurtuluştur .. 

dedi. 

. . . . .. 
Erzurum Kurultayı ayakla

nan Türkün andı ve Kamal an
dacının ilk taşı oldu. Ve .. Erzu
rum "Müdafaai Hukuku" getir
di, "Müdafaai Hukuk" onu Sı
vasa götürdü. Sıvas, Türkün 
Ösmanlılıktan sonra ilk adsız 
hükumetini kurdu, ülkeyi ve ül
küyü kendi kucağında devşirdi, 
Ankaraya yürüdü. 

. . . . . . . . 
Sıvas tarihte yeni Türkiye

nin anası, Ankara da kalbidir. 
Kamal Atatürkün aslana ör

nek veren gür sesi bu kalpte, bu 
ana beşikte taştı: 

- Tarih yükseklikte, büyük
lükte, üstünlükte tek ulus tanı-

y._ : Türk. 

. . . . . . . 
23 Nisan 1920. 
Atatürk güneşten ışığını alan 

başını Ankaranın taşan kalbin
de o günde yükseltti, o gün de 
haykırdı: 

- İmparatorluk ·öldü. Yeni 
Türkiye var. 

Ve: 

- Ankara yeni Türkiyenin 
merkezidir .. 

dedi, "Türkiye Büyük Millet 
Meclici" ni y.,. ..... u, 'Q,.O';; ... Ao 

Kurultay kür .. üsünün başında 
bu var: 

- Eğcmenlik ulusundur. 

. . . . . . . . 
26 Ağustos 
30 Ağustos 
9 Eylfil 192~. 
Bu üç andaç Atatiirkün tunç 

sesini geçgin dünyanın kulağı
na yeniden üfürdü: 

- Düşmanı ve taliimizdeki 
bütün terslikleri yen<}.ik 

Ve .. 1922 bir sel hızı ile 1923 e 
aktı. Lozan 1923 ündür. Cumu
riyet 1923 ündür. 

1923 Erzur'1mu, Sıvası, Anka
rayı; İnönü ..;akarya, Dumlupı
nan, Lozaı r, Cümuriyeti, ye
ni Türkiye andacını kendi ku
cağında, !:endi içinde derliyen 
en kutlu yıldır. 

9 Ağu:>tos cuması da 1923 . ı-

dür. 
Ö gün: 
- Halk Partisi.. 
doğdu. Halk Partisi cumur

luğu, cumurluk partiyi kendi 
öz yollarına soktu ve öz amaç 
ortaya kondu: 

- Türkiye cümhuriyettir. 
Ve .. kendisi de öz adını aldı: 
- Cümhuriyet Halk Partisi .. 

1 - Mazinin yıkıhşı. 
2 - Sivasta MUdafaai 

Hukuk kongresi. 
3 - Birinci BOyOk Miltet 

Meclisin n Açıhşı 

yeryüzüne örnek vere vere ileri
ye akıyor. Atılışın la ileriliğin 

bütün yaratıcılığı, geçişinde es
kiyi yıkan, kıran, kıyan bir tır
panın bütün gücü var. 

1935 in çocuğu başı ... ı geriye 
~"""·~·1.11 .... _ .. __ --ti__ ---- --- ---

bu yana ulaşan günlerde her 
yüz yılın bir tari.h yaprağının 

yarısına sığdığını görecek ve ... 
bu yeğin gidişte Ata türkün ve 
onun partisinin aşan, taşan hı
zını bulacaktır. 

. . . . . . . . 
.. Aşar, medrese, tekke, zapti
ye, şeyh, muhtar, şeriat, darül
fünun, kadı, harem, fes, elendi, 
ağa, paşa, halile, gazel, sıtma, 
deve, dede .• 

Bütün bunlar 1918 indi. . ı 

Cümuriyet, kadın saylav, 
kadın hakim, kadın doktor, ka· 
dın avukat; üniversite, demiryo
lu, liman, şapka, Türk harfi, 
Türk dili, Türk musikisi,. köy. 
kültür, fabrika, Medeni Kanun, 
banka, yeni terbiye .• 

Bütün bunl-ın yapış ~re öte· 
kileri kaldırış . 1Ağustos1923 

un, onun özünün, 
- Cümuriyet Halk Partisi· 

nindir. 
9 Mayıs 1935 te bu hızın dur

madan ilerleyişidir. Her yılın, 
her dört yılın ... sı daima 
bu olacak; bu gidiş, bu atılış, bu 
i 1er1 eyi ş diz h<'~1 -:ınna güc 

II verecektir ve ..• r \i dai-
Türk hızı o günden bugüne ma bir, beraber 
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1918 
NE 

• 193 
İDİK? 

NE OLDUK 
(Cumhuriyet Halk Partisinin 

'iördüncü kongresi açılırken, 
·mun kuruluşunu, ona büyük şe
refler veren eşi bulunmaz Şefi· 
nin ağzından dinliyelim .. 

Bu Partinin, bir devrin yıkı
lışı ve bir milletin yaratılışı ve· 
ya dirilişi ile at başı beraber gi. 
den tarihini Büyük Şef Atatürk 
kadar kudretle kim yazabilir? 

Bunun için 1335 hicret yı 
dan 1935 milat yılına kadar 
nan hadiseleri Büyük Nut 
esaslı parçalarından aldığ 
hulasa/arla okurlarımıza J. 
latmağı doğru bulduk.) 

Büyük Şef der ki: 
1335 senesi mayısının 19 un

cu günü Samsuna çıktım. Vazi
ye~ ve umumi görünüş: 

Osmanlı Devletinin dahil bu
lunduğu 15rup, Harbi Umumide 
mağlllp olmuş, Osmanlı ordusu 

tiği deni tedbirleri araştırmak· 
ta. 

Damat Ferit Paşanın riyasc· 
tindeki kabine aciz, haysiyctsız, 
cebin, yalnız padişahın iradesi• 
ne t ~ ; ve onunla beraber şahıs· 
Larıı. ı ıkaye edebi ecek her· 
hanb1 bir vaziyete rdzı. 

Ordunun elinden silahları ve 
cephaııesi alınmış ve alınmakta. 
İtilaf Devletleri mütareke ah· 
kamına riayete lüzum görmü· 
yorlar. Birer vesile bularak Iti· 
laf donanmaları ve askerleri Is
tanbulda. Adana vilayeti Fran· 
sızlar, Urfa, Maraş, Aynttap, 
Ingilizler tarafından işgal edil· 
miş. Antalya ve Konyada Ital· 
yan askert kıt'aları, Merzifon ve 
Samsundd İngiliz askeri bulu
nu yor. Her tarafta, .!cnebi zabit 
ve memurları ve hususi adamla· 
rı faaliyette. ___ ..,,......._.~._.....,...~, .......... ---. Nihayet, 15 Mayıs 1335 te 
itilaf Devletlerinin muvafaka
tile Yunan ordusu Izmire ihraç 
ediliyor. [Sahife: 3]. 

- Kamalizm milletleri avuç 
içinde gibi durgulanan ama<;la. 

tumdur .• 

9 Mayıs, 9 Ağustos ta daima 
budur.Biribirinin içindedir; dai
ma iyiye, daima yeniye giden 
hep o atılıştır. Ve .. 9 Mayıs ta
rihin bir yaprağı değil, ta ken
disidir ve tarih odur. 

Etem izzet BENiCE 

her tarafta zedelenmiş şeraiti 
ağır, bir mütareke imzı:Llanmıs. 
zarfında, millet yorgun ve fakir 
bir halde. 

Millet ve memleketi Harbi 
Umumiye sevkedenler, kendi 
hayatları endişesine düşerek 
memleketten firar etmişler. 

Saltanat ve hilaf et mevkiini 
işgal eden Vahdettin, mütered
di şahsını ve yalnız tahtım te
mın edebileceğini tahayyül et· 

lzmirde 

İzmirin işgal olunacağına da
ir rr.ayısın on üçündenberi fili 
emareler göreı. lzmirde bazı 
genç vatanperverler, ayın 14/ 15 
inci gecesi bu elim vaziyet hak
kında kc..ı.uşmuşlar ve ~mri va
ki haline geldiğine şüphe kal
mıyan Yunan işgalinin ilhakla 
neticelenme.sine mani oı:fuak 
esasında müttefik kalmışlar ve 
"Reddi İlhak" prensipini orta
ya atmışlardır. Ayni Jece de bu 
maksadın teşmilini temin için 
Izmirde Yahudi m.:şatlığma 
tıa~\u.5 )'apıu"ı.u.~:3Cl Ud Cl LC;:,ı gCl• 

nü sabahleyin Yunan askerleri
nin rrhtrmda görüLnesile bu te
şebbüs ümit edilen d e r e c e d e 
maksadı temin edememiştir. 
(Sahife: 4] 

Trakyada 

"Trakya - Paşaeli" Cemiyeti
nin reislerinden bazılarile daha 
lstanbulda iken görüşmüştüm. 

1 -1.k Dil Kurultayı ; 2 · Kadın s~ 
Mahkemede ilk Tlirk kadın ........ 

.... 3. 
' 

-· 
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anlı Devletinin !zmiıhlalini 
kuvvetli bir ihtimal daıhılin· 

e görüyorlardı. Ösmanlı vata• 
.?tun inkısama uğrayacağı teh· 
.. esi karşısında T r a k y a y ı 

ün olursa Garbi Trakyayı 
. raptederek bir kül halinde 
İslam ve Türk camiası halin· 

e kurtannağı düşünüyorlardL 
~t bu maksadın temini için 
zaman hatırlarına gelen yega-
.. Çare lngilterenin, bu mfun

olmazsa Fransanın muave- ~ 
tini temin etmekti. Bu mak

~tla bazı ecnebi rical ile temas 
~ :mülakatlar da aramışlardL 
~eflerinin bir Traıkya etim· 

) Yeti teşkili olduğu anlaşılı-
Ordu. [Sahife: 4. 5] 

• Şarkta 
~ ~rzurumda ve Eiazizde mer
~ıı umwnisi İstanbulda olmak 
~~e "Vilayatı Şarkiye Müda· 
t ı Hukuku Milliye" Cemiyeti 
11;:kil e d i 1 m i ş t i . Trabzon'' 
b· Uhaf~zai Hukuk,, namm 
ı: cemıyet mevcut olduğu g~ , 1 

~ t~~bulda da "Trabzon ve Ha-
~lısı Ademi Merkeziyet" Ce

ltıı.veti vardı. 
1ı yilayatı . Ş.arkiye ~üdafaai 

t.kuku Mıllıye Cemıyeti ni
namesinin ikinci maddesin-

" ~f;'~I) ~ .. ,: :·- ... ı .... ı. · - 1 

ıtcn: 

6fı"~ark vilayetlerinde otttı;an 
h tun unsurlann dini ve siyasi 
t ~klarmı serbestçe inkişaf etti
~ok meşru sebeplere baş vura-
1~nı, bu :'i~ayetle:d .. eki müs
~an ahalının tarıhı ve milli 
~rım alemi medeniyet hu-

' 

da müdafaa edeceğini ve 
arık •ıA l o d o lll vı ayet erın e vakı .olan 

._, cıalim ve cinayetlerin es·bap 
l c ~vamili ve fail ve müsehbip
~rı .hakıkında bitarafane tahki
le t ıcr~sile mücrimlerin sür'at-
~~zıyelerini talep ettiğini" 

ildiri yordu. 
'i :Su cemiyetin Erzurum şube
lerrt~buldan aldığı direktif
ti e hır beyanname neşretmiş
lt ~~ lstanıbulda Hadisat nami
l( ır türkçe ve (Le pays -
- entleket) namında ıbir fransız
lı gazete neşrederek medeni h::1·en tııedet ummakta oldu-

ihsas ediyordu. 

Puntos 

~denize sahil olan mınta
~· d~ bir Rum Pontus hüıku
"1 1 Viicuda getirileceği korıku-

'lai-dı., 

K Urt ilik 

'iı llt~ekirde, Bitlis ve Ela
ici.r"ıliyetlerinde lstanbuldan 
~ e olunan bir Kürt Taali Ce
llti~ct! şubeler açmıştı. Bu ce
)1111.ctın maksadı ecnebi hlına-

1 altında b:.. .t ilrt hükUıneti , - -

ıiicuda getinnektl. 

HUrriyet ve ltlllf: 

Konya ve havalisinde lstan
buldan idare olunacaık bir Taa• 
lii İslam Cemiye.r'teşkil etme
ğe çalışanlar dolaşıyorlardı va 
memleketin her tarafında Sulh 
ve Selamet Cemiyetinin ve Hür
ri vet ve 1 tilaf Fnıkasınm şube· 
lci ı. vcuu1, 

lnglllz muhfplerl 

1stanbulda mühim addoluna .. 
cak teşebbüslerden biri de Jngi
liz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu 
isimden İngilizlere muhip olan
ların teşkil ettiği bir cemiyet 
anlaşılmasın. Bence bu cemiye
ti teşkil edenler, kendi şahısla
rını ve menfaati şahsiyelerini 
sevenler ve şahıslarile menfaat
lerinin tehlikeden kurtulması 
çarelerini Lloyd George hüktl· 

· meti marif etile İngiliz himaye
sini teminde anyanlardı. 

Bunlardan başka bir kısmı er
kekler ve kadınlar da gene ı .. 
tanbulda hak.iıki kurtuluşun 
Amerikan mandasını talep va 
teminde olduğu kanaatinde bu
lunuyorlardı ve bu kanaatlerde 
bulunanlar fiıkirlerinde çok _. 
rar da etmişlerdi. 

Fakat bu darmadağın kafala· 
rm ve hedefleri nı'!şkUk teşek
küllerin karşısında bereket ver
sin ki, bir de M u s t a / a Kemal 
vardı ve bu M u s t a 1 a Kemal 
Uç üncü Ördu Müfettişliği ka· 
rargahile Samsuna ayak bastığı 
gün haq> kıymetlerinden mah· 
rum ve yalnız bir takun kadro
lardan ibaret kalmış olan ordu· 
nun oüzü tamlarını birer birer 
canlandırdı. Ve memleketin 
umwni vaziyeti karşısında onun 
nurlu erkek kafası verebileceği 
teık karan venneıkte tereddüt et 
medi. Qnun için; 

"Hakimiyeti milliyeye daya
nan bilaıkaydü şart müstakil bir 
yeni Tüıık devleti kurmak" tan 
başka verilecek bir karar ola
mazdL Ve derhal kararını ver
di. 

Bu karann dayandığı mantı
ğı onun' ağzından dinli yelim: 

"Esas Türk milletinin haysi
yetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. - diyor. Mustafa 
Kemal ( 1) - Bu esas ise ancak 
tam bir isti:klale malik olmakla 
kabildir. Ne kadar zengin ve 
müreffeh olursa olsun, istiklal-

(1) Sayda 9, Büyük Nutuk. 

Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlar

danberi çekilen milli musibetlerin intiba

hı ve bu aziz vatanın her kôşesini su

layan kanların bedelidir. 

Bu neticeyi, 

ediyorum. 

Türk gençliğine emanet 

K. Atatürk 

den mahrum bir millet, medeni 
insanlar önünde uşak olmak 
mevkiinden yüksek bir muame
leye layik olamaz. Ecnebi bir 
devletin himayesini kabul et
mek , insanbk vasıflarından 
mahrum olfıağı, aczi, miskinli
ği itiraf etmek demektir. Zira 
bu derekeye düşmemiş olanla
rın başlarına istiyerek bir ecne
bi efendi getirmelerine a5la ih
timal verilemez. 

Halbuki Türkün haysiyet ve 
izzeti nefsi ve kabiliyeti çok 
yüksek ve büyüktür, böyle bir 
milletin esir yaşamaktanscr 
mahyolması evladır. Binaena-

Büyük Mustafa Kemal, baş- hk içinde böyle düşünebildiği 
leyh ya istiklali Ya ölüm! 1 dı bile yalnız o darmadağmık-

ka hiçbir şey yapmamış olsay- (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

• 
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Acaba Trabzon Sarayındaki Prenseslerin 
Çok "iffeti O,, Bir Vasilissa Arasından 

Temin 
Işte. Kostantin Dragazes bil

tün mumları söndürülmüş oda
sında, kapkara bir göğe gözle
rini daldırarak her gece bunları 
düşünüyor ve sonra Bizansm 
yarını kadar karanlık olan bu 
odada bunalıp derin bir uykuya 
dahyordu. 

Acaba yokluk uçurumuna yu
varlanmak için taliin küçük bir 
fiskesini bekliyen şu Bizansta 
yeni imparator kafasını yora
cak başka bir şey bulamıyor 

muydu? 
Buluyordu şiiphesiz ... Ve bul

duğu içindir ki, hatırasını, mü
temadiyen, bir .zamanlar kendi
sine teklif edilmiş olan genç 
kızlar ve kadınlar üzerinde iş
leterek yoruyordu. 

Bizansm ileri gelenleri, ev
velce ölen imparatorun düşün
düğü gibi bir döl bırakması için 
değil, fakat Bizansa siyasi yar
dımlar temin edebilmesi için 
Kostantin'in derhal evlenmesi
ni istiyorlardı. 

İkinci Murat uzun bir istira
lhat devresi geçirmişti. Bunun 
için ondan korkmak, onun tara
fından gelecek bir hücumu da
ima göz önünde tutmak lazım 
geliyordu. Türk İmparatorlu
ğunun garbında bir türlü yeni 
bir tehlike beliremediği için, 
bugün değilse yarın yeniçerile
rinin- paslanmamalarmı istiyen 
İkinci Murat, mutlaka Bizans 
~urları önünde beliriverecekti. 
Gerisinden ve Anadolusundan 
emin..-bi.r. t*inc.i Murad'aa arıt
sma hu çürük Bizansı ~l· 
nız çıkartmak affedilemez bir 
delilik olmaz mıydı? 

Binaenaleyh Sekizinci Iyo
vannis'in kafasında bir endişe 

için bile Türk milletinin mukad 
der ve mev'ut olan reisliğine la
yık addedilmeliydi. 

Türk ihtilal tarihinin ne bü
yük ayıplarından ve lekelerin
den biridir ki : 

1335 senesi eylUlünün dördün 
cü perşembe günü zevalden son
ra saat ikide toplanan S ı v a s 
Kongresinde bile Türk milleti
ni ondan mahrum etmek için 
entrikalar çevriliyor, Türk mil
letini onun ışıklı kafasından 
mahrum etmek istiyenler bulu
nabiliyordu [Sahife 51 e bakı
nız]. 

Ama Türk milletine de artrk 
talih yaver olmağa başlamııtı. 
Bu efendiler plinlarında mu
vaffak olamadılar. 

Öndan sonrasuu kim bilmez, 
kim hatırlamaz 1.. Ve yeni nesil
ler içinde hangi gence sorsanız 
size Mustafa Kemal kahraman
lığının Ankaradan Izmire, ı.. 
tanbula ve Trakyayı bir çelik 
ağ gibi yayılııının menkrbeleri
ni bir ayet okur gibi vecde ge· 
lerek söylemez. 

lşte Batkumandan Mustafa 
Kemal'in 5 • g • 38 tarihli tel
grafından iki cilmle .. 

ı - Anadoludaki Yunan or
dusu kat'i surette mağlOp edil
miştir. 

2 - MUtareke tarihinden iti
baren on bet giln zarfında Trak· 
ya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi memurlarına ve ukeri kuv
vetlerine teslim edilecektir. 

Bu, Mustafa Kemal kahra
manlığının coğrafi Türkiyeyi 
kurtaran mel"halesidir. 

Sonra alın ıize bir ikinci tel· 
graf ki. lngiliz Generali Ha-
rington'un i.mzumı taıır ve 
Türkiyede iktidar mevkiinin iı-
tiklalini, millet hakimiyetinin 
llaşlangıcı tarihini yuan mer
•aleyi tesbit eder: 

Edilemez miydi? 
veya basit bir düşünce olan "ha 
riçten yardım temin etmek" fik 
ri, şimdi günü geciktirilemez 
bir zaruret olmuştu. 

Kostantin Dragazes'i daha 
tahta çıktığı gün bir dilenci ha
line sokmuşlardı. Şimdi o sara
yında hatıralarını karıştırırken 
gönderdiği çifter çifter heyet
ler de Avrupa prenslerinden 
yardım bulmağa uğraşıyorlardı. 

Bizansa geldiği gün eski bir 
adeti onun huzurunda da tek
rarlamışlardı. Şehrin en asil 
aileleri en güzel kızlarını giy
dirip kuşatmışlar ve hiribirleri
le yarış eder gibi bir sür'atle 
Vilaherne sarayına yollamışlar
dı. Kostantin bunlarla ayrı ay
n görüşmüş, herbirinin güzelli
ği, işvesi ve cazibesi ile birer 
ikişer saat oyalanmıştı. Hatta 
bunlardan birini, Grandtik No
taras'ın büyük kızını o kadar 
beğenmişti ki, bir iki gün kadar 
şehirde "Vasilisya'' tacını o
nun başına geçireceği bir dedi
kodu halinde dolaşmıştı. 

Fakat buna bizzat Grandük 
dahi iyi gözle bakmamıştı. Zi
ra artık Kostantin'den kendi 
zevki veya ailesine evlat yetiş
tirmesi için değil, Bizansm si
yasi bir yardım bulabilmesi 
için evlenmesini istiyorlardı. 
Ve bu siyasi yardım ancak pa
ralı ve icabq~.da eli silah tutar 
insanlar gönderebilecek bir hı
ristiyan hükümdardan gelebile
ceği için müstakbel Bizans im
paratoriçesinin mntla:ıt abcıı:•-
09 ı ••ler arasından seçıl
mesini şart lcoşuforlatdı. 

Kostantin bunu doğru huJ
muştu. Bu diyarın hıristiyan 
elinde kalması ve bu hıristiyan 

"Bir nüshasını bağladığım 
resmi beyannamede söylendiği 
gibi padişah kendisini İngiltere 
himayesi altına koymuş ve bir 
İngiliz harb sefinesile İstanbul· 
dan uzaklaşmıştır.,, 

Artrk cihan 1923 yılındadır. 
Ve Sıvas Kongresinde yer alan 
ve birçok ters görüşler, ihtiras
lar ve hatta hainlikler arasında 
Mustafa Kemal'in izinden yürü
yen Anadolu ve Trakya Müda
fc.ai Hukuık Cemiyeti yani Bü
yilk Millet Meclisindeki birinci 
grup, ağuıtotun dokuzuncu gü
nU Halk Fırkasına inkılap etti
ğini bildirmiıtir. 

23 Tetrinievvel 1923 te de 
Tilrk, kendine en uyan idare tar 
zma yani c\ımhuriyete gene bu 
kuvvetin deliletile ulaşmıştır. 

Artık Mustafa Kemal hem Tilr
kiyenin reisi, hem de Türkiye 
kadar ıamil bir mana ifade eden 
Halk Fırkasının lideridir. 

Ve lider bu ıef er de gerilik
leri yı.kmağa ba§hyor. Sildhlı 

dUtmanla, hain padişahtan son
ra hilif eti, tekkeleri, şapkası, 

çarşafı, irticaı ve kaf eslerile be
raber bütün eskilikler birıer bi
rer tekmelenip devriliyorlar, yı
kılıyorlar. ve Türk kafası, Türk 
adalesi, Tiirk kadını, Türk ina
nııı. Tilrk zekil, Türk iktısadı, 
ve Türkün mideıile sırtı teker 
teker hürriyetine ve istiklaline 
ulaşıyor. • 

Bütün bunlar Mustafa Kemal 
indir. 

Ve cephelerde ordularını sev
kettiği kadar yüksek bir meha
retle Tilrk milletini bütün bu 
me1'ut hedeflere ulaıtıran şu 
bulunmaz Şefin bUyük eserini 
gençliğe emanet ederken kul
landığı lisandaki f u şiire, şu iç
ten ıeliıe ve ıu tcvazua .bakı-
nız: 

diyarında saltanat sürebilmesi 
için baş vurulacak çarelerden 
en birincisi bu idi. 

Zira garba giden heyetler hiç 
bir hıristiyan hükUmdardan 
ümit verir, beğenilir bir cevap 
koparamamıştı. V:enedik Hü
kumeti Reisi Foskari bir parça 
mülayim davranır gibi olmuştu 
ama, anlaşılıyordu ki, ancak kı
zının Bizansa imparatoriçe ola-
bilmesi şartile bir yarqımda bu
lunabilecekti. Kostantin 1442 
senesindcnberi oyaladığı bu ba
baya nihayet "peki!" derneğe 
karar verir gibi olmuştu ama, 
bunu bütün Bizanslılar beğcna 
memişlerdi. Foskari Venedik 
hükumetinin başına bir silrli ci
nayetlerle ellerini kana boya
dılttan sonra geçebilmişti. im
parator onun kızını alınca onun 
yapabileceği yardımlara bel 
hağlamağa mecbur olacaktı. 
Bir Venediğin yardımı ile şu 
koca kavuklu lkinci Murad'ı 
sarsmak mümkün olabilir miy
di? Bunun için diğer hıristiyan 
devletleri de ihmal etmemek, 
onları da memnun edip ellerin
den ne kopaıımak mümkünse 
koparmak lazımdı. Halbuki on· 
lardan bir kısmı Fo11okari'ye dilt
man bulunuyorlardı, bir kısmı 
ise onun kızile imparatoru ev
lenecek bir Bizansı çok aşağılık 
bir hale düşmilı addedecekleri
ni s.övlüyorlf.r.d~ v.e.böul• ınon• 
sız oir sıyası varlığı ayakta tut-
mak için bir fcdakirlrk yapma
ğa lüzum göımiyeceklerini an
latıyorlardı. 

(Arkası var) 

"Ey TUrk gençliği t Birinci 
vazifen, Türk istiklalini, TUrk 
cumhuriyetini, ilelebet muhaf a
za ve mUdafaa etmektir! Mev
cudiyetinin ve istikbalinin ye
gine temeli budur. Bu temel, 
senin en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, ıeni bu hazine
den mahrum etmek iıtiyecek 
dahili ve harici bedhahların o
lacaktır. 

Bir gün, istiklal ve cilmhuri
yeti müdafaa mecburiyetine dü
şersen, vazifeye atılmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin 
imkan ve oeraitini dügünmiye
ceksin. 

Bu imkan ve ıerait çok namil
sait bir mahiyette tezahür ede
bilir. lıtikldl ve cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar bütün 
dünyada emsali görülmemiı bir 
galibiyetin mümessili olabilir
ler. 
ı Cebren ve hile ile aziz vata
nın bütün kaleleri zaptedilmio, 
bütün tersanelerine girilmiş, bil· 
tün orduları dağıtılmış ve mem
leketin her köıesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir, bütün Bu şera
itten daha elim ve daha vahim 
olmak üzere memleketin dahi
linde iktidara sahip olanlar gaf
let, dalalet ve hatta hıyanet 
içinde bulunabilirler. Hatta bu 
iktidar sahipleri şahsi menfaat
ledni müstevlilerin siyasi emel
lerile tevhit edebilirler. Millet 
fakrü zaruret içinde harap ve 
bitap düşmüş olabilir! 

Ey Türk istikbalinin evladı t 
Işte bu ahval ve ıerait içinde 

dahi vazifen, Türk istiklil ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret damar
larındaki asil kanda mevcut-
tur.,, 

Ve Şef A tatUrk Fırkasının 
dördüncü kongresine yüzünil 
gösterirken Türke tarihini ve 
dilini de kazandırmış bulunu -
yor. 

E. B. 

HiKAYE 

Bileziklerin 
Sesi 

o 
Olnıyucularımıza bundan son 

ra ıık ıık hikayelerini vereceği
miz Cahit Uçuk Türk edebiyatı
na yeni bir ıea getirmekte yo
lunda yürüyen genç bir hikaye
cidir. Bazı mecmualarda çıkan 
yazıları büyük bir alaka ile kar. 
tılandı. Bizim ıütunlarımızda o
nu zevkle okuyacağınızı umu
yoruz. 

• ..• Öğle sıcağı .. Ezici, hunal-
tıcı, soluksuz bir hava ... Cadde
lerin kaldırımlarında güneş ya
nıyor, her yan sessiz.. Evlerin 
panjurları kapanmış uykudalar 
sanki.. Etrafı geniş duvarlarla 
çevrili, taş yapının içinde ke~· 
kin ziller çalmağa başladı. Zıl 
sesleri ~usunca; taze dudaklarırt 
konuşmaları uğultu hal inde, 
mektep duvarlarından aşarak 
susan sokaklara yayıldı .. Büyük 
demir kapı açılmıştı. Çılgın bir 
sUril genç kız sokağa dağıldılar. 
O gün mektep sıcak tatili yap
mıştı. Biltiln kızlar evlerinin 
bahçesinde serinlemek için ace
le ediyorlardı. Bunlardan biri; 
Azize .. Dar sokaklardan, çabuk 
adımlarla yilrüyordu. Taze vü
cudu güneş altında yanıyor, ar
kasında satlanan iki kalın örgü 
saç, ona ağır geliyordu. Ah bir 
kere evinin bahçesindeki ağaç -
ların nemli gölgelerine kavuş
sa .. Kara önlüğünü sırtından a
tacak, incecik bir tül elbise gi
yecekti.. Yürüyor, sal1anan ko
lunun bileğindeki bilezikler şı
kırdıyor, kulaklarını okşuyor
du bu ses .. 

Yan bahçelerin duvarlarında 
sarmaıık güller açmış, kıpırdı
ıız hava bunların baygın koku
larile doluydu.. Azize içine bu 
havayı çekiyor, alnındaki terleri 
siliyordu.. Birden kulaklarını 
arkadan gelen kuvvetli bir a-

~tf f§~kfStt\t'~~~ırl}tofdfi~i v:ı-
- Azize l. Azize 1. 
Genç kız başını çevirince, 

karşısında uzaktan tanıdığı fa
kat konuşmadıkları Ali ismin -
deki delikanlıyı gördü. Kızmış
tı. Niçin ve ne hakla sokaklarda 
adını çağırarak arkasından ge
liyordu. Delikanlı yanına gelin
ce onu azarhyacaktı. Durdu. 
Karşılıklı durdular .. Bakıştılar. 
Ali; uzun boylu, geniş omuzlu, 
gök gözlerinde şimşek pırıltıla
rı dolu bir gençti.. Ak gömleği
nin altındaki göğsü kabarıp ini
yor, dudakları kupkuru, dalgalı 
sarı saçlarının dipleri ıslaktı .. 
Bakıyordu: 

- Azize!. dedi. 
Genç kız oaşırmıştı. Güneş 

öyle sıcak, hava öyle kokulu, 
ve karıısmdaki delikanlı öyle 
içten bakıyordu ki; başı dönme
ğe, gözleri kararmağa başladı. 
Dudakları kendi kendine konuş
tu: 

- Ne, istiyorsun Ali? dedi .. 
Sonra birdenbire, yüzünü a

levli bir kızıllık sardı. Çıldırmış
mıydı. Ne yapıyordu. Etrafına 
korkulu gözlerle baktı. Ya, gö
rürlerse; fakat bahçe duvarları
nın, demir parmaklıklarında gül. 
dallarının yeşil yaprak örtüleri 
vardı . Ali, kuru dudaklarını diş
lerile ezerek ona bakıyor. Azi
zenin esmer yüzünde kocaman 
karagözleri yangınlı gibiydi. 
Gergin yanakları, nemli kalın 
dudakları, serin pınar başlarını 
düşündürüyordu: 

- Seni seviyorum Aıize an
ladın mı? dedi. Aylardanberi 
her gece pencerenin dibinde, se
nin piyanonu ve şarkılarım din
liyorum. V c bu iki güzel sese 
ortak olan bileziklerinin sesini .. 

Azizenin başı büsbütün dönü
yor, kalbi daha hızlı atıyordu. 

Dudakları iradesinin dışında 
söz söylüyordu: 

- Ben de seni seviyorum Ali 
dedi. Bu gece, on ikide arka bah 
çeye gel konuşalım .. 

Delikanlıyı keskin bir bakışla 
sUzdU. Sonra arkasını dönerek 
koşmağa başladı. Öyle ko 
şu yordu ki: vücudu durgun ha
vayı vmlatarak ikiye bölüyor, 
yaptığı rüzgar terli vücudünU 
kucaklıyordu. Eve gelince, kim 

\evit/!W . af 1 . 
"' etJ/V\eie 
Ümitsiz Aşklar Ve 

Küfüv Meselesi! 
Aldığımız mektupların çoğu 

gençlerclendir. Bu aşk hastası 
gençler, hep sevdiklerinin ilk 
ve son sevgili olduğuna. onsuz 
yaşıyamıyacaklarına emindir
ler. Ne kadar aldandıklarını, ne 
kadar çabuk anlıyacaklar ... 

İstanbul P. A. imzasile bize 
mektup yuan genç kız hiç mU
nasebeti olmadığından emin 
hulunduğu bir aşka tutulmuş
tur. Sanıyor ki, .sevdiği kendi 
küfvü, kendi eşi olamaz 

Mektubu şöyle başlıyor: 
"a2 yaşrnda yüksek tahsil ta· 

/ebesiyim. Hayatım çok temiz 
geçti. Bunu, belki çocukluğum
da başlıyan ve sekit. sene sUren 
platonik 11.şka borçluyum. O, ev
lendi ve bir çocuğu oldu. Sekiı 
sene tanışmadan, konuşmadan 
sevdim. Altı ay evveline kadar 
da seviyordum. Fakat artık sev· 
miyorum. Tesadill kar~ıma bir 
yabancı çıkardı." 

P. A., timdi bu yabancıyı ıev 
mektedir. Fakat işe bakınız ki, 
hu da öteki gibi P. A. nın aı· 
kından haberdar değildir ve bu 
da platoniktir. Yalnız bunda bi
raz daha ümitvar görUnüyor: 

"Önun benimle meşgul oldu· 
ğunu zannetmek belki vehim
dir" diyor ve onu kalbinden çı
karıp atmak için, onunla gece
li, gündüzlü meşgul olmaktan 
kurtulmak için bir yol arıyor. 
Vakıa sevme~ için mutlaka 

sevildiğinden emin olmak şart 
değildir. P. A., sevgilisinin he
nüz tahkik edemediği hissini 
öğrenerek kendisine karıı la-
ı,~ .. , .. -t ... 1 •• .::..:--:-·· __ ,_..,1_,__ .. ___ ~ 
ra da sevebılır ve sevgısıne gos
terdiği mahzur, bir mani değil· 
<lir. Ancak böyle bir taraflı sev· 
ginin sonu daima acı, daima 
husrandır. Önun için bu aşkı her 
ne pahasına olursa olsun içer-

senin yüzüne bakamadı. Agaç • 
1arm gölgesindeki sofrada buz· 
lu surahiler, dumanlı dışlarile o
na bir kurtarıcı gibi göründü. 
İçi yanıyor, kalbinin atı3ı bir tür 
1ü durmuyordu. Yemekten ıon· 
ra arka bahçenin en kuytu göl· 
gelik1erine gitti. Orada kalbi· 
nin yavaş atmaıım bo' yere 
bekledi .• 

• 
... Sıc!k memleketlerde ye. 

mi~ler birden olur. Çiçekler sa· 
hırsızdır, goncalar bir kaç giln 
içinde açılır, serpilirler.. Her 
şeyi başkadır sıcak memleketle
rin .. Aşkı da öyle.. Onu, hiç 
bilmiyen, tatmıyan,, taze bir kı2; 
havası glil kokularıle dolu, sı
cak bir güneş altında, çarpan 
bir yüreğin sesi . duyar, aşkın 
gözlerdeki ateşim görürse bir
denbire aşık olur.. Aıize de ol· 
muştu. Aşk on yedi yaıının ta
ze yüreğine; kokular, renkler, 
ışıklar ve sıcakla birdenbire gir
mişti.. O giln akşam gUç geldi. 
Renkler zorlukla soldu ufoklar 
da .. O piyanonun başına geçti. 
Saatlerin ilerlemesini, tuşların 
çarkına takmıştı. Evlerde ışık
lar sönünce, kuşlar, böcekler 
uyuyunca o i ~ilçük ayağını pi
yanosunun se~.1 ı_zaltan pedalına 
bastı. Şarkı ıoylıyen seıini kı
lıfın vuruıtarı kUçUJtmilıtü za
ten .. Evin saati on iki kere vu· 
runca ıendeJiyerek kalktı. Ka • 
pağı yavaşça örttü. Salonda 
yumuıak adımlarla bahçe kapı
sına kadar yürUdU. Dııarda bir 
çıt bile yok. Rüzgar yok.. Kar· 
şısındaki uzun kurnıu yol hah· 
çenin arka tarafına doğru uza
nıyordu. Ay ışıfı bir rüya ay • 
dınlığile çiçeklerin, yaprakla· 
rın Ustilne sinmitti. Durgun hı· 
va içinde çeşidi kınıık çiçek 
kokuları haşhaşa venni,.. Azi. 
ze: biçimli vUcudunu saran, ince 
tül elbisesi içinde P•nnaktannın 
ucuna basarak yUrUyordu. Yo
lun üstünü sarmaşık güllerinin 

den söküp atmak doğru olur. 
Eğer karşısındakinin lakayt ol"' 
duğundan emin olursa ... Bunun 
için en kestirme çare, ya ayni 
cinsten, yahut büsbütün başka 
çeşnide bir meşgale bulmaktır. 
Kalbi çok yumuşak ve hassa• 
olan P. A. için kalp denilen pro
jektörü kendisi gibi yanıp tutu• 
şacak bir başkasına çevirmek 
çok güç değildir. 

• 
Hem imzasız, hem de karışrl< 

bir mektup aldık. Bu da bir ka .. 
dımndır: 

0 17 ya~ımda iken beni zorla 
35 ya$ında bir çobana verdiler.'' 
diyor ve kendisini tarlaya sil· 
rükliyen, orada çalıştırmak is· 
tiyen kocasının dayak attığın· 
dan, daha evvel iki ka<lına da 
ayni muameleyi yaptıgı içirt on· 
lann da kenAisi gibi kaçtığın· 
dan bahsediyor. 

"Şimdi bir senedir ondan ay· 
rıyım, mahk"medeyiz. Boyuna 
mahkemeye gidiyorum. Artık 
onunla barışmak niyetinde de· 
ğilim,· çünkü yirmi yaşında bir 
genci seviyorum; onunla evlen· 
tnek istiyorum ... " 

Anlaşılıyor ki, J:>u kadıncık 
kocasile arasına bir kara kedi 
sokmuş ve bu kara kedi araya 
girdikten sonra kocasırtdan büs· 
bUtün soğumuş. Ancak, mahke· 
meler ve yeni kanun bunları 
dinlemez. Kocası ayrılmağa ta• 
zı değilse, mahkeme daha çok 
slirer. Sevmediği, tanımadığı 
bir adamla bir kere evlenmiş .•• 
Artık yirmi yaşında, belki de 
• • •• f i t • f ' 

için yuvasını bozmamalıdır. Yir
mi yaşında bir gencin bir aile 
babası olması için daha epey 
vakti \Tardır. Bu kadıncağız, 
Dimyata pirince giderken evde· 
ki bulgurdan da olab{lir. 

kolları örtmilşdl. Bunlardan ko
runarak yolun sonuna yaklaştı. 
Orada demir kapının ardında 
tunç bir heykel gibi Ati bekli· 
yordu. Genç kı.t durunca: 

- Azize t •• dedi. 
Azi2e kapının ıürgüıünU ç~ 

kerek onu içeri aldı. Yüzlerinirı 
taze görilnUıünde çılgın gençli• 
ğin ievinci ve ayın yapraklar• 
dan aUzUlen l§ıklan doluydu. 
Genç kız: 

- Ali, dedi. gelenin ben ol· 
dufumu nereden anladın?. Ya 
bir başkası olsaydı .• 

Delikanlı ellerini av\ıçlanna 
aldı!. Kollarını salladı. İnce bi· 
!eklerini kızıl pırıltılarla doldu • 
ran bileziklerini göstererek: 

- Seni bileziklerinin sesin· 
den tanıdım, dedi. 

' 
Cahid Uçuk 

~I 

' 
ıiderir. Eczanelerde bulunu!• 
Fiıti İltanbulda 150 kuruştut5 
Adres Galata posta kutusu 125 

3236 
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z iÇiN 
r. BOYUN UZAMASI VE BEL HAREKETLERİ : Ayakta, göğüs dik, 

kollar yukarıya gergin olacak, iki ayak sağlam durabilmek için bira 
• açılmış bulunacaktır. Bu vaziyet alındıktan sonra göğüs sola doğru 
k Çevrilecek ve elde tutulan balonu yere bırakmak üzere öne doğru 

eğilecektir. Eğildikten sonra balonu mümkün olduğu kadar sağ aya 
k ğın gerisine bırakılacaktır. 
.. C? Bundan sonra eski vaziyet afınaca!<, bu defada göğüs sağa çev 

rılmek suretile aynı hare'(et er takib edilceek ve eldeki balon b 
defa mümkün olduğu kadar sol bacağın gerisine bırakılacaktır 
tğilirl'en nefes dışarıya bırakılmalıdır. Bu hareket sağ ve sol taraf 

lar için altıdan on defa} a kadar tekrar edilecektir. 

• 
ı 

l3ELKEMİGİ : Yere yüzükoyun yatılarak, dir
sekler Mısırdaki Ebülhevlin heykeli vaziyetine 
9etirilecektir. Baş, ense ve sırt adalelerini 
~Orlayarak geriye doğru alınacaktır. 

r 
eu vaziyette iken birdenbire bir ayağın kırı· 

ar k ·ı . I" d o· b a ikinci vaziyete geçı m~sı azı~ ır. ız 
aşın yakınına kadar gelecektır. Bt1 

., sor··-:ı 
~=krar eski vaziyete geçilecek.tir. 

re fasıla veriler ek devam edılmt. 

KAR 1 N 
Şişmanlığa, bir kıstın beslenme karışrkhklanna, bütün kemilt'- 1 

le. in müvazenesini bozan sırt biçimsizliğine karşı mücadele va· 
sıtası, karın adaleleridir. ı 

• Korseler, kemerler ve hazım cihazlarım tutan başka vasıtalar-
la sun'i olarak elde edilen rahatlığı; adaleleri kuvvetli ve esnek 
bir hale getirerek temin etmek daha doğrudur . 

• Karnı, iyi durur hissini veren düz bir hale getirmelidir. Bunun-
la beraber adaleler esnek olmalıdır; karın adalelerinin heyeti 
umumiyesinde kalınlık ve sertlik ile daha kadınımsı incelik ve 
yumuşaklık nisbetsizliklerini gidermek lazımdır. Hülasa, ada
leler çok sert olursa, dahili cihazlara uygun gelmez ve esnek ol
duğu zaman onlara yaptığı yardımı yapamaz. 

Yu1<arıda: 

• Sırt üstü yatarak, bundan ev· 
velki harekette olduğu gibi ka· 
rın adaleleri çalıştırılacak ve iki 
bacak bitişik ve gergin olarak, 
okla işaret edilen yüksekliğe ka 
dar kaldırılacaktır; sonra eski 
vaziyette yere bırr.kılacaktır. 

Bu hareket 8 veya 10 defa tek 
rarlanacaktır. 

Bu resimlerde gördüğünüz 

hareketlerin vücuda nasıl çevik
lik verebilecek şekilde tanzim 
edilmiş olduklarını kestirmek 
müşkül değildir. Vücudun her 
adalesine göre ayn ayrı hesap 
edilen bu beden hareketlerinde 
sağlamlık ve canlılık göze çarp
mıyor mu? Yalnız yüz güzeJli· 
ğine ehemmiyet verip te, vücut
larını ihmal eden kadınlarımız 
kimbilir, ne kadar çoktur. Hal
buki bunun sıhhati yüze verilen 
sun '1 güzellikte değil, ,,idmanla 
kazanılan tabii güzelliktedir. 

Beden terbiyesinin en büyük 
fazileti yalnız ihtiyarlığın da ö
nüne geçmek değil, bilakis in
sanı gençleştirmesindedir. Kim 
daima genç, sağlam, sıhhatli~ 
dinç kalmak istemez. Fakat bu
nun çin sadece iyi niyet kafi 
değildir. Beden hareketleri ya
pınız. 

o 



===================================================TA N=:::========================================== 14 

Ausuturyada 
Tacizatla 
Mücadele 

9. s - 935 = 

Radyonun iki başlıca düşman
larından birisi havai tacizat, 
ikincisi de şehir cereyanile .şli
yen bütün makine, motör ve 
evlerde kullanılan elektrikli ütü, 
süpürge, ocak ve sair aletlerin 
kullamlmasile harekete gelen 
elektrik şerrarelerinin neşrettiğt 
tacizattır. Bunlara kısaca şch r 
gürültüleri diyebilirsiniz. Hava 
gürültülerine karşı h ;çbir tec b.r 
almamamakla beraber radyo 
makinesinde parazitlerin yarıya 
yakınım, hatta hazan fazlası1u 
hoparlörümüze veren şehir gü
rültülerile mücadele edild ği 
takdirde bunların radyoyu tac z 
etrniyecek bir hale getirilmesi 
kabildir. Fakat buna bir, k ç ki
şinin teşebbüs etmesi yetmez. 
Ancak elektrik şirketleri veya 
hükumetlerin buna karşı udbir
ler alması lazımdır. Radyoya 
karşı fazla alaka gösteren ve 
kendilerine radyoyu propagan -
da vasıtası bilen İngiltere. Al
manya gibi devletler parazite 
karşı mücadele açarak herkesi 
anü-parazit tertibat kullanma
ğa mecbur tutulurlar. 

Parazite mani olucu bu alet 
cereyan ile kullanılan elekt ·i • 
motörü veya ütü ve ocağınm 

arasına takılır. Bu suretle para
zit yapan şerrareye mani olunur 
Evlerde ve doktor atölyeler·ıe 
bütün fabrika ve diğer motörle
rin bulunduğu mahallerde kul
lanması mecburi olan anti - pa· 
razit tertibat şimdi de Avustur
yada herkes tarafından kullanıl
ması kanunen mecbur tutul
muştur. Avusturya meclisinin 
kabul ettiği bu radyoyu koru
ma kanununa göre 1 temmuz 
1935 gününden itibaren elek
trikle işliyen bütün makinelere 
konulması lazımgeliyor. 

Bu tertibatsrz elektrik maki
neleri kullanarak komşu evle
rindeki radyo dinliyenleri taciz 
edenlerden ceza almac~ktır. 
Bunun kontrolu da gayet kolay 
olduğundan ihmal etmeğe kim
senin cesaret edeceği umulınu
yor, 

T. Bleda 

Pitkin Teyze radyo monoliğunu 
söylüyor 

"TAN "m tefrikası ı 17. 

Edgar Wallace 

Sahi latife etmiyorum. 
Şimdi burada kalb meselesi de
ğil, ciddi bir iş konuşuyoruz. 

Thalia düşündü: 
- Ya eğer bu teklifi kabul 

etmezsem? 
- Hemen böyle bir karar 

verme •.• Bu akşam beraber ye
mek yiyelim, daha etraflı konu
salım. 
~ - Bugün yemeğe davetler de 
ama bollaştı ha ••• 

Milly'nin kaşları çatıldı: 
- Ya, dedi, demek ki demin 

gelen ihtiyar da seni yemeğe 
çağırdı? Tebrik ederim. 

Gözleri parladı, bir şeyler söy 
Jemck istedi, fakat kendisini tu
tarak sadece dedi ki: 

HAFTANIN 
RADYO 

PROGRAMI 
12 M a y ı s P a z ar 1 

lstanbul 
18 Dans mosıkısi, plak l8.30: Jimnastik 

(.Bayan Aıalıe Tercan)., 18,50: Muhtdif 
p!Wdar, 19.JJ: H berelr. 19. O: Mayıst10 
Goıdenb_rg idaresın<le koro heyetı, 20: 
Zıraat b.,k n ığı n ımınJ konferans, 20.30: 
Piyano solo ( erdi Ştatser). 2l Viyolon
sel :solo (pi k), 21 20: t.on halıerl.:ı, lıor
~~lar, 21,30: Radyo oı kestra, 22: Rady., 
ı:.ız ve tangu orl .. esu-ası ve Ça!lı cı "Şan., 

Moskova 

175 Khz. 1721 ın. 

ll.l5: Sab:ıh konseri. 15: ts . .-~ clılııe ya
ycın. 1 ı .3..ı: .;ıarl.tıı i.on.C'r lS . .>O: l o1>u
ıe. ş.,.r .1 "' 19 3J. l.\.')ik ıo::laı 1 dans ve 
na ıf mm,ıkı. ü.: Almanca y..ıyı.11. ZO.O:ı: 
Ir.g.l zı:e. l4.0!ı: Alınan~"· 

Bu kreş 
82., Khz. 364 m. 

12: Koro kcnseri. 12 3 : ~·•lU,o oıı;:e.,. 
tr.ı:sı u .. y .. .u111~ı. 14: 1 l~k. ıı: .rı..vyi..ı y..ı
yL .. ı .ı:ı. v.ke lfd. 19. l.Lyu .ıl~ı - lıa
i.ı ıuu .. k .. ı:v. ı..o .. f ... a ::.. i.ı.ZJ: I~vme ı 
mus .... pıJr.1..ırı. Mı: l:'ıy\!!'.. ~"'· !:.1ı.ll. Z;ı: 1:ı: 
~ar11:ı, 22,35 R dyo ork.ı. ıası, .ı::J Du, unı
ıar, .,.,, ... ;, U,ı.ıereL ve vaıs a •. 

5 l.:ı Khz, 550 m 

Çingene musikisi. 24.15: Caz. 

Prag 

638 Khz. 470 m. 

18 25: Keman konse i. 18.50: Plak. 19: 
Zır.ı..ıt. ı9.ı1.ı: Alm.ınca yayım. ı9.45: A.11<
le programL 2v C!ı: Aırnan.a duyuml<ır, 
20.15: l-'l..ık. 20.kO: ::iozlcr. ~0.30: Koro he
yeti. 21.30: Soıler. 21.45: Senfonık kon· 
ser. 22: Duyumlar. konserin devamı. 23: 
Duyumlar, 23,15 Operet musıki:sı, 23,40 
Alınam;a duyumlar. 

Hamburg 
904 Khz. 33ı m. 

20: Halk mus kisi. 20.2:ı: Hadyo tern:ıı
lı. :.il: lJ .. yunı . .ır Zi,10. S.: .. ub.rt ve t>r;ı. 

lltıu; konserı. 22: "Aşk ılkb.ılı.ıı ı adlı ~keı;. 
2J: Uu,uınlar. 23.ZJ. Mu::.uuli yayı:n, l'i: 
C.ı ece b.o.ıı:ıeı ı. 

Varşova 

22·1 tCbz. ı.:39 m. 

19.15: Plak. Sa.der. 21: ~arkııar. du
yunıl.ı.ı. 22: :::iclhuııık korı::..:1, uu> ıuı.ıaı. 
2.>: "ekl .. ml.ı.ı. 23.ı:ı: Hai,[ ruuoıkı . .::4; 
~v.::kr. i4.v..>: Hafıı nıu:> kı. 

Parıs 
i8~ Kh ... 16-M ın 

21: Opera p..ırçal.ı.n 21.30. Duy..ıı.ıl..ıı, 

ko ser .. w. 15. Ua)uın.ar. i.ı.JU: Hava rn 
poru . .23 . .>.>: Au.ıu. c..ı.:: oı kı.;:;,r.ı.:>ı. 

Vıyc:..na 
r,.., :.! K.lı... ~:ı7 m. 

20: Duyuml.ır. 20.10: Ulu::. du}unıı..111. 
Zu.20 R1.:,1JO•LaJ, :'1 Halk ~.ııkılau wl,1:ı 
l<~ı..;o uı-.ıce~,ı~:>L {ı.....,l ıı.e;ı ın ... ., kı} .... . 
~.:u ~o.ı:.eı .. i.lU: Ko .. scıı.ı sur..ım..ı, ... .>: 
.u ... :;; u.::uar. 2 ... 10; ü • .;: uıu:; kı:s. Z.:> • .ıv: 
Koıııe a.ı ... ( M.ı.c...ırı.aJ 24. ,:,; ı...h.ıı ly Lı .. u
ono c~zı {n.ııuı) 

14 Mayıs Sa 1 ı 1 
18.45: Avusıurya - M .. car tı.ıcıuol m.ıçı ---------------

ıs~C:tnbul repoı ..... Jı .• ı; . .,.,: ı.lac.ı.r ş.ır ... ıı ... rı 20 ı!ı: 
Soz.er. iı.l::ı: 1.,,,k~s.ra ......... :ı: .uuyumLJr. 
.ı:: ... ı:ı . .t'ı;;.11.0 kv.ıı;...rı. ;.:.,; ı,...ı.,..:ııe uıu-

Prag 
b38 Khz. 470 m. 

18.45: Almanca musikiıi ya:;Liı, .,ozler. 
19.4.ı: 1'1~11: . .:lı: l'r~g up: asın .... aıı ııal:il 
2": Dı.ıyuın. .. rı n.ıklc ucva .. ı. "4: l'ı..ık. 
,(.'t.O:ı: .ttıın~m:a c.uıuml..r. "4.lu: H . .-k. 

Hamburg 
&u,. Khz. 332 m. 

20.20: Spor, "Mutterl ge .. d.,. aulı sı.e1r. 
21.;ı..,; .K~uyo orı.e,,tr""'· ı.,: .JJ..ı,uıuıJr. 
.:!.:ı • .ı::O: Lı.ı.ı.s mu:;ııo;; sı. 

Varşova 

224 Kbz. J3J9 m . 

19: Sol'st kon.,eri, D.ıyuını.ı.r. Pla.ı:. ıı: 
Seıuun.<( kvuı>~r. :tl..;.v: l-'ıi.tk, du;uııuJr. 
-'.i:: ı;;.~n y .. .ı.ım. -..>: Re .. lanuar. 23.15: l:>c:ıı
ıonık ı.ousl!r, ı.o .. leı. l'l.U:ı: .Lhtıı5. 

Parıs 

18.! Klu:. 16l8 m. 

21: Yeni ve eski şarkılar. 21.30: Uu
yum ar . .t~.ı ... .. ., r ~,.. ::>' •• 1J•..1.41ı:ıı.ı: wır
kıları, 23,30 H .. va şp;.ıru, 2.ı,.;ı5 .ttutlT u 
•üü.. 

113 M a y ı s P a z arte si ı 
is.anbuJ 

18 Fransızca ders, 18,30: Doku.zuncu 
seufonı ~Letlıove.ı), 19 .. u: Haberler, 111.10 
Bayan Jale ~an p }-an.> ıle bı lık:te, 2u Ga
vin kaıde~ler ve ına..ıd..,l n .. ta orke:.tıa;;ı, 

20.30 Keman ve vıyola ko .. eri duet (La
§ın k. ve ızzet !~ez.h), 21 hıt .. r solo 
(Maryo), 21,2lJ: Soıı h-be ler, bo sal r, 
.ı::l, .. v: J.<adyo caz •e t ng..ı o.ke:;,1 .. :.1 v.: 
Bayan Ecdnye 1 uzun (;ia..). 

lVIO<:»KOVi::l 
lıı. Khz. 1724 ın. 

18.30: Kızıl ordu ıçin kon~er. 19.3(): K0-
ykhozwr ıç.n ı.ozlc:r ve konser. 2i: Al
maı1ca yayı..ıı. 2.:ı.u:ı: lngıl12ce. 24.0!i: Ma-
carca. 

Bükreş 
8.23 Khz. 364 m. 

13-15: Gündüz pliik yayunL 18: Radyo 
orkcst a ı .• y: IJuy ... ıJ .. r. 19.15: Raayo 
o.kestrası. ZO: K.,nfer .. ns 2;.ı .... U: 1' a.ı:. 
(operalar). 2 •. 0J: P y.ıuo kon::.e.ı. 21 35: 
lspa.1yol ş.tr .ı.arı. 22.15: Koı o ve orkes 
tra. 

Budapeşte 

5 15 Khz. 550 nı. 

19.40: Almanca ders. 20.20: P1a1<. 2C.40: 
Oı .. a mızıkası. 23: Duyumlar. Z3 20: 

- Oyleyse şansın var. Bu a -
dam öyle ~engindir ki ••. Bir iki 
hafta sonra mutlaka boynunuza 
bi rinci gerdanlık geçirir. 

Thalia tekrar işinin başına 
döndü: 

- Peki, peki, Milly, dedi, ak
şam çıkarken görüşürüz. 

Fakat Milly daha bir şeyler 
söyleme kisti yordu: 

- Sakın nişanlı olduğumdan 
kimseye bahsetme. Çünkü daha 
kat'ileşmedi. 

O sırada zil ça1dı. Thalia he -
men defterini kaparak ayağa 
kalktı: 

- Patron çağırıyor, dedi, 
Milly sen müsterih ol, nişanın -
dan bahs bile etmem. 

Brabazon katibine bir zarf u
zatt: 

- Bunu hemen gönderiniz, 
dedi. 

Thalia z a r f ı aldı, adresi 
okudu. Dikkatle Brabazon'a 
baktı.Hakikaten bu Kızıl çen -
her her yerden adamlar topla
yordu. 

18 Dans musıkı~ı. p.ak. llS.30: jimna:.
ttk, ~ .. ,aıı ı-;..ı::-ue J.a .... a.1, ııs, .• O': ı\-ıu.ılc· 
lıt pluı..ar, 19, ... U: 11"'0.ı .er, i\IAlJ : L ... 111.ı.1 
l<e,,ıt, p.ya .. o solo, -v .l'ü..ıU}e il. k ... ı.110 1 

llalllllld. ü.On.eı·&..:;u:,, .... U • ..,(J; U ... ıuır ı,.;aıt, ""1.1~, 

on h..ıbe.ıe1, ı,.,rsaı .. r, ... ı, ... u. l<a<.ıyo vr· 
kesı.aL ... rı ılc Mun.r 1 ... ı ..... ın (l;>auJ 

Moskova 
175 Kh:ı:. 1724 m . 

18.30: Kızıl ordu içın askc11 koıısı:; ve 
opc1 et p..ıı .,,aıdrı. 19 . .Ju: ~oı .. hv.ı:ı.ır 11; ıı 
radyo p.y Jı. 2 l: uda ıııu;,ıkı.... .:ı: /\i 
ııı>mca y.ı:yı.aı. 2.>.0.J; ı•ı .. ıı~ut:..ı.. 2-..u:ı: 1' e
ku1e.ık.,,e. 

Bükreş .. l:S:.!3 Khz. 364 m. 

13-15: Gündiız plak yayımL llS: HJt .f 
mu.,ıı..a. l!I: lJ .. yuuı1ar. 19,t:ı: Kc..nscrm c.e· 
vamı. 20: h.u.ııerarıs. 2V.-U: l-'ıa,, (.r'.ycı
ııo). 211 ... tı: h.o.ıkıan:>. 21.0!>: Seniou lı: 
kun:;c::r . .:2: Kvn.er .. ns, ku .. se ın devamı. 
.t.:ı: .uuyı.ıııııaı . ..:s . .2tı: Kunser mıklı. 

Budape..,,te 
~ 

545 Khı:. 550 m . 

18.35: Orkestra konseri. llS.55: Uers 
19.4:ı: Rauyo pıye:;ı. l0.45: Çır.gene mu· 

• j.41 • ı •\! ~~ ... 2~ • 1 tl1 
! ~3'\'1'{' ko1ıserı. ..:.::.50": 1 ıatt.,35 :t:rs.'.;ıu. 

vrkcı:ıtra konsc:rı. 

Prag 
638 Khz. 470 m. 

19.55: Plak. 20.05: Duyu ıılaı. 2u.ıo: 
Ma. ş uıuJık s , 2lJ40: lJuy .. ııılar 21.30: 
::;o"ıer . ..::i.u:ı: Seıuon.k Koııseı .. '3.30: .U.ı
yuııııar. 23.4!>: L gı ızce duyı.ınılar .. 

Hamburg 
S04 Khz. 332 nı. 

20: Eyfel.. 20.45: Köylu yayııı11. ll: 
Duyumı.ır. 21.15: Ulusal yayım. 22: Şar
kı.ıı kon ... er. 23: Du;wıııl.ır . .t ..... i5: Mu::ol· 
kı paro,,.alarL :t4: C.u:ce ınusıkısı. 

Varşova 

224 Khz. 1339 m . 

20: Org musik;si. 20.SO: Scizlı:r. 2ı: kon
ser, duyuınl.ır, ka. ışı.ı: yayım. 23.45: uJııs 
p.akı.arı. 24; ::>o .. kr. 24.0!ı: U..ın;s plak.arL 

Parıs 

182 Klız. ıl)4s nı. 

20.30: Org mus"kisi. 21.10: Şi.rcr. 21,.)0: 
Gazı:te m .. ~alelerı oılerı. 2.1!,l::ı: Duyum
lar. :lJ.30: Hava raporu. 2.>J:ı: Aııuoılı 
c;azlı.ınaL 

Viyana 
S!..2 Khx. 507 m. 

19.55: Mozart'ın "Dl.t: l-IOCHZEıT 
Dı.:.::> F tluü<O,. opeı ası. 23: !)uyumlar. 
23.10: Sö:ı:ler. 23.20: Hafıf musiki. 24.50: 
Eski Avusturya dansları. 

-15-

Thalia yeni yeni insan
larl a tanışıyor 

Thalia Drummond hemen en 
son olarak bankadan çıktı. Ka -
pınm önünde durdu, eldivenle -
rini düğmelerken bir sağa, bir 
sola baktı. Acaba sokağın öte 
taraf mda bir adamın kendisini 
tarassut ettiğinden haberi var 
mıydı? Orası malllm değil. Fa
kat bir kaç adım ileride kendisi 
ni bekleyen Milly'yi görünce o
na doğru yürüdü ve beraberce 
uzaklaştılar. 

Milly dedi ki: 
- Neye o kadar geç kaldın? 

'Benim dostum da hi~ böyle geç 
kalışları sevmez. 

- O da alışır. Ben böyle za -
mantarda doğrusu saatimin esiri 
olamam. 

Bir kaç dakika yürüdükten 
sonra Reeder sokağına vardı -
tar. Bu mahallede lokantalarm, 
barların Parisin eğlence yerle -
rini hatırlatan isimleri vardı. 
Moulin Gris küçük bir lokantay
dı. Fakat büyük aynaları ve tez 

' 15 Mayıs Çarşamba 
Moskova 

175 Khz. 1724 m . 

17,30 Parti yayımı, 18,30 Askeri prog
ram. 19.3U: Ko.ıknoziar için şiir ve mu
:sikı 22: Çekçe yayım, 23.05: İngilizce. 
yayım. 24.05: Almanca. 

Bükreş 

82J Khz. 364 m. 

13-15: Plak ve duyumlar. ıs: Hafıf mu
siki. 19: Duyumlar. 19.15: Radyo orkes
trası 20: Koıııer.ıns. 20.20: Plak. 20.45: 
Konlerans. ll.Utı: Oda musikısı 21..35: Ro. 
nıen şaı kıları. 22: Konferans. 22.15: H.ıııt 
muı;k1. 

Buda peşte 
545 Kbı:. 550 .n. 

20: Macar mu ik ~i. 21.15: Rad o pıye
si, 2.3 Du,uın.ar, 23, .. 0 Ç.ngeue ınuı..k -
:>ı. 2-1.l\J: H.c.:ıııe.ııaıın ~a.::ı. 

Prag 
638 Khı:. 470 m . 

19.10: Almanca yayım ı9.45: IJuyunı-
1.ır. 19.5!>: l:'ıa«. 20: Duyumlar. 20.ıo: 
Plak. 20.ltı: Ak u.ıl te. ..o.2!>: Oıkeı;tra. 
LO.!ı\J: Lundradan lı.Iclırile.:.:k. 21.10: Pu
puler ş.ııkıl..ır. 21 .:ıO: Soıler. 22: Duyum
l .ır l.3.1~: Pi.ık. 23 3il: Fram;t.::\:a ders 

Hamburg 
904 Khz. 332 m. 

20: Muzart'ın eserlcrındcn konser. 20 35 
Skeı,:. ll: Du}uınlaı, 21.lS: Musul yayım. 
21.45. Zııaat. Z2.U5: "De t:l.te T .. uıd,. 
adlı ::.kcı.; 23.15: Duyumlar. Gece kmıs~ıi. 

Varşova 

2:l4 Khz. 1J3}) m . 

20.35: Plak, sözler. 21: Op.ra paı çala
rı. 21.15: Euebıy ... l, duyuııılaı. 22: Chop n 
konserleri. 22.30; So~leı. 22.40: Keman 
konseri, ret:lamlar, 23.15: ~arkılar. 23.3!.: 
Saıo11 mu:>ik.sı. 

Paris 
ıı;2 Khz. 164#1 nı . 

21: Piyano. 21 30: Gazete makalderi. 
22.15: Sön duyumlar. i3.30: Hava rapo
ru. 23.35: Robert caZL 

Vıyana 

59:? Khz. St17 m . 

20: Duyumlar, 20.20: Aktiıalite. 2ı: Or
A.ker mızıkası 22.l!ı: Şen karı!jık ya> ı n. 
23: Duyumlar. 23.10: Bnıcl:n_r'ın eserle· 
rinden kon~er 24: Kıtab bahsi. 24.15: Es
per.:ınto~a mizah. 24.10: Dans plakları. 1.10 
SJving kuarteti. ' 

f 1s Mayıs Perşembe 1 
Moskova 

175 Klız. 1724 m. 

17,30 Parti yayımı, 18,30 KtLıl on .. u i
c;in g .. ~el s ... n a.ı..r. 19.3 .ı: K lk.ıozlara e
dt.>bıyac. 21: Konser. 22: A lıııanca yayını. ..,. . ... . . 

Bu kreş 

ser. 23: Reklamlar, Plak. 23.40: Danı mu· 
sikisi (Berlinden) 24,5: Konferans • 

Paris 
182 Kb.% 1&18 m 

21.45: Senfonik konser. 22 IS: Duyum· 
lar. 23.30: Hava raporu 23.35: Atkins ca
zı. 

Viyana 
5.l2 Khz. ~07 nı. 

20: Duyumlar. Aktüalite. 20.20: El ar· 
moniği musikisi. 21: Hcılzer idırı:'sinde 
radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 23 lO: 
Marbes'in idares'nde aşrkılı konser. 24.10: 
Avusturya · İng !tere futlıol maçı nctice:>İ. 
24, 15 Konferans (Çekçe), 24,40 Çhary 
Gaudıio cazı. 

117 Mayıs Cuma 1 
Moskova 

175 Khz. 1724 m. 

lB,30 Moskova operasınd n nakil, 23,0'.I 
lng lizce yayım. 24,05 Almanca yayını. 

Bükreş 

823 Khz. 364 m. 

• 13-15: Gündüz pli:.k yayımı, 18 Ifadyo 
oıkc:su<ı:>l. ı~. lJuyuuuar. 1\1,l:ı: Koıı:.erıa 
ı.lı.:vamı. ZO: K0•1te. anı;. 20.20: B.ı.let mu· 
sıkısı. Z0,45: Kcnıeraııs. 21,ı5: Seulon k 
koıı::.er, ı.oı:ler, koııserııı cl ... vanıı. 

Buaapeş e 
545 Khz. 550 ın. 

19.45: Gitar konseri. 20 20: ::>o .. ıer, 20.!>0 
Bcrth.ı. :>alon orkı.::;tra1>L 22: Duyumlar. 
ve kunlerans. 22.tı5: Pıyano kon::.erı. 23.3:ı 
Opeı a oıkestrası. 

Prag 
638 Khz. 470 m. 

19.10: Almanca yaycm. 20.15: Plak, söz· 
ler iV.30: Uı.ıeıa muı;ıkısı. 2i.30: Keman 
komıl!rı. Z3: lJuyuml.u. 23.15: Plak. 23.3v: 
t-ü::oı,;a duyum! .. 

Hamburg 
904 Khz. 232 m. 

20: Hafıf musiki. 21: Duyumlar. 21.15: 
U.u:;..ıl ı.ııu::»kılı yayuıı. 2.ı::.Otı: l;ieıı yayım. 

i3: Duyumlar. 23.Ztı: Musikili proguı.ın. 

24: Ucıtıt mu::.ıkı. 

Var şova 
~24 Khz, 1339 ın. 

20,35: Mandolın orkestra::.ı , so.:ler. 21.15 
Senfuıuk kuu::ocı, 23.30: Ş.ırıer. 23.45; Kon 
ıe.-.. ıı ... 24.0!:l; J)an::. pa .. ları. 

Par ıs 
182 Klız. tô!S m. 

21.45: Sonatlar. 22.15: D.>}u.nlar ıı.:>O 

Seıeuadı..ıı. :.!3 . .,0: H .. va rapvıu. 23.35: 
AııdvLl• CJ:ı: orl.1;.strası. 

Vıyana 

592 Kh~. so·ı ın. 

20: Duyumlar. Al:tüalite. 21.10: Radyo 
ı;keçı. 2..: 3;,: Londıa şenlıkleri. 23: Du-
""'&&•_., ........ , - ............ - -.,--- --- • • 
ıe ... ııs ... 4.0!ı: ::iokJk hubcrleı ı. 24.20; Ge· 
ce konseri. 

813 Khz. 364 m. 

13-15: PHik ve duyumlar. 18: Radyo or- 118 Ma yı S Cuma r t e sı 
kcstrası, 19 Uuywalar, 19,l:ı .ı-..uı.ı-e ı. 

devamı. 19.50: Konlerans. 20,50: Konfe- IVaoSKOva 
rans. 20,10: Konferans. 20.35: Biıkreş O· 

perasıııdan n.ıkil. 

Budapeşte 

54.:ı Khz. 550 m. 

20: Plak. 20.30: Peşte ope asından rıa
k 1 ı. on~ .ıe.lı'n n '\ ........ Cül'ID;.ı.., op~ra_ı 
22,20 J)uywruar, 23,30 Du,,umıar, :t.,,!IJ 
1,ruıı;c.:11t: m.ı:>ıı>İsi. 

Prag 
638 Kb.%. 470 m. 

18.15: Litvanya halk şa.kuarı. 18.45: 
Alm~nı:a yayını. 19.~ 5: Amele yayımı, du
yum.ar. 2..ı.15: P1ak, ::.ozler. zu 30: Asker 
mızı..a:sı 2Lı5: Koro ko.ıserı. 21.sO: :::>01.
Ier. :.:!2: l,adyo orkestra::ıı, suzıer. 2J.ı5: 
Schııammd musikisi. 

Hamburg 
90 ı Khz. 312 m. 

20: "Halka,, adlı tenısil. 21: Duyumlar. 
2ı 10: Dan~. 23: Duyuml.ır. 23.:.!0: Vaşıng
tondan: Almanca uuyumlar. 23.30: lJ.ı.11· 
sın devamı. 24: Khhık koııııcr. 

Varşova 

224 Khıt. ı:u<J r:ı. 

21: Orkestra, sözler. 22.30: Klasik kon· 

yinatı ile insan üstünde tesir bı
rakıyordu. 

Masaların hepsi boştu. Çiin
kü yemek zamanına <laha epey 
vardı. Iki genç kız üst kata çık
tılar ve küçük bir salona gir<lı
ler. Burada saçları briyantinli 
esmer bir genç kendilerini bekli 
yordu. Uzerinde modası geçmiş 
siyah bir kostüm vardı. Etrafa 
origan kokusu yayıyordu. Elleri 
iri, gözleri ke:;kindi. 1 

Delikanlı hemen ayağa kalk -
tı: 

- Bonjur Mis Drummond, 
hoş geldiniz.buyurunuz, oturu -
nuz garson, çay .. Takdime, tek
life, tekellüfe hacet yok. Ben ıs 
minizi çok işittim. Benim de is-
mim Barnet: • 

Thalia da karşısındakinin is -
mini işitmiş olduğunu an1atmak 
'çin sordu: 

- Flush Bam et değil mi? 
- Beni tanıyor miydiniz? 
Milly cevap verdi: 
- Şasılacak şeydir, her şeyi 

biliyor, herkesi tanıyor. Marl'ı 
da tanıyor. Bu aksam yemeğe 
davetini bile kabul etti. 

175 Khz. ı724 m 

17.30: Ulu!ial musiki. (Vol~a şaıkıldrı) 
18 . .>0: Vpe . .ı ıııus.kı:; .. 2w.30: .ı...d~uıy ... t. 2.ı:: 
ttHll ııı..ı. ; ay 1111. ..::.ı.u5: .ı.• ı-an:.uı.:a. 2-t.v:ı: 
b\ c~ı,;e yayı.ıı. 

Bükreş 

82J Khz. 364 nı . 

13·15: Plak ve duyuııılar. llS: A:.ker 1111-

ıı ,..ı ... ı. lJ.ı.y ... ııl.u. ı \1 . 1.ı: Koıı:;erın dcv..ı
mı, iO. Ko11icr..ıııs. 20.<-0 . .Pi.ık. 20.45: 
h.onter..ın:.. ;:ı: Kuıo ve: oıke::.ua. 22: ::>o.t· 
ter. .ı:::.:: .• w: :Seulunık kvıı:s<:ı", 23: lJ.ı; uın· 
iar. 23.45: Konseı naklı. 

Buoapeşte 

5-tS Khz. 550 m. 

19.25: Çingene musikisı. 20.15: Ş1;n ya· 
yım 22.ıu: ı.;u,,u111l..ır. 22.:15: V y..ınad..ın 
u"k l 23.45: C,..in.,en<! oıkeı.tra:.ı. 2-. . .ı:O 
C.ı..tb.ı.ııd. 

Pray 

t>Js Kh.e. 470 m 

18 55: Alıııam:a nıusil111i y.ıyııı.ı. 1\l 4!ı: 
Alm.ıııı.;a tluyuıııl.11. 1 \l.!ı!ı. Plak 20 J 5: 
H<1lıl ıııu:;ıkı, :>o.r.kı. 21: Üpl·ıa ~e ~Jıkı 
21.30. so~lcr ıı.4!ı. 1-'uııııleı ork.-:ilı '1 

koıı~c:rı . 22: Uuyuııılaı · kuııscrııı dı:vaıııı 

Barııet kızların her ikisine 
dikkatle baktı, sonra Milly'ye 
biraz telıcli tkarane: 

- Kendisine bir şey söyledin 
mi? diye sordu. 

- 1 Iayır, bir ljey söylemeğe 
hacet yok. Bu kız hepsini bili • 
yor. 

- Fakat .• O teki mesele? 
- Marl meselesi mi? Sen an 

latırsın diye ben bir ı?CY söyle -
menim. 

Çay geldi, garson gidinceye 
kadar k.oııu~rnaclılar. Ondan 
sonra Flush Barnet anlattı: 

- Şimdi rrıüsterihane konus.a 
biliriz Ben ~~er şeyi açıkça söy
liyeceğim. Sı~ Çok hilekar bir 
kızsınız Thaha, hem hilekar 
hem hain .. !htiyar Froyant he; 
kel lursı7.lıgı nıeselesinden sizi 
adliveye verdikten sonra, muha 
keme günü ben de oraya gelmi~ 
tim. 

Thalia cevap verdi: 
- Gazetelerin mahkeme sü 

tunlarını iyi okuyorsunuz. Fa 
kat beni buraya bunları anlat . 
mak için mi cağırdmız? 

- Hayır, ben işlerimizi ko 

HER HAFT1 
B i R TAV S I~ 

Lambaları 
Kontrol ettirin 
Makinanın içerisindeki 1 ~ 

faal kısımların en hassası ve 
la eskiyen tek azalarıdır. Bu 
bir lambanın gördüğü işi ba 
tipteki lambanın görmesini · 
doğru degildir. Lambaların öm 
telif olmakla beraber aşağı 
normal bir radyo lambasının 
1200 ile 1500 saat arasında 
mağa ve dolayısile sesi de düş· 
başlar. Bununla beraber bu z 
bir buçuk misli sağlam kalan 
lara çok rastlanır. 

Baı:an da daha önce bozula 
balar bulunur. Onun için her 
da bir radyo lambaları yerin 
karılarak tanınmı:? radyo firma 
satış mağazalarındaki ~ontrol 

rile her biri ayrı, ayrı muaye 
rilmelidir. Muayene aleti lamba 
risindeki bütün kısmların ömil 
den ne kaybettik~rini iyice g' 
içerisinde çok zayıflayan lam 
yerine bir yenisi al;nacak olur 
kina ilk alındığı vaziyete gire 
radyocularda eski model la 
kalmadığından müşterilere ye 
tem makinalara mahsus Iamba 
kullandıkları takdirde daha iyi 
alacaklarını ileri sürerler. Bun 
ru olmadığından hiç bir zaman 
ka tarafından tavsiye olunan 1 
)ardan başkalarının kullanıl 

tavsiye etmeyiz. 

Hususi lambalan olan Avrup 
yolarma kendi markasındaki la 
!ardan başkalarını koymak da 
olur. Amerikan makinalarmdak 
balar hep ayni karakterde oldu 
dan her makinaya tayin ed.len 

rada herhangi bir markada lam 
!anılabilir. 

Hindisfam dinliyor mus 
Bombay şehrinde 

bazı günlerinde hakiki 
bazılarında da garb musik 
yımlarında bulunan kısa da 
muntazam çalışan bir rady 
tasyonu vardır. Kısa dal 
kısmında kuvvetli sayıfan 
buçuk kilovatile Bombay h 
da dört gün 31,36 metre d 
.u~~ı:luğu ile mükemn:e1 ol· 
.,,. ••• 1 ,..._,Ti"'......_ ..... ~ ... -.+lA.-, l Q ') 

19.30 a kadardır. alınan ori 
Hind musikisi bu 
A vrupada merakla dinle 
ne vesile olmaktadır. 

Hind musikisini kısa da 
aleti olanlar dinliyebilirler. 

23,15 Plak, 23,30 Radyo orkestrası. 

Hamburg 

20: Şen mus'ki. 21 Duyunlar, 
Senfon k kon5er ve koro. 23: 
23.25: Daııs. 

Var şova 
:t~4 Klız. 

20.30: Piy::ıno konscrı. 20 !>O. lJuy 
21: Şarkılı koıı,.c1·, !>Odcr. 22.30: S 
nik kı.ını;er 23: Reklamlaı. 23.15: .E 
yat. 23.30: Şcıı yayını. 

Paris 
ı~ Khz 16 

21: Varyete, şiirlcı. 2l.30. ü.ı .. ı.:le 
kalderı V.ı.1yeteye devJm. 23 30: 
rapvı u. 2.3,35 : Ad svıı ~:ı:tı .. ndL 

Yıyana 

20.55: Virtıfoz rluı ııw:ıh.ı>ı 2i.:t0. 
yuıııl«ı, 22,30: Vıy.uı.ı ~Jı 11.1 vt mu~ 
23 35. C;uu~ ııı.J . l3.4!ı. Taıııuııleı. 1. 
foııık µtak komıcrı. 

nu~nıak ı~in burcıya gdme 
ı:.izden rica ettim. Burada h 
miz de arkadaşız. 1 lepimiı d 
ni sanati yapıyoruz. Sonra 
öyle be~ on kuru~ için parma 
mı bile oynatmanı. Yapal:a 
mız iş zahmete dt:ğt:rst:, ark 
da bana bol para ile yardım 
cek adamlar vaı dıı. Halbukı 
ufacık işler için scıııatmuzı b 
yoı sun uz. 

Thcılia dddileşti: 
-Haydi benim ue sizin mes 

te birisi olduğumu kabul t:<l 
lim. Nedeıı benim ufak ı:;,;lcri 
sizin büyük .işlerinizi Loıuyo 
muş. 

Barnet gülümsedi: 
- Kızım, zarfların içind 

paraları alıp da yerine bey 
kaat koymak sevdasından 
zaman vaz geçeceksiniz? Bcr 
ket versin, dostum Brabazon 
ranın postada kaybolduğu 

7.annediyor. Eğer öyle olmas 
d1, siz çoktan polis karakolu 
hoylamıstmız. Sonra dostı• 

Brabaza~ dediğim zaman lati 
etmediğime de kani olabilirs 
niz. (Arkası va 
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UNL~ 
istanbulda Toplanan Kadın Kongresinin Nere • 

1 

• 

1 :r;t:~ R 1 C 
birerı · b 
ek ~şlıyanlar için: 16 
b b ·· 

u f tı :ıtı doğrudan doğruya her
r~ gı bir deklarasyon yaparken 
a· e bulunan kağıtların onörle-

·ğe :ı \t~rilmesi lazımgelen kıy
ırı L'ıterın bir cetvelini yapmıştık. 
a· b· 1Yınetıer üzerinde tetkikle

~ıe devam edeceğiz. 
• ls asıınıardan biri bir dekla

[ı: ~:o~ yaptığı zaman, br has
ırı b bır oyuncuya göre bulundu
e· tı.~turuş vaziyeti, o oyuncunun 
i· 11, e bulunan bazı onörlerin 
~e rr llıetıerini değiştirir. Eğer bu 
• sını deklarasyon yapmış o-

r. tı.cun - d . 
ııı ltı. un sagın a ıse, o oyun-
• ~tı ttn elindeki hasım deklaras
ıı ht Unun onörleri krymetini art
r -=t ; .hasım solda ise, kıy
• !tı 1~~ azalır. Bunun için hasım 

11 ~ gının ruası bulunduğu yere 
e te Ya bir Löveye, ya sıfıra 
ğ dır. Hasım renginin As ve 

. ı da bulunduğu yere göre 
1ki Löveye veya bir Löveye 
Dndır. 
.~klarasyon yapanın arkada-
Soı söyledikten sonra, dekla
/oncunun elindeki onörlerin 
t?ı.eti değişir. Mesela arkada

~ d~klarasyoncunun söylediği 
• ~ı tutmuşsa veya başka bir 

söylemişse (rua, dam ve 
llfak), (Rua, vale ve onlu) 

1 buçuk Löve'ye; (As, dam, 
1.t) iki Löve'ye ; (As,- dam, 
~) iki buçuk Löve'ye çıkar. 

eklarasyon yaparken, oyu
deklare edilen renkten baş· 

1 bir renk üzerinden oynana
eceğini de düşünmek lazım
.: nu takdirde de elinizdeki 
~tlerin kıymeti değişir. Filha
. a üç kağıtlı bir rengin üçün
_ <>nörü, taahhüt basımda kal
~. takdirde, kesilebileceği için 
Uçüncü onör bütün kıymetini 
~heder. 
' l(üdafaa vaziyetinde, onörle-

' 
~~ek ~e er:. k~~e~li ··k~m-
J ıonlan bile iki Löve'den 

lJa saymamak lazımdır. 
d İinyanm en yüksek briç Us
. t olan ve koyduğu usuller 
ç dünyasına hakim bulunan 

~erikalı Kalberston müdafaa 
t' 1l'etinde onörlere şu kıymet
' 
1 ~ennektedir: 
, 4\lla. 

a, baın )' 
'· "V 1 tı a c, 10 ) 
lt~ ~aın. 10 ) 

1 .uaı:n ) 
tıa. .,, )' 
tıa • ale, ufak ) 

• Ufak: ) 

ttıl. 'lale, ufak ~ 
a, Ufak ) ) 

2 Löve 

1 1/ Z L<Sve 

l LlSve 
j 

1/ 2 Uve 

altı ) iki renkten ) 1 Löve 
~ ..... • Ufak ) ) 
--.q, Ufak ) ) 

aıe ) iki renkten ) 1/ 2 L<Sve ti Ufak ) ) 
S) ~l~erston bu cetvele bir de 
İd a~desi ilave etmiştir ki bu 

•
1 
eyı de yarın göstereceğiz. 

I~ 
l"ller için 

Gazetemiz !stanıbulda topla • 
nan kadın kongresinin müzaıke
relerini, nutuklarını günü günü 
ne neşretmişti. Bu kongrenin 
arsrulusal kadınlıik bakımından 
büyük ehemmiyeti söz götürme 
mekle beraber, tüııklük ba:krmm 
dan da çok hayırlı tesirleri ol .. 
mustur. Türk kadmı, kendi fa 4 

ziletinin, yurt severliğinin yük
sek ruh ve zekasının haklı müka 
fatmı almış, kamutaya saylav se 
çitmek şerefini kazanmış oldu -
fu bir deviııde bu büyük kadın
hk toplantrsına iştirak etti. Öra 
da Tüıık analarının sağlam seci 
ye~ini, Türk kadmmın ince ruhu 
nu temsil etti. Yeni Türk kadı -
nınm faziletlerini yeni hayata 
uymaktaki istidadım; öbür ülke 
ler hemşirelerini gtptada hıra -

Kongreae 77 
ulusun mu· 
rahhası vardı 

kacak bir nezahetle gösterdi, bu 
kongrenin bizce daıha ba~ka bir 
değeri de: lstanbulun büyülü 
koynunda toplanan dün· 
ya bayanlarına Türk konukse • 
verliğinin Türk inceliğinin ta -
mtılmasına imkan görülmüş ol
masıdır. 

Arsıulusal kadınltk aleminin 
en şöhret!i simalarının memle
ketimizi yakından tanımaları 
lstanbulumuzun ve Ankaramı -
zrn koynunıda bir müdet kalma
ları, bizim için en şerefli bir pro 
paganıda hükmünde idi. Hele 
ulu önderimiz Atatürk'ün kabu-
lile şeref kazanan bayanların 
6"'., ~ ... ~ u.ı.r..ıCL ı udy 1 aıuLK. oıanca 

değerilo kaydedilmek gerektir. 
Bizi, çok sevindiren, yürekle 

rimize kıvanç ve sevinç veren · 
şey; bu kongre münasebetile 
Türkiye ve Türklük hakıkmda 
dünyanın bütün gazetelerinde 
resimli mecmualarında hele ka~ 
dmlrk alemlerinde yapılan tak
dir edici neşriyattır. Yakın bir 
maziye kadar Tütıklük hakkın -
<'la yalan yanhş fikirlere ve ha
l ıer lere makes olan yabancı ga 

Fransa . 
dm/arına he· 

nüz. verilmi
yen seçim 
hakkı Jama
ik ve cenubi 
Afrika b a • 
yani arına ve-
ri 1 m ş tir. 
Ekuatör hü
kumeti, ka • 
dın ve erkek 
hak 1 arının 
ft't ;; ~ a u i 1 ;. 
ğini ilan et-: 
miştir. 

• 
sız gazetesinin Istanoula gönder 
diği muıhabiri Madam Simone 
Chevallier'in uzun bir yazısını 
bastı. Muhabir diyor ki: 

TUrk kadmmm zerafeti 
"Bu parlak şehir, doğu ile ba-

beş yüz kadın toplandı; bayan
lar, dünyanın dört bucağından 
tren, tayyare veya vapurla gel -
diler. A vusturalya mümessil esi 
uzak kıtadan buraya gelmek i -
çin 28000 kilometre yol aldı. 
Hint, İskandinav, Amerikan ve 
Fransız bayanları da ne uzak 
mesafelerden geldiler. Sanşm, 

esmer, mavi gözlü, kara gözlü, 
açık tenli ve yahut yanık derili 
ve simsiyah zenci bayanlar, Yıl 
dız sarayının ihtişamlı salonun
da toplu .. Bunlardan çoğu milli 
robalarım taşıyorlar. Bu, kadın 
çehrelerile çizilmiş bir dünya ha 
ritasma benziyor. Bütün bu ala
calı toplantıdan çıkan iki haki
kat var: 

1 - Bayanlar, beşeri şerefleri 
ni müdriktirler. 

• " 5 2 - Sulh isteyorlar • 
• 1111 6'7 
+ R o 3 Asil bir sima 

~ 8 .. • • a ıo ı ! Co11bett Ashby kürsüye çıkınca, 

'Atatürk, 
T ürk kadın-

larının içti -
maz ve siya-
sal hakları 
iyi kullanma
ğa kabiliyetli 
o 1 d u klarmı 
anladı ve bu 
hakları b a -
yanlara ver
di. O, teori 
üzerine değil 
tecrübeye 
dayanıyor. 

• 
oldu. Kongrenin açılış celsesin 
de, yeni saylav seçilen Türk 
bayanları takdim olundu. 

Kendisile mülakat ettiğim ba 
yan Latife Bekir, bana kıvanç 
ile dedi ki : 

"Atatürk, T ürk kadınlarının 

• 

delık gaz. etelerinde yazıcılık et
tiği gibi tiyatrolan da Londrcı 
da temsil olunuyor. Bu sevimli 
bayan rrkdaşlarına karşı insani 
muamele yapılmasmı hararet -
le, derin bir inanç ile istedi. 
Kongredeki Hintli bayanlarm 
da zeraf eti söz götürmez. El iş 
lemeli geniş maşlaklar taşıyor
lar. Bunlardan biri: 

Davanthi Rama Rau bana de 
<li ki: 

- "Umumi harpten beri Hin 
distanda kadın hayatında büyük 
bir yenilik vardır Yeni bir ka -
nun kızların evlenme yaşım 14e 
çrkardr. Taaddüdü zevcat, metle 
niyetin hululile yavaş yavas or
tadan kalkmış gibidir. Bütün 
Hint kadınları erkekle müsavat 
isteyorlar. Zaten, asri terakkile-

Kadınlar 
kong esi top
lantı salonu. 

1 re taraftar olan bütün gençlik fe 
ministtir. Bunu anlamayan ka
lın kafalı ihtiyarlardır . ., 

Bana öyle geliyor ki, Fransız 
ayan üyeleri yirmi beş yaşında 
gençler olsa idi, biz Fransız ka 
dmları çoktan seçim hakkına 
malik olmuş olurduk. 

Şark hatıraları 

Türk bayanları birliği, misa -
firlerine şahane ziyafetler çek
t i. T ürlü eğlenceler tertip etti: 

D olmabahçe sarayında ihti -
şamlı bir kabul resmi, Bosforun 
parlak kıyılarında bir vapur ge
zintisi.. 

T a ri h i , sıyasal, b e ş e r i 
o kadar m Ü t e n e v v i dram
ların d e k o r 1 a r ı karşısın • 
da, b ütün murahhasların ru
hu, eşyanın evrensel ruhu ile bir 
!eşiyor!. Gözler, Bosforun dal -
galarile oynayan güneşin doğur 
duğu büyülü güzellikleri se.f!'"e
derken, burada toplanan bu iyi 
niyet sahibi bayanlar, yarın . 

ki kadınlık misyonuna hazırla -
nıyorlar. 

' 10 ," • D • l O 1 1 2 k i d hl salonda derin bir sükun husule , Kadmlar ongres n en r manzara 
i- • ı o 0 1 • 1 ' • geldi. Beş evlat annesi olan bu Kadmlar kongresinde murahhaslar 
\ e 9 1 4 + e s zetelerin bu dog" nı neşriyatı, tı hudutları üzerinde, BoO-aziçi- ·1 ı ·1· k d b d · · .. 

8 • a 
9 

+ 0 J !P • 1:> ası ngı ız a mı ura a umu- ıçtımaı ve sıyasal hakları iyi ı ı 
_ dünya efkarı um~i~esi~de hak nın maruf kıyılarına dayanan bu mi bir teveccüh kazanmıştır. kullanmağa kabiliyetli oldukla- N E F E S D A R L 1 G 1 

'I a o ıo 4 9 kmuzıda yapacağı ıyı tesırler ha güzel İstanbul bütün iklimler - Kürsüde iki yüz milyon kadın -
• A D 9 ıknnmdan da çok değerlidir den ve ülkelerden gelmiş ka • namına söz söyledi. Elindeki ka rını anladı ve bu hakları bayan- llk insanlar iyi nefes alır-
+' B 1 Bu sayısız neşriyat arasm - dmlan, bağrına ne kadar iyi ka at, teessüründen, titriyordu. Ha tara verdi. O, teori üzerine değil lardı. Çünkü koştukları, ağaçla-

~a" • 11 da Pariste çrkan Le Journal de bul etti!.. Camiler ve ince mina tibe, kadının erkekle müsavi tecrübeye dayanıyor. Bugünkü ra tırmandıkları. yani bir nevi 
. (S ~ıd~. (S) vermiştir. La femme adh kadın mecmuası reler, yeşil ve mavi mozayikler haklara malik olmasının gerek kadın, hür olmak, ve faal haya _ beden terbiyesi yaptıkları içın 

lir. . dor kör taahhüt etmiş· run, kongre hakkındaki yFazılan dantela gibi ince kapılı saray : lig- ini gösterdi, iki cins arasın - ta girmek istiyor. Aile oca§:"ma göğüslerinin muhiti genışlemiş-
bız. i pek çok sevindirdi. ran - lar, Asyarun huşu ve su··kun" unu ~ t' H. · t'k yapmayan a 

(O) ~ da manevi, bir itilafın ne kadar gelince: İnsan a ile ocag·mı se _ 1•• ıc cmmas 1 
-

l:l:ı.ı ı. re• 1 · . ak ifade ediyor! damlarda e-öfrsün muhiti dardır. 
~h, b " va esını oynıyar temenniye deg- er oldug- unu an _ verse onunla ı'ştı'g ı d k ~ ~· 

-<et aşı Bu da eg-er (E) de Valeden B ·· 1 I ' a e ece cı· iYerlen· sıkışıktır.Bir sabun ku 
~(S) ar. • u guze stanbulun sokakla- lattı. Sonra, kadının içtimai ro- vakti her za k ı ı kl b ::. 

· e" .. l "' . başlıyan beş koz varsa k.abil. o- d ·f man o ay ı a u - tusuna sokulmuş süngere ben -
1. Vele . y ve a, kaybedebileceğı nn a gezen zarı ve sevimli. lünü, teşkilattaki dehasını gös- lur G k f 
\ı~it, aın miktarını tayin etme- lur. Binaenaleyh (S) bu ıhtıma- Türk bayanları, - ki erkeklerle terdi ve: .,, zer. Genişleyemez. öğüs a e-
~vı.ot•ct Unun için, trefl valesini le karşı oynar ve kozun ikinci her noktada tam bir müsavat ka Kadınlarm hakları sini genisletmek için seneler is-

\>t~h"saın aldıktan sonra, karo Löve'sinde valeye empas yapar. 1 d .. "Biz, a~ık s~lhu göz yaşları F t er. Her e-ün beden terbiyesi 
lJ.,. 'd k R zanmış ar ır - şapkay1 ve vtıale d k k d ı ~ · ransa kadınlarına henüz ve ~ qff :ıta Prensip: Mor a ozun uası o ere 1 enmıyecegız. ,, yapmayan bir vücut ag~ ır ve zah · aıt Par. Eğer empas mu- d d t i, Parisli bir kadın zerafetile rilmeyen seçim hcikkı Jamaik ve 

~il ı .. ~lınazsa, tekrar el tuttu- ve ufak bir kağı ıı el ede Ası, 1 0 Sözleri umumi, hararetli al _ metli yaşar. Hic olmazsa heş 
111:0 ..... , Damı ve iki ufak kaadı bulundu taşıyor ar. nlar, dig~ er uluslara k 1 1 k 1 d cenubi Afrika bayanlarına veril d d 1 .ı ııa... an, empas yapmadan h . ış ar a arşı an ı. Alman Fran dakika unna an rnşamayan -
~" .. "ek g-u takdirde,bütün kozları yap- mensup emşırelerine, asilane sız ! ·ı· s k G ' miştir. Ekuatör hükumeti, ka 1 · • f ı 1 c· İL'<~ tek: :ı: • er ve bu suretle koz- , ngı ız, ~ ar ve arp kadın. ar ıyı ne es a amaz ar ığerle-
;:tıtllar bır Löve kaybetmemesi mak lazımsa, kozları empas yap bir konukseverlik gösteriyor - lan, sulh aşıkile bir hamle ve bir dın ve erkek haklarının müsavi ri iyi ve kuvvetli olanlar da her 
~~er, hı daha kuvvetlidir. Fakat madan oynamalıdır; eğer bilakis lar. vicdan olarak çırpındı. liğini ilan etmiştir. halde beş dakika koşarlar. E ö-er 
(~tıası Urada olduğu gibi, karo taahhüdü yerine getirmek için Açıhş celsesi Haremin ticO Kongrede "zenci kadınlar koşmak mümkün değilse, ip ı;t-
h} llin muvaffak olursa artık çizilen plan kozun yalnız iki lig,, ini tenısil eden sevimli zen lamaJıdır. Bu suretle yavaş ya-
tı~l>?l'ıa;ı:. gayesi bütün kozları Lövesini kaybetmemekse, ikinci Dünyada bWlun kadar mühey Türk kadının yükseliş ve kur vaş ciğerlerinizin daha kuvvet-
~ ;ı_ı.Eia Çalışmak deg- il, koz- kozu oynarken valeye empas yiç bir manzara görülmemiştir. tuluşu, medeni geçinen bir çok lendiğini, nefesinizin riaha ae-

<.ıt L· ı dm .Yıldızın büyük salonunda bin "lk ı · · d - ı · b' d 0 
._ _______ o_·v~e ................................. ~e..._~·"""-::....:.Y~aJ>;;.....ID_a __ ı ___ • ~~~~~--------~~-----------------------=--u--e __ e_r_ı~ç~ın __ e_n ___ e~g~e-r_ı __ ır __ ..;,_;,.er~s;;....ı. __ ..;.;;;...;.;;.;;..;.;.;..;;,;,;;,;;;;.;;;..;;..;;;;ı~;;;...:;;.=..~;;;...ıı~;.;...:.~nı;.;;;:·şıediğini hissedersiniz. 
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A vrupanm her tarafında pa -
ra:.:ut yapan müesseseler, para -
şiltlerinin tecrübelerini ya~t~r -
ma.ılt üzere zammı zaman mıtıng 
ler tertip ederler. Bu mitingler
de ekseriya hükumet adamlarile 
ordu erkanı bulunur. Çünkü pa
raşütlerin şimdilik birinci müş
terileri, ticari tayyareler değil, 
ordulardır. 

Avrupanın muhtelif yerlerin
de sık sık yapılan bu tecrlibeler 
e.:scriya gizli kalan facialarla 
n_~icelenirdi. Çün!cü paraşütle 
ati.ama!{ bir sanattir, bir bilgi ve 
ihtisas işidir. Halbuki paraşl.it 
y:ıpan müesseseler, yakın za -
manlara kadar, bu tecrübeleri 
yaptırmak için kahve köşelerin 
de işsiz güçsüz pinekleyen kim -
seleri, sırf bir şey yapabiımek 
heveslerile kandırırlar, onlar da 
bu işi amatör olarak yaparlar -
dı. Müesseselerin bu suretle av 
ladıkları kimrıcler, para~ütle at
layana mutlaka bir şey olmaya 
caj'ı kanaatile bu tecrübelerı ka 
bul ederler, paraşütü kullanmz 
tarzının da selamete ulaştıran 

en mühim nokta olduğunu bil -
m edikleri için e~tseriya yarala -
n .:lar veya ölürlerdi 

Paraşütle atlarken en mühim 
mesele, tayyareden ayrılırken a
cele edip paraşütü tayyareye 
ta:cmamak ve en mühimi de ye
re temas eder etmez paraşütten 
ıkurtulabilme~tir. 

Geçen Sl.ne Fransada kazaya 
uğrayan bir tayyareden atlayan 
bir kadın, acele ederek paraşütii 
nü tayyareye takarak kurtula . 
m::dı_: ı için tayya: e' ile birlikte 
d ~-;cr"!• feci surette ölmüştür. 

Yere temas tarafına gelince, 
paraşütle atlayan adam yere sa 
niyetle beş altı metre süratle ge 
lir. Fakat bir çayıra bu süratle 
geldiği gibi, suların, damların, 
köprülerin, ağaçların, demirin, 
tahtanın, taşın, çinkonun üstü -
tüne de bu süratle düşer. Eğer 
bir paraşütçü yere değer değ · 
m ez paraşütünden kurtulamaz
sa rüzgar kendisini tekrar 6 ile 
10 metreye kadar havalandırır 
ve bu sefer paraşütün de tesiri 
bıybolacağı için sukut, yer fena 
ise tehlikeli bir hal alır, atlaya
nın yaralanması ve hatta ölme-

--, -=====TAN========----============= - s - 935 

'Y 
E 
R 
E 

si ile neticelenir. 
İşte bunun içindir ki, tecrübe 

ve reklam yapmak isteyen mü -
esseseler, bunun bir amatör işi 
olmadığım anlamışlar ve bu tec 
rübeleri profesyonel ve müte . 
has· ~s paraşütçülere tevdi etme 
~e baslamı.slardır. Bu suretle -
dir ki, hem lUzumsuz"ka~ıarm 
önüne gec;ilınek, hem de yaptrk 
ları paraşütlere daha kolay 
müşteri bulabilmek yolunu tut 
muşlardır. 

Bu profesyonel ve ihtisas sa
hibi paraşütçülerden birini an · 
latalım. 

Bu bir kadındır: Mis Y. S .. 
Bu kız bir Fransızdır ve yirmi 
altı yaşındadır. On senedenberi 
paraşütçülük yapar. Ondan ev
vel Fransa kahvelerinden birin 
de hizmetçi idi. Pa,·aşütçü seç -
mek hususunda çok mütehassıs 
olan bir tayyare pilotu bu kızı 
kahveden çıkardı ve mütehassis 
bir paraşütçü yaptı. 

Kadınlara izzeti nefis mesele
si haline getirerek her şey yap-

tırmak kabil olduğu kanaatinde 
bulunan pilot, bu genç Kızı da 
bu yoldan avladı. 

İlk tecrübede pilot kızı bin 
metre yukarıya çıkardı. Faka• 
kız tam atlayacağı sırada mi" 
hiş bir korku buhranına yakalc. 
dı ve ellerile tayyarenin kena 
rına yapıştı. Tayyaresinin mü . 
vazenesi bozulduğunu.gören pi· 
lot bir kaç kelime haykırdı. Kız 
motörün gür~tüsünden bu söz
leri duymuyordu bile ... Tehlike 

-;iıeri;;;·rnğiii~ anaht~rile • bi; 
kaç kere vurarak tayyareyi hıra 
kıp boşluğa atılmasını temin et 
ti. 

Bu kız bugün Fransamn en 
maruf paraşüt müesseselerin • 
den birinin mütehassTS paraşüt- ' 
çüsüdür. Güzel, akıllı ve inatçı 
olan bu kız, paraşütçülük dolayı 
sile tesis ettiği münasebetler 
sayesinde tayyare kullanması -
m da öğrenmiştir ve yakında pı 
lot vesikası alacaktır. Tayyare· 
ci olduğu gün paraşütsülükten 
vaz geçecektir. 

Y. S. bir Fransız gazetecisine 
paraşütçülük hayatının şu bilan 
çosunu vermiştir: 

Senede vasati otuz atlayış 
Her atlayışta 300 ila 500 

DENiZLERDEN ÇIKAN ADALAR 

Hepimiz, büyük ve küçük de
nizlerde bazı adaların battığını, 
yahut denizin dibinden yeni a· 
dalar çıktığını işitiriz. Çoğu
muzun bunu romanlara mevzu 
olm<ık için insan muhayyilesinin 
bir nevi ic:ıdı sayar. Halbuki 
herhangi jeolojik hadiseler ne
ticesi böyle batan ve çıkan ada
lar çoktur. Mesela Sicilyanın 
cenubundaki Femandea adası 
bunlardan biridir. 1831 senesi 
temmuzunda, bu civarda o vak
te kadar görülmemiş bir fırtına 
çıkmıştı. Fırtınayı bir zelzele ta
kip etti. Denizde büyük ielzele
ler de müthiş bir şey oluyor. 
Bunun neticesi olarak da Sicil
ya volkanlarının bütün hususi
yetlerini haiz bir ada peyda ol
du. Akşama doğru müthiş dal· 
galar sükunet bulmuştu. Gece 
ise büsbütün sakin geçmişti. Er
tesi sabah Sicilyalılar bu yeni a
dayı hayran hayran seyrediyor
lardı. Yerinde kalacak mı, tek
rar denizin dibine gidecek mi? 
Ada yerinde kaldı. Hatta bu iki 
volkanlı adaya Fernandea adını 
da verdiler. 

Çok geçmeden İngilizler bu · 
rasını mükemmel bir üssübahri 
yapmak için adaya bayraklarını 
diktiler. Siçilya krallığı ise bit· 
tabi bu saygısız misafiri hoş 

görmedi. Protesto etti, notalar 
teati edildi. 

Bu ihtilaf belki uzayıp gide
cekti. Fakat ayni senenin bi 
rinci teşrin ayı içinde denizden 
doğan, ada, gene denize gitti. 

Arziyat tarihinde bunun gibi 
hadiseler çoktur. 1768 senesin
de Behrenk denizinde de böy
le, fakat daha büyük bir ada pey 
da olmuş, Ship Rock adı veril -
misti. Otuz sene sonra da yakın
da· daha küçük başka bir ada 
peyda oldu. Ship Rock adasının 
ömrü o kadar uzun sürmedi. 
Yüz yirmi sene sonra ortadan 
kayboldu. Yirmi sene sonra ö · 
teki küçük adanın civarında baş 
ka bir ada daha cıktı. Fakat o
nun da ömrü çok ~sürmedi, 1907 
de gözden kayboldu. 

1506 da Portekizli bir gemi
ci taraf mdan Cenubi Amerika 
ile Afrika arasında keşfedilen 
Tristan adasına da ne demeli? 
Tamamile volkanik araziden 
ibaret olan bu ada birkaç rlda 
batıp çıkmıştır. 1816 da İngiliz
ler buraya da el attılar. Şimdi
lik ada yerinde duruyor Hatta 
içinde kim bilir hangi gemi ka
zasından kurtulup ta oraya ilti
ca etmiş ve hala orada yaşı} an 
insanlar da var. 

• 

frank (sigorta dahil) 
Her atlayışta yeni bir para -

şüt 
İkinci mevkide seyahatler 
Havada pek nadir kazalar 
Yere temasta oldukça sık sa-

katlıklar: Bir ayak kırılması; 
diz çıkması ve kaburga kemik -
lerinin ezilmesi. 

İşte on senedir havadan yere 
inen Y. S. in on senelik paraşÜ1 
:ülüğünün ~ülasası. . 

Cin Harlo, Halivud artistleri a 
rasında yeeane paraşüt merak
lısı artisttir. Ve bu işi tamaınile 
amatör olarak yapar ve işin ga
ribi amatör olmasına rağmen 
paraıütcülükte büyük bir ihti-

aaı aahibidir. 

ANNELER! 
ÇOCUKLA 
TANIYORMU 

[Çocuk en karışık bir mahlfık 
' tur. Bunun için terbiyesinde ko 
!aylıkla yanlış yollara sapılabi
lir.] 

Çocuk inatçı, Egoist, unut -
' kan, zalim; mantıksız bir malı -
ı lfıktur. Normal bir çocuk heyeti 
ı umumiyesi itibarile tetkih etli 

lirse bu neticeye varılır. Çocuk-
1 ların böyle oluşunu fena terbiye 

edildiklerine atfetmek kadar yan 
lrş birşey olamaz.Çocuk do~uş 
ta böyledir.Fakat bunların sene-

t den seneye önüne geçmek: ve 
ı çocuğu gittikçe olgun l.ir hale 
getinneğe uğraşmak ta gene 

, esas şarttır. 

Çocuğu oynarken 
tetk.k etmelı 

Normal çocuğun bir ;ok ci -

1 
hetlerden tetkike değer halleri, 
hususiyetleri vardır. Bunlaruı 
başlıcası öğrenmek; ezL .. , .emeı..: 
ve kopye etmek kabiliyetinin 
son derece, hatta büyüklerden 
çok fazla inkişaf etmiş l.>ır hal -
de bulurunasıdır. 

Bunun ıçın karşılaş tığ ·mız 
esas mesele şudur: Çocuğu etra 
fındaki gelişi güzel şeyleri kon
trolsuz bir şekilde ogrenn,eğe 
mi bırakacağız? Yoksa ona öğ
reneceği şeyleri biz mi ~eçP.ce -
ğiz? Ve bu seçtiğimiz şev•erı 
ona öğretmesini bilen biri!ii va
sıtasile muayyen dozlarla mı ve
receğiz? 

Bu suali çocuklara sorsak hiç 
··:)he yok ki; öğrenmek ıstedı

I .... şeylerin kendisine büyü.der 
tarafından öğretilmesini tt:ı cih 
edecektir. Dikkat edersek çocuk 
lar çok zaman polis, zabıt, meK
tep hocası ve saire gibi oto1 ite 
sahibi insanları taklit etmek su 
retile oyunlar icat ederJ~r. Buna 

f 
;;--ci~y<l~ı~-1~~-~e;iia·i~~-iu;ü"k. 
terin yanında çocuklar himaye 
ve sıyanet altında olduklarını 
hissederler. Çünkü çocuğun 
korktuğu şeyler hayali değil; fi 
li ve bedeni acılardır. tık yürü -
meye başbyan bir çocuk gözö -
nüne getirecek olursak, başlıca 
korkusu bir büyüğün onun elin
den tutmadığı zamanlarda baş 

gösterdiğine şahit oluruz. 

Çocuk disiplln ve 
ot o r ite y i sever 

Çocuk büyiimüş olmasına rağ 
men, bilmediği bir muhitte, ta
nımadığı insanlar arasında çok 
sıkılır ve ne yapacağını bilmez 
bir halde şaşkın şaşkın etrafına 

bakar. Bunun sebebi böyle 
susi bir vaziyet karşısmd 
yapmak Iazımgeldiğini t a 
edememesidir. 

Çocukların doğuşta kai 
re, nizamlara ve herhang 
vaziyet karşısında nasıl h 
etmek lazımgeldigini tayi 
mek hususunda büyükl 
fazla ihtimamkar olmalarıı 
hep de yine bu disiplin 
ruhlarıdır. Mesela; bir ç 
bugün anlatılan bir masal, 
si gün başka bır şekilde an 
sa, aradaki fark derhal 
dikkatini celbetmiştir. Ç 
o, bugün öğrendiği bir şey 
rm başka türlü anlatılması 
hammül edemez. 

Çocukbr insana hiç be 
diği sı ~.,rarlar. Buna 
bep çc.. , ııer şeyı og 
mek istel. 0 inden ziyade, · 
ği şeylerin, duyduğu meyi 
kendinden daha büyükler t 
fından teyit edilmesi için d 
ğu sonsuz arzudur. 

Çocuk insana " evler 
yüksektir; gece niçin kara 
tır, buz niçin soğuktur?,, gi 
aller sorduğu vakit zannet 
yin ki, sizden bunların 
izahlarını istemektedir. O, 
ce müşahede ettiği şeylerin 
ru olduğunun kendinden b ' 
biri tarafından da tekidini 
mektedir. Onun bu çocukc 
allerine sıra değiştirtirsek 
okumak kabildir. "Ben bin· 
yüksek, geceyi karanlık gö 
rum. Buz da elimi dondu 
Size de öyle gcrünüyor; si 
buz üşütiiyor mu ?, ,Bu gibi 
lere en iyi cevap,uzun,dola 1 

h yollardan gıtmektense, d 
dan doğruya "evet geceler 
ranlıktır; fakat ay çıkınca o 
lık daha aydınlanır,, gibi ket 
oıe. ve._nır.v.c.eu{ bir h:lkik;ıti f eaer manıy :1: e sozıer oıma ı 

Bugün bütün dünyada ç 
lüzumsuz, fazla bir sıkılık a 
da değildir. Hatta mütehas 
ların fikrince biraz daha disi 
ne muhtaçtır. Modern ana 
babanın çocuklara fazla ve 
rarlı bir hüriyet vermekle; e 
larım daha ziyade sevdiği v 
han istediği, muhtaç olduğ 
siplin ve otoriteden malı 
etmelerini çocuk terbiyeci 
"gaflet,, kelimesile anlatma 
dır. Çünkü çocuk her h~ngi 
vaziyet karşısında nasıl har 
etmek Iazımgeldiğini tayin · 
çırpındığı zaman ona bir şe 
öğretilmemiş ise; kendini k 
heder, şaşkınlaşır ve apışır 
lır. 

Gece rahat bir yatak, gOndUz rahat bir divan 



-------------------------------------------------BiR FRANSIZ GAZETECiSiNıN 
ATiNADA YAPTIGI BU ÇOK 
ŞAYANI DiKKAT RÖPORTAJ 
MERAKLA OKUNMAGA DEGER 

> BiR VESiKADIR 

lHr Fransız gazeteci anlatı • 
~Ot : 

l.t Sivil bir polisle birlikte idim. 
avimtirak bir gecede, Pire 

l'lhtımlarında dolaşıyorduk. Bir 
denbire esrar içilen yerleri gör
~ek aklıma geldi. Bana Yuna
llistanda esrar içilen yerlerin 
Çokluğundan ve bu yerlerin ga 
t~betinden bahsetmişlerdi. Hat

a ~ elimde adresler bile vardı. Ar 
'<ld'1şım güldü: 

1 
- Bana gösterdiğiniz bu yer 

er şimdi kapanmıştır. Bunlara 
farşı merhametsiz bir mücade
ede bulunuyoruz. Bununla be
l'aber ... 
... Bir şoförü durdurdu, gidece • f ~~iz yeri söyledi ve otcmobil 
ııı bütün hızile, şehrin henüz 

tetkik etmediğim bir semtine 
~Ötürdü. Burası, gümrüğü ge~
t~kten sonra, solda, muhacirle -
tin mahallesinde bir yerdi. So
~k yoku§tU. Ara sıra boşluk • 
~dan denizi görüyordum ... 
Sonra sağa saptık. Bu saatte, 
Bokakta kimseler yoktu. Herşey 
llYuyordu, her şey sönmüştü. 

Yolun kenarına bakınız ... Bu 
~arabeler e:.ki surların döküntü 

1
eridir: Fazla bir şey kalmamış 
akat ..• 

O kadar sallanıyorduk ki: 
- Yakında otomobilden de 

b:r iey koılmayaca!t, dedim. 
d Şoför b:n b'r ihtiyat1 a ilerliyor 
~· Yayvan, çatı:::ız evlerle dar, 

h
e ri bü~rü. karanlrk sokaklara 
~· ·ıyordum. 

Arkadaşım devam etti : c , , , . . 
ltceleri böyle ye~lere ·gelmek 
~!1like~:ni göze almazdı. Bura-
rı hırsızlarla her çeşit fena 

a~-m1arla dolu idi. Bunlar si • 
~~ "havalandıran nesne,, dedi· 
f.ı.niz şeyi kullanırlardı... İne -
1111, geldik. 

d .Tal:si durdu. Yolun aşağısın· 
,a, kayalar arasında dar bir ge .. t1ttcn sahile kadar indik. Orada 
er t:Jrafı kapalı, içinden ışık 

;~~a7~m bir kulübe vardı. Ku
enın yanma ucunda bir bay

~~k sallanan bir direk dikilmiş· 
.:· ~nlaşılan bu direk denizden 
Ulubenin yerini tayin ettirebil· 
~ek için dikilmişti. Arkadaşnn 
8 
apı_Yı vurdu, uykulu bir ihtiyar 
essızce kapıyı açtı : 

- Kalinikta, ne istiyorsun? 
d' Po.lis ihtiyarı itti ve içeri gir
t 1• Bırinci bir salon masaları ve 
g~~Zfıhle bir kahve manzarası 
h 0 steriyordu. Buradan da, da • 
~ a Uf ak bir odaya geçiliyordu. 
\r u .. odada portatif bir karyola 
tı. e U~tünde boş bir şişenin ucu -
ia~ dıkilmiş bir mum yanan bir 

enı!e vardı. 
İhtiyar tekrarladı: 
- Ne istiyorsun? 
Poli . . . . k d :--... 

tı. s zıyaretımızın ma sa ı • 
~~anlattı. İhtiyar ya samimi ve 
G" ... u~ .da bize emniyet edeme • 
lt~gı ıçın, inleyerek uzun bir hi
ıı::Ye anlatmağa koyuldu. Yu • 
•in~ca söylediği için bir kelime-

1 anlamadım. 
llor-d Ne diyor? Diye yavaşça 

t·rn. 
id; Bu.rada esrar içilmediğini 
httrıa edıyor. Söylediğine. göre 
81.l :sı esrar kahvesi olsa koku-

UyUfurmuş. 
hı? Doğrudur, fakat ya koka. 

•e~u .sırada dışarıdan düdük: 
ıen erı ~eldi. Meğer devriye ge
Oto Pol~s~er yolun aşağısında 
•or tnobılı görmüşler, şoförü 
ille gıı:ya çekmişler ve nihayet 
hasseıe~i anlayarak kuıübeyi 
tab tnaga gelmişlerdi. Ellerinde 
ltadancaıarl~ içeri girdiler. Ar -
ler 3~lllı kendini t~mttı. Polis
ta e.ektrik lambalarım dıvarla· 
clıı~Virerek öteyi beriyi araştır• 

~kadaşnna: t 
Adam sende, dedim, bir 

başka yere gidelim. Burada bi- 1 de bilhassa itina ettiği bir şey 
ze iş yok. vardı. Bu şey burada söylenen 

- Nasıl istersen! dile göre bir çimbuki (c,:ubuk) 
Çıktrk. Bir makas kırmak idi Bu çubuk içi su dolu bir kah 

tehlikesi içinde taksi bu sefer ile iki kamışt~n ibaretti. Kamış 
bizi limana doğru götiiı dl.i \ e lardan birincisi ağızlık, diğeri 
arkadaşımın emri üzerine bir de ucundaki yuvarlak tenekede 
müddet rıhtımda gittikten sen- yanan tütün ve ateşlerle lüle va 
ra istasyon mahallesine saptı, zifes;ni görüyordu. Bu iki ka • 
ucundan dcmiryolu geçen kor - mı'"m ucları kabın içindeki su
kunç bir yola geldi. Burada oto ya sokulmuş bulunuyordu. 
mobilden indik. Yolu yaya ge!:· Çalgıcı birdenbire udunu ça • 
tik. Dcmiryolunun ötesinde bir larak şarkı söylemeğe başladı. 
kaç ağacın arkasında pencere Oradakiler hep birden: - Ka 
kanatları açı!t ufak bir ev görün b!, Kala! diye memnuniyetle 
dü. Evi ve a~açları koyu bir dı bağırıştılar. 
var çerçeveliyordu. Oraya doğ- Alçak ve dumanlı tavanın al
ru yürüdük, yaklaştığımız za • tında ud inlerken çalgıcının se
man kızgın bir köpek havladı. si de daha hazinleşiyordu. Bir 

- Korkmayın, geldik. Son • taraftan Sicilyalı çubuğun du • 
ra pencerenin camlarına doğru manlarmı etrafa savururken bir 
üç ufak taş attı. clclikanlı da, parma!.larını.":a eze 

Havlamalar kesildi. İçeriden rck, esrar hazrrl:ayordu: 
bir adam sokak kapısını açtı ve Polis alçc:.k s:sle : 
hiç bir şey sormadan biz~ i~e.ri - Bakınız, esrar onar gram-
alarak kapıyı kapadı. İçcrı gırın lık paketler içindedir, dedi. Her 
ce, bir meşalcnin aydınlı·~ cnda paket a~ağı yukarı üc çubuk dol 
bir çok kimseler gördü~{. Hep5i durur. Şimdi İsizhi~ ! diyerek 
çuvalların üstüne oturmuş, ga- size de uzatacaklar. Bu adettir. 
rip bir şekilde parlayan sabit Bazıları da İtalyanca Eviva! di 
bakışlarla bizi tetkik ediyorlar- ye bağırır. Siz de çekecek misi
dı. Bunlardan birinin elinde bir niz? 
ut vardı. Çalmak için, bizim yer - Tabii • 
almamızı bekliyor gibiydi. Sicilyalı çubuğu uzatırken a-

Buranm sahibi sık siyah saç- det olan kelimeyi söylemeği de 
h, rert çizgili, atmaca burunlu unutmadı. Dudağımı yaklaştı • 
bir Sicilyalı idi. Bu adamm. elin rarak bir nefes, ikinci bir nefes, 

üçüncü bir nefes çektim. En ya
kmiır ..:ıe bulunan birisi kokusu
na a ıamıyaraK, o ı:.suruge tu 

A N =======:... 

tulduğum bir sı;:-ada, ~nbuğu 
elimden kaptı, hır<\l .. bir nefes 
çekti. 

- lsizhia ! Diye bağrıştılar. 
Nefesi çektikten sonra adam 

kendisini yere bıraktı ve daha 
bana bir şey olmadığı halde o 
aptala döndü. 

Sicilyalının bana söyledi 
ufak bir nutuktan sonra arkada 
şrm: - Siz de uzanınız, rahat 
edersiniz, dedi. 

- Haydi canım f 
- Doğru yapmıyorsunuz, de 

meğe kalmadı. Başım döndü ve. 
yavaş yavaş kendimden geçtim. 
O ı~ ... ~.,..,. u s r"''lurn, {-nka.t esrar 
öyle kuvvetliydi ki, kemikleri -
me kar · ıztırap duydum. Her 

sertleşti. Udun sesini başka bir 

1 
dünyadan geliyormuş gibi işiti
yordum. Tam manasile dalga 
geçiyordum. Udun tellerinden 

gey bulandı, donuklaştı, anlaşıl
maz hele geldi. Başımdan vurul 
muşa döndüm ve o zaman anJa
dım ki, (mastor) olmuştum. 

- Bir şey değil, durunuz sı • 
ze bir portakaJ soyayım: Bun -
dan iyi panzehir olmaz. 

Bununla beraber vücudüm 

yayılan ses içimde uzadıkça uza 
yordu. Bir aralık gözümü açtım. 
Dıvardaki 1 ' ...... . -,, AkropoJ 
resmi gö ... .ıeser gibi 
göründü. . .. ..ı.ı portakaldan 
bir kaç dilim yedim ve nihavct 
ayağa kalktım. Artık gitmek İs· 
teyordum. Dışarıda köpek öyle 
acı havladı ki, hep birden durak 
ladık. 

Sicilyalı: - Durunuz, baka • 

g • 5 - 935 

yrm. Dedi. 
Bıraz sonnı k,.,' ı' a'· :ı ~ .. - · ': 

geldi. Çalgıcı ne oldu~ nu H.r
du. Gülerek anJattı: meğer b.r 
esrar kaçakçısı bizim ötcmob:li 
görmüş, gecenin bu saatinde bu 
nu hayırlı görmemis, esrarkeşle 
re haber venneğe gelmiş. 

- Polisin baskm yapacaö-ım 
sanıyor zavallı ... Ded'm ki :"G.t 
rahat uyu ... Ve kim'"eyi rnh~t . 
sız etme! Polis belki ctr~(ımı ?.
?a dolaşıyor ama, ha ·~t •1 
ılk defa korkm uyor "c ı:- • 1 .> • 
rum,, 

Arkad2şLıı homur ı~n •1: 

- Elbette. 
.. O da gülüyordu ama bu &ülü
şu yalandı ... 
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ECZANELER 
HASTANELER 
i T F A 1 Y E V. S. 

Bugün k U da (Garih), Taksımde Mis sokağın
da (Limonciyan), Kurtuluşta (Kur • 

P r O gram tuluş). Eyüpte (Hikmet) eczaneleri. 

lstanbul 
17 30 1 k 1 de , On ve siteden na 

ı.: ·ı r > vı E t n :r.kurt, 18,30 
S:ıhne mu ık pi.ık, J 9,30 Haberler, l 9.40 
t usah e Yu .ıf Zıya O tac;, 20 Saglık 
ve soys 1 b k nlı[!ı namm:ı konfer n , 
Profe r S vket ulh (Sut çocukları ve 

ı k cuklard o ulcn bır kem k ha.,; 
t t ı Rah tıs), 20,30 Ay t ngo orkestrası, 
21 15 Son h her er, borsalar, 21 30 Radyo 
or e tr sı, 22 R dyo c \C t ngo orkes· 
tr:ı.lan. 

Moskova 
175 Khz. 1724 m. 

1 30: Parti yayımı 18 30 · Kı ı1 orduycl 
j t k ve spor. Kon er. 19.30: Kolk-
h ra populer ş rkıl r. 22· Alm nca ya. 
yun. 23 05: Fran ı:ı:ca. 24 05: İspanyolca. 

Yo.cu müracaat 
yerleri 

Deniz Yolları acentesi T e
lcfon 
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 

Bükreş " Liman 
hareketleri 

823 Khz 364 m. W 

13 15: G "ndu:r. pt•k yayımı 18: Rııdvo 
sal n orkestrası 19· Duyumlar. 19 15: 
K n dev IJ\I 19 50 K nfcrans 2 .35: 
Dukrcş opera md n n:ıkıl, duyumlar • 

Prag 
638 Khz. 437 m. 

18 45: Almanca şarkılı program. 19 5~: 
J>I k. duyum ar. 20 ıo · : Pi k 20 30: Hafıf 
mu ki. 21: "Kaybolan mektup,. adlı pıyes. 
2 : J>I k 23: Duyumldr. 23 15: Radyo 
'alon orke trası. 

Budapeşte 
545 Khz. 550 m. 

ıs ~S Çin ene musik si. 19 25 Ders, 19 
55: İtalyan ~rkıları. 20 40• So:r.ler. 21.15: 
O 23 20: Duyumlar. 23.40: Spor. 
24.10: Cazband. 

Beri in 
841 Khz. 357 m. 

20 20 Busoni suiti .20.40 Duyumlar, 21 
15 Musıkılı skeç. 22: Vals mus k si. 23: 
Du 1 r. 23 30: Val lara devam. 24: Ye
nı mus ki. 

Belgrad 
686 Khz. 437 m. 

20 30· Ulusal yayını 21: Piy no konse
ri ı O; K rışık yayım. 23: Duyumlar. 
2 5: Kon er n klı. 23 45: D ns plakla· 
n. 

Varşova 

223 Khz. 1345 m. 

19: Ş rkıl r, so ll"r, plak, sozlcr 20 35: 
P' no kon en. ktu l te 21 : Şarkılar ve 
d n ar. 21 45: Duyumlar, k nfcrans, 22: 
S k konser. 23: Reklamlar 23.15: 
Dau • ıozler. 24 05: Dans pli.klan. 

Dün limanımıza gelen vapurlar 
şunlardır: 

Mersinden: (Dumlupınar) 
Bandırmadan: (Antalya) 
lzmitten: (Kocaeli) 
Mudanyadan: (Saadet) 

Dün limanımızdan şu vapurlar ~it-
miştir: 

Karabigaya: (Kemal) 
Ayvalıga: (Bandırma) 
lzmite: (Ayten) 
Bartına: (Antalya) 
Mudanyaya: (Asya) 
Akdenize: (Egitto) 
Karadenize: (Dacia) ve (Mameli) 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge-
lecektir: 

Bandırmadan: (Gülnihal) 
lzmitten: (Ayten) 
Mudanyadan: (Asya) 
Karadenizden: (Karadeniz) 
Ayvalıktan: (Mersin) 
Akdcnizden: (Albono) 

E:.::ün limanımızdan gidecek va -
pur. r şunlardır: 

Bandırmaya: (Saadet) 
Karadenize: (Cümhuriyet) 
Mudanyaya: (P.-art:n) 
lmroza: (Tayyar) 
lzmire: {Sakarya) 
Izmite: (Kocaeli) 
Akdcnize: (Plisna) 
Karadenize: (Albano) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Birinci münakasası feshedilen ve muhammen bede
lile mıktan aşağıda yazılı karpit 20-5-935 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040,625 liralık muvakkat 
teminat vermele i ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
kanunun Dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına dair Beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde ve An
karada Malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. ( 2362) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira 

Karpit 75 Ton 13875 
3385 

Hayvan yemi olan Fi adındaki hububat 5-5-935 tari
hinden itibaren D. D./9 numaralı zahire tarifesine ithal 
e<li1miştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
3433 (2391) 

D D./9 numaralı zahire tarifesinin elli bin tondan 
fazla nakliyata ve ecnebi memleketlere ihraç edilen za
hirelere ikramiye verilmesi hakkındaki 6, 7 ve 8 inci 
maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden itibaren lağvedil
miştir. Bu tarihten itibaren Haydarpaşa, Derince, İz· 
mit, Samsun, İzmir. Bandırma ve Mersin istasyonlariyle 
cenup Demiryolları veya bunun ilerisindeki diğer ec
nebi memleket demiryo11an . istasyonlarına mürettep 
arpa, yulaf ve çavdar nakliyatına F baremi üzerinden 
şu suretle tenzilat yapılacaktır. 200 Km. dahilindeki 
nakliyata o/o 20, 20 l den 400 Km. dahilindeki nakliyata 
ton başına en aşağı 444 kuruş ücret alınmak şartiyle 
'fo 25, 401 den 600 Km. ye kadar nakliyata ton başı
na en aşağı 726 kuruş ücret alınmak şartiyle %30 ve 
600 Km. den fazla mesafelerde yapılacak nakliyata da 
ton başına en aşağı 909 kuruş alınmak şartiyle o/o 40 
tenzilat yapılacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü
:·acaat edilmelidir. ( 2 392) 3434 

Beher tonunun FOB fabrika teslim muhammen bede
li 22,50 lira olan 3.500 tarı sun'i Portland çimentosu 
221\1ayıs 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usu1ile Ankarada İdare binasında satın ahnacakdır. 

1 EVKAF MUDIRIYETl 

Altıncı Vakıf Hanı Kirallkdır 
Galata Rıhtımında Mumhane caddesinde eski A 

yan hanı namile tanınmış 20 No. altıncı Vakıf Han 
limi tarihinden itibaren üç sene için kiraya verilmek · 
re açık arttırmaya konmuşdur. İstekliler 20-5-935 
zartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyeti 
Varidat Kalemine gelmeleri. (2471) 

Değeri 
L. K. 

860 65 

300 00 

Pey parası 
L. K. 
64 50 

22 00 

450 00 33 75 

250 00 18 75 

Beyoğ'lunda Panga1tıda Elrr::ıq 
caddesinde 56. 58 sayılı ve 4 
metı e murabbamda olan arsa 
bü ti.ın\i. ( 2 1 9) 
Süleymaniyede Tiryaki Çarşı 

da 4 ı sayılı dükkanın bütiinü. 
(10132 

Çcıkmakcılarda Büyük Yt:nil 
orta katda 38 sayılı odanın lıti 
nu. ( 2928) 
Çenberlitaşda Molla Fenari 
hallesinde Vezir han alt katda 
:'ay1lı odanın bütünü. ( 5 5 29) 

2070 00 155 25 Sultanahmcd•de Üçler mahaJI 
sinde Tapu İdaresi sırasmd:ı 
kilitaşa bakan 207 metre mur 
bamda o]an Üçler camii arsası 
bütünü. ( 841) 

700 00 52 50 Yenibahçede Arpa Emini mah 
lesinde 86 metre murabbaında 
lan Arpa Emini Mustafa E. c 
arsasının bütünü. (829) 

438 00 32 85 Edirnekapıda Hacı Muhiddin 
hallesinde Acıçeşme sokağıı 

eski 45, 4 7 yeni 41 sayılı 84 m 
re murabbamda olan arsanın 
tünü. (5321) 

345 00 25 88 Kasımpaşada Nalıncı Hasan 
hallesinde 132 metre mllt abba 
da olan yanık Nalıncı Hasan 

mii arsasının bütünü. (279) 
Yukarıda yazılı özelgeler 3-6-935 günlemecine ra 

foyan pazartesi saat 1 5 de pa~arlıkla satılacağından 
teklilerin belli tarihden evvel yüzde 7,5 pey paralar 
beraber Mahlfılat Kalemine gelmeleri. ( 24 7 3) 

Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyete aid maçunamn bazı aksamının tam' 

Viyana 

Bu işe girmek isteyenlerin 518 7 ,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni maniler! 

--~-..-...~...L.~.L..J1LJa+--r1rt:rtnu11ıam6•rTb acın vcytiınıann:; ve cCAnilCt 1111 aynrgnn ~-. -•• -••-ae11;.-..a•"'J"' .&•U•J.ı&a~ 

59 tthz 507 m. 

20: Duyumlar 20 20: Reportaj (Kımya 
] boratuvarmd:ın) 21 : Koro kon en. 21.45 
O esıra 22 45: Soıl er 23: Duyuml r. 
23 10: Sıya 1 tıcn ret duyumları 23.20 : 
Yeni Vıy na operet parçalarL Sozler .. 
24.4S D ns. 

latanbul itf"iyeai 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üskiidar İtfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bak•rköy, Büyükdere, 
P a r i s Paıabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar-

saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler 390 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmakdadır.(2435) 

3438 

180 Khz. 1648 m. tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı- • • f 
nalı m;ntakaları için telefon ~ant~a: SUMER BANK • 

21.45: Radvo orkestrnsı. 22 30: Duyum- lındakı memura (yangın) kelımesını 8 oıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~İİİİİıılİİôiiiıiııılii!ı 
1 r 22 45: Romen mu ıkısı. 23 30: Hava 1 k k f d' ı 1 
r poru 2345• H fıf mu kı. ıöyeme A i ır. • Bakırköy bez fabrikası müdür:ü§Ondenı 

Sinema 1 ar O Hastc~ne adresferı Fabr kamız ihtisas mektebinde den ve fabrıkada ameli tecrüb 
T i a t r 0 1 a ~ ve T e 1efon1 arı görerek yeti mek ve talım müdddi hit•mında liyakatl~rine rl>re bir 

Y CerTahpaşa hastanesi. Cer- tecrübe Öğr nmiş işçi olarak Sümf'r Bank'ın Bez fabrıka1arında ça-
lı' Saray : (Unutulmuş Seulo- rahpaşa 21693 lıştırı mak ü:ırf' 150 talt>be alınarakbr. 

ni) ve ( Libclay) Zeynep Kamil hastanesi. Dokı ma Vf' iplik Ş\ bPlt>rinde yetiştiri1f'cf'k olan bu ta-
:t: Türk: (Patron ol aydım) Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün lf'b•den: A -- Dokuma şub .. sine alınacak olanların aakerlik hızmet-

ve (Bir gönül böyle avlandı) doğumu caddesi 60179 lerini Ha etmişo lmaları lazımdır. 
Haseki kadınlar hastanesi. B -- iplik şı.:buin df' yf'tiştirilt~rek talebenin kabulü için asga-* Sümer: (Kanun Muhahzı) k d 2 A saray Haseki ca . 32 4551 ri yaş 16 dir. 

ve (Yataklı vagon cilveleri) B .ı:.ı z··kA h t • eyoıs u u ur as aneM. Kabul rdilPct>k talt>bt>ye hn gün fabrikara iki defa yrmek * Melek: (Gizli Sevda) ve Firuzağa 43341 
(Sevda Gecesi) Gülhane hasta'lesi. Gülhane 20510 vu lec-k vr bir aylık bir tec-rüb den sonra fabrika idarf'ainin takdır 

t · I ) Kuduz hr.stanesi. Çapa 2214ı edeceği bır üc-rf't verı mryr başlanacaktır. ıst kliler Fabrıka idare-* pek: ('I'unç vücut ar ve 
Emra~ı akliye ve asabiye 'Iİnf' müraraat Pdrb lirler. 

(Dr. l adüsün vaç;İyl'tn mesi) h:tsta.,f'sİ. Bak rköy Reşa- • _ _.. ________ _...._.....,,..._ıoİiııı!-..... ____ iiiiıi-..-...-_...__, • 
* Tan: ( Ckmekçi Kadın) ve cHve k·~lası 16 60 

(Çardas Füristin) F.tfal hastanesi Ş'şli 42426 
* Hale (Üsküdar) : (Zuzu) Hwdarpaşa Nümune haa-

ve (Dünya havadisleri) tıtnesi 60107 

* Elham a: {lttiham ediyo-
fstanbul ıkinci icra memurlıığun

rum) ve (Bir çiçek iki böcek) * Süreyya: (Sokak Çiçeği) dan : Bir borçtan dolayi hacz altına 
* Alemdar: (Gece yarısı ku- alınıp paraya çevrilmesine karar ve

lübü) ve ( Kadm asla unutmaz) rilen hane eşyası Bevoğlunda mC'ktep 

* Milli: (Casus Katil), (Çin 
Esrarı). 

• HilAl: (ltto) ve (Kazaklar) 

sokağında 46 sayılı evde 13 mayıs 

935 pazartesi günii saat 12 den 13 çc 

kadar 2 inci açık arttırma ile rotılaca-

* Şık: (Leblebici Horhor A- ğından taliplerin belli gün ve saatin-

ğa). ( Ma/ek Milyoner). de mahallinde hazır bulunacak me-

* Asva: (Ekmekçi kadm) 
• Al rnznr: ( llortlayan Mum

ya). 
• Yıldız (Tango/ita), rumca 

(TPlcfoncu Kız). 
* Glorya: (Karyoka) 

muruna müracaatları 934-434 dosya 
numarasile ilan olunur. (11313) 

:.r 1111111111111111111111111111!1111111111 ııo; 

~ Deniz yolları ~ -E iŞLETMESi E 
o N ö b e t ç i E Acenteleri: Kara köy Köprübaşı E 

Eczane ı er = Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdar- = 
------ §111111 zade Han. Tel. 22740 111111§ 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar- -- Trabzon yolu == 
d r: Emınönunde (Mehmet K<lzım) 
D van}O unda (Esad), Kumkapıda E CUMHURİYET vapuru 9 Ma- :E 
(Bek s), Zeyr kte (Hasan Hulüsi) =-- yıs PERŞEJv.BE cninü saat 20de E_ 
S hzad da (Asaf). Aksarayda r 
(Etem Pc tev). Samatyada (Rıdvan) : Hopa'ya kadar. "2443,, "3465.,: 
Ş bre nınde (N ıım). Karagtim· : -: 
rukte (Su d), B kırkoyunde (Mer. ~ Mersin yolu ; 
k z). 'Fenerde (Vıtalı). llaskoyde E KONYA vapuru 10 Mayıs E 
(H Ik), K ımpa da (M rkcz). Mo d M 
<l da (S hhat). Pazaryolunda (Rifat : CUMA günü saat 11 e er- : 
)iuht r). K raköyde Okçumusa cad- E sin'e kadar. "2444,, "3466,. E 
desınde (Asrı lttihad), Kumbaracı- ~lllllllllllllllllllllUllUlllllUUllİl. 

lstanbul Har·ci Askeri 
Kıtaat. ilanları 

1 - Bir metresinin talı 
min edilen fiatı 36 kuruş o 
lan 70000 metre minder kı 
lıflığı bez kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 Mayıs 
935 cumartesi günü saat 11 
dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
1890 liradır. 

4 - Şartnamesini 166 
kuruşa almak isteyenler her 
gün öğleden sonra komis
yona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi
nat mektubu veya mak 
buzlariyle kanunun 2,3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mek 
tuplarım ihale saatinden bir 
saat evve] Ankar?da M. M 
V. Satma]ma komisyonuna 
vermeleri. ( 214 9) 

3253 

Düzce icra memurluğundan : Bır 

horçtan dolayı paraya çevrilt"cek 3R:\ 

denkde 16729 kilo V<" beher kilosu 12 
huçıık kuruş kıymetli tiitiin 15 Ma
yıs 935 çarşamha günii saat t 4 de 
Düzce icrasında satılacaktır. Ya· 
pılan artırma ikincidir .Tal plerin ve 

daha ziyade malumat almak isteyen-

!erin 935-43 numara ile Dil:r.ce icra-

Rtna müracaattan ve istc-klilerin satış 
günü hazır bulunmaları ilin olunur. 

(11310) 

f ııtanhul 4 ncü icra memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi hacız altı· 

na alınıp paraya çevrilmesine karar 
verilen Galatacla Tophaneye ~iden 
tramvay caddesinde Adalar rakısı fab 
rikasının Genel Alat ve edevatı 12 
Mayıs 935 pa7.ar 1ıtünU saat 10 dan 
t 2 y<' kadar adı geçen fabrika içinde 
valmz mezkur atat ve edevattan rakı 
kazanı inhisarlar kanununa tabi tutul 
mak sartile açık arttırma ile satıla· 
cakları ve gene aynı borç için paraya 
çevrilmesine karar verilen SOO lira 
kıymetinde bir tane kapalı Fort kam· 
yoneti de gene 12 Mayıs 935 pauı 
ızünü saat 13 den 14 c kadar Bcyoğ 
hında Melek Sineması aralığınd.ılu 

Beyoğlu adlı ızarajda açık arttırma i
le satılacağından taliplerin her iki 
satıs yerinde belli gün ve saatlarında 
hazır bulunacak satıs memurumuı:s 
müracaatları 935-483 doıva No sile 
ilan olunur. 'c11312) 

13 kuruştur. 
İhale 20 Mayıs 935 pazartesi saat 10,30 dadır. Şer 

ti anlamak üzere İdare Şefliğine ve eksiltmeye girece 
terinde yevmi mezkurda Komisyona müracaatları il 
o!unur. ( 2497) 

Askeri Fabrikalar Satınalma K 
misyonundan 
Dumansız av barutları için aşağıda yazılı 2181 4 ad 

teneke kutu mübayaa edilecektir. Taliplerin nümunele 
görüp pazarlığa girmek iizere 16 Mayıs 935 perşem 
günü !;aat 14 de Bakırköy barut fabrikasında satınaln 
komisyonuna müracaatları. (2438) 

Adet 
15560 
6254 --

21814 

100 gramlık kutu 
200 

" " 

Riyaziye - Lisan · Fizik ve İkmal Dersleri 
Türkçe- - Almanca · Fransızca - İngilizce İtalyanca, Çeubcr•i
taş'ın karşısındaki Lisan dersanesinde çok esaslı öğrctilı vur. 

Müdürü : ZiY A. 

Beyoğlu tahakkuk müdürlüğünde 
Ad• · lşi Muame 

Adı esi sen 
------

l!;mai1 Hakkı Komisyoncu Galata Bosfor Han 93 .. ,, ., ., ,, 
Ahmet Riiştü Komisyoncu Galata Havyar Han 

Dizdaroğlu 
Habip 
Jod Kumaki 

No. 28 93 

Kahveci Balık pazarı 50 1 2 Q3 l 
Komisyoncu Galatada Kara Mustafa 

Paşa solcıl< Faliı o 9 2 J 
Han 118 3 

Ad.lan ve işleri yukarrcla yazılı kazanç vergisi müke 
Jeflerı Galata Maliye şubesine 931 senesi Martında ve 
nikleri 930 yılına ait beyannameleri defterlerile karş 
taştırılrnası için hesap miitehassısları kendilerini göstcı 
rniş oldukları tüccari ve zati yuvalarında aranılmışsad 
bulunarnadıkları ve kendilerinden sığlık verenler olm 
dığı İçin beyannamelerinin sıhhatlerini tevsik etmek k 
oil olnıamıştrr Kazanç kanununun 86 ıncı maddesıni 
Je1aletile hukuk usulü muh:ıkemeleri kanunu mucibın 
ce kendilerini 11 gün içinde hesap vermek için Galat 
MaH:ve tahakkuk dairesine müracaatları aksi halde ke 
dilerine resen tarhiyat yapılacağı ilan olunur. (2482) 
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2 ve 20 korftor1Men1c amb•l•ll1rda bul"nur. 

Ambalaj t1e lcornprirnelerin Üzerinde halis· 

liOI" tlmstH olan (1' merlcHını ırıyıntı 
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Şık giyinmek isteyenler! 

NEOTROPiN - Schering için 
S. •• L M. Bakanbtınca ihtif ... klfi itbal .aOeaadeli •erildi

tlndea btr ecune4•a aramlabileoeti MUHTKREM DOKTORLARIN 
naun dikkatine anedilir. 

kherl11g • Kahlbaum A. a. ••lln 
TOrklye mlm•tillftlt 1.tanbul Y tnl po.tane arku1 imar Han kat 2 

inhisarlar lstanbul Baş Müdürlü· 
ğünden: 
İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü bu mayıs nlhaye. 

tinde bitiyor.Yenilemek aerektir.Huiranın birine kadar 
tezkeresini yenilemiyerek içki satanlar kanunen ceza 
görürler. 

Kolaylık olmak için Beyoilu satıcılanna Mayısm 
onundan yirmi ikisine ve İstanbul ve diğer mahaller sa
tıc~ann~ d~ ~ayısın yirmi ikisinden sonuna kadar gün 
tayın edılmıştır. Son günlere bırakılmıyarak vaktinde 
müracaat etmelerini rica ederis. 

Gelecek bayiler nüfus tezkereleriyle •ki tezkerelerini 
ve ikiıer adet fotoğ'rafmı beraber ıetirmelidir. (2228) 

3408 

Elbiselerin izi 
SÜMER BANK 

Beyoilu 

Yerli Mallar Pazarı 
nda 

--- -- -

ROTBART.SUPERFIN 

POATS:ÖYÜNÜZK 
SANDl~lNIZOA 
vt:YA~UT 
lc:..IQALlie 
t(.ASANIZDA 
SAKLADIGIN iZ. 
PARAOIR1 

F'Ak'AT 
BANl(At-llZA 
YA.'T'IQ.Dl~INl Z 

PAQA 
r:'Ai'Z 

CiETIAIR. 
Oı 

CANLI PARADIR 
. -
t• .. 

• 

WOLANTSl BANK' ONi ~ 
kAAAICOV PALAS - AL.AL;MCI MAN 

Umumi neırtyat ve ya!'I işleri MtldUrU 
Etf!m izzet BENiCE 

Gazetecilik •e matbaacılık T. A. $lrketl, lstanbut, Ankaracada 
desi, 100.- Buıldıit yer: TAN matbaası 
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ASAN MÜST ZARA Ti 
"' 

ANKARA• ISTANB'UL BEYOGLU 
Tıbbi Müstahzarat 

Hasan Kuvvet Şurubu küçük 60 
,, ,, ,. orta 100 
,, " ,, büyük 150 
,, ,, ,. en büyük 250 

H<tsan Öksürük Pastilleri 30 

Kolonya ve Losyonlar 
Hasan Levantalan 

( Küçük çep şişesi 1 /24 litre 25 
( Cep şişesi 1/16 ,. 40 
( Küçük 1/8 ,, 70 

Hasan ko-( Orta 1/4 ,, 130 
( Düz büyük şişelerde ı /3 ,, 150 

lonyası ve ( Büyük 1/2 ,, 250 
( " 1 " 500 

Losyon- ( Kilo ile 500 
(Cam kapaklı şişeler 1/8 ,, 130 

ları ( ,, ,, ., \/4 ,, 200 
( " " ,, 1 /2 ,, 300 

Nesrin Kokulu Kolonyası 1 /8 litre 35 
" " " 1 4 " 60 
" " " 1 ı 2 " 100 
,, ,, ,, 1 ,, 2CO 
,, ,, ,, Açık litre ite 250 
,, ,, ,, Cam kııpaklı ş şcler 1/8 litre 80 
,, ,, ,, it ,, ,, 1/4 ,, 130 
" " ,, .. .. ,. 1/2 ,, 200 

l<okulu Sabunlar 
Hasan Tuvalet Sabunları 

,, 
,, " " ,. ,, ,, 

" '' ,, 
Ha!:an Gliserin Sabunu 

,, " 
,, 

" " " ,, ,, " 
Hasan Tıbbi Sabunları 

küçiik 
orta 
büyük 
Lüks küçük 
büyük 

orta 
büyük 
lüks 

,, Alaminum sabunluk kutusu 

Pudra ve Sürmefer 
Hasan Pudrası kadınlar için küçük kutu 

" " " 
., orta kutu 

10 
15 
25 
25 
35 
10 
15 
20 
30 
20 
15 

30 
50 

Tıraş Levazımatı 
Hasan Tıraş Sabunu kutusuz 

,., 11 ,, kutulu 

" .. ,, Kremi kutulu 

20 

25 

30 

4.1 Hasan Tıraş Bıçakları 1 O aded 

Hasan Tıraş Bıçakları 1 aded 5 

Çiçek, gülsuyu ve yağlan 

Hasan Çiçeksuyu 

,. " 

" ,, 
Hasan Gülsuyu 

., ,. 
,, ,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

' 1/4 litre 40 

1/2 ,, 50 

1 " 60 

1/4 " 40 

1/2 " 50 
1 

" 60 

Hasan Gülyağı ve Nereli 1 gramlık 50 

,, ,, ,, 2 " 90 

,, ,, ,, 5 ,, 20Cr 

,, " 

" 
" 
" 

10 

15 

,, 

Diş Müstahzaratı 

Hasan Diş Macunu Dantos 
,, ., Suyu 
,, n 

n " " 

orta 

büyük 

Hasan Diş Fırçaları gayet sert ve sıhhi 

u ,, ,, ., 

'' ·" " 
,, 

it ,, " ,, 
,, .. " ,, 
" " " " 

n ,. 

,, ,, 
,, .. 
., " 
" .. 

u u > .. 
"'u ... :; 

.,!g ::ı 

.:ıı: >. 
:J · :ı 
U...Q 
o 

Uo 

375 
550 

20 
31 

60 

100 

17 

2ô 
3 ~ 
4~ 
6(' 

" .. " .. büyük - '.S --ı~~~-~""-
Ilasan Tıra~ Pudrası erkekler için küçi.ık kutu 15 

JJ ,, tJ 

70 
95 

,, ,, ., ,, ,, orta ,, 25 

,, ,, " ,, .. büyük " 40 
Hasan Talk çocuk Pudrası teneke kutu 20 

,, ,, ,, ,, paket 1 O 
,, ,, pudrası 500 gram kutu 40 
,, Sürmesi sürmcdenlikle 25 
,, Sürme lüks sürmedenlikle büyük 40 

Krem ve Brivantin~er 
Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Briyantini 

" " ,, " ,, 
" " 
" " ,, ,, 

" " 

likid 
goma ar gen ti na 

,, ,, orta 
" ,, büy~'k 
,, 
., 

lüks 

likid kücük 
,, büyük 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
75 
50 
75 

100 

Saç Suyu ve Sabunları 

Hasan Toz Şampuanı 

,, Likid Şampuanı 

Hasan Saç Sabunu 

" 
,, ,, küçük 

10 

50 

50 
25 

Hasan Trihofit saç suyu 125 

Hasan saç ve elbise fırçalan çok mükemmel 90 

" ,, ., " il tt 125 

" ,, ,, ., 
,, ,, ,, 
" ,, " 
" " 

,, ,, 

,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, 

" 
., 

140 

150 

175 
22.5 

Nefis Yağlar 
Hasan Tert!yağı kilosu 160 

,, Zeytinyağı nümunelik şişe lO 
,. ,. 100 gram :?5 

Haı:an Zeytinyağı 1/4 Kg. 4l 
,, " 1/2 ., 5(., 
,, ,, l ,, 75 
" " 2 .. t 25 
,, ,, 6 Kg.tenrkesi1e 100 
,, ,, 1 7 ,, ,, 9CG 

Hasan Fıstık özü yağı küçük 7 5 
,, ,, ., ., orta 125 
,, ,, ,, ., büvük 2oc 

Hasan Pararın yağı kü~uk Mu:.lı.I ve Muleyyin 5C 

,, " ., biiyük 7: 
Hasan Hindynğı halis 25 Gr. 20 

" " ., 50 " 2!> 
Hasan Badcmyağı şişe 30 

,, ,, ,, orta 50 
,, ,, ,, büyük 250 gr. 80 
,, ,, .. acı küçük 40 
,, " " ,, büyük 60 

Hasan Gliserin ufak s:se 10 
Hasan Bahkyağı ' · 1/4 Kg. 40 

,, " 1/2 ,, 60 
" " 1 .. 100 
,, " 2 " 175 

Glüten an1ulatı 

Hasan Glüten Ekmeği 35 
,, ,, Gevreği 60 
,, Bademli Glüten E1mıeği 60 
,, Glüten Ma':arna ... ı 1/2 Kg. 60 
,, ,, Unu 1/2 ., 60 
,, ,, Şehriyesi 1 / 2 ,, 60 

Hasan Diyabetik Çikolatası \ 25 
,, ,, ,, Kg. 450 
,, ,, Şekeri 50 Gr. 40 
,, " ,, 100 ,, 70 

Hasan Tuzsuz Ekmeği 40 
,, Çavdar Ekmeği 20 
,, Berekfafst 1 /2 Kg. 12 5 
, ' " en-o;,... " " • 

" ,, kutu 30 

1-taşaratı ve F are~eri 

öf düı en 
Fayda Hasan 

,, ,, 

" " 
'' ,, 
,, n 

,, 

" 

1/ 4 
1/ 2 
1 
6 

' litre 

" ,, 
" 

30 
50 
80 

350 

büyük amba15j<la safi{ kilosu 70 
Pompa 100 

., il 60 
Far Hasan Fare Şehir Macunu 2~ 

,, ,, ,, ,, Buğday 25 
Hasan Fare Zehirleri ikisi bir arada 40 

Ozlü Hububat Unları 
Hasan Pirinç özü unu 

,, Buğday öıü unu 
,, İrmik özü unu 

" Patates özü unu 

" 
Arpa ,, ,, 

" Türlü 
" " 

Mercimek ,, ,, " 

250 Gr. 

" 

(Ararot) 
,, 

" 

l5 
25 
25 
2.5 
25 
25 
25 

,, 
,, 

Bezelye ,, 
B. mısır ,, ,, 

" 25 
,, (Kornflavur) 25 

,, Çavdar ,, 
" 

,, Badem özlü unu 

,, Yulaf özlü unu 

,, 25 
35 

35 

,. Badem ve Yulaf öılii ıınları 500 60 

Hasan özlü unları büyük 500 gr 40 
o 

Muhtelif Müstahzarat 

Hasan Granto Prezervatif 1 aded 

" tı 
,, 6 ,. kutusu 

"' 
,. ,, 1 ,, ipekli 

,, " " 6 " ,, 

10 
50 

15 
75 

" 
Maimukattar o distile 1 kg. şişesile 20 

" 
., ,, ,, 2 kg.şişesile 35 

Hasan Gazoz Tozlan 1/4 Limonlu ve Mey 60 

vah 
,, ,, 1/2 

,, 1/1 
,, Karbonat paket 

Hasan Karbonatı 100 gram 

" ., 250 " 
,, 

" 500 " 
.. ,, 1 Kg. 

100 

175 
5 

10 
20 
35 
60 

Hasan Kinin Komprimeleri 0,25 15 
., u ,, 100 125 
., 

" 
" ., 
" 

,, 
,, ,, 
,, 
,, 

,, 
Tozu 

h 

,, 
" 

400 
5 Gr. 

15 
20 

,. 

" 

' 
400 
40 

80 
100 

Hasan Naftalin 250 gr. 7 ı ' 2 
,, ,, 500 ,, ıs 

,, .. 1 Kg. 30 
,, Bom opodoldok romatizma için 100 

,, 
,, 

" 
" ,, 

Nane Ruhu 
Melisa ruhu 
Karlsbad tuzu 

" 
,, 

" " 
Setliç 

Hasan Demirhindi özü 
,, ,, ,, 
" ,, 

orta 

büyük 

Hasan Hasta Derecesi gayet hassas 

50 
50 
30 
45 
60 
30 

40 

60 

100 

100 

• 

Zonguldak'da: 60 Yatakh 
Bir Hastahane inşası 
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Zongoldak kömür Havzası Amele Birliğinden: 
1 - Eks.ltmeye konulan iş: Zonguldağın Mitatpaşa mahallesi Elma

lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmış yataklı 

hastane binasıdır. 

Bir sene zarfında Adapazarından, Hendek, Düzce ve 
Bolu ile mülhakatlarma gönderilecek mamul tütün ve 
içkilerle fıçı içindeki mayiatın nakliyesi 20 yirmi gün 
müddetle münakasaya konmuşdur. Münakasaya girmek 
isteyenlerin şartname· ve mukavelenameyi görerek 

TÜRK ANONiM ŞiRKET IS-.DEN: 

Şirketimiz tarafından Avrapaya sigorta~ılık stajı yapmak üır 
gönderilecek memurların 21 Niııan 935 tarihinde yapılan im ihan 

neticesinde aşağıda isiml.:rı yazılı ist~klilerin muvaffak olduklar 

tesbit edilmıştir. 

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

gündür. 

pey sürmek üzere nihayet 1-6-935 tarihine müsadif çar- Bay Şadan Hakkı 
şamba günü saat 16 ya kadar İzmitte Kocaeli İnhisarlar •• Sadi Barlas t 1 

Başmüdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. .. Hikmet Veral ı 
3 - Eksiltme 22 Mayıs 935 Çarşamba günü saat onbeşte Zonguldakta Münakasa şartnamesi İnhisarlar um um M üd ii r1 üğii ~'-ş_b_u _t_a_li-pl_P_ri!'"'n_Ş_i r"'!'l<-t' t .... in~1~İz_t'_m'"'"""!"f--ra_C'""a_at_ıa_r_ı _ı_ü_:r:u_m_u_iı_a_n_o_ı"""u"""nu_r_ ....... o;;- • 

amele birliği binasında Birlik hastanesı ihale heyeti tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - M uakevele projesi 

Sevkiyat Şubesinde ve İzmit. Adapazarı, Bolu. Düzce • 
ve Hendek İnhisarlar İdarelerinde göri.ilebilir. (2395) Beyoğlu tahakkuk müdürlüğünden 

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

§<ırtnamesi. 
D _ Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve umum 

fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve pUinlar. 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zongu1dakta Amel~ 

Dirliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubes:nden alabilirler. 
{j - Eksiltme kapalı zarf usufüedir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

evvel birliğe bir makbuz mükabilinde tevdi edilmiş olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bedeli· 

nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu veyo Et· 

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

l 
A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrak. 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icabettireceği mali 

kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. • 
C - Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
t _ fhale kesbi kat'iyet ettiği zaman temfnat yuzae onoeşe çııtanıa-

l cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 3391 

1 - Sartname ve planları mucibince Ankara Baş

Müdüriyetinde kurulacak (2500) lira muhammen be
delli Klimatizasyon tesisatı açık eksiltme suretile müna

kasaya konulmuşdur. 
2 - Şartname ve planlar 25 kuruş mukabilinde Ciba

lide Levazım ve Mübayaat Subesi Nakit Muhasipliğı 

veznesinden alınacakdır. 
3 - Eksiltme 24-6-935 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 14 de Cibalide Alım Satım Komisyonumuzda 
yapılacak dır. 

4 - Fiatsız teklifler şartnamenin 14 Hncü maddesi 
mucibince eksiltmeden on gün evvel Galata Tütün Fa b

rikalar Şubesine verilecekdir. 
5 - Eksiltmeye girecek olanların yüzde 7 buçuk mu· 

vakkat güvenme· paraları ve icabeden vesikalarile birlik
de tayin olunan günde Cibalide Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım KomisY.onuna müracaatları. (2480) 

İsmi İşi Ticaretgah Muanıele 
adresi sencsı 

Yordan Lazari- Komisyon Fermeneciler 1930 
. . Sarafi<lis 

dis ve şenkı culuk han 18-19 
N. Mayer ve şü- Tütün tica- Kara köy pa- 1930 - lC)~f 
rekası reti las ı 2 

Adlan ve işleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mü'{el-
leflcri Gaiata maliye şubesine verdikleri seneleri yukarı
da yrızıh beyannamelerini defterleri ile karşılaştırması 
i'>in hesap mütehassısları kendilerini göstermiş olduk\a
n ticari ve zati yuvalarında aram1şlarsada bulunma
dıkl<:ırından ve kendilerinden sağlık veren olmachğm<lan 
beyannamelerinin sihhatlerini tevsiketmek kabil olarr.a
mı<ştır. Kazanç kanununun 86 cı maddesi delaletile Hu
kuk Usulü muhakemeleri kanunu mücibince ve kazanç 
k<ınununun 4 ı ci maddesi mücibince kendilerini 15 gün 
içinde hesap vermek için Galata maliye tahakkuk daire
sine müracaatları aksi takdirde kendilerine resen tarhi·; 
yat yapılacağı ilan olunur. (2483) / 


