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Şc:.ıır bcr.en. 

8 uncude : An .ara muhabirlerimizin tele
fonl rı, mektupları - Ağaoğlu 
A mea ın m.ıknlesi - Felck'ın 
fL:r ı. 

4 üncude : Azız Hudayi Akdemirin " Biz
de c u uk,, adlı eseri. 

5 ine de : E kün muhab rlcrimizin tele
fonları, mc' tupları - Balkan 
ca et crımıı hul5.saları 
btcn al L"l "Kırmızı - siyah ,, 
nd ı romanının, Nurullah Ataç 
t::ır hnd:ın tercümesi. 

'J incide : Dunya ajansları - Siyast İc· 
m:ıl - Avrupa gazetelerinin 
h as::ılan. 

8 incide : El:onoını - Burhan Cahid'in 
rom nı. 

9 uncuda : S or. 
1 O uncuda: İzmir .. ayfas1 
11 ınc.dc: JJe:nlc et sayfası. 
12 ınc de: Nız med ·n Nazirin ''Fatih İs· 

t nbulu n ı1 aldı?,, tanhi tef
rı ı - Orh:m Selim.n hilri· 
ye ı - ''hı ıl s;enbcr,, adlı za
bı a rom:mı. 

13 ünc .. dcn 32 ıncı sayfaya kadar: Ka
dın • Moda - Çok gezen çok bilir - Na
sıl ya adılar, n Il yu scldiler? -Yuvamı· 
zı gu elle tirclım - Yarının büyükleri -
Guz 1 s n l:ır - 23 Nisan - Tarihin 
ı:'zlı 1: im a 'ı - Duyduklarımız, oku
du :larnnız - Radyo - Her gün biraz 
daha ı::ençlc elim. 

1\Imanyanın silah1anm~sile · 
ihfısıl olan vaziyet karşısında 
herkesin tekrar ettiği bır sı.al 

vardır: 

- 1914 yılına benzer bir va-
ziyet ısında mıyız? 

Ge c lcrde bir lngiliz <le\ Jet 
adamı da "1935 yılı 1914 yılına 
benzemeğe başladı" dedi. Eger 
bu sözlerden maksad, bir harbin 
arifesinde bulunduğumuza ima 
ise, bu kad"'r cür'et ve cesaretle 
kehanette bulunanlara söyliye-
cc!t sözümüz yoktur. Ancak, bu 
gun u i c i vaziyetin 1914 vı
lınd ki riyc:ı .. i vnziycttcn de fa~k
lı oldu unu söylemek isteriz. 
1914 yılınd:ı1d siyasi vaziyet ne 
i i? 1870 Fransa - Prusya mu ha. 
r sinden sonra Bismark tara
f an taki!:> edilen ittifak siya-
~ti, Avrupayı iki zümreye ayır

mı~tı. Evvelft Almanya, Avus
turya, İtalya ittifakı A vrupada 
Almanya ve müttefiklerine he
gemonya temin etti. Bu hege
monyaya karşı evvel§ Fransa -
Rusya ittifakı yapıldı. Bu, bir 
dereceye kadar muvazene te
min etmi.,e benziyordu. Fakat 
Almanya ve müttefikleri kllv
vetlesmekte devam ettiklerin -
den, İngiltere de bunlara ilti
hak etti. İl:i taraf arasında bir 
silfıh yarışı basladı. Her iki züm 
reye mensub olan devletler ara
sında sıkı bir tesanüd meydana 
geldi. Diri di.:erinin davasını be 
nimsedi. Fransa, Rusyamn Bal
kanlardaki davasına kendi da
vası imis gibi bakmağa başladı. 
Rusya da Fransamn Alsas-Lo
ren davasını kendi davası telak
ki etti. Bu tesanüd karşılıklı em 
niyet uyandırdı. Fransa, Rusya 
dan emin. Rusya, herhangi ka
rısık bir vaziyette Fransanın ne 
yolda hareket edeceğinden e
min. A vusturyanın dış sıyasası
nı ve bir dereceye kadar askeri 
teşkil5.tmı Berlin idare ediyor
du. 1914 yılında öyle bir vaziyet 
vardı ki, dünya karısacak olur
sa, her devlet yanında ve karşı
sında kimi göreceğini biliyordu. 
1~1.4 yazlllda devletlerin savaşa 
gırı<Jmelerine bu güven hissi a
mil olmuştur. 

Şimdiki vaziyet buna hiç ben 
.zemiyor. Avrupa, beynelmilel 
münasebetler bakımından. he
nüz oluş devrindedir. Kimse 
kimseye güvenemez. Bugün 
dost ve beraber zannedilen dev
letin, yarın karsı tarafa geçtiği 
görülüyor. Lehistan geçen se
neye kadar Fransa ile beraber
di. Ansızın Almanya tarafına 
geçti. Rusya ile Almanyanın a
rası iki sene evvelisine kadar 
tyl idi. Şimdi Rusva, Fransa ile 
beraber yürüyor, .Yugoslavra ""J 

Hala imam 
Nikahı Kıyanlar 

Ankara, 22 (Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Hükiimet Medeni ka
nun hükür ıılerine uymıyarak imam 
niki.hile gaıyri reımi ıurette evle
nenler ha'• .kında ciddi bir mücade· 
le açmak ve umumi tedbirler al
mak kara ı·ındadır. Bu cümleden ol
mak üzere Maliye Bakanlığı, dul ve 
yetim ır •aa§ı alan kadmlann bu 
tarzda e,,ıenmİf olduklan takdirde 
maatlarııı m keıilmeai için kanuni 
müeyyidcı ler konınaaı etrafında tet· 
k.ikat yaıııtırmaktadır. Tetkikat ik· 
mal edılıj ikten aonra lazon gelen 
kanunlar• a hükümler ilave edilmeıi 
Kaı:nuta31 a teklif edilecektir. 

======oı===================== 
nm va:dyetinden şüphe edenler 
vardır. 1 tal ya, Almanya ile dost 
idi. Şiındi mukad~e~a~mı kü~~k 
itilafa bağlamış gıbıdır. Bugun
kü sı}rasal hayatta tebellür et
miş b i.r vaziyet yoktur. Devlet
ler bi:ı-ibirine itimad edemiyor
lar. Bı:lr harb çıksa, kiminle yan
yana tyürüyecekleri, kiminle kar 
şı kaı:ışıya gelecekleri belli değil. 
Bunan içindir ki harbden sakı
myo rlar ve barış için en bü
yük ümid de vaziy_etteki bu 
müpbemliktedir". · \ 

... TAN 

Bir Vesika 

Almanya - Polonya 
Bir Tecavuz Karşısında Alman 
Askerleri Lehistan Toprakla
rındanSerÇeçe Geçebilecek 
Dünkü ajans telgraftan, ehemmi

yetli, diplomatik bir ~esikamn sure
tini verdiler. Bu vesıkada Alman
ya ile Lehistan arasında yapılmı~ 
bir mukavelenin hükümlerinden bah
sedilmektedir. Haber Lyon ~ehrin
de çıkan Salut-Public gazetesinde 
neşredilmiştir ve doğru olup olmadı
ğı şüphelidir. Telgraf şudur: 

Paris, 22 [A. A.] - İki yük
sek akid taraf, kendilerini ala -
kadar eden bilcümle arsıulusal 
meseleler için doğrudan doğru
ya istişare etmeyi ve filen teşri
ki mesaide bulunmayı taahhüt e
derler. 

Polonya, hariçte her hangi 
bir iş hakkında ancak Alman -
ya'mn reyi dahilinde karar ver
meyi taahhüt eder. 

Sebebiyet veıjJmeksizin vu
kubulacak her hangi bir te
cavüze kar§t kormak içinı her 

iki devlet askeri, mali ve ekono
mik kuvvetlerini birleştirecek -
uğradığı takdirde, diğeri ona 
yardım etmeği taahhüt eder. 
lerdir. Bunlardan biri taarruza 

Almanya şarktan veyahut 
ki şimali şarkiden gelecek bir 
tecavüze karşı koymak mecburi
yetinde kaldığı takdirde, Polon
ya, Alman ordularının kendi a
razisi . ü~eri n~en serbestçe geç
melerını temın edecektir. 

Almanya, Polonya hudutları
nın masuniyetini temin etmeyi 
taahhüt eder. 

Her iki devlet, ehemmiyete 
şayan görülecek her türlü e
konomik tedbirleri ve ezcüm
le müdafaa tedbirlerinin mües
siriyetini takviye eder mahiyet
te olanları müştereken almağı 
taahhüt ederler. 

Bulgar Kabinesi 

Kralın 
Fırkalara 
Zaferi 

[Sof ya hususi muhabirimiz 
bildiriyor:] 

Sofya, 22 [Telefonla]- Kr~l 
Boris, kabineyi sarayda sekız 
saat süren uzun müzakereler • 
den sonra pazar akşamı saat 
beşte Andre Toşef'e teşkil et -
tirmeğe muvaffak oldu. Bun -
dan sonra da, Bulgar milletine 
kendisinin ve bütün yeni nazır
ların imzalarile bir beyanname 
neşretti. 

130 bin basılan bu beyanna -
meler Bulgaristan içine tayya -
relerle dağıtıldı ve bütün sokak
lara yapıştırıldı. Beyannamele
ri, halk küme küme toplan.ırak 
okuyor. Beyannamenin hülasa
sı şudur: 

"Bulgar devletinin yaşayışın
da ileri atılan 19 mayıs 934 adı
mından kat'iyyen geriye dönül
miyecektir. 

"100 bin Bulgann kam ile te
meli atılan dinç Bulgar devleti, 
yeni hayatın şeraitine uyacak 
ve müşkül mese?eleri halledebi
lecek bir şekilde değiştirilecek
tir. 

Pahalılık 
Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği 

yer llürkçü dükl:anıdır, dt;rler. Bi:· 
de, Salyasını, Atinasını, Helgradı· 
nı, Bükreşini döne dolaşa nihayet 
lstanbula . meşhur Babıci'iyc, yani 
gazeteciliğe geldik. Geldik ama, 
ne diyeyim, galiba keşke gclmesey· 
dik ..• 

lki seneye yakın Sofyada, iki se· 
ne de Bükreşte kaldım. Bu s:rada 
birçok defalar Atinaya, Bclgrada 
gidip geldim. Saydığım bu dört şe· 
hirde uzun mildet yerleşıp yaşa -
dıktan _ .. nra, lstanbula relir gel
mez beı ilk carpan şey, hayatın 
bu fehirdeki akıl almaz, inanılmaz, 
tahammül olunmaz pahal:lığı ol• 
du. Vapurdan ayağımı rıhtıma a
tar atmaz, pahalılıll, bir akrep şek· 
ilni aldı, sülük gibi kesemi emme· 
ğe başladı. Valizimi verdim: Ha· 
mal pahalı; bindim, taksi pahalı; 
tuttum: Apartıman pahalı; yaktım 
elektrik pahalı, odun pahalı, gaz 
pahalı; içtim: süt pahalı; ycd01: 
Et pahalı, zerzevat pahalı; yıne 
bindim: Tramvay pahalı, Tünel pa
halı, vapur pahalı, tren pahalı, her 
fey, ama her şey pahalı, pahalı, pa· 
halı/ 

Hesap ettim: Sofyada yetmiş beş, 
Atinada yüz, Bclgradla Bükrcşte 
yüz yirmi beş liraya Paşa gibi ya
şıyan bir adamın, /stanbulda daha 
aşağı, yani Bay gibi bi.r yaşayış için 
en az üç yüz lira harcaması lazım! 
Niçin? Bilmiyoı Kontenjandan 

"Ekonomik vaziyetin çabuk mı, yoksa ihtikarı.. mı, yahut kon• 
canlandırılmasına çalışılacak, trolsuzluktan mı? Bılmeğe mec 
sefalete maruz olanlar koruna - bur değilim. Yalnız b:.liğim, gör~ 

düğüm bir §CY §U ki, ben görmiye
cak, milletin dahili intizamı sulh fi_ hoş, eskiden de böyle idi ya!
içinde temin olunacaktır. Yapı- Istanbulda yCJ§amak, yüz me:r• 
lacak bütün değişiklikler, hal yüksekliğe kurulmuş bir tel üzer.n-
tarafından tasdik edilen terr de perende atmak gibi kazalı bir 
yasasında, milli ananelerden e marifet halini almıştır. Ba1arabıle-
ordumuz tarafından büyü r ne aşkolsun! 
şevk ve ideaı sevgisi ile m a- Bükreşten Çtkmadan kaç ah· 

ıam evvel, sefarcttel kadaşlar-
faa edilen 19 may1.. t:• n - dan bir ikisi, bir ça okantada 
den ilham al~ · bize küçük bir ayn mcği ver· 

•· .ı.. aklardan usanmış 
olan mu1etımiz, memleketin te
rakkiyatı namına emin olabilir 
ki hiç bir geri harekete mü -
saade olunmıyacaktır. 

"Güzel Bulgar topraklan ü -
zerinde gençliğini Bulgarların 
kahramanca mücadeleleri ara -
sında geçirmiş, onların daha i -
teri günler görmesi arzusu ile 
yaşamış olan ben, benimle bera
ber Bulgar bayrağının etrafına 
toplanması için bütün ulusa hi
tap ediyorum. 

"Hükumetime yardnn et -
mekle memleketi daha parlak 
istikballere kavuşturacağız.,, 

Mahmud Necmeddin 

Yugoslavya ile 
Anlaşmak 

Meselesi 
[Anadolu Ajansı bildiriyor] 
Sof ya, 22 [ A. A.] - Kralın 

ar~ularının ifadesi gibi telakki 
e~ı~~n Toşef kabinesinin teşek
kulunde, kralm, fırkalar üzerin
de, nevima bir zafer ihraz eyle -
miş olduğuna işaret edilmekte
dir. Bu itibarla, yeni hükumetin 
bütün millet tarafından iyi kar
şılanacağı zannolunuyor. 

Bulgar - Yugoslav yakınlığı
nın en hararetli taraf tan sayı
lan B. Köse lvanof'un Dış işleri 
Bakanlığına geçmesi, bazı kom
şu devletlerin Bulgaristan 'm dış 
siyasası hakkındaki endişeleri
ni hassaten teskin edecek bir 
keyfiyet sayı1ıyor. 

Papulas Olüm 
Cezasına Çarpıldı 

[Atina muhabirimizin 
telefon haberi S incide] 

..-ıu: 

diler. Yedi kişiydik. emmcl ye· 
dik, bir kaç şi§e şarap tik, en tat
lı Romen tancolarını dinlcdik,ve çı· 
karken, altı yüz ley - kara bor -
sa larkile beş liral - verdik. Bu
raya geldikten bir hafta sonra da, 
bir saylav arkadaşım, Bahçeli, 
cazlı, temizce bir lokantaya ça • 
ğırdı. Dört kişi idik. Biraz rakı, 
biraz meze, bir çorba, b "r et, bır 
komposto ve .•.. Otuz yedi liral 

Hesap puslasının altında, yan 
gözle 3700 Ü görünce, beni davet 
eden arkadaşa, davetinden dolayı 
adeta itizara mecbur kaldım. 

Ya şu suyun, §U Tanrımn dağlar
dan, taşlardan, hiçbir maliyet fıatı 
koymadan akıttığı ve hüluimetin 
de çok şükür kontenjan liste:ıınc 
sokmadığı suyun, dünyanın her ta
rafında bedava dağıtılan içme su -
yunun - hoş, dünyanın başka ta -
raflarında içme suyu, yıkanma su
yu diye ayrı ayn iki su da yok 
ya! - pahalılığına ne buyrulur? 

Fran:;·zın biri biz.dehi şarap liat• 
lannı görünce: 

- Siz Türkleri faraba alıştıra -
cak değil; Fransızları şaraptan vaz 
geçirecek fiatlar ko}muşsunuz! 

Demişti. Haydi şarap neyse ne, 
fakat ya şu iki kadeh suyun beş 
kuruş olmasına ne demeli? 

Nazik şahsına karşı sevgim ve er 1 
kek karakterine saygım olduiJuntt 
yakından bildiğine emin olduğum 
aziz Ustündajja, bir yolcu duyguçu 
haber vermiş olmak için, yac:a~ca 
söyliyeyim ki, dört sene donup 
dolaştıktan sonra !~tanbulda kar • 
şıma çıkan be'cdiye, pis so • 
haklan, l:ir kokan takci!eri, hile 
kohan pahalılıfı ve mrşhur siiprün
tü arabalarilc, ne bir a:i•m geri, ne 
bir ad:m ileri, y:T'P. c~ki beledive • 
dir. Bakıyorum· Alc:uı yine ol 
alem ... 

Yalnız, senrler cefiyor, ihtiyarlı· 
yoruz ve ... işte o kadar! 

Ali Naci KARACAN 

BiR ULUSUN 
MATBUAT! 
ONUN iÇiNi DIŞINA 
VURAN AYNASIDIR 
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iKi SES 
Kadından ve çocuktan iki in

ce ses yükseliyor. 
Kadın kongresi bitmeden ço

cuk haf tasının başl~asmda, 
sanki ,tesadüf şuurlu bir rol oy· 
nadı: ayni zaruretlerle titredik
leri, inceliklerinden de belli o
lan kadın ve çocuk seslerini bi
:ribirine ekliyerek, adeta •bilmiş 
gibi, iki davayı aynı günlerde 
birleştirmiş oluyor. 

Bu iki ince sesi yanyana ·şi
tincc bir kere daha anlıyoruz 
tki her çocuk meselesi «adınla 
!başlar ve her kadın meselesi ço· 
cukla biter. 

Bunları biribirine katarak 
düşünmeliyiz. Kadını çocuktan 
ıayırmak istiyenlerin doğruyu 
görecek bir gözleri yoksa, bu i
ki ses arasındaki perde yakın -
lığını duyacak bir kulaktan da 
mı ıkalmamıştır? Bu ince ses • 
ler kadında ve çocukta, şeff a{ 
tenlerinin nazik dokumasını, 
kemiklerinin gevrek te.sekkülü
nü, dtrkırdaklannın jelatin yu
muşakhğ'mr, etlerinin gevşekli
gını, vücutlerinin hafifliğini, 
ıboylarınm kısalıjtınr, kafaları • 
nm ve yüreklerinin ufaraklığı -
m, fakat sezişlerinin ve hassa • 
ıSiyetlerinin zenginliğini söyli· 
yen müşterek bir ifadedir. 

"Kadm ebedi çocuktur.,, di
yenlerle bir olmak istemiyo· 
rum. Fakat o, çocukla bizim a
ramızda bir tredünyon, iki var
lığı biribirinden cıkaran yük • 
sek ve çapraşık bir yaratma cİ· 
hazmı andırdığı i~in, bize oldu
ğu kadar, belki daha fazla ço • 
cuğa yakın görünür; erkekle 
erkek olduğu kadar, belki daha 
fazla çoculda çocuk olmıya el -
verislidir. Bunun için birinci sı
nıf bir terbiye sanatkarıdır o; 
ve her şeyde!). önce ıkahraman
lrkları ve dehaları kucağında 
hazırlayan bir anadır. Çocuğu 
olmadığı zaman bile anadır. 
Çocuğu olmadığı zaman bile 
tabiatinde gıizli analrk semoati
lerile erkekten ayrılır. Bu fark 
önUnde ruh, tabiat ve cemiyet 
bilgileri her zaman eğilecekler
dir. 
Kadın loğusa döşe~inde ol -

duğu kadar parlB.mentoda ela 
anadır. Lady Astor'dan başla -
yarak saylav olan İngiliz ka· 
dmlannm telkin ettikleri ilk 
kanunlar hep çocuğu korumak 
içindi. O zamana !kadar hic bir 
-erk~, çocuğun aazına bir par
lamento memesi davamrık lüzu
munu anlamamıştı bile. 

Erkeğin bütün şerefini nav
taşmak icin, kadının onu doğur-
21uş, büv~itmüş olması hile yet
mez mi? Kah;::ıman yeti r.timıe
nin ~rurunu bizzat kahraman 
olmaktan asağı bulmıvan r_n.:ı.
lar, gerrekten anadırlar: bir 
tanrı ve bir artist hevecanı bes
ledik !eri icin dC'n-t1tı"1::ınrn ve 
varatmanm büvüklil"iinii ~iç 
bir seve deüi~mivf'n kadınlar, 
gerccıkten kadındırlar. ,. 

Parlamentolarda da. kon~e
lerde de en ara mrcalamalt!rrnt 
en cok vara~tırdıönnı?. mevzu -

''TAN" m tcfr;kası : 1 

Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

r Sinemanın fuvayesinde bir ar
kadaşı bekliyordum. Yarım ya
malak tanıdığım bir genç, ö -
nümden geçerken seıam verdi. 
Yanında, siyah mantolu uzun 
boylu bir kadın vardı. 

Bu kadının yüzünü pek iyi 
görememiştim. Fakat tatlı bir 
yuvarlakhkla düşük omuzların -
dan, kalçalarının dolgunluğun -
dan, onun biraz geçkince oldu -
ğuna hükmettim. 

Vücudünün boy ve bos güzel
liği gözümü çekmişti. Salına sa
lma yürüyüşii, kalbe akan bir 
musiki gibi idi. 

Yaşlanan, fakat varlığının 
havasında gençlğin tazeliğini 
kaybetıniyen geçkin kadınların, 
meydan okuyan gururu, onda da 
vardı. Onun arkasından dalgın 
4'algm bakıyordum. 

Arkadaşı beklemekten usan -
mıştım; kalkıp gitmek üzere i · 

23 • 4. 935 

KOHTROL 
Bu is Avrup"nın, Amerika -

nın, Asyanın, A ., n b 'yü\, 
orta kür: k se ıirkr·n e as·l -
dır? Bil iyorum, bi ' tc iste
miyorum. Fal nca yerde r bu 
işin b"yle Y"'P l lı t!l an, y '1ıl
madıwındnn b na ne? Bunu vn -
ceden s"yleyeyim de, ver· ec 1~ 

karşılı!dar ona ~bre veril · n ... 

Dün, Kadastro Mahkemesinde Yarım Milyon Liralık Emlak Davasına Bakıldı· Çimento Satışlarında Yeni 
Fiat Tatbik Edildi - Dün Gelen Romen Saylav Ve Ayan Heyeti Vapurda Sabah Çayını içerlerken ... 

İsten u1da tramva a bin r -
siniz; i1:i da l·a git in":z, g"tme
diniz, kar ınıza di' ilir: 

- Biletinizi! 
Vapura binersiniz; yarrm rnil 

açıldınız, açılmadım?, boy gös -
terir: 

23 tır. Hastanede soydurulurken 
üzerinde bir borçlunun 50 lira-

• • irk senedi ile 50 lira, kırk elli 
Bugun, Bu Hafta ,kurur. ta bozuk para bulurunuş-
Neler Yapılacak? tur. ~~nı~r~?11 baş~a ihtiyar ?i-

.. 23 N" H"l. . lencının ustunde hır tübanca ıle 
ugun ısan a omı- b"" ··ı. b" k d ı 

t . M"ll" b d uyur.ce ır ·ama a cMmıstır. ye ı ı ıye ayramı ır. B' k ~ ·· h ~ d ~K 
B b.. ··k ·· ı · b"" "'kl ır aç gun sonra astane e e 

u uyu gun yarın n uyu e- 1 B b "l ·· ·· F "h Ih · b ·· k ·· 1 d .. ma :'1 a o mustur. atı su 
rın, ugun u yavru ann a gu- hakimliği ve zabıtanın nezare -
nüdür. Her iki bayramın da Is- t" d K 1 B b · 

ın e ema 2 anın evı araş-
tanbulda çok büyük bir tezahür-
le yapılması için geniş bir prog
ram hazırlanmıştır. Bu prog
rama göre HalkevinCic merasim 
yapılacak ve H5.kimiyeti Milli
ye b:.ıyramı kutlulanacaktır. 

Bu toplantıda C. H. Partisi 
İstanbul vilayeti başkam tara -
fından söz söylenecek~ ve ayrıca 
konser verilecektir. 

Öğleden sonra da Universi -
te konferans salonunda Milli 
Tü:-k Talebe Birliği merasim ya 
pacak ve bu büyük günü kutlu
layacaktır. 

Çocuk Haftasının Programı 
Bugün Çocuk haftasının da 

ilk günii olduğu için büyük bir 
resmi geçit yapılacaktır. Bu 
giin Fatih parkında saat 10 da 
çocuklar, hazrrlanmış olan oto· 
mobillere binerek önlerinde Şe
hir bandosu olduğu halde sıra 
ile Belediye,Parti ve Halkevi ile 
Çocuk Esirgeme Kurumunu, Vi 
lfıyeti,İstanbul Kumandanlığını 
ziyaret edecekler ve 12 de Tak
simde Cumhuriyet abidesi önii
ne çelenk koyacaklardır. 

Alay köprüden geçerken dü
dükler çalacaktır. 

Bugün ayrıca saat 11 de Be· 
yazıdda süt damlasının kontro
lü altında bir Aşevi açılacaktır. 
Bu aşevinin kü:ad resmi yapı
lacak ve her gün burada 20 ço
cuğa yemek verilecektir. 
Öğleden sonra da Gülhane 

bahçesinde müsamere tertib e
dilmiştir. 

i! 
y ? 

Cerrahpasada V ezirodaları 
,çıkmazında küçük bir ododa o-
turan Kemal B~ba adlı kimse
siz ihtiyç_r bir dilenci vardır. Bir 
kaç gün evvel hastalanan:k Cer
i-ahpaşa hastanesine yatınlmı'.}-

lar, çocu(Ya ait olanlardır. Geri 
tarafı bütün insanlığın davala -
rıdır. 

Peyami SAFA 

dim. Biraz evvel, bana sel:.m ve
ren gençle, siyah mantolu kadı
nın girdikleri perdeli kapıdan , 
uzun boylu b·r kadm göründu. 

Gözleri bende, bana doğru yü 
rüyordu. 

Bu kadın, yarım yamalak ta
nıdığım gencin yanındaki, siyah 
mantolu kadına benziyordu. Yü 
zü, sandığım karJar geçkin, yıp
rak değildi. 

Gülerek bana yaklaştı, elini 
uzatu: 

- Bonjur Yesari! 
Ben, bu kadım taruyonnidim? 

Nerede, ne zaman görmüş, l~o
nuşmuştum? Acaba araya yılla
rın biriktirdiği bir unutkanlık mı 
girmişti? 

Hemen ayağa kalktım ve uza
nan elini öptüm: 

- Bonjur hammcf endi. 
O, yanımdaki koltuğa otur -

du: 
- Nasılmn? Nerelerdesin? 
Elile, benim de oturmamı işa

ret ediyordu: 
- Hiç görünmüyorsun? Ge

ne kayıplara karıştın r.. 
Kafamı saran tereddüt ve me-

tırılmış, evinde de döşeğinin al
tında 150 lira kadar para bulu
nar-ak bütün esyası ile beraber 
tere ~e kaydına geçirilmiştir. 
Kemal Babanın oturmakta oldu 
ğu ev de kendi malıdır. Bir di
len:inin kücük bir servet sahibi 
'olması al~ka uyandırdığı kadar 
üzerinde hem tabanca, hem de 
l·~ma çrl:masma hayret cdilmi~ 
tir. 

r! 
C ercs e f'ofcuzluğundan 

Sonra Cirde Tütün 
Yolsuzluğu! 

Kcre~te tnkns yol u:du(;u tnhki
k::ı.tını neticelendiren komisyona 
müh "m b:r ihuıı.r yapıldı. Bu ihbnr· 
da l.er~stcclcn bıı~kn tütünlerin tn
kas surctile ihracında d yolııuzluk 
olduğu bildir:t·yor. lddinya göre, 
yol•u luı:;un m·kdarı bymet itibari· 
le yabnn tılmıy cah kndc.r cbcm
miycthdir. iki yıl önce, ilk takas 
müsaad l ri ver"ldi • i sırndn kıy· 
met•·"; t ... tunl re foz 1 de~ er biçil
miş ve o y ld ihr ç cd"lmi§tİr. Bu
nun iç"n, Jı;tnnbul p:yasnsında iş
i ... nm .,c clvcri li cclmiycn lurpıntı 
türunlcr topl:mmı!tır. Tnlms müsa· 
ndc~i dm p to. vnpurn yüklendikten 
sonra bunların Mnrmarı:ı.dn denize 
dö::üldü v Ü de ihba.rnnmcde ynzılı 
bulunuyor. 

Eu yold daha önce çıknnlan §a• 
yie'nnn son ihbarla tahiliku:d eder 
vaz!yete girm"'sİ, cho:nm"yetlc kar
şılnnmıştır. Eski ta.kas l·omisyonu, 
ihbarnameyi Gümrük ve inhisarlar 
Oalmnlı • ına göndermiştir. llnknn • 
lı't, lüzum g .. r:irse bu işin tahkiki 
iç"n ayrı bir lwnisyon seçecektir. 

Bu da Uc~ye Oldu 
Anala§ ve I~emut ism:nde ihi 

Almanın ihb:ırı üzerine birknç gün 
dur Kndıköyündc Ayrıhlcçcşmcsi 
mczarlıi]ında define nranıyordu. A
ra :tırmnbr dün b"tti. Define h"ka
ycsin · n a•lr olmndıijı anln~ıldı. Y cl
dc;;.irmcni pcl"s mcrltc:::"nde Mezar 
lı':lnr mcmunı Ekrcmle müze me· 
ı:ıuru Hayc!t.r.n imznlac!ıklnrı za· 
bıt vnrn msilc iş lmp:ır.mx, oluyor. 

O Şchr:m·zc celen Romen Me • 
bus ve ~ynn Üyeleri <lün Iskenderi· 
yeye ciı;r.: lcrdir. 

rak ateşi iç"nde bunalmış, otur
<lum. Dudn darnnda, gülmek -
ten ziyade sırıtmaya benziycn 
b:r sinir kımıl danı. ı vardı. 

Bu l:adm, kimdi? Benimle 
senli benli konuşuşundan, onun
fa cok cwlddcn tanışmış olduğu
muzu anlıyorum. 

O, çantasını açtı, küçük bir 
altın tab~kadan ince, mantarlı 
bir cigara çı::ardı ve kendi kib -
ritile yaktı: 

- Demin geçerken, seni göre 
medim. Sonra Necdet söyledi. 

Gayri ihtiyari doğruldum: 
- Necdet mi? 
O, b:ırını ~allayordu: 
- N ecdcti tarumayor musun? 

D~h:ı demin ~eı:.mfa..-tmız ! 
Dcm ... k yarım yamalak tanıdı

ğım «ene· n adı N ecdctmi" ! 
Bud:ılalı<)ma fozl:ı güldür -

mcmek icin boynumu bül~tüm: 
- Evet ... Evet ... 
Uzun boylu, siyah m:ıntolu 

kadın, cigarasmm dumanlarım 
havaya savuruyordu: 

- Çok c'b.lgmsın Y csari... 
N ecdeti tanıyamadın~ 
Uyanık uyanık bakan koyu 

İbrahim Tali KÜÇÜK HABERLER 

Dün Geldi 

Ciöçmenlerin Son 1 s k a n 
Vaziyetleri Tesbit Ediliyor 

Trakya genel müfettişi lbra
him Tali, dün Edirne'den şehri
mize gelmiştir. Bugün Ankara
ya gidecektir. lbrahim Tali, son 
haftalar iÇinde Trakya'nm her 
yerinde teftiş gezintileri yap
mıştır. 

Bu yıl, Bulgaristan ve Ro -
manyad.an gelecek göçmenler -
den yüz bin kadarı Trakyada 
yerleştirilecektir. Bunların yer
leştirilecekleri kasaba ve köy -
terle yeniden kurulacak köyle -
rin yerleri çizilmektedir. 

Ibrahim Tali, Ankarada bu 
işler üzerinde İç Bakanlığı ile 
görüşecektir. Gelecek göçmen
lere yeniden evler yaptırılacak
tır. Yapılacak bütün bu işler için 
bütçeye konacak para hakkın -
da lbrahim Tali'in de fikri so -
rulacak, ona göre bütçe yapıla
caktır. 

Yapılacak evlerin kcrestele -
rinin bir ~akımı Mersinde bu -
lunmaktaôır. Oradan vapurla 
Tekirdağma getirilecektir. Hü
kumet, Trakya'nın bayındırlık 
islerine büyük önem vermekte
dir. 

Manifatur~cllar Cemiyeti 
Tehdit mi Ediliyor? 

Manifaturacılar Kurumunun, 
Ticaret Odasına bağlı birleşik 

esnaf bürosundan ayrılması ha
disesi yeni yeni safhalar geçir
mektedir. 

Büro, ayrıldığını vilayete, C. 
Halk Partisine, Ekonomi Ba -
kanlığınrı, Ticaret Odaı:;ına hi -
rer raporla bildirmiş ve bunun 
sebeplerini anlatmıstır. 

Raporda kurumun 928 yılın -
danberi başından geçen şey1cr 
bildirilme!:tc, esnaf bürosunun 
yolsuz hareketleri iddia olun -
makta, kurnmun birleşik büı o
da kalmam için zorla mukavele 
imzalatmağa mecbur edildikle
ri kaydedilmektedir. Bundan 
başka da kurumun birleşik bil· 
rodan ayrılmaması için tehdit
lerde bulunulduğu ilfive olun -
maktadır. 

siyah gözlerinde, hain bir parıltı 
yanıyordu: 

- Hatta, beni de hatırlaya -
madın! 

Durdu, beni baştan aşağı süz 
dü, gözlerimin içine baktı ve 
sonra elinden cigarasmı attı, ba
kışlarından daha hain, şen bir 
kahkaha kopardı. 

Ah, bu kahkaha! .. 
Birden on yaş, on beş yaş 

gençleşivermişti. Kahkahanın, 
neşenin, ruhu gençleştirdiğini,ta 
zeleştirdiğini biliyordum. Fakat 
bir kahkahanın bu kadar can 
verebildiğini görmemiştim! 

Gülüyordu ... Gözlerinden yaş
lar gelerek, nefesi kesilerek, katı 
lacak gibi gülüyordu. 

Nihayet yoruldu ..• Göğsü ha
fif hafif inip kalkarak, kesik kc
zik, öksürür gibi gülüyordu: 

- Oh! Mahvoldum ... Bittim!. 
Yorgun yorgun söylendi: 
- N ecdetin hakkı varmış! 
Çantasından çıkardığı küçük 

beyaz keten mendille gözlerini 
siliyordu: 

- Vah, zavallı Yesari ... 
Niçin bu kadar, katılasıya gül 

O Şehrimizdeki Romen üniversi
te talebesi dün Atinnyn gitmHcr
dir. Atinadnn dönüşlerinde gene 
şehrimize gelecek, kı:ı.Incnklardır. 

O Akay idaresi tarafından Y nlo· 
vada İnşası kararlaştırılan biiyülc o· 
tel"n münakasası müteahhitlerin 
Bayındırlık Bakanlığından vesika 
almaları için bir hafta sonraya bı
rakılmıştır. 

Galata nhtımı genişletilmeye 
başlanmıştır. Burada Antrepo ola· 
rak kullanılıın aaç anbarlar yıktınl· 
mır.tır. 

Bir iki güne kadar boydan boya 
nhtım dıvarını kaplayan ve yoldan 
denizin görülmesine mô.ni olan saç 
l:aplamalnr da kaldınlacak ve bu • 
rnya tclörgü lıonulacaktır. 
O Kültür Bakanlığı her yıl, bir 
imtihan ıı.çarak liselere leyli mec • 
cani talebe nlmakta idi. Bundan 
sonra, imtihanlarda kazannn tele• 
be §ehrimizdeki liselerde değil, 
hayat şartları daha ucuz olun şe • 
h"rlcrdeki li&elcrde olmtturulacak
tır. Bu şekilde büyük bir taaarn.ıf 
yapılmış olmnktadır. 

An7.nrada açılan Türk Ku"u 
için bu hafta üç motörsüz tayyare 
daha gelecektir. 

Anlı::ara ill: tedrisat müfettişle· 
rinden Emin dün öfrlcdcn sonra ls
tnn~ul birinci mektepte iş ünitesi 
hakkında bir konferans vermiştir. 

Türkofia, bütün ihraç malları· 
mız için nyrı nyrı broşürler hıuır· 
lamn~a başladı. Her ihrcı..ç mdı bu 
broşürlerde yer bulnco.l,, hususivet· 
lcri taf • ."l.lfle ynzılı o' acaktır. Bro· 
nürlcr b:rçok lisanlarda basılacak· 
tır. 

- Biletinizi! 
Trene binersiniz; d"'ha bir is

tasyonda durdunuz dUı~nadınız, 
belirir: 

- Biletinizi 1 
Tramvayda, vapurdn, trende, 

şrketinin, kumpanya ının, ku -
rumunun kurumlu adamı almaz 
almaz yüzünüze bakar, size kar
şı daha önceden beslediği inan
mamazhkla biletinizi görmek, 
bir ucundan yırtmak, zımbala • 
mak; şirketini, kumpanyasını 
aldatıp 2.ldatmadı«ınızı; beleş -
ten yolculuğa kalkısıp kalkış -
madıwmızı, do1andrrıcı olup ol
madı~ınızı KONTROL etmek 
ister. 

Tramvayda aynı bileti, arka 
arkaya üç, dört kontrolun elin
de parrahıtma :a; vapurda, 
trende biletinizi hem icerde 
zımbalatma;.a, hem cıt·arken; 
kılına dokı.mm~d n; tr ... 1·'11 et -
me<Te borçlusunuz, zorlanmıssı
nızdır. 

Bu is ba<;ka yerler le nn ... ıl -
dır? Bilmiyorum. Dilm 1 e is
temiyorum. Benim bil i 'm, 
benim sa ... tıwım i 1 r n h"ri 
var'"a, o da, hem l· n i b ·ı ~i -
!erinin, hem yolcul rmın, ı 

anlıyaca • nız l' ontroll"r an bac; 

Uyu~turucu maddeler inhisar1, 
Habeşistnnn 'ilk defa 14 bin liralık 
Afyon salmıştır. Ynltındn yeni ı:n~ış 
lnr yapılab"leccktir. ka bütün bir sehir yurtta ı~rı -

Türkofis Ltanbul §Ubcsi yeni 
anüdürü Ahil dün lzmirden celdi. 
Yarın yeni işine başlıyacnktır. 

Mntbue.t Genel Müdürlü;Hi mü 
ınvirlcrinden Zeki Doj;nnoğlu, E
konomi Bakı:ı.nlıfrı mü~avirrğine se
ç'ldi. 

Kadn~tro ve fen işleri başmü
fettişi Halid Ziya dün Anl;arndan 
r:cldi. 

nın ~h "h.--ım, namusunu su "t'l 
inen bir tol·--t biriminde KON
TROL e mck h.,,k ::ım bu kum-
panva, şir1:et ve kurumların 
ilen<l ~,erinde nasıl buldukları -
dır ..• 

Or~c:n SELiM 

Tapu sicil mubnfızlıüı hatibi ı;enetlcri vcrilm ğe başl nmıştır. 
Ihsan, Borsa tapu sicil muhafız mu- c<l\lon e Roza» Almnn ~<ıyyah 
avinl"üine tayin edilm"ştir. Yerine gem::ıi ile bu~n §ehrim"ze 350 
Geyoğlu tnpu memurlarından Ihsan seyyah gclecc1.fr. 
uctirilmiştir. 

Deri ve zührevi hnstnl.ldar Mezb hada kes"I n hayvan • 
l·onferanplnrmın üçüncüsünü dün 1 r. - 1 tnnbul Bel d·y 'nın ha
n '~:am do!; tor Cevad Kerim Hal:tc- zırladı ~ ı bir İs nti t • c göre 1935 
vinde verdi. şrb:ltında 1 t nbul mczb ha ında 

CcıTahpaşa hastahanesinin 19702 karı:ıman, 3"89 <l lıç, 2138 
rontgen lmmında ltcl hastalı~ ının kıvırcık, !>7.'.'i l cçi ve 1707 öl.üz, 
tedavisi iç"n yeni bir ıube açılmış· ~: .~a.n~~· 2GG dnn • 156 malak 
tır. Burada fnkirlcrin ayakta teda· r 1 rttn d 52027 bnş kovun, ke· 
vi:ıi ynp•bcnktır. çi ve 2187 baş da $1 ~-ır ·ım. r 

l~ndastro mıntakn müdürlükle· ~ ır. 
ri ve postnlan ça ışmnlannıı devam Belediye, lmymek mlıkl ra 
ediyor. Küçülı;paznrda Hacıkadın, ı vcrdıfri cı:n"r 'e ltnrı ı'c s"rkc ı;ntnn· 
l' umk pıdn Bayrnmçavuş mahal- 1.ırm ş" d etle ccz landırılmasını 
lc!crinin lıadn:ıtrosu bi.iril.mi!!, tnpu bild"mıi~tir. 

müştü? Bana, neye acıyordu? - Necdete. sel~m verd'1)n, 
Donup kalmıştım, tutuk tutuk, kimdi? d·ye cordum. Scnın ismi 
sersem sersem bakıyordum. O, ni söylc~ı. E mez ın, ne kadar 
mendilini çanttısına koydu ve ~ zamandan ben, ~eninle tanı. mak 
tekrar bir cigara yaktı: istiyordum. Neden mi? 

- Sen, beni hiç görmedin ve Ci~ara.,ım tuttugu eli havada 
tammayorsun... Den de seni ta- salladı: 
mmayorum. - O ayrı hikaye ... Onu, son-

Beynime bir balyo?1a vurul - ra söyliycce -im. 
muş olsaydı, bu kadar ezilmez . Gözleri, uzal lara dalmı"tı: 
dim! Bu kadın kimdi? Benden, - Necdcte, haydi, beni tak -
ne istiyordu? Neden alay edi - d"m et, de rm. Ncc let, giıldü. 
yordu? Ona, t"l elim edilme :e lüzum 

Gazetelere mektup yazan, mu yol.tur. Eti1<ete aldırın z. Ya -
harrirlerden akıl daoısan, roman nma git, c ki bir ahhap im·şsin 
cılardan fikir soran man>ıaklar - gihi. elini w t ve s nli benli 
dan biri miydi? konuş ... O, h · ç ya 1 r m:ız, de -

Ne söyliye:-eğimi, ne cevap di. 
vereceğimi şaşmnıstım; susu - Kırık 1.m ~ 
yordum. ı ek ına itti. 

O, hain bakışlı, uy~.mık r,öz - N c' .. ' m · P ·i, i n a 
lerini. bana dikmişti: ı :m f .~ ı ~ ı ' mı?. ffr in -

-Seninle ilk defa konuşuyo- ~an. t ~ ı l ı c t mrı ık -
rum. Bu, garip bir tanr.,mak brmı bilm ı mi. hatır! m.,z mı?. 
oldu, değil mi? Belki beni, deli 1e el t. a l::ıttı. II yır• Ya, ~n
yerine koyuyorsun! Seninle in - dece dinler, yahut bir tevİ\ c 
safsızca alay ettiğimi sanıyor - söyler, anlatır ... Bu, benim me
sun? Seni meraktan kurtara - rakımı bü btitiin arttırdı. Gidip 
yıın. konuşayım, dedim. İşte g-eJdim 

Sırtını koltuğa dayadı:... r Arkası var] 

• 



~ 23. 4. 935 

Bir Kanun 
m taydan 

Projesi Ka
G eri Alındı 

---=-~----~--~~~ 

f(iiltiir Bakanının Beyanatı 
fN... n':ara 22 (Hususi muhabirimiz ibildiriyor) -. ~ültür Ba-

1;4 ı~anı Bay Abidin (Tan) a şu beyanatı v:rrnıştır: 
~·-- Ankarada Tarih ve Coğrafya fakültelerı kurul~ası hak

kında tc!dif ettiğimiz kanun projesini Kamu~ayd~n g:nye ~~~lr~. 
Proj"yc Ankarada te-;i:;ini düşü~d~ğ~müz Lıs~~ ışlerı enstıtusu
nü ele koyaca~ız. Ulusal musikımızın ıslahı ıçın Almanyadan 
gctirttirrimiz musikişinas tetkikatta bulunmaktadır. 

Vere~cfti rapor ü::crine Bahanhk icab eden tedbirleri alacaktır. 
İlk tedrisat meselesine gelince, bu iş Fırka grupundadır. 
Edcb·yat komisyonu dil kılavuzunu ikmalden sonra toplana-

ra 1 çnlışmalanna devam edecektir. 
M. Sadreddin 

o o o 
V zanç Vergileri 

An1:ar::ı, 22 (Telefonla) - 935 bütçesinin Meclisten bir an ev
vel rı!mrılması icin çalışılmaktadır. 

Varid:lt layihalarının kabulünden evvel bütçenin tesbiti müm
kün olm~dığmdan Maliye encümeni vergi kanunlarım müzakere 
edip Bütce encümenine vcımiştir.Bu kanunlar,bazı maddelerden 
alınan istihlak vergisi, kazanç vergisi kanunu ile serbest meslek 
erb:ıbından almaca!c kazanç vergisi kanunlarıdır. 

Bu vergilerin Meclis heyeti umumiyesinde kabulünden sonra 
Bütçe encümeninde bütçenin müzakeresine başlanılacaktır. En
cümende mülhak bütçelerden Hava yolları, İnhisarlar ve Devlet 
Demiryollan bütçeleri vardır. Devlet Demiryolları bütçesi. bu 
id ... reye nit barem layihası geldikten sonra müzakere oluna
ca~tır. 

o Q o 
ihan ar Haziranda 

Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Maarif Bakan
ıı:;ında yapılmakta olan toplantıda orta mekteb ve liselerin im
tihan günlerinin tcsbiti ile meşgul olunmaktadır. Bu sene imtİ· 
hanların kamp zamanile müvazi gitmesi için icab eden terbirler 
alır.makta.dır. Alelfımum imti/ıanların Haziran iptidasrnda baş
layıp Temmuz 5 te bitmesi muhtemeldir. Maarif Bakanlığı tale
belerin imtihanlarda daha anlayışlı cevab vermeleri ve şimdiden 
".1 i hazırlanmcıları için sualleri hazırlamıştır. Yakında alakadar
lara gönderecektir. 

~ . c o 
y • ri Kıy af etler asıl? 

Ankara, 22. (Hususi muhabirimiz bildiriyor)- Ordu kıyafeti 
lkaramnmesinde yapılacak değişiklikler Bakanlar Heyetince o
nayı nmı. tır. Bu d_eğişikliklere göre muharip sınıf generaller 
Y~ ..alarmda angudı kırmızı çuha, muavin sınıf generaller angu
dı k.ırmIZI çuha kenarında yarım santimetre sınıf rengi çuha veya 
k:dı e b~l~n::ıc<l '~tır. Aciteri imamların kıyafeti diğer askeri me
murl:ır eıbı olacak. yakalarmd~ki sınıf rengi kadife üzerinde i§a
ret bt:I··nmıyacaktır. Nefer ceketlerinin arka etekleri palaska 
tr.!:ıldTğı zarran lm:almama!{ için iki ~antim kadar uzun olacak 
yal:abr devri1: o ,mıyarak üç santim yüksekliCTinde düz yapılacak 
ve iki kopcah olacaktır. Kararnamede süba;larm y~l:a renlderi 
ve da ~cı süb::ıyların ceketlerine koyacakları işaret hakkında da 
kayıtlar vardır, 

ar 
Yeniden 20 istas

yon da Si 1 o 
Yapılıyor 

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Ziraat Ba
ikanlığının yaptırdığı Konya -
Sivas - Ankara ve Eclcişehir bü
yük silolarile yedi ambar tama
mqe faaliyete geçmiş ve satın 
:alınan .,.ahire ile dolmuşt:.ır. Ba
~anl • bu ~~'le demiryolu üstUn
~e ?.Of i~ta:yon~~ zahiTe aı"nba
i'I oJ-- ~ 20 siki yaptıracaktır. 

• :'ll .ı. ~y.sta ihale oluna-
ca'-tır. I ., fol.! .. .lan bir tanesi 

O ~!J:' t<'!ne8 ~ 000, bir tanesi 
SO O, t~:ı buğd:ıy d'labilecektir. 
lıc- ,~nnlrk tohumhı'-darı ıslah 
anaksadile zirai faaliyetin inki-
afına yarayacak bir karar ver

tniçtir. Bu sene silo ve ambara 
ları köyrilerin tohumluk buğ -
daylan para almadan temizle
llecektir. 

nkarada 
"ocuk Haftası 

Haftalık Program 

Ankara, 2Z [Hususi muhabi
rimiz bildiriyor] - Çocuk haf
tı.sı programına göre yarın sa -
at dokuz buçukta bütün mektep 
çocukları spor sahasında topla
nacaklardır. Toplantıda Çocuk 
'Esirgeme Kurumu Başkanı Fu
ıtd ve maarif müdürü Rahmi ta· 
rafmdan birer söylev söylene • 

k. çc:uk haftası açılacaktır. 
Euııdan ~ıı 14e~t ıeimino 

KÜÇÜK, TELGRAF 
HABERLERi 

C' Anknra. 22 (Tı:n) - l:;tanbul 
val~si Bny Mu iddin Üstündağ bu
gün Dahiliye Bakanlığında f stanbula 
a:t işler hakkında meşgul olmu,tur. 

O Ankara 22 (Tan) - Nafia en
cümeni Mecliste bugün toplanmış, 
Yüksek Mühendis mektebi l:anunu. 
nun bazı maddelerini tadil etmiş. 
tir. Mektebin profesörler tarafın
dan seçilen b ir müdür tarafından 
idcıresinin doğru olınadığı anlaşıl
dı"ından mektebe baremin ikinci 
dc';.l!ccsindcn 120 lira maaşla bir 
relıtör tayin edilecektir. 

Bu hususta bir de talimatname 
haıı:&!"lanmnktadır. 

An!tara, 22 (Tan) - Ankara bi 
rincisi Çar.kaya fut.bol takı~ı 23· 
?G Nisnnda Eskişchırdc Demm:por 
ve Tnyyarc takmı!$lriyle karşılaşa· 
ea.ktır. 

Ankara Z2 (Tan) - lstanbu) 
hesab mütch.umıılarından Bay A· 
gah MazlUm Maliye Ba!<anhğı kır· 
taııiya deposu mi•cWrlüğibe tayin 
ed'lmi~tir. 

O Ankara ?.2 {Tan) - Mil!i mü
cadele senelerinde Dan·utd Feriu 
kabinesi tarafından idr.rn ettirile:ı 
milis yüzbaşı Rızanın kansı Hadiye 
iie oğlu Rifata maaf btğ!ar.nc.·ktır. 

başlanacak, Atatürk heykeli ö ·
nünde tezahürat y~pılacaktrr. 
Çocuk murahhasları tazimat ~e 
minnetlerini memleket ve şehır 
büyüklerine sunacaklardır. 

C.ocuklara bir haf ta parasız 
terbiyevi filmler gösterilecek -
tir. 26 nisahda büyük mektep 
çocuklarının iştirak edeceği id
man bayramı yapılacaktır. 28 ni
sanda cemiyet binasında gürbüz 
çocuk müsabakası yapılacak, 29 
nisanda da Sergievindo çocuk 
balOi&ı veıilecektir. ,... ~ 

Siyasal Konuşma 

2 3 N iSAN BAYRAMI 

Balk u Ekonomi konseyi. .J Ro
men. Yugo:ılav murahhadarı An· 

karada toplantıdan çıkıyorlar 

Balkan Ekonomi 
Konseyi Toplandı 

Ankara, 22 (Hususi muhabiri
mizden) - Bir:kaç gündenberi 
toplantılarına devam eden Bal
kan Ekonomi konseyi bu ayın 
26 sında işini bitirecektir. Mu
rahhaslar şerefine bir öğle ziya
feti verilecek ve murahhaslar 
memleketlerine döneceklerdir. 

'da 
Ankara, 22 (Hususi muhabi

rimiz bildi :yor) - Kamutay 
bugün toplandı ve görüşülecek 
iş olmadığından içtima perşem
beye bırakıldı. Perşembe günü 
as1cerlik hazırlık dersi veren mu 
alliınlerin ücretleri, bir ölüm 
mazbata~ı. şcı!ter fab.-ikasına 
bahşolunan imtiyaz ve muafi
yetlerin bazılnrmın kaldırılma~ı 
ha 1rkmdaki Hlyiha müzakere e
dilecektir. 

Kamutay 
Encümenlerinde 

Hariciyede 

Anlrnra, 2~ ( Huııu&İ muhabiri· 
mizden) - Hariciye encümeni bu· 
günlerde ruznamoıinde bulunan 
Türkiye - Bul:nriıtan bitaraflık, 
uzlaşma ve hal.tem muahedeaile 
Türkiye ile Yunnnistı1n arasında 
imzalanan Mc:ricin her iki luyıaın· 
da y.ııpılncak idrolilı: tc~i& tın tan
z "minc ait mul:nvcleyi, Türkiye • 
llnlya ticftrot mu:ıhedcı:inin uzatıl
masını 1törü~ecekt"r. 

Müdafaada 
Ankara, 22 (Huıu:i muhabir:m:z 

bildiriyor) - ~nli Müdafaa EncÜ· 
meni bugün top· ımnralı &cfcrber 
askeri ihtiyaçhmn temini Üzerinde 
çalışmıştır. 

Maliyede 
Anltara 22 ( Husu:ıi muhabiı·imiz 

bildiriyor) - Mzıliye encümeni Ka 
znnç vergisinin bazı maddelerinin 
tadil ve serbest medek erbabından 
nlınncak kazanç vercisi layihasını 
müzakere ve lcnbul ebniıtir. 

Tev ·E~ üş ü ARAS 

Bu bayramın mahiyet ve kıy-
• '!tini olduğu gibi takdir ede
dmek için, onda.rı evvel geçen 

hadiseler üzerinde biraz dur
mak gerektir. 

Malllmdur ki Atatürk Tür -
kün "Hukuku Beser Beyanna
mesi,. olan "Milli Misakı,. Si
vasta kaleme alarak İstanbul
daki meclis azaları vasıtasile i
lan ettirdi. [1920 senesi 28 ka
nunusani]. Bu misakın son 11 
inci maddesinde ezcümle deni
liy.. • . 

ve iktisadi inkişafı
mız dairei imkana girebilmek 
ve daha asri bir idarei munta • 
zama şeklinde tedviri umura 
muvaffak olabilmek icin her 
dev' gibi bizim de temini es-
ba1.. kişafımızda istiklal ve 
serbt. tamma mazhar olma-
mız üssü/esası hayat ve bekası
dır: Bu sebeple siyasi, adli, ma
il inkişafımıza mani kuyuda mu
halifiz!,, 

Yedi sene evvel Türkün ye
ni ana yasalarının tarihçesini 
yazarken bu madde hakkında 
aynen şöyle y2 "7ffiıştım: "Milli 
savaşın bütün ·'arı ve bu
gün kurulmus olan yeni Türk 
devletinin bütün temelleri bu 
maddeye sı:kıştırılmamış mı

dır? Bugün bu amaçlar ve te -
meller varlık bulmuş ve birden 
vaki olmuştur. Fakat o zaman 
yani 19~') yılının başlangı~la -
rında bir avuc mücahitle, henüz 
her türlü mücadele ve müdafaa 
vasıtalarından mahrum ike::ı. 
- !stanbuldaki hükumet düş
manlarla beraper r.ahşı~ken - ve 
memleket her tc:ırafta istilaya 
karsı uğrasırkcn, bu kadar yük
sek ve g-enis emeller arkac;m -
dan kasmak <' leHide diisünen 
ve alelade hareket eden akıl v~ 
zek5nm işi de~ildir !,, 

Evet! O, yüksek ilhamlar ve 
kuvvetli, yaratıcı atılışlar ve sü
rükleyici yürüyüşler çağı idi. 
Fakat - dar kınları içine girip -
beşer mukadderatını ve kaina -
tın gidişini her günkü ufak te -
fek şahsi kaygularm zaviyesin-
den gören betbahtlar - o atılış· 
ları, o yürüyüşleri anhyamaz -
lardı, takdir edemezlerdi: na· 
sıl ki Fransız sülalesi ve biitün 
Avrupa miitep,21libelcri Fran
s:z "Hukıı~m Be~er Beyanna
mesi,,ni bir avuç baldırı çıplak 
~crserilcrin heze"anı ıôbi karşı
'ndılar. Öylece Osmanlı süla -
1e:;i ve bütün galipler Türkün 
misakı milfü;ini, kanun harici 
asilerin bir delili ~Yj gibi telakki 
ettiler. Ve bu anlayış ve teJfık
kinin neticesi olmak üzere iki 
ay g-ecmed=n galipler İstanbu
lu iso-al ve birr~ sonra da vc-ni 

b 

nisan n 13 iit'..-le Milli meclisi 
d3~ıttılar. Ve pazı üyelerini e
sir ederek Maltaya gönderdiler. 

Fakat Ankarada kutlu ocak 
yanmakta idi. Ve her gün daha 
ziyade ateşlenmC>ltte idi. Büyük 
Önder - galiplere ve onlarla be
raber çalışan sarava • ayni yı -
lm 23 nisanında ilk Büvük Mec
lisi açmakla ~evap verdi. 

Bu ne muhteşem bir manza
ra idi bir yanda harabelerle 
cevrilmis, yolsuz, parasız. si -
Iahsız ve yardımsız bir avuc in
san, bir yanda da bütü:ı bir dün
ya ve o dünyanm haız olduğu 
sonsuz sitahlar, vasıtalar ve im
kanlar! Buna akıl şaşmaz mı? 
Fakat bu, akıl isi miydi? Ha
yır! Bu, aklın üstüne çıkan ve 
akli hayranhklara sevkeden bir 
ideal işi idi. Bir gün gene o ön -
der demedi mi: 

Ankara, 22 (Huıuıi muhabirimiz) "Memlekette yalnız bir kaya 
Pariste bulunan Dış işlerı Ba- kalsa 0 kayanın üstüne çıkaca

kaıu Tevfik Rüştü Aras birkaç ğım ve oradan müdafaa edece-
güne kadar avdet edecek ve 10 v• 1 

gım . ., 
Mayısta Biikreşte toplanacak o-
lan Balkan antantı konseyin~ Ne mutlu o uluslara ki, ideal-

lerini akıllarının üstüne çıkara
iştirak etmek üzere Re.manyaya bilen evıat yetiştirebilir ve ken • 
gidecektiır. disi de bu gibi ilahi heyecanlara 

0 Y U n \"'~~ağ D kapılmak lmbiliyetini taşır! Mu 
Ar~kara. (Hususi t .!ıtl1_qbiri- cizeleri yapan bu hallerdir. Yok 

mizden) - lç Bakanlığıı~a ge- sa al.::15.de ve hesaplı akılla yal
le::ı malUmattan Bilecik beledi- 1 .uz bakkal dükkanları idare e -
yesinin de kahvelerde oyı.ın oy- j dUir. Türk mucizeyi yaptı ve öy 
nanmasmı yasak ettiği anlaşıl- le yaptı ki, bütün dünyayı hay
maktadır. Gazinolarda ancak j ranhklara düşürdü. Onun her 
satranç ve bilardo o.ynanabile- şeye rağmer. e- ıak dayadığı nok-
~ektirn ~ ~ - _ ta hak idi. Bilmem hangi filo-

zofun kürei arzı devirmek için 
aradığı nokta! Ötekilerin dayan
dıkları yer çöktü: cebir, zulüm, 
hırs, iştiha, tagallüp, tasallut gi
bi şeyleri Yani t3. esaslarından 
çürük ve mahkum şeyler! 

İnsanlık bakımından iki taraf 
arasındaki fark o kadar büyüktü 
ki, bize karşı gelenler arasında 
bile insan kalbinden mahrum ol 
may'1 en taraf olmakta 
gecikm Sonra konferans-
ların birinde bize ait bir müza • 
kere esnasında ır~:messillerden 
birisinin hakkımızda: "Bunlar 
asi şakilerdir !,. demesi üze~ine 
Büyük Briand hemen yerinden 
kalkarak: 

- "Hayır! Biz Fransızlara gö 
re bunlar vatanlarını müdafaaya 
çalışan muhterem mücahitler
dir !,, diye haykırmadı mı? E
vet! Biz yalnız kendimizi de -
&il, ayni zamanda insanlığı da 
~üdafaa ediyorduk. İnsanlığın 
yegane temeli olan hak ıçın 
savaşıyoı:duk ve hu hakkı yal -
nrz harice karşı değil,dahile kar 
şı da müdafaa ediyor~ıık. Asır -
lardanberi Türk mil. .. · · 
hakkı e~rgeyen, onu ı 
ve milletin sırtı üzerinde 
met ve azemetlerini kurarak ~ 
flar zamanda ona arkasını çevi
rerl!k düşmanlarla birleşen ma -
kamlara karşı da müdafaaya ko
yulmuştuk. 

Hakikatte ilk Büyük Millet 
Meclisinin kendi kendine top -
lanması ve durmaksızın kanun -
lar yapıp memleketi idare etme
sile bu makamlara ta o günden 
son verilmiş oluyordu. Cumhu
riyet hakikatte o günden başla
mıştı. Ve bu fili, ameli değişik
liği ifade için, o zamanın ya
ratıcı fazileti yalnız işte değil, 
dilde de harikalar yapıyordu. 
Cümhuriyetin ta o günden açık
tan itam mahzurlu gözüktüğün
den, onun zımr:ıen ilanını meclis 
kendisinin "hukuku hükümrani-
ye vaziülyed., olduğunu ifade et 
mekle yaptı. "Hukuku hüküm
raniye vaziülyed,, ... Bu ne hay
retbahş bir formül! Sanki huku
ku hükümrani ortada kalmış bir 
şey gibi meclis onu kendisine 
mal ediniyor. Zaten ortada kal
mış değil midir? Padişah düş -
mantar elinde esirdi, idaresini 
serbest kullanabilir mi? O hal
de? O halde muattal kalan hu -
kuku hükümr::ıni kendi kendine 
millete, yani meclise geçer. Bun 
dan açık, bundan mantıki bir şey 
olur mu? Bu suretle padişah 
kendisini düşmanlara vermekle, 
düşmanların elinde bir oyuncak 
olmakla bile, kendisini hukuku 
hükümraniden iskat eylemiş bu
lurıuyor. Onun yerine geçen 
meclis, meml ~ ~ti kayıtsız ve 
şartsız idarcy~ .toyuJuyor. Yani 
cumhuriyet kendi kendine ve 
filen başlamış oluyor. Fakat bu 
noktayı ne saray, ne Babıali ve 
ne ele Ankarada henüz saltanat 
taraftarlığını güdenler an1ayabi
liyor1ar. Bunlar, hala da kendi
lerini hülyalara ve vehimlere 
kaptırıyorlar. Saltanatın geri ge 
leceğini ümit ediyorlar. Hal
buki yalnız onbir ay sonra 
ayni meclisin çıkarmış olduğu 
ilk ana kanunun birinci madde:. 
si aynen diyor ki : 

"Hakimiyet, bila kaydü şart 
milletindir. idare usulü halkın 
mulcadderatmı bizzat ve bilfiil 
idare etmesi esasına müstenit· 
tir!,, 

Artık saltanat için bir şey ka
lıyor mu? Her şey açık deö-il mi
dir? İlk meclisin kurulu

0

şunda 
bile cumhuriyet usulünün kabul 
edilmiş olduğu bir hakikat de -
ğil midir? 

Fakat tahakküm ve tasallut -
tan zevk alanlar kolaylıkla vaz 
geçemiyorlar, hata da ümit edi
yorlar, padişahlrğın var olduğu
nu iddia edip duruyorlar. 
Nihayet 1923 senesinde cumhu 

riyetin resmen ve alenen ilanın
dan sonradır ki, bunlar, tam üç 
sene evvel vaki olan bu hadise
yi olduğu gibi görebildiler! Ha
kikatteyEe cumhuriyet 23 Nisan 
1920 yılında ilk Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşile başlamış • 
tır • .J 

Ahmed Ağoağlu 

iki telefon görüşmesi ! 
Iki şeye kızanın: Boş piyan

goya, yanlış çağıran telefona. 
Yemekten kalkmıştım, dişle

rimi yıkıyordum. Tclef::ın. itfa
iyeyi yangına çağırır gibi tsrar
la çalıyordu ... 
Ağzım köpüklü, eEn:ıde fırça 

ile koştum. 
Ben - Alo! .• 
Ses - Kimsin? .. 
- Burhan ... 
- Başkatibi çağırsana! 
Hemen aklıma geldi .. 
- Peki ... 
Aletin önünde biraz bekle • 

dim ... Ses gene: 
- Alo! Çağırdın mı başldti-

bi! .. 
- Haber gönderdik .•• 
Bir kaç saniye sonra: 
Ben - Başkatip gelmiyor. 
Ses - Nasıl gelmiyor? . .. 
- Ey! İşim var, gelemem de· 

di ... 
Telefonu kapadım ... 
Beraber gözümüzün onune 

getirebiliriz. O bana telefon e -
"atın hiddetini ve sırası dü

başkatiple karşılaştığı za
\ söylediği sözleri; baş • 

. yemin ve kasemlerini ..• 
Hır daha siz de benim gibi ya

pın! 
- Yanhş ... 
Deyip kapadınız mı makbule 

geçmiyor. belki de kızıyorlar. 

• !kinci telefon muhaveresi: 
Nisanın birinci günü olmuş • 

tur. 
Işkodra taraflarından kaim 

sesli bir zat. Bir arkadaşına. 
(puvason davril) yapmak isti -
yor. Bunun için de arkadaşının 
tanıdığı (Katina) nın telefonda 
taklidini yapacak. Arnavut şi -
vesi ve davudi sesi le: 

- Alo ... Sen misin bre Ka • 
mil! (İsim değişmiştir) 

- Evet!.. 
- Bil bakalım ben kimnn? 
Karşıdaki latife olsun diye 

tanıdığı halde: 
- Tanıyamadım ..• 
- Bre ben Katina ..• 

H . K . ' - angı atına ... 
- Senin Katina bre!.. 
- Ha! sen misin Katinacı .. 

ğnn .. 
- Evet benım. 
- Ne istiyorsun camın! 
- Bugün saat dortte bekle-

yesin beni Cenyoda ..• 
- Peki, peki... 
Tabii ne bekliyen var ... ne gi

den ... 
Ertesi günü bu iki ahbap kar

şılaşınca ... lşkodralı zat soru -
yor: 

- Gördüm seni Cenyoda 
bekler idin dün. 

- Evet 1 Bizim Katina söz 
verdi öe gelmedi... 

- Aman bre Kamil 1 Ben i
dim o! Değildi Katina ... Yap • 
tım sana bir puvason ... 

Dünyada ne kurnaz adamlar 
var yahu! .. 

B. FELEK 

•Ankara. 22 (Tan) - Bükre§ Et. 
çisi Hamdullah Suphi geldi. Bir 
kaç gün sonra avdet edecektir. 
eAnkara, (Tan) - Arsıulusal 
Kadınlar Birliği kongresi azuın· 
dan 40 ki§ilik bir heyet yakında 
Ankaraya gelecek ve Atntürk ta· 
rafından kabul olunacaktır. 
eAnlcara, 22 (Tan) - Ziraat Ba-
kanlığı pirinç ve pamuklarımızın 
yetittir•me ve ıslahı içi~ bir lfu.:~ha 
hazırlamıf, Ba§bnkanlıga vermit • 
tir. 

HAFTA 
Yarınki sayısında 

Harb istemeyenler ... Yazan: Pe
yami Safa, Muharebe imkansızdır, 

Loyd Corc. 

Yaşlann piri bekri Mustafa 
Mısır kadınları: Peçe ve şapka. 

Eski zamanda Hıdrellez 

Bale mektebinde nasıl yetişiyorlar? 

Sigara içmekde tchlilCe var mı? 

Buse, güzellik modelleri, ihtiyar 
kız ve sevgilisi (hikaye) küçük fıkra· 
ıar, roman, sinema ... 

7 .5 kuruşa en dolgun gazete 



ÖN SÖZ , 
• • 
ıçın • o ? Ya 

/ 

...,.._.,..'Gazeteler her gün saJi/clar dolusu casus masallan yazar, hi-
tapçılar ciltler do'usu casus llitapları çıllanrken, bcn'm, hem neden 
•onra, bunlan yazmama lüzum var mıydı? Cunu uzun u:adıya an
latmaktan reklam olur diye korkuyorum. 

Doğru dü§ünen ve doffru yazan i~ti!Jbarat ustalarının söylc
'diklerine bakılır ve yazılal'.ı elenirse hep ayni ma .sadı cüttünl ri 
görülar. Ben kendi eserim için, bu us!aların ba§mda gdcn b:r za. 
tın, kendi kitabı hakkında söylcd'ği sözleri b;ıraya ;yazmal.la iktifa 
edeceğim. 

Diyor ki: "···Büyük Harp bir son dey·l, bir ba~lancıç olmuş· 
tur. Halkı istihbaratın yararlıklarına, tclılikclerine, felaket ve oyun
lanna karfı uyandırmak lazımdır. Harbin kuvveti s:lahlardan iba
ret deyildir; siperlerin gerisinde bir küme ve üniformaların altında 
bir ruh vardır. Bunları beslemek ve koruma/: gerektir. Büyük harp
te bu noktayı hangi taraf daha önce anlamı§ ve istifade etmesini 
b ·lmiı ise o taraf kazanmıştır. 

" •••. Ktabımı bu düıünee ile yazdım. Az para aldım, çok bas
tırdım, çok okunsun diye ... ,, 

Benim de lzaygum ve ülhüm bucluv. Yalnız funu söylemeliyim 
lıi, yaı;ark:!!n lıer 1:öz üzerinde derin bir üzüntü duydum. Aıherlik 
akademi kumandanlığının u.zun çalışmalanna rağmen henüz Cll:ker· 
likte ve istilıbaratta yabancı kelimelerin hcı;t "rme har§ılıldan bulu
nup yerine konmadığı için, ötedenberi kulland:ğımız tabirleri yaz
mak mecburiyetinde kaldım. Oz Türkçe yazsam f'mdi, eski dille 
yaz.sam, bir uza sonra eserimin anla§ılam.!yacaijından horkuyorum. 

Bunun iç:ndir ki, yazılarımda orta bir yol tuttum; öz Türkçe istih
barat eserleri yazmak cerchtir; bunu bizim yerimizi tutacak cenç· 
ler:mi.zden bi:kler;~. - ~ 

• J\.ziz Hüdayi AKTEMJR 
j 

Ca uslar bizde ı e ya ar? 
Biz casuslara ne ya 
·CAŞ GIÇ· 

Şu başlr'..<, yazacağım şeylerin 
ne olacağını gösterıyor: Casus
lar, casusların bize: yaptıkları 

ve lbizim onlara karşı korunm:ı 
işlerimiz • 
Anlatmağa başlamazdan öı .. 

ce casus nedir? Kimlere casus ı 
denir? Kaç türlü casus vardır? 

Bunlara dair bildiklrimi ve gör
düklerimi yazarsam, casusluğu 
ve casusları merakla bilmek iste 
yenlere ve hele casuslarla uğ -
raşanlara yardım etmiş olaca -
ğımı düşünüyorum. 

"Casusluk - aşk gibi - he
me insanların yaradılışı ile baş 
lar,, diyenler, tarihçe vanlış bir 
söz söylemiş olmazlar. Ademi 
cennetten kovdurmağa çalışan, 
yılan şe!dine girerek cennete 
soh-ulup ilk <--~cmizi baştan çı
karan ve hala babamızın öcünü 
alın<:& için bize ters işler gör
düren şeytan bir casusun tarifin-
<lcn baş:.Ca nedir? • 

Büyiik harp her şevde oldu -
ğugibi casuslukta da akıllara 
hayret verecek incelikler, şey
tanlıklar, yenilikler gösterdi. 
Harbin içinde iken herşey giz
li idi. Biz, casuslu~taki bu inkı
l~plan anlay:::manuştık. Harp -
ten sonra çıkan yüzlerce kitap, 
hatıra, vesika ve ifşalar bizi u
yandırdı; casusluğun elektrik, 
silf.h ve tayyare terakkiyatm -
dan aşa~ı kalmadığını gördük. 
Dünya matbu::.tında hala en 
ço!t o!mnan kitaplar casusluğa 
d:ıir olanlardır. Asrımız maddi
leştikçe İll!ianlar gönül, kay -
gu ve maszıl işlerinden ziyade 
zeı!di, ibuluş ve yaprş görmek is
tiyor. Bunun içindir ki, "zeka,, 
dan ba:,ka bir şey olmayan ca -
sustuk eserleri da:ha çok okunu
yor, seyredilivor, dinleniyor. 
Romanları sinemada, dini fen 

ve isde, a5kı salonda arıyoruz. 
Büyük harbe giren devletler

den en ziyade İngilizler, Al -
m2nbr ve Fransızb:r casuslu -
ğa d~ir vüzlcrcc kitzıp çrkardı -
lar. Dun!nnn bir kısmı roman 
haline konmuc; y2.n do~ vak' -
al:ır, b:ızıları s~'1si hatıralnr, ka
lan kırını d:ı veri':akn ihtiva 
eden, fa'ı:::at içerisine propagan
da maks3tlan sıl:Istınlmış ~cy
lerdir. Bir yarış seklini alan bu 
neşriyat b~lısin<le biz sessiz, 

Ccsuslar menıeleketlerl fçfn hayadan 
pahasına çalışırlar 1 

ğımız eserler beşi geçmez. On
lar da ancak hatıra veya t ~rcü -
me şeklinde gazete sütun Jrını 
doldurmuş ve kaybolmuşlardır. 

Şu yazılarımla matbuatımız • 
daki bu boşluğa bir nokta koy -
mak istiyorwn. Bu yelteniş, boş 
bir hevesten ibaret değildir. 
Bunları yazmak için beni ileri
ye süren şu iki düşüncedir: 

1 - Casusluk gittikçe kor -
kunç bir §ekil alıyor. Bu bela 
ayrı ayrı lıepimizin başında do
laştığı gibi, yurdumuzun üstün
de ve içinde de ecel gibi, şeytan 
gibi, elektrik gibi dolaşmakta -
dır ve bir gün daha çok, daha 
tehlikeli dolaşacaktır. Bu gö -
rünmiyen belayı yurttaşlarımı -
za tanıtmak, onların neler yap
mıya kadir olduklarını anlat -
mak. 

2 - Bütün çıkan eserler ka.Jı 
kendilerini, kah başkalarını be
ğenmekte ve bizden bahseder -
ken bizi saf, aciz ve beceriksiz 
u;;sterecel: sözler Jrullanmak -t., 

ıhareketsiz kalamazdık. Harp 1..-~Wıl~.ııt.ii~&it?:.~~~ 
sonrası nesrivatımızı voklıya -
cak olursak. ht'""" ch•ir bulaca -

SUME~ Si EMASlrtDA 
2 büyük ve muhteşem film birden başlıyor: 

KİR ~iZi V A Q O rt 
Oynıyanlar: RAQUEL TORES - DON ALVARDO ve Londra'nın 

senfonik or~estrnsı 

Ayrıca: l\I \RIE BELL ve ALBERT PREJEAN tarafından 

PRFN<\F.SİN CILG,NLIKLARl 

ar en 

1 DA 
JENNY JUGO · PAUL llOl{BİEGER · THEO Lli\GEN tara 

fmdan cmsat .. iz bir surette temsil edilen 

23 • 4 - 935 

Bu-day Yomsuz "ğu 

Yeni Bir Teşkilfıt da 
Yapılacak 

İstanbul Ziraat Bankasınca 
yapılan buğday alım ve 5atımm
da görülen yolsuzlu< tahkikat 
dosyasını, vilayet idare heyeti 
gözden geçinnckted · r. 

Tahkikleri yapan müfctt·sıer 
heyeti, işten el çektirilen banka 
müdürü Ahsen'den başka alfika
h görülen memurlar ha ... ~mcla 
da suclar gönnü~tür. E~ki mü-
dür Ahsen, bugünlerde idnre he
yetine çağınlacak, h"kl ında 
gösterilen suçlar için ne diyece
ği sorulacaktır. 

tadır/ar. Vakıa biz şeytanlık bil
mez, fenalık bilmez, can yak -
masını bilmezsek te zeka ve is
tiklfıl savaşında onların zannet- 1 

tiği J:adar saf ve beceriksiz ol
mamışızd1r. Bize ne zaman i.j 
\'erilmiş, öğüt verilmişse düş -
manlarımızla, silahla olduğu gi
bi, zeldı •.•. -la da Mırşılaşmış, 
0"11arl:ı L:ışa çıkr..:..ilmişi:::dir. Bu 
gizli savaşlarr her Jıald~ yurt -
ta;:Jarımızın pek çoğu pek az bi
lir ve dür;manlarrmız da Ç.Jk bir 
.şey bilmezler. Cünkü gizli ol -
muş ve harpten sonra da bun -
/ar doğru olaraK anlatılmamış, 
biç bir vesilra neşredilmemiştir. 
Bu, zararlı bir bo..;Juktu ve bu -
r:ıJ a da bir no!:ta Iwymalr iste-

"" ~ e a ında 

Istanbulda buğday alım satı
mının iyi gitmemesinin sebeple
ri arasında bu ı in Zirc:ıat Ban -
kasınca munzam bir is olarak 
yapılmasının da dahli bulundu
ğu anlaşıldığından, günden gü-

~~""' .... 1 ne büyüyen, bu i~in başlı başına 
idare edilmesi muhtemeldir. 

FR1 l'l LA~V ın şaheseri ve CHAHL~S BU\ EH 
FLOHELL'in muht .. şem temsilleri 

dim. . . ı 
Medekta~larım ve o~:uyucu -

lanm bize ait kısımların tama -
men ya kendi gördüğüm ve isit
tiğirr ve yahut rc.smi vc-ikalar
dan çıkardığım birer hakikat 
ol<l:.ığuna emin c: ıbilirl:r. Yd
nız yc:-bancı kitaplardan aldığım 
vak'alarda yanhshk, şisirmeler 
varsa günahı onları yazanların 
boynuna ols •.. ı. • 

Birinci bölüm • 

Düşmanı anlamak, 
' esrarını öğrenmek! __,,, 

Eskidenberi büviik kuman -
d:ınlc ı kabul ettiği bir düstur 
var: "Düşmanını iyi anlayan, o
nu en kolay yenebilir.,, Plütark 
(1) (Plutarque), "Şeflerin bü -
vük sözleri,, kitabına şunu kay
detmiş ''En Lüyük general '1Ü§-

ma ı esrarını en iyı öğrcıwı. 
dir.,, Bu s~zler bize istihbar'-tI 
tarif etmiş olur: Düşmanı anla
ma!< ve düşmanın esr'-···u öğ -
renmek! 

Düşmanımızı Lir adam farze
deliin. Kaşını, gözünü, boyu
nu, rengini ve oturduğu yeri 
gördük ve öğrendik. Fakat onun 
bir "yürek,, i ve bir "dimağ,, I 

vnrdır 1...-i, anlan göremedi!<. Na 
sıl işliyor? Ne yapmak istiyor? 

(1) Yuoon tarih ve ahlak yazıcı • 
larındandır. (Yıl 125) Mısır ve As • 
ya içerlerinde dolaşmış, kıymetli eser 
ler yazmıştır. En me~huru "Müvazi 
hayatlar., kitabıdır. ı... 

2 Biiyük film Birifen 

1- EITMEYEN IZTIRAB 
Fransızca sözlü fcvkaHide hissi Ş::ıheser 

DORlS KENYON - WALTE.R CONNOL Y 

2 - İKİ GÖNÜL BıR OLUNCA 
Fransızca sö lü neşe snçan bir komedi 

CLt\U!)ETTE COLOERT • CLARK GARLE 
·l..ıiımce:m:::ı:ıı:~=:::ı Dikkat: Suvare tam saat 8,30 da cc:wmıı:•m••••ll'*'~ 

!O FORD'u 

FRANCHOT TONE ve GENE RAYMOND 

ile beraber bir sureti fovknlfıdede temsil ettikleri 

••••• YAŞAMAKTIR 

emsals"z filmini de mutlaka görünüz. 

a 11 i 
ark eti 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

f.1erkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Accntası bulur.mayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 2382 

1 Neler y ... ,r:.: ~ıir? Bunları, yani 
"esrar,, mı bilmi,, oruz, o da bun 
lan bizden saklıyor. Fakat biz 
her:1alde öP-ren. 1ek istiyon -· 
İşte bunların birincisi "istihba
r. ~,, , ikincisi "Gizli servis,,, açık 
c~ ''C~::;usluk,, tur. 

Su halde isti~' Jrat, p,i~1i de -
i:il<lir. Her devlet bunu resmen 
kabul etmis ve i:.. _'1i;;.i yerle.re 
(müme .. sill~.) göndermi~tir. 
Duracl.ı do:;t ve düsman ayırmı -
} __ .ız. Çünhü i tihbarat, her 
co::;tu iLride düsma:ı c· ınk ih
t:. ılile gözden gecirir. t '.ihba
rat mümessillerinin isi'11 ve iş
leri ayrı olmalda bcr her, ara -
dıkları scy birdir: "Gizlilik,,. 

Bir Entcl1"ccns memuru di -
yor ki: 

''Sefaret at"'<;elerine mc""ru 

mm planlarını elde etmek üze
re bir Alman zabitini kandırır -
ken yakalandı ve ..... pasaportu -
nu alıp gitti. 

"Sonra konsoloslar: Bunlar 
da gQya ticaret işlerile uğraşır
lar. Fakat resmen verilen rna -
IUmat ve istatistiklerle kalmaz
lar .Daima gizli şeyler arar, bu
lur ve yazarlar. Yakalanırlar -
rn? Ataseler gibi.. tekdir ve tal
tif görürler.,, 

Erkamharbiyelerin ve veka -
!etlerin birer şubeleri resmi is -
tihbarata memurdur. Erkam -
harbiyelerclcn sefaretlere gönde 

illWilı-j casus -Esnion Le~itime- de

rilen ataşcmiliter ve navaller 
bu şubelerin birer ajam demek -
tir. Bulundukları memleket or
dusunun gizli tuttuğu şevleri 

~örüp, öğ'renirler. Bazen doğru
r• ., doğru}' o ordunun erkanı
harbiyesine sorar noksanlarım 
tamamlarlar; manevralara da -
vet edilirler, neferlerin, kıt'ala -
rın ve zabitlerin hareket, kabi -
liyet ve inan derecelerini ölçer. 
mukaye~,.. - •1 er ve rapor verir
ler. 

~~Hli nebilir. Çünkü bunlar yalnız 

saklanmıyanlan değil, snkh 
şeyleri d1.. arastırır, ele ge"'irir 
ve bildirirler. Bir atac;enin kıy-

meti elde etti<Yi "ri?li,, l<'re vö-

1 

re tayin ve kaydolunur. Bunlar 
.,,,.,~ ... ,_. ya'<alandr rlı.n zam:ın hir c"'c-nc:; 

1 gibi mucımele e-"rme7 1cr. Bıı 
1 huc;ı, .. +:ı iki v·17)" hir Pr"+"'1'"1 B;.. ·-·nım zu bir anama 

V'.'ır! Tecav·;e urrr'lV"'l d,.vl"• 'ıen.. .ı ımıze ve istihbaratı 
rec:m~n nrnt rtl') ennr<>1c ve rp.. ,,, "rhınıTn P"; .. ıj W' ~ı:;i~ir kı -
rııcn t~r?'ive cılac., 1<. Ya ı:;11c n? .. rnı1 !:'1!'frr +"t-1-il< edPn hir c:Prvis 
~' ~ıu "' ... !".lc:e .(Yf>ri ca«rıl~r-.1< rf>c;- '"'hr"'k ;11 ·-ö-ımıza göre ''ic;tih -
m"'t'l aiTtr c;11rette Cl7"rı-,.,.,r:ı1' 1"'"r->t •• ;1" ''-.,-.... 11•1· .. tıpkı hir 
hnkil·ntte ic;e mec;ple dtırulur rlu ~ 1 -ı!ll vihi. hirih: inden rvrıl,.,,1 
rulmaz mükafat görecek. Mi - m>n Vf' r;..;ı_; .. ; ... ; to:ımı:ı..,.,1ıv;1n i~i 
sal: Rus ataşemiliteri Miralay kurum gibi mütalea r..ı;ı..,.,,.1;n1r 
Bassaroff, Berlinde bir istihk5.- , [Arkası var] 

Ressamlanmızdan Bay Ömer 

Soy adrnı almıştır. 

lRTlHAL 
Posta ve Telgraf Naz n es' akı mer 

hum B.Hüseyin Has'b kızı ve nvuknt 
Mclımud Mazlınr rcfi1tası B. Emine 
Refia dün vefat ctmişt'r. Cenaze
si bugün Modnda Ağnbey aoknk 33 
numaralı hnnclerinc:'en knldırıla· 
rak Osmnnnğn cnmiinde ö ~le na
mazı lulınnralt medfeni mah usuna 
tevdi kılınncnlttır. Kederdide aile
sine derin teessür ve tnz:yctl.....rimi· 
zi sunarız. 

S'I"ir hastalıktan müt sısı 
Vfuayenchane: C aaıo:ıu Orhan 

Bey apartıman Tel: 22033. Ka
lrl·öv: 'R.,h..,ri11f' • f'll"'Ql 

Deniz ~o arı 
IŞLETI\ r.51 

Acentdcri: K raköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirl. ci Jl.fohurdar-

,..., ___ zode H n. T 1. 22740 

ı RAB.-ON YOLU 
ERZURUM v ... 

san SALI r,Lıü 
-qize've k"lri., . 

1 İstanbul İkinci if as mcmurlu ,un-
dan : Müflis Kleovel sun k ra 
borcundan dol yı ha e i erek ye
di eminde bulunan Ka"ık ve Ç tal 
vesair açık artt rma surcti'e 25.4.935 

perşembe günü saat 11 de Ga? t da 
Tünel sırasında Tabakçı Kleovelosun 
mağazası önünde S<ıtılacaktır. İste

yenlerin mahallinde hazır bulunmala 

n ilan olunur. (10750) 

Asliye m:ıhkcmeleri yenileme bü
rosundan : İstanbul ev1·af idaresile 
Bakırköyde zeytin! kte 58 No. da 
Mehmet Fikret arasında mütehaddis 
davanın yenilC'nme muamele' i sıra
sında: müddeialeyh Mehmed I' kre
tin ikametgahının meçhul bulunduğu 
mlibaşirin meşruhatıncian anla ıl

makla ilanen tcbliğat icrasına karar 
verilm:ş bulunduğundan tetkikatın 

yapılacağı 29-5-935 saat 10 da Bil· 
roda hazır bulunması lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (10760) 

!st. 5 inci icra d ire inden : 
Mahmutpaşada Abur! cfcnd hanı da 
7-9 sayılı mağaz lard, h ciz edil
miş olan antika eşy !arın 2 ·4-935 
pazar günü s.ıat ond n on ikıye ka· 
dar paraya çevrilmesine k rar ve
rilm 'ştir, taliulerin malı linde buluna 
cak m"muruna miıracaatl. rı il..m olu 
nur. (10759) 

Üskiidar hukuk hakimli" inden: 
Emine vekili avukat Mi.mıh tara

fından diğer inhi aı memuru Nuri 
aleyhine açılan bo nma d va ının 
icra kılınan tahkikat ve mur kemesi 
sonunda hanunu m d n nin 132 ve 
138 inci maddesi muc b' .,ce t ra· 
feynin boşanmalarına ve cv1i1ik sıra

ri-

velfiyct'nin an sına tev une ve ç cu· 

ğun infak ve i i icin h; · i ti· 
rak olarak tnkd'r k lın n be lir na· 
fakanın mi..ıddei alcyhdcn ı 1 iline 
müdciyyeye verilme ine 14·2 935 tn 
rihinde verilen hiıkiım kam t 5hının 

meçhul olması hacıebıle m l:eme di 
vanhanesine asıldığı gibi keyfiyyet 
tebliğ makamına gel(mek Uzcre ayrı
ca gazete ile de ilan olunur .(10752) 
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is c · i. 

~ · · ... l · · ı •., ':ı .,"'f ccrı"'r v"ri! •;. Eun1.,rc1~~ bir k1~ 
mı h" if c r r i e öC.:eyccclderdir. Suc,ulardan hırı 1.adın-

1 • ·ı~· l:ı 1-ır ı dı-. \ e l u l d n, •- .. c ::; m tevld e rrclcn po ... ı .... crc :;ı .... ı .... J 

kcy. ::ı'. s.ı ile mu.'ı:ı .. e:nc cdi.mi~tir. 

13 i.i,..i b r"ct e.m· t·r. 

I.,. ahkcmc, mah!dimk.rm cmvaliı in Ir.c-ine l:~r v"rnı 1.'" ır~. 
1:1-m 11·· .. mlcrir.in 48 süat zc:rfmda ınf, zı ıc.<.b mc .• tcuır. 

f{ a · fı 1 ... r ı~a ~r verilirken h azrr değillerdi. 
Pap I,..,s bun ·en cvvc!':i cc1sedc: 

' , f ~ 1. 
- Ecn l:-u i tc ~ c!:~ m. J:ğcr olc<l.l.~:m, muhr.! •• rn.t muva .a ..... 

olurdum, d ... m ';;ti. 
r- .kret Ad"I 

o 

Atina 22 (Tclefcnb) - Pari:;ten Atina gazetelerine gelen tcl
g-a.flara göre evvele ... I.Japoliye sığmc:n V eniz.c~os, ev~cı.a kans:
nı P.:ri e C:ndermis ve üç gün evvel de ken<lısı gelmı:tır. Venı
zclos has::a dewi'd·; \'. a1mz çek bitkin vaziyette görünmektedir. 
ti o!t e"' ete .... mur .:' irlcri kendisini zi.yar-.t etmişlerdr. Fal;at 
Vc···-c1 ,. h. k'm"c ile görü~memcktedır. . . . 

Ati -da Veri c1cs -amanında f'.'faliye Naz·rı b:ı unaı: Gırv 11 

fir r· l',.. o-is in cmv ... li Atin::ı c1cfterJ~ılr_:ı ta aııncl:ıı ha ız altllıa 
a'ınm· t r. 

p """il; • ~ _. .... ,. - ~ ~.. r , ~ ~ a ·ı [\. c:.." ... 
l ..... 11....... ..M'--l u ~ 41m1' li ~ 

~ 

~-l"ri': 22 (Tc1efcn1r.) - !:t~n:mıa k-c:::ın f.!:.i z::bitlcrdcn Ge
n al A ~rrn,.st ·J:ı es Li b'sı Z~rı.1cct:üi::;, yüzlrsı Kalorcs, 

~ ' .. ,/1 

I c . ur::; ı.:n, r. y~.:>i u~ıa::cmcle:ine bu:;ü:ı ~d2..ı:.::tc!:i bir nu-
rr~ :ıh C:i~~nı h r t: b:- l"'ı ın r,t·r. ~unl:r·a bcr~ocr nıcb'us Z::l
rcti d·s <le t' .,, c-~e cdilmc'~tcdfr. Bu mu'ıa':c-nc pc:~ çab·,:, 
ti c ~t \ c l u d"n .. n ~ a ni civrnı I·rrb i'"yrn::ı i.,tir-k eden Se
re. h_ .ün ... t 1.1 ..... r ·- ~ e .. i \.i.cr:n ı ..•. : . .::.tmc .. :nc b:.! .... c.:::tır. 

o 
,. . 

a ı~ ı 

Atina, 22 (Tc.ef nl ... ) - Uuhalif p~rti liderlerinin muh.:!:c
mcler. c) ~r n..., .. :"a ·:t r. Divc.nı l arb, r:: )~l13St ... syu ya, !~a-
f ..,,,~rı's ofu . · c .......... ı··.I' ...... ' ........ • ....... ~·=.rı :ı tcbı·b,. t ...... u.... • ..... - .. . 
ya~::m t r. 

Ha tan .. 'c t I>'"'nJ-ris diva:1d::ı h::.-

yen •. abincyi tcc:;kil eden To el 
ve yeni ka,;ine a"'asından Gene
ral Radcf - çc1·i en h<'bincdcn 

Eatalol ve [;o/el 

Yeni ~'(ab·nenin 
Sofyadaki Tesiri 

Sofya, 22 [Telefonla) - Za
b~t ve kiıçu·~ z b:t teşekkülleri 
reisleri, b"'svc "ile, t~m bir mü
z::ıhcret gb .... term yi v<ıdctmiş -
lcrd:r. 

Ordu, cl~n po:::ta merkez bi -
nasını ir al etme'~tedir. Saray, 
muhafoz;' a,tı d~dır. 

Maliye N zın, m'..lvakkaten 
Hilli b::ın'cayı d::ı idare edecek -
fr. Bütün nazıılar vazifelerine 
b:ır l::ıdı · <lf. E .. zı a~' eri i' m~ranm 
t~;tdf cdildiG · e d::ı;r çı~an şn
yi::ı 1 ar <lcğru d ... wi"ir. 

Sürgüne gönderilen ed~i baş-
vekilin serbc:;t bırah'acağııu 
bacvck0 l tel~zip ctm' rtir. 

I'::ı ve' .il. bütün g::ı7ctecilere 
~u bcyamıtta bulunınu.,tur: 

- Yeni l·ükfımet devletin hn
r:ci ve d~hili siycı .. ct'nde 19 m:ı
yıs 934 tc ort::ıy::ı atı1 an pren!:;·p
lerden ayn'mı; acal:tır. Geriye, 
yüni fırkacıh_:a de< ru dönülrn~
si mevzuul;::ıhis de ildir. Bütib 
k::ıbine fizaları arasında birlik 
ve uygunluk vardır. ~:z irl:il -
mccl...n ileriye ele~. u g:unc[,.:: 
::ızmctt~!:.,, 

1 . . . 1 M u h a b i r 1 c r ı n, ı z ı n 1 
1 l<ÜÇUK HA ERLER~ 

Atin:ı, 22 [Tclcfonl::ı] 
P ::ıyısın 19 unda ya ptl::ıcr ~~ in-

• f hab::ıt için hül:umet part' si 
mım .. etlcri tw .... b·t cdi.mı-;t r. Bir 
il:i güne h::ıdar neşrcdilccel.tir. 
r fu~ıalif parti liderlerinden es:·d 
har· ciye ı cı ırı r.lih::ılol:opnlo:.; 
ü1t'l·~b::ıt:ı İ:.:tird:c l.a:· .. ır ~er -
m··fr . 

rı l r. 
n ne cı:yc:ı, :m ki b .. ' le hatıra· 

ı ' o 
eder .. e ) :n. i ile ~. z ) l'Ş e.ra mı 
cen~te çcv·r·rıe~. Bö ·l Icri yarl::m· 
dıkl rı 2 m n h·ç g:::-.m yemezler. 
Ccizlerini ar!:aya çevirjnce, yaşa: 
dıklan tarihin hu muvaffakıyetlı 
•e sevinçli va.k'alannı görür, avu-

l:u .::ı yo!.:. 

trn m • n 
Crr· e A a do b:.iyük bir çift. 

rı~ snh' i t r ındnn nrazi ve su 
i~lcr'ne bn' m k iç'n çn ~ırılmıştı 

Benim tali
0

m en kötüsüne düş
tü. 

Mardinde neft ve gaz araştıran 
Lehli bir kumpanyaya tavsiye edıl-

Balkan gazetelerinden 

Bulgaristan da 
zirai buhran 

La Bulgari'nin makalesi 

La Bulgarie gazetesi, Bulga
ristanda '·i zira::ıt vaziyetinden ' 
bahsederken diyor ki: 

"E"asen bir zirnat r --ti 
olan Bul aristan cok a r zi-
ra:ıt bulır.,nı g ..,'riyor; cüııkii 
Bulrrar h"'l :mı ·,.teni' i .. inden 
fazl..,sı m·in'1a ... tran zir::ıat ve 
hayv:ıncıhk ile Y..,'lar. C'nlı lan 
r"'ll ın v·· d,. re'·'" ni bt 1ır:ın 
d n m·ı .. 1rintir. ~azı h"'ll· ta
Jyıl aları irirı t hli1:e cet· veha
rrı"t p-"c;terr"ic; ve h"',umet 
l·övr·ı,..ri c; r..,1,.ttcn 1 •ırtanna' 
İ "' t'1 c::ırr.,h11 1, bir u..,rclT ., te" ·i 
Ftı V'"''"'rr,.~ttr. ırP<""'l" in t,., 

f""l"lini ter1 il P 1 n 7ir"'at rrıi.ic;
ı··;ıı"rİ h;ıl 1 1 i1rı<' lil·re, vrn l la 
il·tir., i T'"'~1V"1""'""nirı Vf"n• il 

l··•rttl"c::t -mı ii et ., '· boş -
tur. 

Bu mcsc 1rnin mrn"'"ini. arc;ı-
1,lı,ral mübndele1erin ge"irdiği 
buhranda ~r ... mak l"zımdır .• , 

Dulı::ı-ar gaz"te"i b·ı aünl·ü ti
c-ıret mt•"rrclelcrinin tekem
mül etmic; bir tra'11'1a U'-'Ulüne 
b0nzr~li wini. alyc~ vrr .. ·in t"ma
lT'İle l·:'l .. c-rh 1dı hir h ... !,. ge1di";i
ni ~·,,.,d ~t--n ı:;{"rır3 'ivor H: 

"D•ın •rı i"'indir H ,1··· 1·f r.ıct, 
milli iı;ti "'ali, vur•lun tiril ihti
vn"l.,rm:ı ve menf:ıatkrine te
b~b·;ı ed"C"1

' bir rnrrt e t.,n7İ'11 
ct..,,e-Ye cah~rvnr. Zirai i~tih
s.,llcr ı.... ecnebi f"'!a1ısu11,..rine 
m ıv..,H ... '·ivet1e re • ..,ı,,..t r<lchi
lnr.-1c bir r"'-'l l ............. ,.,ı.'< v\tr1·r1e 
rctiri1--r,..;- i i;mid rdili1 or. Bu
ıı• .. 1 i,..;,,,l; .. 1-i '"'l4'"l.,r1ı r--~·rta
~TZ Vf' 1 .... 1~b.,1.1, ,..,.,,,._.,V"'""Tt1"'1 -

r~ nrt"rlan kaldTrı!mac;ma ca
ıı~Tlryor ... ,, 

Eu\ıram~ ~cpnc-:ıl c 1c ,,;;.t'm.ı 
ve yalnız milli atanda halli im· 
k5nsız bıılundıı.Ynnu vnzan E•1l

rr~r P":l "Ct'"·i söziin kıs;:ı.sı olaw 
ra'· rHvor ·i: 

"Anca't ar'"t 1h1 .. .,l hir teseb
bi:ı; ve Y"''">ICI arsml,,ı;al bir si -
va ... -ınm il "n ve tatbi1-d iledir H 

buhr"'n tc1avi edilerek savılabi
lir. Her han'Yi bir ulusun. tek 
ba'"ma tevcssl.il edece;;.i careler, 
clcvam'ı bir tesir yapmaktan u
zak k"tlac::ı 1->tır.,, 

r.~e'de:>ten Ko,guluyor 
Ilu!:ul: t:::ılcbcsir.den olup ge

ccn 1 rtle Un:versite koridorl:ı -
rmd::ı üzerinde bir tabanca p:ıt w 
k.yarak kazaen yar::ılanan Sırrı
nm muv~:'~atcn mcr•tcptcn ko
vulmasına kürar verilmi~tir. 

Dr~ma'da cıkan Tarros ü:min -
dc!ti gazct~de isyan hareketi 
le'ıinde vazı ya7dıklarmdan do
layı r,;zcte mt harrirlcrinden 
v e .. iro·-lu ile Kaı<ltilllOS üçer se-
ne h:. '='r, cc .:ısına m hkum cdil
m 'r !crdir. 

O Atina, 22 [Telcfor.la] -
P'1 galcs'un dil:t"törlüğü. e~:ıa
~mda •1 ır bulun~n Rentıs ıs -
yanla a ~l::ad::ır görülerek dün 
tevkif etlilm.,..tir. 

mi t":n. 
Yirmi b:r ya~ında bir gencin 

neft c.r nmk için çöl başı ıayılan 
bu uz k yere gidiş'ni b:r gözönü
ne l!Cl°rin. 

l tnnb·ı'un bu mnvi b:ıharını, 
!> 1 ~·(" '• I· ·~(u hav 'ı~ı, bu ince 
n'\r·n lmdı (rlrmı bırakıp cr.1.-r
cl0n) e n ft nrnmn;a g:cl:ş iyi b r 
ı::u·~ dc··ıdi. 

F ':nt ne çnre. 
Gana bu iy'l ği yapan müdürün 

cl'ni de öp -1'11. 

Ve d 00 rt yıl önce Malatr·dan 
b 0 n b"r üm:tle gcl:l·ğ·m ycldan 
tcr.s yfü:"ne geri d"ndüm. Hem bu 
ıefcr (M. latya) b:le gcr'rnde kal· 
dı. Anr..ıolı•.nun arap cöllerir.e ba
l::nn yül••c'c tepesi (IVIardin) beni 
b_l:ryordu. 

1 tc, ~·rndi, 1 tnnbulun mavi ba. 
hrlrı :.\ t 'rr:ır r,ömülJrken, o y·r· 
mi y 1 ne t kuy 1 rı etrafında · e· 
ç"n l "'Y t1'1'n açık hav, da k"lmış 
b ~·n r: bi uçup itfnni ve bnna 

...... ~ t 1 t.lrr eğ r bir posa 
b r : ı· nı ,.."r"vorum . 

B n·m ~ nrr··m de böyle neft 
kı.ıvul rı, röl volculul ları iç"nde 
geçti. Kırk b

0

r yaşında lstanbu'a 
dö ... ·· ·orı m. 

Bu dönüşte hiç heyecan yok. 
Vücudümde biraz serin deniz, bo· 
ğaz havası almak ihtiyacı var. O 
kadar. 

lnıan cefaya, acıya, mahrumi· 

Atina Muhabırımizın Mektubu 

• 
1 ' 

••• 

~ t' a mu'--b"r"m"zi P"re1 ·e g r n t .... , .... ,.e 

Atına, 21 
o a' şam, biitün lstanbu lular ei· 

bi lstanbuldaki evimde > att m, u u· çuyoruz. 
clum, ve ben de b 0 r 1 tanbullu idim. 
Ydnız ertca hah, büt"n 1 t, nb ·l· 
luLrın dcfrils büyük b

0

r ek .. -
ri et:nin henüz nıp l.mh,•e nltıb 
rını e.t'l.leri b 0 r ı:n ... ben, coktan 
b·r l\.t.nnlı olmu,tum. 

"Trn, yer' n -~rır en, \n kn-
p sında bir otomobil dur. Saat 
5,15. H zırdım. B 0 ndim. Otomob:I 
l.tafütı. Ş:!11İnin bomboş cadce..,·n • 
c!c:ı, a"r ... Jtın t"m nh 111 tını nn 'ırır 
nemli yoluna cer.tile:, Hacı O m n 
bayırından Büyükdcreye 
uzun sürmedi. 

Or:ıda üç ::r.otörlü, tek 8atıhlı, i!:ı 
kabinli b 0 r deniz tnyynrC8İ b ni , c 
ben'mle bcr;ıbcr u·~ecck ycl~t I rJ 
bcld 0 yordu. Fal.at d ha cvıocl, ... cro 
e::pres o'nun b0

nasındn p:ı.s"p r' ,.·. 
zcsi, g::mrülı muayene i y ptıı:ımık 
r znn:lı. Pnımporaı poli•c vcrd·m. 
Çant~ )arımı gümrük memurunun 
araştırıcı gözler0 ne nçt m, b0

rİ v·ze 
etti. O•e!d aradı, tnradı . 

- Uzer0 n°zcle pnrn Vt'r mı? 
Cur:u soran gümrük memuru idi. 
- Var. 
- Ne hndar? 
- Den gnzeteciv'n. 
- Oy'e ise gcç·n·z. 
Evet. Gaze•eci olu t•m, r.c"'ll•rn 

Üzer·mde fazla dt-..,.·ı, l anunun bi· 
le müsaade ctf fi hadde yal ın para 
olmadıfrına ltan'\at vcrm·.,ti. Beni 
bıral:tı, öteki yolcuları munyene et
ti. 

Bütün muameleler bitm ·•ti. S/\at 
6 30. "Haydi,, decrl"'r. Yürüdük. 
De.,· ... kenıuına .. dd 0 k. Tav · re. hu 
a·ri Zümrü•1ü An!:'.ı ku,u, bize gö1-
,::nden b:r k.ı-pı actı. içeri g:rc!im. 
l\fü!·emMel b ·r o•r-büs •e1-J"nde. sc
k:z k1!1Tk b

0

r lcab·n. Tıp':ı buna 
be:::ızer bir ltab·n de yanı ba~ımız . 
da. 

Derhal hnber vereyim k;, den:z 
tayv'\re·i ·ıe yolc 1lu1~. r"!l"nznr1' iti
b:ır·ı .. c!e:''l•e b'le rnhalJıl, itibnrİ· 
le d'\ 11:ı iyi. 
Krpı üzerime kapandı. r .. ni E~

ı· mc'lcmc"'e ge'en t~vd
0

ltJ,.r:mle 
aramı~..ıa b

0

r tek ince l·•pı clma•ı
nn rağmen, artık o kadar ı.on•uz 
b · .. me•afc var ki ... 

Ynva'I ynva~ b
0

r u-ı·ltu, sonrn bir 
i ··n-::i. b 0 r üçüncü t•;;.ultu "e ıc-nra 
b:r trk bıvv~·Ji ı wuhu. KnJl:tı'· fa 
l·'\t h va·ıa c•e;:.·ı. i•' dı:-•'en 1 I'· · 
tı1c. Penilz ıwvnre dc-Tz. <:'-ndİ· 
rı, il;:j te'·rd 0 b 0 r f'em·v·z. rıuhr, ~e 
r.ı·m·~·n çifte bur!lu ile vnrı'ıyor, 
. . .. ., 'i'dcr ıınçılı••or, f.t .. b ·n ... n 'n cnr.-ı 

f=-rr.,n rrrr>"'Or. Be •lmz:ı r1 ... !Tr.ı rnüt 
h

0

ş b 0 r hız ·ıe ~ı-ldırıyor B'r rn ic·n 
de ut'."lur vcr·n leyiz. r:crni bcn-·n 
clc.,,ohırınn çnrp'\c !t ınnı ort•":t. 
H"'yır, clö ... )'OT. Bui!nz bo\'un'"'a ini 
yonız. l"ıyılarn bel.mrk n b 0 r·'en -

çantama yap 

* * * 

r U"m 1 ler yapılıyor. Gir oto • 
-rou0 l" b·:ı·yc:-u:z, n.. it ve güzel 
b·r yol=ln i c r cruz Ce!I, on, yirmi 

:ı ·ı 'l, ynrrm tnııt. l:ırl' bcı daki· 
1 • b·r ı::ıat. Yol h: mivor. Haniya 
F l'ro At"ıı" a on b dakika idi? 

N°'• v t hte At·r.adayız, gö:r.le • 
rim b'T sz: •c ir•iyor, ıaat on bir. 
O. :ıD 1 b r c J n önünde duru • 

dcr'ıal b 0 risi bana se leni • 
yor: 

- S ni tnbrıhtnnbcri Faliroda 
l: 'de, m. Hnvn f~:rn.mış, tayyare 
oı·.-ya inc:ncdi ,,.c r "e.,.nlo Pefkoyn 
·-,r lJ7 1< rl::i ,·u için gelemedim •• 
Ve d~v"!n e 'crch: 

- Ccl, d'yor, önce bir uzo içte 
aklı=ı ha ınn c 1 ·n .. 

Fi'{ret ADİL 



"MEIN KAMPF,, -------------

KAVGAM 
H it 1 erin yazdığı kitab 

[BU ESERDE lLERt 
SÜRÜLEN DÜŞÜNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BACIMIZ YOK -
TUR. BU TEFR/KAYl 
BÜTÜN DÜNYADA DE
D!KODU UYANDIR. 
MJŞ SlYAS! BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l ~ . -

• 1 • 
Hitlerin çocuklu~u· 

lnn nehrinin ta Tunaya ka
rtı?tığı yere kadar alt yatağı, A
vusturya ile Almanya arasında 
siyasal bir sınırdır. Fakat iki 
yakasında oturanlar, Avusturya 
tarafında olsun, Bavyera tara
fında olsun hep ayni kandandır 
lar. Adolphe Hitler kendi söy
lediği gibi ''yetişen µeslin her 
çareye başvurarak birlestinnek 
vazifesile mükellef olduğu bu 
iki Alman hükumetinin,, [*] iş
te böyle sınır bir yerinde, Bra
nau adındaki küçük kasabada 
imparator François - J oseph'in 
tebaası .olarak doğmuştur. Hit
ler için idari manialar ne olur
s:ı olsun "ayni kandan insan -
lonn vatanları da bir olmak ge
re'di . ., Babası Avusturya güm
ıü'derinde memurdu. 

Hayatını kendi dilinden anla
tacağımız bu sütunlarda. Hitle
rin çocukluğundan, M e i n 
Kampf'ı yazdığı zamana kadar 
kafasında taşıdığı akidelerini, 
görüşlerini, dü~ünüşlerini, ha
sılı bütün hüviyetini öğrenece
ğiz. 
Kitabının daha ilk sayıfalann 

da Palm adrnda Nurenbergli 
bir kitapçmm şerefli ölümün
.den bahseder. Bu vatansever a
c am, Fransız işgaline karsı duy 
duP-u kinle ve ölümü ile, Schla
geter gibi Almanyamn iftihar 
ettiği kahramanlar sırasına çık
mıştır, 

Hitler insan sevk ve idare e
dicisi olarak doğmuştur. Söz 
söylemek kabiliyeti, kavgacı 

tabiati daha mektep hayatında 
en bariz vasıflanndandı. Etra
fında kendi yaşındaki sa~lam 
yapılı çocukları toplar ve bun
ların basına geçerek, mahalle 
kavgalarına çıkarlardı, Anası 
bu yüzden az telaşlara mı düş
müştü? 

Babasının kitapJan arasında 
bulduğu halk için yazrlmış re -
simli ıbir Alman • Fransız mu
harebesi tarihini su içer gibi o
kumuş ve bu kitap, bütün guru
runu okşadığı kadar,. onda 
"muharebe ile ilişiği olan her 
şeye, daha doğrusu sadece as -
kerliğe ıkarşı,. teheyyüc veren 
ibir zevk kaynağı olmuştu. O za
man on iki yaslarında olan mil
liyetçi i• .. syalistlerin müstakbel 
şefi kendi kendine müphem de 
.olca ehemmiyeti çok yüksek 
bazı •ualler aornnustu: ''Bu 
harpte boğuşan Atr?;anlarla ö
teki Almanlar arasında ne fark 
var? Avusturya neden muhare
beye girmedi? Neden babam ve 
etrafımızdaki adamlar sakin sa
kin evlerinde oturdular? Biz Ö· 
tel:i Almanlar gibi değil miyiz? 
Çocukluk ıkafamda bu meseleyi 
evırıyor, çeviriyor, ihtiyatla 
sorduğum bu ıuallcre kendi 
!kendime verdiğim cevap. 
lardan, biltün Almanların 
Bismark htikOmetine bağ-lan
mış olmak saadetinden mah
rum kaldrklan neticesine varı· 
yorum. Bunun da böyle oluşu
nu, kafam bir türlü almıyordu.,, 

paratorluk hudutlar ıiçinde Al
man olmıyan unsurlara karşı 
gösterilen fazla yumuşaklığı, 
mu1~addes Almanlık davasının 
hanedan menfaatine feda edilişi 
ni bir türlü affedemiyordu. Ho
şuna giden marş Haydn'ın bes
telediği Gott erhalte Franz den 
Kaiser değil, Deutschland über 
Alles idi. İnanı ve umudu yırtı
cı pençeli iki kafalı kartalda de
ğil, Alman renkleri olan siyah, 
kırmızı ve beyazla sa!;aklanmış 
sarı bayraktaydı. Açıkça söy -
ler: Onun icin milli hisle, an
cak Alman milletinin felaketi 
hesabına yaşayan bir hanedana 
sadrk Avusturyahlann üstelik 
b.ir de vatancı görünüşleri ara
sında münasebet yoktur. A vus
turya, siyasi bir devlet oldukça 
orta.dan kalk:nah idi. 

İste Hitlerin daha on üc; ya
şında iken düşündükleri .• 

Tarih hocasının kafasında bı
raktığı tesirlere, Alman dehası
nın emsalsiz kudretini göstc -
ren musiki eserleri de karıştı. 

Adolphe Hitler çocukluğun
da tiyatroya da giderdi. Linz 
tiyatrosu, bir vilayet tiya\rosu 
olsa da o kadar fena değildi. 
Sahnesinde dram, opera, az çok 
her şey temsil ediliyordu. Hit
ler mesela Lohengrin'i dinler
-ken daha ilk perdelerde büsbü
tün kendini verir, Wagnerin 
bu mı:sikisi Almanyaya karşı 
olan taze imanını bir ciçek gibi 
süslerdi. Oturduğu küçük ~eh
rin tiyatrosundaki zayıf temsil
ler bile, Hitler iı;in, Almanyaya 
olan hayranlrğını kuvvetlendir
diği için birer saadet kaynağı i
diler. 

• 2 . 

Hitler nasll Yahudi 
düşmanı oldu? 

Hitler, babası öldüğü zaman 
on üç yaşındaydı. Anası da bir 
kaç sene sonra öldü. Bu iyi Al
man, fakat çok kötü Avustur -
yalı vatandaş, Viyanaya gelip 
yerleşti. Acı bir talihsizlik yü -
zünden Viyana güzel sanatler 
mektebine giremedi. Resimleri, 
zeye bile gitse, tablolardan zi -
yade bir mimar istidadı oldu
ğunu gösteriyordu. Kendisinin 
de söylediği gibi, hatta bir mü
zeye bile gtse, tablolardan zi -
yade mimari ile alakadar eser
lere bakardı. Fakat mimariyi 
tahsil edecek derecede iptidai 
tahsil yapamamıştı. Azimli ol -
duğu için her ne pahasına olur
sa olsun. bu yolda bilmediğini 
öğrenmeğe savaşmıştı. Fakat 
parasızlık gibi iktiham edilecek 
maniler vardı. 

[Arkası var] 

Turizm Kongresi 
Topl•nıyor 
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ECZANEL1::.R 

HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

Bu Sütunu çi çı o ruz? 
Saray~ (Roiild) ve (Devrialcm) Kadıköy itfaiyesi 

o 
Türk, (Bitrniycn ıztırap) ve (ilci O küdnr itfaiyesi 

gÖ'lÜI b~r olunca) 

60020 

60625 
Evlimisiniz? 

...:..:.:::..~ 
gibi kuru kuruya nasihat değil.. 

Ev hayatınızda sizi her gün 
düşündüren bir çok ruh mesele 
leri olabilir: Zevkler arasında 
uygunsuzluklar, düşünceler a -
rasında anlasamamazhklar, e _ i· 
nize karşı gönlünüzde garip, tat 
1ı ve tehlikeli duygular, kıskanç 
lıklar, şüpheler, tereddütler ... 
Yaşayışımzda yarın için korku 
verecek bazı aksaklıklar ... Ha -
yat bu: Her şey mümkün! Evi
nizin eşiğine kadar gelen bazı 
tehlike dalgalarını vaktinde ön 

Kadm ve erkek ruhiyatımn 
aydınlattı- ı sahalardan istifade 
edecel•siniz. 

Sumer, (Vcnedi!tte bir eece) 

ipek, ( Lilium) 
o 

Yeşillıöy, Bak rköy, Büyükdcrc, 
Pnşi'hnh~e, Knndilli, Ercnköy, Kar· 
tal, Biiyüknda, Hcyb•li, Burcaz, Kı· 
nalı mıntakaları için tc'cfon santra
lıncl !..i memura ( yan2ın) kelimesini 
söylemek k~fid"r. 

!emek istersiniz. -
Bekar mısınız? .__ 
Buna rağmen belki de bazı 

kadın münasebetleriniz vardır; 
sizi ev hayatına girmekten alı · 
koyan tereddütler içindesiniz; 
birçok maddi sebeplerden başka 
ve daha kuvvetli bir tarzda kar
şınıza çapraşık ruh meseleleri 
çıkar. Kendi kendinize bitaraf 
bir hakem olamayacağınız için 
fikirlerini sormak istediğiniz 
dostlar ararsınız. Bunlar arasm 
da ağzt kilitli, görgüsü çok, ruh 
dalgalanışlarını anlayan ve bir 
yüzgeç gibi kalbin en derin ta -
bakalarına dalan birini bulmak 
çok zordur. -

Genç kız mısınız? 

Evleneceksiniz. Fakat ne za -
man? Nerede? Kiminle? Nasıl? 
Her gün bunu kendi kenqinize 
soruyorsunuz. Arkadaşlarınızda 
görgü itibarile sizden daha zen 
gin değildirler ve öğütlerinirı 
faydası yoktur. Memleketimiz -
de ana, baba, henüz kızlarının 
dert ortağı olmaya ahşmamış -
lardır; onlara da ruhun mahrem 
tecessüsleri hakkında bi1· şey 
sorulamaz. 

Dul musunuz? 

Bir daha evlenmeyi düc:tinme 
miş olamazsınız. Fakat gecirdi· 
ğiniz tecrübeden nasıl istifade 
etmelisiniz ki, birinci evlenisi -
nizde uğradığınız hayal kırgın
lığına bir claha düsmcmek mum 
kün olsun. Acaba ilk tecrübeniz 
de sizin de yanlış hareketleriniz 
yok mıydı? Kabahat haneiniz
dedir? En büyük felfıket, ikinci 
evlenişinizde de ayni neticeye 
varmctc, tekrar dul kalmaktır. 

Seviyor musunuz? 

Gayret! .. Bu yaman bir imti
handır. Gönlünüz ülki.inüze doğ
ru en gergin hamlelerini yapı· 
yor demektir. Her an ru:1Unuz
da bin muamma, bin tece(1süs, 
bin şüphe ve tereddüt canlanı -
yor. Ah, ruha ait ne kadar me
seleler vardır ki, hallini hic bir 
yerde bulamazsınız. O da sizi 
seviyor mu? Dün söylediği iki 
cümle icindoki filan sözün ma -
nası nedir? Bir haftadanberi ni
çin mektup yazmıyor? Onu a
ramalı mısınız? Ararsanız bıkar 
mı? Aramazsanız soğur mu? 
Aşk yaralarına nasıl pam:üm~n 
yapmak lazımdır? Unutabilir 
misiniz? Ve saire, ve saire ... İn
sanın severken gcçird~ği ruh 
çalkantılarının herkese ve her a
na göre değişen sayısıı. incelik
lerini burada saymaya imkan 
yoktur. 

!ster evli, ister bekar, ister 
genç kız, ister dul olunuz; ister 
seviniz; ister sevmeyiniz, sevi -
tiniz veya sevilmeyiniz. Evinize, 
gönlünüze ait bütün meseleleri
nizin psikoloji bilgilerine göre 
hal çarelerini bu sütunumuzda 
bulacaksınız. Lutfen bu noktaya 
biraz dikkat: 

Bu sütunun muharriri, haya· 
tını uzun yıllardanberi ruh me -
selelerinin tetki ·ine vakfetmiş, 
görgülü bir insandır ve kalbini
ze ait meseleleri düsünmek su -
rctile dostluğunuza lfiyik olma
ya çalrnacaktır. 

Ona tereddüd etmeden müra
caat ediniz. Kalbinizi kemiren 
muammayı bir mektupla bildi · 
riniz. Hüviyetinizi saklayıp sak 
lam:ım.,kt;-ı serbe~tsiniz. Yalnız, 
müstear bile oı .. a, bir imza şart
tır. Cünl.ü bu sütt nlarda size 
cevap verilecektir. 

Göndcrece -iniz mektup! "rda 
arayacağımız meziyetler şunlar 
olacak: 

ı - Okunaldı yazı. 
2 - iyi bir lıülasa. (Lüzum -

suz teferrüattan kaçımz.) 
3 - /(-~adın yalnız bir taralı· 

na yazmak. 
4 - Satır aralarının açık ol · 

ması. 

5 - Zerim üstünde "sc 
meler, evlenmeler sütunu 
c1~1rıa,. k .... ,r,,11n bulunması. 

6 - Lfıübali ve nezahet kaide 
/erine sı -mayan noktalardan 
kaçılması. 

Bir tecrübe ediniz. Bu sütu.11 -
lann kuru söz deposu olmıyaca 
'1-mı anln.mamz icin gönlünüzde 
beliren bir co'~ eorgu işaretlerin 
de'l birini bize hclJer vermeniz 
k~fidir. 

N'lt-Gönderi ecck mektunlar tarih 
ve ehemmiyet sırasına gö"e bu sütun
larda cevap alacakfardır. Fazla gecik
memek en büyük prens"plerimizden 
biridir. Hiç bir mektubu cevapsız bı
rak-namrza imkan yoktur. Aynca ve 
b"r kere daha te'min edelim ki, el ya
z·ruz al~ ·ad"'rlardan baska hiç kimse 
tarafından göriilmiyecek ve mektubu_ 
nuz hususi dosyalarda saklanacaktır. 

Hal Pahalılık 
Yapacak mı? 

Kerestecilerde yaptırılmak -
ta olan şehir muvakkat hali ha
ziranda faaliyete geçiyor. Her 
nevi yaş meyve ve sebzeye ait 
toptan alış veriş burada yapıla
caktır. 

Hfıl etrafında, son günlerde 
gazetelerde bazı dedikodular 
yer buluyor; hal ardıye ve ham::ı.l 
ücretlerinin yüksek olduğu ile
ri sürülüyor. Diğer taraftan bu 
yıl kavun ve karpuz fiatlarınm 
fevkal~de yükseleceği, Trakya 
müstahsillerinin zarar göreceği 
söyleniyor. 

Belediye iktısat isleri müdür
lü: ü bu yolda diyor ki: 

"-Hal ardiye ve ham:ıl tari
fesi artırılmış değildir. Kavun 
karpuz fiatlan da artmıyacaktır. 
Çünkü Trakya'dan gelen kavun 
karpuzun ancak üc:te biri Sirke
cide satılır. Uçte ikisi Limon 
iskeles"ne na1dedilmektedir. Be
her karpuz veya kavuna nakliye 
ücreti beş veya altı para bine -
ccktir. Bu da fiat üzerinde rol 
oynamaz. Eskiden nakliyat fena 
şartlar altında yapılıyordu. Ka
vun ve karpuzlar zedeleniyor, 
müstahsiller zarar görüyordu. 
Bundan sonra. bu, olmıyacak -
tır.,, 

y !dız, (30 eün prensrs) 
o 
Elhnmrn, (Mc cle yok) ve (Krali

çe Kristin) 

Hale, hur:-ün (En çılaın eecesi), 
C!l~ı;nma ( Mas!.eli) 

o 
Tan, (30 cün prenses) 

o 
Melek, (Sevmek yaşamak) 

o 
Sürcn-a (Esrnrenaiz hane) 

o 
Artist Halide ve nı kadaı=:lan Ba

h rl.öy t.1iltiya i t';) n rosu'"nda bu 
c:.kşam (Vcl"nin çocu·u). 

t'ÖBETÇI ECZANELER 
S:rkccide (Beş:r Kcmnl), Divan

yo1unda (Esnt), Kumknpıda (Bel
'·is), Zeyrchte (Hn•nn Hulusi), 
!"'chza~e:rşmda (lsma"l H:ıkk ), Ak-
~rayda (Etem Pertev), S~mntyadil 
~eof:los), Şcl>reminincle (A. Ham-

"), Knr.ıcümrü':te (Suat), Bakırkö. 
yünde (1ste'an Terziyan), Feneı'<le 
(Vimli), Hnsl:öydc (Hn!!t), Kasım
.,aşada (Mer:S:ez). Modndn (Sı'ıhnt), 
.,aznryotund:ı (Ri" t l\·uhtar), Ga
latadn (Kar~ l:öy), T~hs"ınde (Della
suda}, Şi!ölide (Narg"lcciyan), Be~ik
tnstn (Recep}, Eyüpte (Hikmet) ec
zahaneleri. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

Ccrrahpnşa hastane:si. Ccr
rn 'lpaşa 

o 
Zeynep Kamil hastanesi. 
O 1(Üdar, Nuh kuyuı:u, Gün 
do'rumu caddesi 

Haseki kadınlar hastanesi • 
Aksaray Hase!ti cad, 32 
o 

Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuznğa 

o 
G .. lhane hastanesi. Gülhane 

o 

21693 

60179 

24553 

43341 

20510 

Kuduz hastanesi. Çapa 22142 

o 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastnnesi. Bakırköy Re§a-
cliye kışlası 16 .. 60 

Q 

E tfal hastanesi. Şi§lİ 42426 
o 

Haydarpaşa N ümune has-
tanesi 60107 

Çabuk Sıhhi Varrl.m 
Teşki!f 

YOLCU MÜRACAAT Bu numa'"adnn imc!a' oto-
v E R L E R 1 mobili istenilir. 44~!'$ 

Deniz Yolları acentesi T e
lefon 

o 
Akay (Kad köy i::kelcsi ba~ 
memurluğu) Telefon 
o 

ş· keti Hayriye, Telefon 

• 
Vapurculuk Ş"rketi merkez 

423C~ 

43732 

44703 

acentesi, Telefon 42352 
g 

Şatlc Dcm"ryollnrı mürncn-
nt lmlcmi. Sirl:cci Telefon 23079 

Devlet Demiryol'an müra
caat kale:ni. Haydarpaşa. 
Telefon 42145 

iTFAiYE TELEFONLARI 

l::tanbul itfniyesi 
o 

B"yoğlu itfaiyesi 
o 

24222 

44644 

DAVETLER 
Bursa Lisesinden Y ctişenkr K.ı · 

nımu G. Yazuanlıcından: 
Kurumumuzun 26 • 4 • 935 cu -

ma günü r.aat 9,30 da Istanbul 
Halkevi salonundn fevkalade kon· 
crcsi olduğundan bütün üyelerin 
gcbıcleri. 

• 
lstnnbul Halkevinden: 
Çocuk haf tası münasebetile 27 

nisan 935 cumartesi günü saat 15 
de Evimiz merkez salonunda ilk 
r.ıeldep talebesi arasında bir güzel 
o!tuma ve söyleme müı:nbnkası dü
zenlenmişt"r. Arzu edenler gelip 
bu müanbnkayı görebilir ve ilk 
mektep talebesi olan çocuklarını 
yazdırab:l:rler. 

e 
Türk Olculma Kurumunun, 26 

nisan cuma günü saat iki buçukta 
Darüş~afnkada yapacafrı alelô.de 
içtimaı azanın te§rifleri rica olu • 
nur. 

D Ü N K Ü M U H A K E MELE R 

Varım ounluk Dava 
Devlet Mülkleri Hususi 
Adamların Eline Geçmiş ! 

Kadastro memurları Balık -
pazarında emlak tahrir ve tah
didi yaparken, hükumete ait bir 
çok gayrimenkulün başkaları -
nm elinde olduğunu göm1üslcr
dir. O zamanlar, gazetelerde, 
ayrıca, yarım milyon liraya va
km bir suiistimalin de meyda -
na çrkarıldığı yazılm~tı. Şebeke 
simdi Kadastro mahkemesine 
intikal etmiştir. Dün muha1:e -
meye devam edilmiş, fal.at iste
nilen bu kayıtların cıkarıhp 
mahkemeye yollanmadığı icin 
duru'?ma 20 lVIayıs Pazartesiye 
bırakılmıştır. 

Eski Kararda lsrar Edildi 

kuruş mahkeme masrafile eski 
harçları ödemesine karar verilmi§• 
tir. 

8 Çnrşıltapıda kunduracı Haci 
Misak'ın dükkanından bir çift pos
tal çalmaktan suçlu olarak Sultan
a hmet ikinci ııulh ceza mahko:ne -
sinde duru,ması yapılan otomobil 
tamircisi Sabri'nin durusması dün 
de devam etmiş, İtarara· bağlan • 
mırtır. Dinlenen şahitler çaldığını 
söylem:ş1er, Sabri, şahitlerin akra
ba ve adaml rı olduğunu iddia e • 
derek şahitl'klcrini lcnbul etmedi • 
ğini bildirm·ştir. Suç sabit görüldü. 
ğünden, 21 yaşını tamamlamamış 
olan Sabri 3 ay on gün hapse mah
ltiim olmuştur. 

O Harbiye tnlebesindcn Omer 
Yılmazın dişini tedavi ederken kü
çük bir illeti cl'nden lmçırıp yut • 
masına sebep olan, Bakırköyiinde 
dişçi Koço Ağn · disin duruşması Ü· 
çüncü ceza mahkeme inde dün ya. 
pı1mış, dişçi, kendisini müdafaa et· 
miştir. Müddeiumumi, gecen celse
de beraetini istemişti. Duruşma, 
karar verilmesi için 29 nisana bı • 
rakılmıştır. 

Babasınm istediği gibi Avus
turyalı bir memur olmaktan ka
çman bu deli dolu talebe, oku -
du~ Realschule'de öğretilen 
derslerden bir kısmını bile bile 
ihmal ediyordu. Fakat resim i .. 
çin istid•t gösteriyor, içinde 
ıSanate ka111 derin bir hırs du • 
yuyordu. Tarih okumasını da 
çok seviyordu. Kitabında z.~ka
smdan ıena ile bahsettiği ho -
c"'srnm idaresi altında yaptığı 
tahsil, daha ona ı?"enç yast~ A
vusturya hUk&netine karşı dilş
manhk hislerini aştlamıştı. lm-• 

[•] Tım~k içindeki cümleler ea• 
rin aslından aynen ahnnuıtır, ~---

Türkiye turizm kongresi ya • 
nn Ankarada toplanacaktır. 
Kongrede her bakanlıktan bir 
murahhas bulunacaktır. Mevzu, 
Türkiyede turizmin inkişafıdır. 
Bu yolda ldzım gelen tedbirler 
tcsbit edilecektir. 

Turing ve Otomobil Kulübü 
namına kongrede Şilkrü Ali, be
lediye namına da turizm şubeıi 
müdürü Kemal Ragıp buluna -
caklar ve bugUn Ankaraya gi -
dcccklcrdir • .r · ~ 

Psikoloji diyoruz. Yani bu sü· 
tunun muharriri, size kuru ve 
mUcerret bir takım beylik öğüt 
ler vermekten çekinecektir. O -
nun rehberi iki şeydir: Bilgi 
ve tecrübe. Size şimdiye ka -
dar yaşamış büyük adamların 
görgülerinden örnekler, sözle -
rinden misaller, gönüllerinin ta
rihinden sahifalar gösterecek -
tir. Buı gazetelerde )'.apıldığı 

Kok Kömürcüleri Fiyatları 

Yükseltmek istiyorlar 
Kok kömürü yapan fabrika -

lar, Ankaraya mümessillerinden 
bir heyet göndermişlerdir . 

Müme'\siller heyeti Ekonomi 
Bakanlığı ile temaslara başla -
mışlardır. Bunlar, bugünkü kok 
kömürü piyasasının normal ol -
madığmı, kendilerinin ziyan et
tiklerini bildirmekte ve fiatların 
bir miktar artırılmasını istemek
tedirler • 

932 senesi nisnnında, Beyol}lun· 
da, Bayrnm ııokağındn, gece, sü • 
vari birinci mülazımı Ctmaklmlcli 
Zekiyi bıçakla öl:lüren ~tütün arne
lesinden Hasan o~ lu Sa it, nğırceza 
mahkemesince 15 sene hnp•e mah
klım edilmiş, yaşı, suçu i lcd"ği za
man on 11ckizi aşmamı§ cldufu için 
iki buçuk senesi, 2330 numaralı nf 
kanunu hükmünce de be~ senesi in
dirilmişti. 

Temyiz mahkemesi bu karnrı bir 
kaç noktndnn bozmu:\, dün, nğır • 
cczadn yeniden bakılan bu dava • 
nın kararı verilmiştir, Mi" ddciumu
rni Bay Knşif eski kararda ıcrar e
dilmesini istemi!!, bu istek kabul e· 
dilerek, Saidin, gene yedi buçuk 
sene ağır hapıünc, müebbet olarak 
amme hizmetlerinden mahrumiye-

tine, kanuni mahcuriyetine ve 3800 

e Nec"bi öldüt""TJek, Abdullnhı da 
ölaürMck isti erek yaral~maktan 
suçlu I' cmal, n ~ ırceza mnh!:eme • 
s:nde 20 sene h pse, bu m ·;-tdctço 
kanuni ma,h. t riye•e, müebbet o • 
1 rnk ıi.mme hizmetlerinden mah· 
rumiyete mahkum edilmişti. Tem· 
yiz mr.hkcmesi bu knrarı 7-8 nok· 
tt'.dan bozmuş, dün, duruşmaya ye
niden başlanmıştır. Evvelce din • 
lenen ve dinlen"p dinlenmediği an
laşılamıyan ahitlerin tekrar din • 
leniJmeleri için duruşma 20 mayıı 
pazartesiye bırakılmı§tır. ..-' 



Sanayi Progr~mı 

B. Celal Bayar, Sanagi~·mizin Ana 
Hatlarını lzalı Ediyor 
Ankara 22 (Tan) - Sümer Eank heyeti umumiyesinin dünl:ü 

tcplantıs ~..da .Eı!rnncrni Bakanı B:ıy Ce.fıl Bay.ır saylavların arzu 
ve t ... mcımilc~i üzerine mühim beyanat~a bulunmuştur. Eko
nomi B"l anı Yerli Malkr Pazarından bıhsctmis, Si.:mcr Ean!~ın 
es· s fra'iye.i t:ptan s2.tışlarda oldu_::unu söylemiştir. 

Ce al Bayar· St~n'i tabii ipek, tifti~{ istilu:alatındr.n, p2..mukl:.rı 
' ' ı d . . ı . 

mı~dan b<ıhseaiktcn ~cnra fa.brikal::mmrza [jeçerC~{ cmıştır n: 
- Seleflerin:izclcn l alan kbrL:dar1a tizim fabri!\:a]anrYz 

kıyas k:.bul etmiyccck derecede far:>.hdır. Cn yüksc:t tc~:ni:Jc 
en rasyo:ıcl şc:~ild:;: ç:ılı~:cağız.,, 

E, onomi Bakanı milli sanayiimizdcn b:ı.hsccler!~cn ele: 
- Sanayfrniz göz k::m:ıştırıcı neticelere crece'':tir. Milletin 

ze!-a""ına güYcr..diGime r;öre, bu memlel;::ctin en p::.rla': bir s::aaj i 
memleketi <le clacağm:ı inanm:ım Iazım:lır.,, de ıi~tir. 

Ekonomi D.:i{mı şel:er sa 1ayii etrafınd:ı malı1:nat verdi!;::tcn 
sonra Vekaletin şeker fiyatmı normal bir hndde indirme1~ btra
nnda oldu;:unu söylemiş ve 1ktıs:ıt Bakanının i:ü1ıatı (Drilvo!) 
seslerile karşılanmı~tır. 

o o o 
Litv·nof, Fransız t-~n,a~ ~na!:~ 
l lakkında Halk Korıiser-
1 a ri ne izahat \ferec~:r 
Paris, 22 (A.A.) - Tass Ajnnsmm ne~retmiş olduğu bir teb

liğde, Bay Lava! ile Bay Litvinof ara::;ındaki m:iz~.kerelcrin bir 
zaman için inkıtaa uğradığı ve Bay Litvinofun, kar~ılıklı mü
zaheret and1aşmasına dair cereyan etmekte olan m1za~~ereler 
hakkında Halk komiserleri heyeti karşısında izahat vcnnek ü
zetc Moskovaya çağırıldığı beyan edilmektedir. 

Bu tebliğ münasebetile, Havas Ajansı, müza!:erelerin En.y 
Lit .inof'un Cencvrcden Moskovaya seyahati esnasında t:.biati
le devam edcmiyecek olduğunu i~arct eylemektedir. 

Bay Litvinof't:n müz:ı:keratm şe:~li hazırı ve bilhas::;a metni ta
kaniir ettim1ekte::i m~l:ülfit hr.kkmda Scvyct hü:·Gmctinc i-a
hat verme!< hus:ıs;,mda'~i arzusu pe~ t.:ı.bi1J:r. IL1y Litvino~, Cc
ncvredcn Mo~kovaya dönmüşflr. 

g o o 
\'ugos~a\r'Yada seç ·nı :1azıı icgı 

Belgrad, 22 (A.A.) - 5 l'.fayu:ta yapık.caı.k elan mebus inti:ıa
b-tı için yalnız 4 li:;~e n~zarı ijb:ıra alm1ca:=~ r: 

1 - Easvc~il Bay Yevtiç'in hü~:.u.nct lfotcsi, 
2 - Es . .i Kö _,.Ü - Gıı·vut fır:.a:::ı ı\ .. : ... i :C ~y ,;:dimir 1'."' :ç _::in 

m ı lcfet'!is e i. 
. Bay a:elt, S M. tonra' l:ırm~b e-•d Çif~:i ve D~mo:tr<ıt fır
k:ı.brı, Ec!:na tcp.a .rırmda e~t.d ~ıüslüm<:n fır:~o:.sı ve Sloven 
top.r21d~rınJa e ~=i Sbvcn lıaLçı fırkası t.:.r~m<kn himaye c~il
ır._ :ted r. 

3 - :Cay Li:ti:'in i ':tre-i 1cb to:1'"'n1~~ bir':a-: mPliyetpervcr 
gr p'ar tc:.a~m r.n m~~-~ct:=:...il Zbor L.11:n:ı:-::i 'I... u c::hıv lmfücı 
hü ~mcti 'in r :tc i, ~ .. 

4 - :Cny 'l C\t: :n r:c··· ·• --~n:ı i · i · !: c• .. ,1·~·cn Yu!jc:bv 
r_. illi .ıııı kası \!1 Sl r ::. .. . ıu L:r . r_J, ., t 1 ·ı T'o . ., r - ' . 
lı~tc::a. 

- ... .. •.1 ~-· .ı.ı.. j... ...a.>:SL~10V 

Te:n"İz rra' · e:r ..... -i ~·r:a · tl b \C ır"ı tcffcl Y~'"::>sma uy
g m yeo-".:-ıe mu'rnle: t 11r .a.;ı o:_a 
listc.eri ... i re..!<Ltmi:1tir. 

o c o 
e 8 idanı 

Se1anik 22 (A.A.) - Divanı h:ırb Serez ordusu ihtilalcile
rinin muhakcme::ini görere!t se::iz idam ve beş hapis cezası 
vcr:-nı~tır. Mah!~ı1ml".m ara:nnd:ı Scrcz fır!~ası kumandanı Ge
neral A~nasto::m· o cb v:ırdır. 

Çimerı~o 
Satışları 
Yeni Fiatlar Ü.,'3-
rinden Satışlar 

Başladı 

Yeni ~·ı;ıento topt:-n s:-.tış fi
yat arı vı: yctt::n ç m .... · to y Jı
cılarına bıldiri'm':t r. r:u L_ t -
t::ın yu .. a.-ı sat 'ar cc-::ıla :. ı
bc".~tır. D:.in t .,, .t ber~ bü -
f'n ~::ıtı"'lar ton l:..,,.. a 22.5 liı·~-

d r. Ç'mcnto y::ıı rcı'arı bu f'y::t
ta:ı memnundur. Ar~·::ın ve Es
kil ·sar fabirkalan m::clüı'il bu 
fiy~t üzerinden kar edilebilece
ğini söylüyor. Bu şirketin fab:i
kalarınm ist 'hı;ali geçen seneye 
kad r her yıl lCO - 130 bin ton
du. 1934 senesinde bu tutar, 180 
bin tona cıkmırtır. Bu yıl daha 
arta .., -ı t mulri'.ıaktl:dır. 

b 

y pxlan mallar top~:ıncı ahcı-
lar:ı s.:ıtıldı ~ 1 için bütü::ı fiyatlar 
dcnl·'eı:-tirilince alıcıbrın navlun 
Para:ı en az tut:ın fabrikaya boş 
vuraca.) muhakkaktır. 

Şirket bunun önüne geçmek i
çin Darıca fabrikasında 22 lira 
30 kuruşa, Kartal fabrikasında 
i2 lira 50 kuruşa, Zeytinburnu 
fabrikasında da 22 lira 70 kuru-

:;-:ı c tış y:ı.:m1a:~ i::;tcmektedir. 
.ı.Lticcc.fo a:ıcıı.ın verdiği- para 
.. ;:, lun i:e b~rabcr hep bir gel -
ınc'_t~d·r. 

Ekoncm: Ba'•anhğı fiyatlar -
da bu ufa.; dc{fş'kliğe izin ve
rirse Darıca fabrikasından indi
ri1 en 20 kuruş Zeytinburnu fab-
ril::ısında u~te konacaktır. 1 

Vazmac ar ve dokuma· 
cal r [.ooFer~tiilnde 

Ya=.:.ıa.cı! r \•c Do:ı:umacdar Ko
o r tif ne ~ :- l ... n ko:ltenjan, koo· 
~ratif e.ley.1:no yap.b:ı b::.zı ih • 

lınro.t üzcı· .. e kes'lm:şti. Koopera
t: •• n r.::i.li.irü An!.::ııraya giderek 
bu ın ~~le e:raf-ında temaslar yap
DUf, bunun üzerine bakanlık iki 
müfot.if göndererek mese!eyi tah· 
kik ettirıni§tir. Neticede hiç b 'r 
yolsuzluk yapıbadığı anlatılınıı 
ve bakanlık kontenjanı iade et -
miıt!r. 

Dün matbaamıza gelen Yazma· 
cılar ve Dokumacılar kooperatifi 
idare heyeti azaları bundan dolayı 
bakanhia te~kkür etmektedirler. 

8 Etibba odıısının açtığı kitııb 
ıerg:s'ni dün b'rçol' halk ve mek
tepl'ler gezmiıtir. Gece radyo · a 
Dr. o~an Şevki Uludağ bir konfe
rans vorm'ttir. 

& Gülhane hastanesi doktorlarm 
dan Tnlut, ş:,ıi Çocuk hastahanesi 
c:Id mütehaaııs!ığına tayin edilmit
tir. 

8 Şehrimizde bulunan Ulusla" 
kurumu -~~rtma bürosu tefi Moıct, 
buıün ~aya gideçektir, _ 

-- ornıoz'da 

Bulgaristanda 
Asker~erin Siya
sadaki Tesirleri 
Azalıyor 

Sof~a. 22 [A. A.J - Yeni 

Bir Zc'zele 
2750 Kisi 

Q.du 
ö:dü 

kab.ı.-ue ancak 3 .> u ..... ~ ..... r ... t .... ~
' lı z .... uit mevki almışıardır. 

Bu, polıt ..-a ıle aiakcıcbr ns -
Lcr grur unun siyasal ha> at u -
zerındcki tcsir~nin azaldı;;, 1:1.:ı 
bir dclıldir. Esl<:ı d~hi1H·e ba.rn
nı KoL.Jf in çekil. i, b·u delılı 
l....uvvctlemlirmektedır. Şimdi -
ye htd:ı.r Sof.> a garnizonu ku -
m:ın<lan~ı_,mı ya1 mış olan yeni 
Ha. biye b.:ı:.J.nr General T za -
ne~f. k.a.la cok .s...ıdık bir as~·er 
o.~rak tamı ma!....tadır. Tzaneif, 
z~o:tıer birliğuıin, memleketin 
siy:ı~al h ... yatma karı m.:ısma 
her z.mıan alc> ııtar oım:.ştur. 

\ 

ÇIN 

Formoı ~dnsım rüsterir 1 ari ~ 
To:>io, 22 (A.A.) - J-: 0.1 A

j:ın" n·n bileli ·c!i iı.e gf:", F L •

mcz < da 1 ::ı.-ın , ~i z..J... k n ti
c~ '1dc 27!:01 i,i öl·nJ, 7v8 i 
vah:m olT." 1~ il ere 5343 ki i ya
r~1":1m·", 7165 ev yı1•ılımş ve 
17 b'ndcn fa.::la ev cie ho::.s:ıra uğ 
ram ~tır. 

For O:? r.cfr:rı 
Fo:-nıoz 2t:- ... ı D 'yi": ü':\·;;ı -

n"s, Cin ve Koı·e c1 ·1: "l ... :i ~rn
::anda bir 2dadrr. s~thi m "a::a
~I: :3597 ~ m ır ' : :ı. 1-ilo··net.rc, ı:ü 
fus:1 :3750000 :·. · clir. Ön ~ Cine 
aitti. 1395 yı'n c1anb"ri Tao~n -' . ~ 
yan ndır. Da:lıca re!1id ... ri rı.:n-
laı "ır .. -

Tay Uan, Tayı anz, I~cltmg. 
1896 cl-ınb~ri adayı bir rr.üs

t mlcke haline getirerek <."ayi-
ri temin cclcn ] aponlar bura ela 
bir şimcndircr in'":t ettiler: T::11.r
Lo-!:u'yu idare merkezi yaptıI~r. 

Mu!::un rüzgarları adada mun
taz:ıman esmektedir. Bundan ö
Lr:.i adanın i~:limi rutrbctli, sr
ca·~ ve husus'le '"'ima.l kr::.mrnda 
sı' hate muzırdır. 

I.!adcn k:Jmür:i, çay, t"" ·1ü 
m:ı.ckn!cr, ~c!:cr k~mı~ı, k: firu 
baharrt ba;lrca mahsulleridir. 
Muz, banbo~ ve palmiye a'tacla
n1cl:m müreLkcb bol nebatatı 
ela v2,..thr. 

.ı:rnnaeH!< Bayramı 
26 Nbnn cuma günü jimnas

ti1• bayramı yapılacaktır. Dün 
öğleden sonra Kadr~:öyünde Fe
nerbahse stadında umumi pro. 
va ·aprlmı"txr. 

Dünkü provalara 2000 kız ve 
cr1 ~,...k taleb~ iştirak etmiştir. 

Du kabincnın, sabık ıki hüku
metin zaafa ubıattısı krallık o
to:-i tcsini ıh ya cdcbılccc;. i Umi t 

, • 1 ı· b c mc.;:t r. 
Tzanc f in sayılı taraf tcırlc.ı -

rr.1dan o .,n Slo, o gazct .... .;i mü -
d~rü B. Ko,.ukanoff'un kabine
ye d lıil o~ma..,ı, chcnuniyctle 
L""'c:i c<l 'mc' tcd'r. 

Eu rt. Tzaneff'in tardı ka
m ·ı:ıı ihfva ed:n emirnamenin 
i n-.:ısı r"'rt° e m:· 1tal~t bakan
ıı_:r,ı l .,0 1 ctm"rt.ir. 

B. T ş_f ın teyit etmiş oldu -
6n r(bi, yeni l:abine, otoriter 
ş_:;. ·1i mı! -.faza edeccl.tir. 

Eulenen~ r Çoğahyor 
B-.cdiye ev~cı-m~ler icin bir 

etüt ya1 mı~tır. 1927 yılında 
t.045 ı~·ş·nin evlenmesine karşı, 
1934 yı.mda 5107 kişi evlen -
mi~tir. 

Şeh;rdc':i on k'za ta!:s'm:ıtı 
itibL:ırile, en çek evlenenler Be
yoğlu, f:cnra Fat~h ve daha son
ra da Eminönü kazm:ındndır. 
En az ev!enme üdcdi Adah.ı.r 
ve sonra da Bc\'koz ka.za::;mda 
l~ayd~cli~me~•tcdir. 

.. Evlenen erin en çoğu esnaf, 
tuccar ve sanayicle çalı~anlar -
dır. 

r ~e::eHl ~on bir yıl içinde 1160 
e:maf ve tücc.ırm evlenmesine 
l:a:-şı 854 memur evlcmnistir. 
Scrbe::;t mcdek erb::ıbındar{ da 
185 ki~i evlenmiştir. 

CAnkara, (Tan) - 5ovyct Aka
demik tiyııtrosu art'ıtleri bu ak -
şam saat 22 de Halkev·nde kor 
diplomatik için bir konser vere
cektir. 

Sovyet arti~tler1nin kon•erleri 
burada çolı bcğeni"mcktcdir. 

Olimpiyaltos Yunan 
Taı~ımı Geliyor 

._.....__. .. .J--~ -

3 ve 5 Mayısta Fenerbahçe ve Güneş 
Takımlarile KarşılaşacF. 'ar 

3 ve 5 r f ayr'"ta İrt::ınbulda fı'encrbalıçe ve Cün"7 t<l'·rm1 aı, .! 

karşı aşacak olan Yunan şampiyonu Olimpiyakos ta1:1mı 

Do.~ı gazete~erd.e Yunanistan 1 ile oyuncular hakkında da ~u 
şampıyonu Olımpıyakos taJ--..... ı malUınatı göndermiştir: 
nın İstanbula gelerek 3 ve 5 .. 4.ndrianopulos (21 defa be r. 

yıs tarihlerinde Beşiktaş ve Ga
latasray takımlarile maç yapa
cağı yazılmıştı. Öğrendiğimize 
göre bu haberi şu şe!dlde tashih 
etmek lfizmdır: 

Ölimpiyakos takımının 3 ve 
5 Mayıs tarihlerinde şehrimiz
de i!:i maç yapacağı doğrudur. 
Fakat BeYrtaş ve Galatasaray
la karşıla~acağı yanlıştır. Yu
nanistan şampiyonu 3 ve 5 Ma
yıs tarihlerinde Fenerbahce ve 
Güneş talmnlarile karşılaş~cak
tır. 

Ölimpiyakos klübü, Fenerbah 
çe ve Güneş takımlarile yapaca
ğı maclara ait konturatı alaka
darlara gönderirken, fotoğraf 

1) - 2: Krisafop:Jlos (~O 
defa beynelmi'el) - 3: TeoC:cri
des: - 4: Kurantis (25 defa bey
nelıınilel) - 5: Raıoa (8 defa bey. 
nelmilel) - 6: Simeonidcs (9 defa 
beynelmilel) - 7: Korsianoı -
8: Apostolides - 9: Grigoratos -
10: Vayoı (9 defa beynclmilel)-
11: Kunel's. 
Olimp"yakoı 1930-31, 1932-33 

1933 34 ve 1934-.... 5 Yunan· st::ı~ 
şampiyonudur.,, 

Balkan 01 unları Ne 
CiUnlEri Yaplla<:ak ? 
Altıncı Balkan oyunlarının ö

nümüzde1d Eylfılün yirminci cu 
ma, yirmi ikinci pazar ve yirmi 
yedinci cuma günleri Kadıkö -
yünde Fenerbehçe stadında ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

- ., 
DÜNYA SIYASASINDA 

.,, 
gaz r 

Emniyeti11ıiz için Boğazlaı ı 
tahl<.im efnıek zaruridir 

--.-.--'-
!fi 

Boğazların bugünkü vaziyetini gösterir harita 
[Si yalı yerler ecnebi gemilerin girmesi memnu olan yerlerdir. 

Ea/111 verevine taramalar gayri askeri mmtakalardcı. lnce ve
revine çizgiler memnu hava mıntakalar1dır. Oklar tayyarelerin 
rakip edecekleri yollan göstermektedir.] 

Tevfik Ri.işti.i Arasın. Cenev- Denizaltı gemileri. sulh za-
redc,ulusl::ır kurumu konseyinin manmda. deniz üstünden geç-
17 Nisan 1935 tarihli celEesin - mek mecburiyetindedirler. 
de, Boğazlar rejimi hakkında Harp halinde ve Türkiye bita
söylcdiği bu söz er tarihte dcrın raf kaldığı yerde muhasım harp 
t_es~rler ve izler bırakacak önem- gemileri, Boğazlardan kayıtsız 
1ı b r ha<lıscdir. ve şartsız serbestce gecebilirler. 

.!ürkiye Dış Bakanı, bütün Ancak, Boğazlarda biribirine 
T_7ırk ulusuna dilmaç olarak. bü- ı karşı hic bir harp hareketine gi
y"11-:: <l~varı .. soğuk kanlıhk ve rişemezler. 
va1rnr ıle n. ıdafaa etti. Bu dava- Türkiye muharip olduğu tak
d.:ıki açrk hakkımızı, vicdanlı dirde muharip 0lmavan devlet
ve h.<!k sever bü~ün insanların terin gemileri Boğazlardan ge
tasdık edccc1derı muhakkaktır. çebilirler. Mukaveleye göre: 
Dünyada meşru müdafaa hakkı
m tm:dik ctmiyecek bir fert ha
tıra ~elir mi? Türkler barış se
verlil lcrini, ECZ ve imzaya dai-
":t ri~ .. rt ett·1

- erini her vesile -
de g-ere<Yi gibi göstenni~lerdir. 
Ba<"ka devletlerin askeri bağlan 
kaldırılırken, biz de, kutlu yur
aumuzun her hangi bir nokta -
sında müdafaa va~ıtalarından 
·n- 11r1ım e ''Tmivecc<rimizi frter
sek, müfrit bir dilek mi göster
m s o!uruz ? 

Biz, meşru müdafaadan baş -
ka bir amaç gütmeyen, arsıulu
fal emniyet ve barı~m pekleşti -
rilme:::ir.e çalısan barıs -sever bir 
~n ·• 1 ~tiz. ' ' 

Biriciı.t Cl~vamız, müsavat ve 
haysiyet içinde genel barışa ça
h!":mal:tır. Her haHı dava gibi 
Boğazların tahkimi yolundaki 
amacımızın da ergeç gerçekleşe
cefti şüphesizdir. 

Lozan muahedesinin kayıt!an 

T .ozan muahedesindeki aske -
tlar il:i mıntakaya şamil
i, Trakya~·a aittir ki, bu: 

.,, e, Yunanistan ve Bul?'a -
ristaru clak::ı.dar eder ve üc kom
şu arasında hususi olarak ~halle
dilebilir. Dış Eal•::nımız, mua -
bedenin bu hüki1mlerinden söz 
açmadı. Sadece Boğazlar rejimi
ni ortaya attı. 

Lo?':ırı m,,:ıtu~rforin;n 23 üncü 
maddesi Bo~~zl--r rcj'mini ~öy
e~e tay·n et n'""t'r: 

''Çann!:lrn.le Bo -C?'?mdP l.1ar
mara deni~inde, htar · 1 Bo
ğazında !!erek sıılh, f!ere:, hara o • 

zamanında g c't ve seyrüçcfer 
serbe ... tisini i' "n ve t<1sdi' fe 
vüksek fıl idler mırabtl trrlar. 
B.u serbesti. Bofa lar rejimin.! 
aıt 0Jar1k a' dedi'"n h11c•1c;· mu
kavc'cdr> t .. vin C'd'lmi<>tir. Mıı
k:ıvele 5kidlC'r mı "'1 rrıda, mı :7-

Jıerlc i1e ;ıımj /· ve 7 - 'rl 

ıa;"'o'a~"' 

1 

va deniz!'> Jtı ~cyrfü::('ff'rleri
nin tabi tutulacaı"tı ş.ırtlar bu 
m·ıkavclede kayıtlıdır. 

Bundan baska. haritamızda 
rrörüleceö-i f'T

0 bi: Can..,Hcale ve 
İstanbul Boö-azlarmda ~eni"? 
mmtak~lar askerlil t"n tecrit o
lunmuc:-t 1r. B 1rava m"ravir a
dafar d,.,hi P-o.yri askeri bir hale 
get'rilm'şt'r. 

Mul:a ele ~l k''mrna "re Ka
ra< cni.ı l ' i clevletler t lh za -
manmda 1'ütün deniz kuvvetl~ri
ni Boğazdan J!eçirebilirler. Ka
radeniz devleti olmavanlar i
se, ancak en kuvvetli Karadeniz 
~a~anmasma muadil b;r lmvveti 
Boğazlar yolile geçirebilir. 

"Türkiye, kendisile muhase
me halinde olan dü~man gemi
lerinin Boğazlardan istilade e
dememeleri icin her türlü ted • 
birleri almakta serbesttir.,, 

Fakat bitaraf harp gemileri
nin gecitten ist;fade edebilmele
ri icin gereken talimatı vere
cektir. 

Ecnebi gazeteleri ne diyor? 
Biz, Boğazların tahkimini is

terken, Buğazlar serbestisine ri
avet edeceğimizi de bildirdik. 
Bu sam·mi ve ar.ık sözlerimiz 
çok yerde iyi k::ırşıhındı. Fran -
sız gazeteleri, iht:yatlı davran -
makla beraber pek acık olan bu 
hakkımızı katiyetle reddedemi -
yorlar. 

İngiliz hasmı ihtiyatta daha 
ileri gidiyor. Harp sonu muahe
delerinin a!:keri kısımlarmcla 
vamh., ve vamtac"'k olan t?rfü

lerle Boğazlar rejiminin alaka· 
lnrc'~nır . .,,.._ ı~r r'mdiljk bn -
nun kurcalanması için esaslı bir 
~e1 en olmadı~mı si;iylüvor. 

Atinada r:ıl,an Le MessaP-er 
d'Athenes'de şu satıdan oku· 
duk: 

• Türkiyenin Lozan muahe
desincl" v:"lmlmcısım i~tediği ta-
diller, Boğazların ild tarafın
daki gayri askeri mıntakanm 
'·aldrrılm"''"TOa münh.,sırdır. Bu 
me~e'c i'·i vıl ör.cc. Ccnevrede 

, .. ,,.., .. 
' 

Diyor. 

- ı vr1·'t T"rk ek'si 
'b'r rrT +_,'·:ınJn VÜ -

ı t:-marna a
n b ş ~a o.r 

m'"f. O za -
1 ,,·nin as -

.... rn t J r 

~üı ;:ü m .. lj:ı " ı a 
duğunu biliriz. Tü k kanını ta-
5arruf ettirecek her tedbirin 
haklı, meşru ve zaruri olduğu 
muhakkaktır. 
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OKONOMIK BAHiSLER 

• t Vaziyeti 
O~ m <J n y ~, Si c n i m ah su 1 Cj ık m adan 
l:Jiğy ·· eı m"k11as a f ububat a~mıyacak 
Piyasamız iş hacminin az ol- betinde zarara sokmuştur. Buna 

m~sma r:ıf:men sağlamlığmı mul~::ıbil Eelçil::::ıya belga ile 
mt:hafaza etmektedir. Alıcılar borçlu olan Türk ithalatçrlan 
ihtiyacbrımn asgari:ini <ı.lmat~- bu farkı kendi lehlerine kazan -
la il:tifa cdiyo. i.:ır. mışl::ırdrr. 

En mühim c:lıct, yeni ma!ı- D cvlctlcr arasında yapılan ti
Eul~n bcrc::ctli obc.:ı.::ı hz:berlc-
rin:n l:uvvct bulmasıclır . .Cu h:ı- c~rct anla~m<ıbnna dayanan bu 

c-ün':ü t icaret sisteminde bu de
bcrlcrc r;öre fiatlarcla b"r yük- v~lfüı:::yon meselesine cok ehem 
Ec!:li!t bcklcr.cmcz. Hakil:::C!tcn miyet vermek, böyle bfr ihtimal 
son ya~murlar Anadoluda her karşısında memleket ihracatcı -
türlü ekine çok foideli olmuş- lannı bir anda mahva kadar 
tur. Traky:ıya gelince, oraya da sürükliyebilecek olan bu tehli -
faidcli olmuşsa da yağmurun kenin önünü almak icabeder. 
b:.ından fazlrısı zarar verebilir. 

Hububat ihr:ıc<ıtı şimdilik bir Fındık Piyasası 
duq~unluk gcç:rmel:tedir. Al - .Almanya ile yapılan son tica-
m:ınya ile bu defa imza ed' lcn ret anfo~masının ilk tesirleri fm
a"'fa:m:ı.nın Y~r>:ca:) tc::üc i::ı - c'ı:: piy~::asında görülmfü;tür.l\fa 
t:::=r cdi:m=!:tcc1::r. l "mC:ur l::i, A!manya fmdı!t mah-

r-· · t ı · · · .. c::lf.t·mızın y~c1c yetmisinin a-ı....z .m .... ım.n.m:.:t: cc,::-e y~ - • 
' ! l" . • ' lrC-!':I'~ı:-. nı m:. 1:~ kn ıt r~!:ınC:c;ı e •vcl - .... • 

", b" .. , ., l .u.:m:ıny:ı, ..ıyu.: mı.:y~:ta ıu -
h: .. ~b:ıt almıy=.crıl:tır. Z:ıtcn mem
lc!~ctmizclc bufrdaycl;:ın b:ı.:;l:a 
ycmc!dik ve yemlik hubub:ı.t cto
k 1.:muz ço:: azalm~çtır. 

Son günlerde İt:1lyz:.y:ı arp:ı 
s:ıt1ş1arı o~mu~tur. E~c:r Türld
ye - it:ılya ticaret anl::ışm::ısı -
m:ı tatbik tarzında görülen m:i!i
k:iller ve ihtilfıtlar oL"'ll~sa bu 
mcmlekte d=.ha ecn;:t mfüy::ı~ta 
ihrac;ıt yilpmak imk5.nı v.ı.rdır. 
Filhal;:il:a 27 ~ub::ıtt<ın evvel 
e"mrüftc r,clm;ş İtalyan m:ılla
rı.-m yc:ıi t-ıri:cye t~bi tutulma
f:ı h:ı ı:ı:mc'1l:i l~rnr müte!:::ıbi -
lc1 İt::ılyüd:ı Türl:iyeclcn it'ı:ı.l 
c~·1~--c1 : m:ı! a:a l:nr~ı b"yü1: 
f:'"r:l':':1cl" n'·::n'm~!:ına s:t;ı::, 

~ . 
... - , • 1 ' c .'' ,t!:1c.. .,'1 It-.y:ı n- ·-:rr-·.1 -

r· 1 b:ı tc 'ü!rlc:i, iı:':>:-fa r:1'i -
E 't c'-:n i:ıı.::.c:.t t':::-c~·m'::i t:!-
ı:- ... ~- ., .. ; G~ ·rc.:,urm,.- .. ·- D' - "'r ..,_ 

... ........ - ...... •,"' .&. • • - •• 

l: ;ı ı ··~:::a·~r~ ni~ "'c~"e i~---1)~~~ .. a 
ç:-': c ·::ı t·y ":1 f'-:t1::r b:,':ı.:ı 
ı:: ··:tı1 :::::-:~·=: 1 f:::~· -·u C: ·1 r'" 1 -

r ... ..,' :..ı c~,.,.cı1 ... -·.1 c .. L .. , • ... n • ..... • ·r 
•.l&.... .._u -"" ..... L-•'"' •'- -

rT· - .. I .... .,.ır" •· .. r· r ""P',"':.1 C" • ' . ... .. ..... ı • ..... •• """',.,. " -

,.,J lr· .. ··:i t ... • ... 3 f::>.r"":.l::c1::: :i 
.. • .. • • w l . l l r.: r.-ı : •• :ı c -..t: .. u ::. r :-:; -:7 -

ı-:~·.n.,~': l"'z:md·r. J2u r~~~~ -
l't:"::r o ı·~c:r ço:"'·r.1. t•r l:i, i'ı
r""-~ t-:'rk:i \'r-'·'t'r-ir.'::t ve c -
r:-::~ erinin m·:·ı·m b'r kı"mr:ıı 

b:ı-ıa ve:m ... :;: m_cb:.ıri_. et~n..:c 
k'11ıyork.r. 

o 
ihracat t:c:ırctiııi tchC.::t eden 

en büyü:: tchlil:e, dıcı ecnebi 
mcmlc!:ct:n p:ı.rz:.smm l:ıymcf:ı
c1c ıı:::Il o!~c:.': <l'·~·:ii!"ll:.ikt:.:r. 
I ~ ~l b::dcli t 'L · ı c .! iinccyc l:"l
C:-ı r c..::e:c.': z~~"'' :. -f·"1cl:ı 
ırc'lıuz l:::.m~:-·~ f ':ı i'1 r:ı.-:-ıt 
t 'icc:-r1:.n'1'11 r-tJ· 'c l·:ı'm=.l:t -
dır. M'"':cıti: Belç:1 :ı p:ır~m'1'·:ı 
ron c~ ... fa vu':u:ı relen c1ü .. J·ün -
lü': o::-ac.>n a.l:ı.c.ıYı cl:m ihrn -
catçıfarı bir <ıntla yüzde otuz niG-

No. 1 

Cir l:üçü.< ç_:,·r 

V .. F c L' errı .... :-es, rn:ıc ~ - c:n ;; 
r.:n en ~irin ka:;r..:xıbrmdnn bi
ridir diye sayıls:ı yeridir. Sivri 
damları kırmızı kiremitle ör -
tülü beyaz evleri, en hafif döne
meçleri bile gür kestane küme
leri ile belinniş bir tepecifin üs
tünde kat kat yükselir. Vaktile 
ls?anyoll.ann kurdu~u ve şim -
di har~'J o~an surlarının bir kaç 
y:.lz l:ndcm ~~ağı:;md:ı Doub3 
.ç~yı a!:ar. 

V crri~rc:;'i:ı ~im:ı.l t:ırn!mı, 
Jp:-:;.'n·::ı l:clkrm:lLın t=ri olan 
y:"·~c:: t::r C.:~~ <:rtcr. :Cu Verr::ı. 
C: ~ ·mn C.::ıl.-;::ı.lı tc:>::l :ri.ıi, birin-
e·. :::rinin c!aha i.k sc~u~:larm
<l:ı kar kaplar. Da~dan kopan 
bir sel, Doubs'a dökülmeden ön 
ce Verrieres'den geçip birçok 
kereste bıçkılarını harekete ge
tirir; bu kerestecilik basit sa -

f::m h:ıf~a z:ırfmcla Alman -
v:ı.d:ın fındık t:ılepleri artmağa 
b:ışlnm:;;trr. Buna mukabil ye -
ni mı:ıh~ule kadar önümüzde ka
l:m dört ay için memlekette ka
fa.'l stok pek azdrr. Tahmin edil
di "ine göre fındık i~tihsal mın
t~ ··~sında bu 'j'Ünkü stok altı ye
di b;n çuval fındıktan ibarettir. 
Halbuki geçen sene yalnız ni -
t::~n aymd~:d ihracatımrzm on 
bin cuv:ıla vardr~ını hatırları;ak 
bund:ın sonraki c!ört ay için bu 
!:üdi1> st-:>Imn talepleri k~rşıla -
m::ı:_:a yetmiyece~i anlaşılır. 

Acr~a m:ıl sntmrş olanlnrm 
r~t'"'.,n rtc'-: m:ı:ch:ı.nnd::ın foz
b c'du~u için b:ı s~trcıl::ırcbn 
t;:r J-r-mı t~zıh!ıüt'erini y::ıp~m:ı -
r,-· "ı ,.~ t--·n::t ver::rc!: rr.·1-
· "'ve· ·'"':-İ f .... '~'! r"'lr .. m:ı':t .. •'tr. 
.....,,l , • ., .. ·,·-:t c'·'c'·i rtokt•n fi .. t':ı
r·nr''l r'1cmm'yctli yül:scli:;-'cr 
l:~yccdi!ccc:ini gö::t=rmeI:tedir. 

Y C"' i m h:ufümilz şub~tta va 
w ... 1 ... ::-cl::.n b'r :ız z.ırar görmiiş-
C • · O ,,• ... n r"l r m"'1suH.in in-
• • r • •• • • 

,._ I L .., . r .J • .nı t ·!J etme!:-
t ~. 

c'·"~,·n·ye~'i c -n v: "5 n;r ... n,, ::ı
ôy!.:ı arul:.n 13 nic::.n frrtma"ı 
ln t::ıe m~h:;uli:ınüze hiç bir 
-~ror vermede:\ ve yalnız yağ -
n;,:rltı o!=.ra.:: re'"m' 1tir. 

Bedri GÖKNİL 

lrrın Afyonlan 
!.fyon ln!1':an idaresi ile görj. 

•c.1 Irenh nfyon murnhhn:lan 
n r.llo:..c Icr'nc ı;: m: le!·..!i. Cun • 
1 r 1 n:-ı h, rr~ c Naı·:mAn Acl:tnad"":ı 
.. ri <!"r ~ j tür. Dnyuıumuza r;ü -
ı· , burala afyon içlerini bu:uıi o
l rn?. r:":..!en ceç'recektir. Iran af· 
:, o~ inlı.:sıı.r.:n D Avnıpa piyasili· 
rıncl.:ı ~·e i rab~hır y~p.mu içiıa Ç3· 
l:~tı:ı hihlir:l:yor. 

Si YA 1-1 
STENDHAL 

n:ıtlcr<lcnd'r ve V erricres'in, 
::.b-:lıJnn ziy.:ıde köylüye YLl· 
ııhalisinin ~o.:una oldu!\:ç:ı 

re '1 baö-ı<":lar. Ama bu kücük 
şehri zenginleştiren, kereste bıç
l:ıları değildir. Verrieres, Na
poleon'un dü§mcsindenberi, he
men hemen bütün evlerinin yüz 
terini yenileştirmiş olan &'Cnel 
elbollufunu, Mulhouse bezi de
nilen renkli bez fabrikasına borç 
ludur. 

insan şehre girer girmez gü
rültücü ve görünüşte korkunç 
bir mr!dnenin patırdısı ile ser
c:m olur. Her dü~üşlerinde ye
ri titreten yirmi a3rr çekiç, sel 
r·•vtmı·n i ""letfr~ i r~rkla l:al'ap 
!::-l~rp i:ıerlcr. Dunhınn her biri 
:;i.inde bi1mem kaç bin çivi ya
parmış. Bu kocaman çekiçlerin 
düşeceği yere, çabucak çivi şek 
tine giriverecek den:ir parçacık 
Iannı, güzel ve teni parlak kız
lar koY-ar. Görünil§te ~ek ağu: 

csti!<raz ar 
Bugünkü Fiatları 
ve Yılllk Gelirleri 
Borsada kote edilmiş, Devlet istik· 
razlarının bugünkü Hatları ve bu fi
atlaıa göre yıllık yüzde hesnbile 

gelirleri şundandır: 
1 - 1918 % 5 faizli istikrazı da

hili tahvilatı: 
İtibari kıymeti 100 T. L. olan bu 

tahvil n yıllık geliri 5 liradır. Bu
günkü foıtı 99 lira olduğuna göre 
yılda % 5,12 r,elir temin etımektedir. 

2 - 1933 İkramiyeli Ergani istll:
razı t;ıhv.latı : 

İtibari kıymeti 100 T. L. olan 
bu t~hvilin yıllık geliri 5 liradır. Bu
günkü fiatı 94 lira olduğuna göre 
yllda % 5.25 p.elir getirrnekted.r. 
Ayrıca yılda iki defa ikramiyeli ke
şideleri de vardır • 

3 - Erzurum Sıvas i:;tikrazı tah
vilatı: 

İtibari kıymeti 100 T. L. olan bu 
tahvilin yıllık geliri 7 liradır. Bu
günkü füıtı 95 lira olduğuna göre 
yılda % 7 .25 pelir eetir vor • 

4 - 1933 % 7 1/ 2 Türk borcu 
tnhvilatı 1 inci tertib: 

İtib:ıri bymcti 500 franrız C ran "'.1 
yani 41.50 T. L. olan bu tahvilin yıl· 
lık gel'ri 37.50 fransız fran~ı l:a·§ı· 
lı~ı 3.10 T. L. dır. 2'.l.85 lira okn 
bugünkü fiatma göre y.lda % 10.75 
gelir getirmektedir • 

5 - 1933 % 7,5 Türk borcu tah
vilatı 2 inci tcrtib: 

İtibari kıymeti 500 fransız fr anı!J 
yani 41.50 T. L. olan bu tahvilin yıl 
hk ~c1iri 37.50 fransız frangı k;:ır;it· 
lığı 3.10 T. L. dır. 28.25 lira olan 
bugünkü fiatına göre yılda % 11.50 
gelir getirmektedir . 

6 - 1933 % 7 ,5 Türk borcu tah
vilatı 3 üncü tertib: 

İtibari kıymeti 500 fı'ranııız fran
gı yani 41.50 T. L. ol;:ın bu tahv:lin 
yıllık geliri 37.50 franıı z franzı kar
şılızı 3.10 T. L. dır. 23.35 T. L. O· 

lan bu~ünkü fiatına göre yıkln % 
11.25 gelir getirmc!ttcclir . 

7 - Anadolu Dcm:ryol!arı tnhvi
Iatı 1 ve 2 inci tc:tib: 

İt bari kı;'":lıeti 250 İsviçre fr~n ... ı 
}r.'ni 102 T. L. o!:m b.ı tnhvilin yıl· 
lı!c ~cliri 11.25 fovicre fr nr:ı k~rı:ı· 
lı~ı 4.60 T. L. c!ır. Cu,.ü:ı1:li fiatı 
43 .60 olduğuna r,öre }ı.cla % 10.50 
g"lİr gctirme'•tetlir . 

8 - % 60 tcdiycli f:.naclolu De· 
miryo!u hisse senedi: 

1t:b:ıri k ymcti 150 İsviçre franr;ı 
y:mi 61.ZO T. L. o :m bu hiss::'1h 
rcl'r' 6.75 İsvİC"r!: fr '1"1 1:1rs1·!~ ı 
Z.iO T. L. dır. !:'uni.ir!: i fin ı 21. ~ 
"i'. L. oldu~" !a r:.ire yıl..! a c;J 11.23 
gelir cctirmekte "ir . 

LIMAND A-ı 
Dün l~mannnıza gelen vapurlar 

§Unlardır: 
Ahdenizden: Dum1upın:ır, M.-r. 

nuradan: Gülnihnl ve Ar.ya, ız~·ı
ten: Kocaeli, Kara.denizden: l~::ı
radeniz, lzm:rden: Stllt~ryn. 

Cu&'Ün l'manımıza §U vcpurlnr 
gelecoktir: 
Montcro~a büyült ııcv~~h gemi· 

ıi, Pireden: 1 ~elvan, r ;~rm ra • 
C.:::ın: ll.:ı.ndrrmıı ve Otırtın, Knr:ı • 
cl~n'zden: ln.,bolu. 

nu .. ün E:nanımızdn:ı cidccclı 
v<ıpurlar : 

lzm'ro: Kccacli, r.!uclnny~'ya: 
Tayyar, lskenc..leriyeyc: Ankıır~, 
llaadmnaya: Gülnilıııl, I~aradoni
ze: Erzurum. 

olan bu iş, Fransayı lsviçrcden 
ayıran dağlara ilk defa eiren 
seyy:rhı en çok şa~ırtan i"lcr -
den biridir. Verricrcs'e giren 
yolcu, caddeden gecenlcri s:ı -
ğır eden bu güzel civi fabrikası
nın kimin oldu : t~nu sor::ır;:3 o -
na, yayvan bir l:cnu ... na ile ~u 
cev~bı verirler : Cc.cdiyc reisi 
bayın, ychu! 

Yolcu, Doubs kenarından 
başlayıp tepenin ta ucuna ka -
dar ıiden bu caddede biraz ol
sun vakit ıeçirmek isterse, çok 
işi olduiu ve ehemmiyeti tav
rından anlaşılan bir "zat,,ı göre
ceğinden hiç şüpheniz olmasın. 

O gözükür gözükmez bütün 
başlardan şapkalar çıkıverir. 

Saçları kırdır, üstü b:ı.~ı gridir. 
Gö3-sünde birçok ni~anların kur 
del.1sı vardır. Gcnir; alınlı, ga~a 
burunludur ve şJyle to"1tan b1-
1·xlmca r"lırc<":inrf"' Hr cF:~,.,ı:n . 
lük görülür: hatt5 ona ilk de
fa bakan, bu yüzde, köy beledi -
ye reisi ağırbaşlılığı ile kırk 
sekiz, elli yaşındaki kimseler -
de de bulunabilen şu bir soy gü 
Wliğin birleştiğini söY.,liY.,ebi • 

MALT KRONiK 

ALMAi'1 Eı<ONOMiSi VE 
NJI..AJRJI~ 

i\lmanya, Versay muahedesi- j manyaya doğm akmağa ba~la -
ni yırtıp silfıhlanmağa başlayın dı. 
ca kom~ularmı bir telfıştrr aldı. 
Franca, Uluı;lar Kurumuna şildi 
yet etti. İngiltere ve İtalya bu 
~ikC.yeti deste~dedi. Nihayet ku
rum Danimarka hariç olmak ü
zere Almanyayı takbih etmcğe 
ı~arar verdi. 

Kararın suretini gazetelerde 
okumuşsunuzdur. Buna göre, di 
ğcr sıyasal tctbirlcrle bcrab~r. 
"müşterek emniyetin tanzimi i
çin tntbik edilecek ekcnomik ve 
mali tetbirlerin tasrihile mükel
lef bir komite seçilecektir.,, 

Du ko:nitenin ne y<:pacağmı 
hcn:iz bilmiyoruz. Fa~;at Ulus -
lar Kurumunun kabul ctti~i ka
rar suretinde en mühim madde 
budur. Almanyanm silfıhknma
sma kar~ı ba:ka türlü müdahale 
edememek mecburiyetinde ka -
la:ı d:vlctler, nihayet bu madde 
i!c G5 milyonluk N :ıtion:ıl - So
ciafü:mc 'i büsbütün ekonomi!t 
ve m.:ı.11 sr!;:mtının çemberi içine 
lıap.:>etmek istiyorlar. Zaten bir
çcü dar vaziyetler anısında bo
calayan Almanya bu karar üze
rine ;iÜphcsiz daha fazla zorluk
lar kar~ısmda kalacaktır. 

Bu münasebetle Almanyanm 
ekono:ni ve para vaziyetini kı
saca bir gözden geçirelim: 

N :ıtiomıl - Soeiaıiste'lcr i~:ti
dar mevl:iine gelmeden evvel, 
yani 1932 de, Rcichsbank'm al
tın stoku COO milyon marktı. 
Bug;.in (0 milyondur. Dalg~h 
b:Jrçlar gene Nat'.onal-Socialiste 
lcr<lcn evvel yani 1932 de 2 mil
yar maı!.tı. Dugün 9 milyar ka
~::ı.rdır. 

Eu dört rd:-m !ılmanyanm 
m::..i vaziyetini göstermeğe kafi 
dir. Almanya bugün haricin yar 
dımma daha ziyade miihtaç bir 
haldedir. Bunun için de cmni
y~t lt.zımdır. Emniyetin olup ol 
m~m:ı~ı. yabancı s~rmayeyi 

l a. c.:ete ectircn bir med ve ce
zir ...:i r. A!nrnnyay:ı karşı emni
yet deva:n ettiı:i m:lddetçe, ya
bancı sermayeler oraya a:.ar, 
b:itçe tevazün eder, p~ra hem 
sa~lamlac.-ır, hem de müstakar 
olur. Diltkis AlmLlnyaya emni
yet azaldıkça, sermayeler çeki
lir. Ve kriz başgösterir. 

1923 ve 1924 seneleri bu hfidi
~cyi bize pel; füa ir.bat etmekte
dir. 

E...1d müttcfi'derin Almanya
ya yardımda bulunaeaö-ı şayi o-
1.ır olmaz. Tfork'm geçirdi~i 
buhran clurdu. Almanya yeni -
den kn.di k3zandı. 1924 de. Da
wes l:omitesinin Almanyaya ik
rnzntta bulunacağı haber verilir 
verilmez, ecnebi sermayesi, Al-

lir. Fakat onun kendini beğen -
m" c ve ukahlıkla karr!';ık dar 
l·:ıfalılı't ve beceriksizlik ha -
li, ara5ı çok geçmeden, Paris'li 
volcun·m betıne gider. Nihayet 
~n ac1

""'111n bütün lrnbilivetinin, 
.. ı .. ,.~ -,_T + .. .....,.,rt,;1(' ~Jc:ıbi1TT'f"1< 

V"r"cewiııi de e 1inclen grldVii 
!:-dar ~er: vere1.Jilme~~ten ibaret 
0 1 rl•1-u hiı:;s,.d'Jir. 

V crricres belediye reisi M. 
de Renal, böylesine bir adam
dır. Sokağı vekarlı adımlarla 

gecip belediyeye girer ve yol
cunun gözlerinden kavbolur. 
Fakat yolcu, gezmesini bırak -
mazsa, yiiz adım kadar ötede ol 
dukca güzel bir evin önUne ge
lir ve b t evin yanındaki demir 
ryarrr" ·l""'m arnc;mrlnn JT1t11ıte -
.. ......., ı-; .. J--.,ı.,..~ P'ör'ir. Qyıl-.rm 

dı <ı"<1 ·11r ı r.~·ı .. <Yrvr'le tcnrlcri
~h t,..-ı~p C" .. .,. wj ıtr • ': riz<Tic;İ P"C· 

ı·,. •.; '" ' rı., l'T·; .. 1" .. ;"'""; .. ,.. .... rn ic.-. 
tedi -imiz nv'~i verc:;in diye va 
radılmrc; aibidir . Bu mcınzara 
yolcuya kiicük nara r.ıkarforı ha 
vasmı, artık onu boğmağa başh
yan bu kötü kokulu havayı unut 
turur, 

1924 senesi nihayetinde Re -
ichsbank'ın altını bir milyar 
m::ırktı. Bu mikdar 1929 a kadar 
ecnebi paraların yar<lımile müte
madiyen yükseldi. Almanyamn 
kr~disi günden giine artıyordu. 
Amcril:adan, İngilteredcn, Fran 
sadan sermayeler akın akın, ka
t.:ı.r katar Almanyaya doğru yol 
almıştı. 

Fakat Almanya bir hata etti. 
Bütün bu serm:ıyeleri müsmir 
olmayan işlerde kullandı. Stad
yumlar yaptı. Yeni belediye dai
releri yaptı. Sermayeyi işletme
yen büyük binalar yaptı. Tabia
tile bunlardan hiç bir kur alın
mıyorcl u. 

Diğer taraftan dünyanın eko
r·omik vaziyeti bozulmuştu. Ya
b:mcıl:ı.r korkmağa bagladılar. 
Nihayet 1933 de Hitlerciler ikti
dar mevkiini aldılar. Memleke
ti saran i§sizlikle mücadele et -
m~k içın onlar da, büyük inşaat 
işlerine giriştiler. Eğer memle
ket refah içinde bulunsaydı bu, 
doğru olabilirdi. Fakat vaziyet 
hiçte böyle değildi. Bütün yük
ler devletin üzerine yıkıldr. Va
ziyet nazikti. Memlekette işsiz
leri azaltmak, National - Soci
aliste'ler i<;in en ehemmiyetli 
bir nokta idi. Gene nafia işleri
ne giriştiler ve harb sanayii de 
aldı yürüdü. 

Diğer taraft<:ln her sene bütçe 
ye bir buçuk milyarlık bir borç 
yükleniyo:dn. Bütçenin teva -
ziin etmesi Hiznndı. Bu tevazün 
i~tikraz gibi bazı vasıtalarla el
de edildi. 

Bu vaziyette markın altın kar 
şıhğı zayıfla~mağa başlamıştı. 
Yani altm karşılığı vardı. Fakat 
bu k::ırşılık, kambiyoya konulan 
sı'~ı bir kontrol sayesinde, zor
lu!da tutunabiliyordu. Yeni bir 
itha15t rejimi kondu. Bu rejim 
p::ırayı sı':ı bir çember içine aldr. 
Almanyaya ithal edilen mallara 
karşılık döviz verilmesi için bu 
malların Alman hududunu geç
mesi ve fiyaJarmm dünya piya 
sasmdan üstün olrr:.aması luzım
clı. Bunu takdir döviz kontrol 
dairesine aitti. Bütün bu zorluk
lar ithalatı baltalıyordu. 

Diğer tLıraftan muhtelif çeşit 
marklar çıkarıldı. Almanyada a
şağı yukarı on kategori mark 
görüldü. Bunlar resmi markın 
yanında nim resmi bir şekilde 
i<;liyordu. Mesela bunlardan 
Registrmark memlekete sey
ynh celbetmek icin kullanılryor
clu. Hariçte yüzde otuz eksiğine 
satın alman bu markı Almanya
da yüzde yüz olarak, yani resmi 

Yolcu bu evin, M. de Renal'in 
olduğunu öğrenir. Verrieres be
lediye reisi daha yeni bitmekte 
olan bu güzel, yontma taş bina 
yr, biiyii!ı; çivi fabrikasından ka 
?'antiTö-1 n~ra ile v:ıntınnıc;tır. M. 
de Rcnal'in es d bir İspanyol 
ailesinden olduğu söylenir: bu 
aile memlekette, daha ondör -
düncü Louis oraları almadan 
çok önce gelip yerlesmiş imiş. 

1815 yılmdanberi bir sanayi 
adamı olduğuna utanır: 1815 te 
belediye reisi oldu da ondan. 
Kat kat Doubs kıyısma kadar 
inen bu ha~metli bahçenin ayrı 
ayrı parcalarına desteklik e
,, .. " r: .. rı h;r;.,,j rhlV~rlar <la. M. 
de Rcnal'e demir ticaretinrleki 

· ... ;,.;r+ı MUldif;•tıdır. 

Hani Leipzig, Frankfurt, Nu
·cmberg gibi Almanyanm tez -
~~hl .,n, ticareti ile tanınmış şe 
• :_1,.. : .... ;,, r"'~,,..,.r; .... ,.1" c: .... ,...,1.; l·.-n 

di hallerine bırakılmış, yine sey-
ine cloyuımıyan bahçe1er var 
dır? Fransa'da onların esini bu· 
!~bileceğinizi hic urri"maym. 
Franehe - ComtC'de i~an ne 
kadar duvar yaptırır, toprağının 
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mark gibi sarf etmek mümkün -
d ü. Velhasıl para vaziyeti bü
yük bir karışıklık içine düştü. 

Bütün bu izahat gösteriyor ki 
Almanyanın mali ve ekonomik 
vaziyeti zaten pek iyi değildir. 

Onun için, Uluslar Kurumu -
nun "emniyeti bozanlara karşı 
mali ve ekonomik tetbirlerı tı:"s
bit edecek,, bir komite seçmeğe 
karar vermesi, Almanyaya k-ır· 
şı alman diğer sıyasal tetbir te
rin en mühimmidir. 

dört yanma biribiri üzerine sıra
lanmış taşları ne kadar yığarsa 

komşularının scıvP'ısına o ka -
dar hak kazanır. M. de Rcnal'in 
1.1uvaı do.ıu u:ınçe!erının her~c
·e a"7ırı•n c::uvtın ı ~l<tTrrııasm•n 

bir sebebi de, kapladıkları ar
salardan bir kaçının, ağırlıkla
rınca altına alınmış olrnasırlır. 
Mesela Verrieres'e ~; erken, 
Doubs kenarındaki garib vazi
yeti elbette gözünüze çarpan ve 
damının üzerinde yükselen talı 
ta levhada koca koca harflerle 
SOREL adını gördüğünüz ke
reste bıçkısı, altı yıl önce, şim
di M. de Renal'in bahçelerinın 
dördüncü seddinin yapılmakta 
olduğu arsada idi. 

Kibirine rağmen M. de Rcnal 
katı yürekli ve in~tcı bir kövlü 
olan ihtiyar Sorel'e kaç defa P"i 
dip geldi: bıc;kısmı hac;ka hir 
yere taşımağa razı edinciye ka
dar ona kac avuc dolusu altm 
verdi! Bıçkıyı işl~ten vr herke
sin malı olan çaya gelince, M. de 
Renal, Pariste hatırını sayanla-

[Arkası var] 

N. Ataç 
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ÖLDÜRÜR MÜ, YAŞATIRMI? 

rut''ol°'m:;z:::ı cl::.:ff:, üCina- 1 i'j ol:nad1_11 için, spor kulüpleri
C'" ': h~ıi . .i c-:.;rdrl:'"e 'bize pro· ne, kimse para vermez. Dun!ar 
L:;ycnç:lli': r zrm dır. D:-t: '.:a ç::ı- ancak, kcJldilerini seven şu ve
re y"::!,. C:iycrı 1 -:rlc b:Jylc söyli- ya bu te~ekküllcrin ve azalan. 
y _:ılcrc l:~r:ı: ''ne? Profczyoncl mn yardımları ile m1srafkrmı 
li': r.ıi? Alk.h g·· tcnnecin ! mt:mkün oldu~u kadar koruma
s ırc:ıL:r m·z n rcrc:i, mc\ ::ii .. u [.a çalışırlar. Fakat yalnız o ka
c:: •e ccv~:? ve:cnlcr:n zcrt kar- d:ır. Halbuki bir klübün sayısız 
§ ·a,.m""l:ı-mı, d~'1a mcmlckttcn m=ısrdı bu tedbirlerıe mısıı ka
ı·'ı::ı.' ta i'-c:ı, fTa-:ctc!crc.c, m'"l::ı- p:--ır? 
le, 1:-~y~n'"t rdin<.e gör<lü';;:çe Bir amatör kulü1 ün kendisi
b:.iy:.:': a!:'-a ile c!mr, o~:u~ t!·~:ça ne varic.lat getiren fut0ol ta!nmı 
Ş:'"::ır, fntr':ra giHcI'c!·m. Dunun yanında, denizçilik gibi, eskrim 
irindir l:i bu zi:.tunfarda yaz::ı.ca- ~ibi, tenis giıbi, atletizim gibi 
ğım ı:::ıor ya:::ılarma futbol i1le- para gctirmiyen, masraf eden, 
rimizin en di':cnli:i saydı~ım be:lcnmesi, ilerilcmesi lazım 
bu pro'c"yoncllik b::!.,sini kur- gelen, yani futbol t~kımının ge
C"' l:ım<ıl::la giri<-me:- i tercih et- tirdiği varidatı yiyereık geçinen . ~ ~ tım. ılnı.rt~a sporları yaı:rrnclt vazifesi 

J\n1::ı:ıhyor 1:i, senelcrdcnbe- vardır. Ilu sporlar parasız ya
ri, hem ısporcul-.-rnuz, hem spo- pılmıyan, bel.ki en pahalı spor
ru id:re C''"ı"n zevat, futbol pro- ln.rdır. Şimdi, spor kulüplerinin 
fc::ycnelli-i an1rmmda, gayet b:t sporl"'rı ya?J::ı.bilmeleri için 
yrnl·'", fo·/·ıl~ 'e s ... '-~t ve c.1 .. ha cllerindc1:i yeg5.ne kaynak, fut· 
fo~r .. T, r-' i::..,tlC d~ r '"!<l. ffl;Il3• b!'\1 t-krm1~rl Olduf.una göre, 
S"1''"''"i rı.-.ıyrn bir t:.':ım tr.lıaf futbol kakbah~ı, lrn

1
abahk pa

tcl"':l:i1"rc ~~p,..,n'i'!I'l tqıl:nn- nyı ve p:ır::ı da en sonunda ama
yorl-ır. D:m1-r, fr:!:ıcl profc::;yo- t"ir sporu doğuruyor, yaşatryor 
nc'li-i::i, yrni fu'ıJC'!.Ü'l bazı f•·t- deme~ttir. 
b.:!cul~r~a mc:lc:t hüli?~ gcti - Fenerbalıçe birinci takonmm 
rı me:::ı:ıı. b•1 d~r scvre ıçınde bı- senelerce ve senelerce Taksim 
r:ı.!::na!:ln dn l:d':nıyar::~t, onu scıhasmda!d ma"lardan aldığı 
Ar"''J s-':ı::ı gibi a~ızlarmc.la a- on binlerce lira iledir ki bu ku
l:ı...,ild:::ı~:i::e .. çc!::ip uzntmal~~~' l""bün sahası, tenis yerieri. ka
~;ı·:.::ımn ez~ ~t~ b:.şka Yere go- yıkhancleri ve di~er ihtiyaclan 
t. n? yc:Ic~tırıyor. v_c ~u suretle giderilmiş ve kulüp her şey

0

den 
rn:::l_cnm kcndıjı:ıı ~~:ıla - evvel futbol takımının kazan: 
c- : b:r r:-!~, t=ınmmıy<l::::~I: hale dı~I para ile yas.amıstır. 
1:- -·u·ror:~. .~. ı.: 

0:1!::r:ı ı-,.•-ı!Tr-ı, fntbold'! G_~latas_a:ay ı9ın ~e böyledir, 

P
-· ~ -ycn"ı·1·- 1• k~'--ul e.._.._ .. • a- Dc"'ı.~t.ıt;\ ıc;ın de b:>yledır, her 

_.., - • · ....... .....uc:.t, 1 1" . . bö" 1 · A 
rr 

.... .. , . _. . . n1 up ıcın v cdır cıkçası su-
. r "'~:r ı ·ı p'"rn ı-ın snor . ' · · ~ ·. 

, ... ._ ~·· , .. ı.· 
1 

. · •. dur kı, futbol takımları kalaba-
,J -:ı a ... '" .• n c r ı::::ıya ırı..ı· ır- lı ·- ı t 1 1 1 r '-, r">'):'"'l rcnrli-e l!nvrcti:ı- ... op ayama~m ~r, para ge -
c . i ~ ... -ı ·""i k:-' Jctti~nw': 0l:ı.- m z. par~. ~~lmeyı~c~ spor ya
c-': v~ ı::.;yle ö,unca lm!t;n _ pılm~z, butun kendısıne gelec~:t 
l"- ,,.. c"r P"Vi 2:1Cnim .. i.-!:!tler "'ene ere lrnpılarmı ardma ~a: 
h ·· · nlnc~'=~ r. !i dar açı~t !utup çalışma vesaıtı 

o ı: ld r • ver=ııeı:;ı 1 ;zım gelen spor kuliip· 
.a . c'.~ro.c:yoncl!ı~~ fona- lcrinin :n5nası ve maksadı kal-

~~;· <" ,rı::.~( .. r. ve (ı,. ... 'ı;ıl redde- m.ız. i~te bu sebepledir ki, Av
c...ı ,-ıc ·, c.; .-:.c g~7:-rıcl~ l"z·m ru,:ınm bütün büvük kulüpleri, 
r ~ ... :ı 11·1 :'"'a ~e rır ·m cercv'ln· 0·1 binlerce amatörUn yeti~ebil-
ı ... ., lı-"-t Ir.Lc-"'"'1" .. m .. l· . 1 "f" " ' • • • ...L ... • ...... ._._ e~ - , ge- m::~me t.. ı vasıtaları ve im-
r ' ,. k' nbrmı bukbilmek icin fut-

1: :.1 .. •• , "" • , '=' ,., "" - "tı ,.. , - ., . <l o 7 r11 l 1 t , , 1 ı ~ ' • c .... mn ::t"'mı ku. anmal~t:ın, 
c' -v.:1 I bu!:"' ~::ır p-:'zcl bir m-1:- h2.":m futbol t:ı~:ımlarma olan 
s- h ::ı!':T"' ... -1I''<lC"'': ve o c'"re- r::ı -betini i!>tismardan ba:ka ça
cc z ... :-rh bir f e;ıı:ılr ~ ı tc~vik c- re bulamamıslardır. Yoksa Av
dccek kim:;e b:ılun:nazdı. rupadaki kulüplerin baslarında 

H:-ılbu!.:i, l "'l:i~~t bu mudur? bulunanlar profesvonalizmi ken 
B!..,e öyle c-eliyor l::i, büyi:~t yan- eli ceplerini doldurmağa yarar 
lişlı~<, a~ıl profesyonelliğin yan- bir nevi ticaret diye almarnış-
lış telLl:!d~inden do~yor. O lardu. 
dereceye krd::ır ki, futbolümü- Bu izahatla demek oluyor ki, 
z:·:ı geri l:ah"mda da, belli b:-~- futıbol mnclarmm halkça se -
lı f mil ol:ını~~, bu y::ınhç tcl;.!t!d vilmeri, büyük yığınları ata.ka
rcı oynuvor. efor edebilecek heyec:::n verme 

Evvcı:ı <-t•nu 1 :ı 11ı:': 15.oo;·m:l·r l:nb'liycti, büvük ma,.ları yap
k;, Avrury~rım b:r çc': mcmlc· ma;;.ı zanıri kılmıs, büvü!~ karnı
k ctlerinde, futbcltla, profcS\'O - la"'malar için oyımculan dnin;a 
n:ıliz::ni ta bU~ eden f:;:>or kulup- .-ınform tutma·!t Hızım gelmiş, 
lcrinin hemen he--"i, a'"ıll-rmd'l ~nform tutmak için çalıstırmak 
am:ıtör l:ul'':plerdir. Lfot~z~ni icap etmiı;;, oyuncuyu çalıştıra
y.,zm~ ':uzun sHrer, fa':at bir i1d bilme-;: irin de onun çahşmava 
mi"nl olaratr d,.nil::bilir ki, Ce· verdiği va1ttini tediye çaresi gibi 
ko:;lon.'.:yada Spnrta ve Sl~v- gayet do<"tru bir yol tutulmuş
ya, Macaristandal:i es!d Hun- tur. En cok amatör sporcu ye
r:ary:ı ve Uypcst, Viyanada R::ı- tirtiren kulüpler, ayni zrmanda 
pıt, Admira, Avu-;turya ve Fran futbol tnkımları en kuvvetli o
sadd:i ıbütrn l:ulüplcr, hep am::ı- lan kulüpler de~il midir? İşte 
t 5r kufün'erdir. Yani bunlar, futbol ta!\:ımı lmvvetli o!an ku· 
ibi -:im l:ulüplcrimiz ı· ... dar temiz, I:'plerin hali, içte olmıvanlarm 
amatör mücs:."-c'crdir. Bn l:u- hdi, mu!:ayese olunabilir. 
füryleri id.,re ede~Ier, prcfcsvo- Deme·~ istiyoruz ki, b::ı~ta İn
nel oyuncuları i;;lctmc~e l:al'~- ;riltere o!mak üzere Almanya
mıj ve şu katlar sermayeli bir da, Frnnsada, İtaly::ıda, Avus
anonim sir!tet g"bi. profe5vcne1 turyadn, Macaristanda, Yugos
ta'umlaı:ın getirdikleri kan a- lavyada, Romanyada, İtalyada, 
ralarmda tal:sim eden hissedar- her yerde olduğu gibi, bazı a· 
far, meclisi idare azalan de~il- matör kulüplerin, yalnız futbol 
dirler. Bunlar, bir taraftan halis ta'cımlarmı profesyonelleştir
amatör vasıflarım ve şartlarını miş olmaları, spor kulüplerini 
her seyin üstünde tutuvorlar, Ö· canbazhanclere çevirmek mak
biir taraftan idare etti1.-leri kn- sadından değil, amatör sporu 
}üT)lcr: narrıma hir profesyonel geniş ölçüde yaymak, milyon-
t2 1-nm b~sliyorlar. lc:ır arasına yaymak idn en kı-

Nirin? sa ,en do!Y,ru yolun bu olmasm-

ideLılist tanınmış insanlardır. 
Yokr.a, böyle olmasa da prof es· 
yonelliği k~bul etmek haysiye
ti, şerefi kıracak bir vaziyet ol
saydı, şampiyona finallerinde 
bir profesyonel takım kaptanı
nın elini. bir İngiliz veliahdı sı
kar mıydı? 

Amatör bir kulübün bir cok 
amatör futbolcüleri arasından 
büyük istidat halinde göze çar
pan beş on tanesini secerek on
l~rı or<?f esy.onel sayması ile, ya
nı alekdenın fevkine çrkmak 
k ... biliyetlerine acılma imkanını 
tanıması ile o kuliibün heyeti u
mumiyesi ve şahsiyeti manevi -
yesi, niçin fut}Jo!den para kaza
nan ~erefsiz bir şirket sanılsm? 
Eğer böyle olsaydı, amatör fe
derasyonların profesyonalizmi 
kontrol etmelerine müsade olu
nur muydu? 

Futbol öyle bir oyundur ki 
laf değil, mütemadi antrenema~ 
fater. Amatör oyuncunun ise 
mütemadi antrenemana, isi ve 
?~CÜ ma~idir. On binlerce genç 
ıçınden bılhassa futbolcü olara!t 
istidatlrırı eöze çarpmış beş on 
genç profesyonel ol:ırak aynl!r 
ve bunlar muntazam antreman-
la ve dünyaca !:~bul edilmiş mu 
kavelclcrle kulüplere bağlanır 
ve kulüplerin böyle -bir va.ziyeti 
J':l!'atmaö-a vaziyeti müsait olan 
kulüplerin- on binlerce amatör 
yanında on beş tane de profes-
yonel oyuncusu olursa, temin e· 
derim ki. asla kıyamet kopmaz. 
Ne o profesyonellerin, ne de o 
amatörlerin, ne de kulünlerin 
şerefine, hiç bir nakise a~ız ol
maz. Bilakis, böyle iyi yetisti 
rilmiş bir takımın her ecnebi ~ta
krmım yenmesi, milli şerefi art
tırır, göiYsümüzü kabartır, ama
tör g~ncliğe sporu sevdiriı 

' memlekette sporu yaydmr. 
Profesyonalizmi bu şekilde 

mütalea etmek lazımdır. Yok
sa "Aman, gençlik para için 
spor yapmasm !,, meselesi esa
sen futbolde mevzuu bahis ola
maz. Hulasa, futbolde profesva
nalizmin ne olduğunu tamamen 
kavramadıkça, istediğimiz ka
dar iyi niyet sahibi olahm, biz
de spor, bugünkünden bir adim 
bile ileri atmaz ve her şey 15.f
t'1, kararda, müzakerede, kağıt

ta kalır, kalmağa mahkumduı 
ve yalnız kendi kendimizi akla 
tınz. Nihayet şu da sövleneıbi 

lir ki, bugün bir orta h~keminc 
şu kadar para, bir yan ha.1<emi
ne bu kadar para, filan yerden 
filan yere gitti dive şu veya bu 
zata spor n::ı.mma bu kadar har
cırah veriyoruz, onlar prof es yo
n el olmıyorlar, şereflerini kay
betmiyorlar da niçin, bir kulüp, 
yaşayabilmek ve amatörlerine 
spor yaptırabilmek için on on 
beş kişisini profesyonel şeraite 
tfıbi tutarsa, şerefsiz oluyor? 
Böyle saçma bir iddianın ayak
ta duracak hali yoktur ama, ne 
yaparsın ki asıl mesele 0 değil. 

asıl mesele, ''bizde profesyona
lizmin masr::ıf ma tahammül c
dcbilece t bir ktllüp var mıdır?., 
meselesidir. Asıl eksiklik ora
dadır ki, bueünkü şerait dahilin 
de hic,; bir l:ulüp böyle bir teşeb

büse kalkamaz, bu mühim işi 
başaramaz, çünkü on on be~ o
yunculuk bir profesyonel takım 
yapabi!rnek için hem oyuncu, 
hem maddi imkan bulamaz. 
Yani ceffelkalem "istemeyiz! 
dediğimiz şeyi maalesef istesek 
te yapabilecek vaziyette deği
liz. 

G.,yct b-ı,..it: (ltı 1-:- ı~ .. - .. ., _ d"n <lo~ırnuş ccrevandır. 
li' ... tör yeti"tirmek, sporu genç· Nasıl ki, o profesyonel ta -
l er ara"rnda sevdirmek. ca ıa •• · 1-ımlcırm ba~!arınd:ıki idareci a· 
d rmak, futbolii ulu"'al bir m"m- da"lllar, o takımların başlarında 
Jeket isi halinde başka uluslara yalnız spor zevklerini tatmin i
tanıtmak için en müessir çareler çin kalan parmakla göstedle
Gen biri budur 9 enua iPn 1 cek kadar halis amatör, amatör
/ Yaziyet şudur: Kar getiren den de yukarı, bütün manasile 

Demek istiyorum ki, biz pro
f esyonalizmin ne olduğunun far 
kında değiliz. Yoksa farkın -
da olsak, "Keşki, ah, ne 
olur, kaşki yapabilseık, prof es -
yonel bir takım yapabilsek .. ,, 
diye dört döneceğiz. 

A. N. K. 

SE c 
• 

Dl. LI 
Düny<ı.da büyük seyirci top -

hyan sporlardan biri serbest gü
reş ile serbest güreşin daha az
ğmcası olan pankras dır. Ser 
best güreşin beşiği Amerikadır. 

Serbest g"ireş, bizde yağsız o
ln.ra~>: yaoılan "kara kuc:ık,, is -
minde:;:i ı;ürcse pek benzediği i
çin bir va~:itlcr Kara Ahmet Av 
ru ..ıda, koca Yusuf Amerikada 
bütün dünya güreşçilerini yer
C.:cn yere vuracak bir kabiliyet 
P"Östcrmislerdi. Bu, tığ gibi peh 
liva.ılanmxz organiz . . örlerin, 
l:o.rşılarma çı1mrdıkları her 
milletten ve her 1.ilodan boy 
boy güre~çil.. ri yıkarak Türk 
nehlivanlığı aal:kmda bütün 
c~ünyada umumi bir hayret ve 
ta:~dir uvandırmıc;lardı. 

Kara Ahmetten, koca Yusuf
tan sonra seı ~ ::st o-üreş işi gev
çc<li, daha do;:ruım Amerikaya 

münhamr kaldı. Çünkü bütün 
milletlen _n 1...1 i ıi güreşc:ileri 
1·ar; 1 bol Amerika organizatör
leri çekcbiliyorlardı. 

Son senelerde serbe:;t t?"Üreş 
içi Yine alevlendi. Buna da se
bep, j cf D:kcon itminde Ame -
rikah açık göz bir orf:anizatö -
rün A vrupaya gelerek Pariste 
İ '> tutması oldu. 
Bunun~? he:~b~r Faris yine 

serbest gureş'"ılerın sadece uğ
rcı ğı avılabilir. Orada muvaffa
l:iye~ göst.erenler yavaş yavaş 
ve bırcr bırer Arnerikaya P"e!i • 
mel.ttedirler. 

Bu arada göze çarpan ve ve
niden bir Kara Ahmet ve l{ı>Ca 
Yusuf devri açılması ümidini ve-

ren bir Tiirk pehlivanı aa var
dır: Dinarlı Mehmet. 

Dinarlı Mehmet, ~i:ndi Ame
rikada epey bir şC'hret temini -
ne muvaffak olmt:şt:.ır. Hatta 
Amerikanın güreş merakhlan 
arasında, iyi ve. t~:n;z giyinen, 
~clkışıklı ve sevımh bu Türk peh 
lıvanmm hararetli tarafatrı bir 
çok kimseler de vardıı. 

l\merikada bn şöhreti merha 
le merluue yapan Dinarlı niha
yet bundan bir kıç ay evvel 
Yunanlı Cim Londosla karşı ka; 
şıya geldi. Çok dürüst gür~şcn 
ve bu dürüstlüğile sevircıJ .. rin 
bir çoğunda büyük bir sevg-i u -
yandıran Dinarlı, hilenin her 
türlüsüne sapan Cim Londosa, 
taraf tar bir hakemin Yunanlıya 
yardımile de mağlup oldu. 

Fakat iş bununla bitm;ş değil 
dir. Amerikadan gelen haberle
re göre Dinarlı Mehmedin Yu -
nanlı ile, daha dürüst bir hakem 
i~aresinde ikinci bir maç yapaca 
gı anlaşılmaktadır. 

Dinarlı Melımetle Cim Lon .. 
dosdan ·bahseden bir Amerikıl 

mecmuası diyor ki : 

Eskiden güreşçiler, gayretle
rini sükunetle gösterirler; hiç 
ses çıkarmadan gür'" ~irlerdi. 
Halbuki şimdi bu spora sanat 
:,:arı~tı_ ldı . .ı.3u s da Yunan 
adalarından !"elen Cim Londos 
getirdi. Çok kuvvetli bir tiyat
ro ar~:.;ti gibi suru y~ ")ma 

.>zlar ve ıztırap çektiğini gös
teren kaş göz oynatmalarile Yu
ı ,ıı "!"ilreşçi bu eski spora y ... ni 
bir ceşni ver ji. Seyircilerin bir 
çoğu güreş seyretmeğe değil, 
çehre oyunlarında büyük bir 
', .. :.-( . ·· sı .:n bir artisti gör
meğe gidiyorh°". 

Fakat hnlk yavaş yavaş bun -
::lan bıkmaktadır. Londos nasıl 
bu e-üreşe bir tiyatro rtistliği 
: )krnu~sa şimdi de Din-ırlı Meh 
met. bir dürüstlük, sevimlilik 
getirmek üzeredir. 
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iZMiRLiLER, BU SAHiFE, SiZiN . ç· N' 1 1 • 

lzmir valisine bir kaç gün 
evvel Atinadan bir mektup gel
di. Bunu yazan genç bir Ameri
kalı kadındır: 

Mis Betti Roz .. 
İstanbul gazetelerinin, bir 

kaç gün kadar kendisinden 
"mül~katlar kraliçesi,, diye bah 
~ettikleri bu bayan, Amerikada 
İngiliz dilile çıkan .ve hirbi~n
den büyük olan sekız on gun· 
delik gazetenin muharrirlerin
dendi. Istanbulda ve Ankarada 
birer haf ta oturduktan sonra 
kimbilir nasıl mesut bir tesadüf 
eseri olarak Türkiye hudutları 
içinde adına lzmir denilen ve 
harikulftde bir tabiat güzelliği 
ile çercevelenmiş tarihi eserler, 
hatıralar ve tarih zenginlikleri 
ile dolu bir Türk şehri bulundu
ğunu hatırlayabilmişti de, bir 
sabah, Türk hayra -mı taşıyan 

bir gemi onu kordonboyuna u
laştırabildi idi. Ve yine kimbi
lir b · ze ne minnetler yük
lemesi laznn gelen bir i -
kinci mesut tesadüf bu A
merik lı gazeteci~ e adına 
•'Kantar a - ası o lu SaUl
haddin,, denilen bilyuk Türk a
lim ve edibinin sözlerini iritti· 
rebilecek fırsatları hazırladı idi 
d "B "Ef - ı' e ergama,, yı, c .. ,. .•• 
Hatta "Kadife ·ale,, yi Mis Bet 
ti onun ağzından d'nliyeb'lmis 
ve onunla beraber dolaşabilmi"
ti. 

lşte Atinad:m General Ka
%1m'a gelen m ktup bu kadının 
imzasını taşıyor ve bu kadın di 

yor ki; 
"Atinada Romen ve EJen e· 

serlerini gördüm. Akropolü gez
dim ... Şu ve bu mabet harabe-
leri önünde res'mler çıkart
tnn; fakat bunların hiçbiri "Ber 
gama,, daki eski eserler karşı

sında duyduğum hayranlığın iz
lerini üzerimden silemedi. Gü
zel izmirinizde ne güzel bir ta
biat içinde ya ıyorsunuz ! Ama 
bu tarih zenginliklerini ve bu 
tabiat güzellibini dünyaya tanıt
mak Iamndır. Niçin propag~n
daya ehenuniyet venniyorsu-
nuz?,, 

Bir ecnebi gazeteciden gelen 
bir mektup böyle "propaganda 
yapınız!,, tavsıyesile biterse in
sanın kafasında az çok bir şüp-
he uyandırır . . 

Hani şöyle "kadıncağız bız
den gazeteleri için bir parça rek
lam, tahs'sat koparmak istiyor 
galiba .. ,, filan gibilerden ... 

Belki de hakikaten bu Mis 
böyle bir şüpheye hak kazan -
dıracak bir teşebbüse girişmiş 
bulunuyor. Burası bize aıt hır iş 
değil .• Y alruz biz Amerikalı ga
zeteci ile bir fikirde bulunduğu
muzu açıkça söylemek isteriz. 

Propagandasızlık .. işte İzmi
rin en büyük noksanlarından ve 
hatta ikt' sadi yaralarından biri. 
Mis Betti'nin İzmir seyahatini, 
İzmir gazetelerinde takip etmiş
tik. Bunun icin biliyoruz ki o, 
izmirde, izmirin ecnebi seyyah
ları gaşyedecek güzelliklerinden 
tek azını görebilmiştir. 

Faraza, Bozdağ ile Gölcük bi
le bu bayanın meçhulüdür. O 

Gölcük ki, Ege denizini adalari
le beraber kabartma bir harita 
gibi göz önüne seren muhteşem 
Bozdağın yambaşında yüksek 
bir yaylanın ve bu yaylanın tam 
ortasında insana peri masalları
nı hatırlatan bir gölün adıdır. 

Bu gölde sandallarla dolaşıla
bilir ve bir taraf tan yayın balık
ları avlanırken bir taraftan da 
incir ve zeytin ormanlarınd~.n 
tek karış boş yeri kalmıyan 0-
demiş ovası seyred~~ir. ~n .:~
miz havanın teneffus edıldıgı, 
en saf yoğurtların, en lezzetli 
etlerin yenilebildiği bu yerde 
geçen bir yaz gününün zevkine 
doyum olmaz. 

Yine faraza, bugün, hatta ts
tanbulda değil Izmirde oturan 
bir rok münevver vatandaşlar 
vardİr ki tatil günlerini Midılli
de, Rodosta, Sisamda geçirmek 
illetine uğramışlardır. 

Neden? 

Çünkü İtalyan propaganda 
bürolarının en güzel kağıtlara, 
en güzel resimlerle basılmış 
renk re~ cins cins mecmuaları 
her kahved~, her gazino, ve her 
ot.Jde, hatta mekteplerimizde 
elden ele dolaşıyorlar seyyah a
vına ç:kmış bulunuyorlar. Ro
dos adasını zaptcttiğimiz gün -
den Balkan muharebesine kadar 
Türk memlel:etlerinden Türk 
Rodosa giden insanlar beşse son 
altı sene içinde Türk memleket
lerinden ıtnlya Rodosuna mut -
laka beş bin be tir. Halbuki ta 
Amerikadan kalkıp Ş~mpanya -
dJl::i bağ bozum:.ında bulunmak 
icin Fransaya akın edenler b.r 
lefacık olsun Manisa bağlarının 
engin ovalara, vadilere yayılıçı
hı şöyle bir görmüş olsalardı; 
bütün bu üzüm meraklıları M::ı
nisaya ü ü11ürlerdi. Ve eski Vd
ya'run dillerde destan olan refa
hı Garbi Anadolunun ortasında 
tekrar belirirdi. 

Fakat kimin ne derneğe hak
la var? 

Eskiden dedikodu denilen şey 
yirm · nci asırda adına propagan
da denilen koskocaman bir uilgi 
bölümü olmuştur. Bunu yana
mıyan ve yapmıyan ziyan eder. 

Evet... Bazan iki üç Alman 
i:l'minin Aydın or1°ullarının bu
gün 4 üncü sınıf bir köy halini 
almış olan eski payıtahtlanna, 
yani Birgi denilen kabasaya çıka 
geldikleri oluyor. Niçin mi? Eu
nu istanbulda bilen on kişi var
sa bileklerimi keserim. Çünkü ... 
Burada belki bütün Türkiyede 
eşi kalmamış harikulade kıymet 
li bir tarihi eser vardır. Bu eser 
bir evdir. Tahtadan yapılmış oy
malı, boyalı bir ev .•• Evet, tarihi 
bir ev ki köylüler bunun etrafın
da harman yapmaktadırlar ve 
herhangi bir kıvılcımdan bir a
teşten onu ancak Allah koru
maktadır. Bir kaç sene evvel te
sadüf ettiğim bu Alman alim
lerinin bu eve bakan gözlerindı:! 
ayni zamanda beliren bir hay
ranlık ve bir hayret sezmiştim: 
Esere hayran olmuşlardı.. La
kaydiye hayret ediyorlardı. 

Bunlara gelince daha neler 
neler ••• Faraza Bayındır ile ö-

----.... 
1 zm i r 1 i g e n ç , 1 z rn i r li 
tüccar, lzmirli esnaf, 
lzmirli işçi, lzmirli 
kadın, lzmirli mUnevverl 

TAt 

Bütün şik8yetr&ı·ini, 

BUtün dUşUnce:erini, 
V a z, B i z e g ö n d e r! 

Hersımf okuyucunun 
• Gazetesi ve herhaklı 
1 
Davanm arkadaşıdır . 

• 
1 KÜÇÜK HABERLER 

u Alı§ ve Atlı apar kulubünun 
lr...ı.rde iyı bır ala"a goreceği mu· 
hakkak sanılmaktadır. l::aasen atlı 
ap.>rlarda ·ı ürkiyeLLe en ileri ~iaen 
yer lzmir değ1l mid.r? 

9 lzmir Himayeie~f al ccı~yeti· 
nin yenı idare heyet.ine aeçılenler 

ıunlardır: . . . 
Boıyan Maide Kazım Dınk, Clok-

tor Fikret Tahsin, muallim Milat, 
dow:tor Q51nan Yunus, ecz.acı bam
di Nüzhet, eczacı Kemal Aktaı, a
vu at S leyman Faik, avukat Na
hit Hilmi, Mazhar Nurullah, Şerif 
z de ~aluhad:;un, doktor N.:cmet
tin, re&Mm Kadri. 

(TAN - Du liste lzmirde çocu • 
fun bu &ene daha ıyi ve gen.f ?~r 
himnye kazanciığı zannını vereb1lı
yor.) 

O Efez harabelerini ziyaret et • 
me;c: iatiyenler iç.n hazırlanan tren 
lerde nasıl az bir Ücret alınıyorsa 
S.:.rt için tertip edilecek olan ıeya
batlerde de Aydın dcıniryo lan i
dııreıinin öylece ucuz bir tarife kul
lanması r:afıa Bakanlığından bildi
rami.tir. 

O 26 nisanda yapılacak olan mek 
tepi )er bayramı bu acne ~ok iyi ve 
eğıenceli olacağa benzıyor. ilk 
mektepler ta1ebesi Buca alanı n 
etrafın:laki çamlı'dar arasında tep· 
Ianacaldardır. Lir:e talebelerinden 
bir kısmının otobü lerle Şatal kay
nağına l'idecekleri aöyleniyor. 

O Veremle Mücadele cemiyeti bu 
sene yine Yamanlarda kamp kur • 
duracaktır. 

(TAN - Bu kamp itiyadınm bi
raz daha l'enifleti.meai dojna o
lur.) 

() Beled'ye bu yıl, Değirmente • 
p e yüz elli ve gelecel' aene 3C>_0 
çarn fidanı dikıneğe karar vermı§ 
bulunuyor. 

(TAN - Oldu olan ıunu bir iki 
b'n fidana yükseltıeler .. ) 

demiş ararmcla otobüsle yirmi 
d::ıkika s .. ren bir yolculuk .. Ama 
ne yolculuk Kırö?üs'ün devrin
den kalmış gibi yaşlı, yüksek ve 
sayısız zeytinliklerin ve incir a-
ğaclarının, bağların, bahçelerin 
ara5mdan geçen bir yolda yolcu
luk sizi dünyada eşi az bulunur 
bir kaplıcaya ulaştırır. Buraya 
bir defa gidiniz. 

Yugoslavyanm Marienbadı, 
veya A vusturyanın herhangi bir 
kaplıcasını bir daha hatırınıza 
b 0 le getirmezsiniz. Sonra Çeş
me... O Çe~me bulunmaz bir 
şeydir.. Ve İzmirde dünyanın 
her tarafında kolay kolay elde 
edilemez, bulunmamış ve bulu
namaz daha nice nice f evkala
delikler vardır. Vardır ama .. 
Bilen kim? 

işte bunun içindir ki, İzmirin 
bu kıymetlerini evvela Türkiye
ye ve sonra dünyaya tanıtmak 

için İzmirlilerin bir zeka sefer
berliği yapması lazımdır. 

Şu veya bu seyahat acentesi
nin gönlünden kopacak yüz, iki 
yüz kişilik iki üç seyyah kafilesi 
bu sene İzmire de uğrayacak. 
Gelecek seneler inşallah daha 
çok gelirler diye beklemek bü
yük hatadır. 

Broşürler çıkarmalı, konf e
ranslar vermeli, Avrupa sinema
larında reklam filmleri geçirt
meli, dünyanın her tarafındaki 

seyahat acentelerine büyük afiş
ler yollamalı.. Ve bu işlere para 
sarfetmekten çekinmemeli.. Zi
ra 3 sene devem edecek kuvvetlı 
bir propaganda vilayet bütçesin
deki "110,000,, liralık açığı da 
kapatır, üste kar da bırakır .• 

• • 

BiR TAKRiR VE BiR MÜNAKAŞA 

izm•r Vilayet Encümeninde 
Vergiler~Toplamak İçin Müka
fat Vermek Teki ifi Yapıldı 
İzmir vilayet Genel Kurulta

yı tetkik ettiği işlerin çokluğun
dan bu seferki toplantısını yarı
na kadar uzatmıştır. Vilayet 
bütçesinin yüz on bin liraya ula
şacağı tahmin edilen a~ığı mas
raf fasılları üzerinde azanın çok 
büyük titizlik göstermesine se
bep oluyor. Bu bakımdan veri • 
len takrirler arasında, İzmirli 
arkada:şlann yazdığına göre, 
Murat Cınar'ın imzasını taşıyan 
biri bilhassa gözleri üzerine 
çekmiş bulunuyor. · 

Geçen sene "yol, mektep ve 
nakıl vasıtalarından alınan ver· • 
gilerin senelerdenberi toplana
mamış olan kısımlarını toplaya • 
cak memurlara ikrc-miye veril • 
mesi icin bir talimatname ya
pılmıştı. Bunun dördüncü mad
desinde (gizli ka 'mış veya top
lanamamış olan eski vergiler
den tahsilat yapabilecek olanla
ra yüzde altı i!tramiye veritca~•
ği., yazılıdır. 

Halbuki yine geçen sene, ya
ni bu talimatnamenin yapıldığı 
sene (934 ün yol, mektep ve na
kil vasıtaları vergilerini topla
yanlara da yüzde altı ikramiye 
verilmiştir. 

İste Murat Çınar buna itiraz 
ediyor. 

- Biz .. - diyor - kaybolmuş 
addettiğimiz bir varidatı bize 
getirenlere ikramiye vermek i
çin bu talimatnameyi yapmış

tık ve orada açıkça yazılıdır ki 
eski senelerin toplanamıyan 

vergileri ic;in ikramiye verilir. 
Buna rağmen hususi muhase

be müdürlüğü daimi encümene 
bir tezkere ile müracaat edip 
maddenin tefsirini istemiş. Ne
den buna lüzum görmüş ve yap
tığı tefsirde yeni vergifor için 
dahi ikramiye verilebileceğini 

söyleyen encümen böyle bir tef -
sir salahiyetini kendinde nasıl 
bulabilmiş?. 

Buna Çeşme dilgesi Mehmet 
Aldemir sert bir cevap vererek 
demiştir ki: 

" - Bizim bu kararımız iıze
rine 500 lira ikramiye dağıtıldı 

ama 30,000 lira toplandı.. Za
ten siz her nedense encüme
ni daima sık sık tenkit et • 
mekten zevk duyarsınız. Geçen 
seneki talimatnamede "eski,, 
kaydi vardır ama. daha evvelki 
senelerdeki talimatnamelerde 
eskilere olduiu gibi yenilere de 
ikramiye verileceği kaydedil
mektedir. 

Buna ne buyurulur? 

tenkit için fırsat kollamamdan 
ileri gelmiyor. 

Baskan General "'Dirik,, Meh
met Çınar'ın tenkidini doğru 
bulmuş ve: 
"- Elbette sorulacaktır. El

bette soracaksınız . ., de:likten 
sonra daimi encümeni daha sa-

lzmir Valisi General 
Kazım Dirik 

rih bir cevap vermeğe davet t.t-
mistir. 

Şimdi. encümen ne ~evap ve
rirse versin.. Ortada hır m~sele 
var: 

Tahsil memurlarına 500 lira 
ikramiye dağ"ıtılınca (30,000) 
lira fazla para toplanabiliyor 
demek! Acaba bu nasıl olahili -
yor? 500 lira verilince memurlar 
ne yapıyorlar? Daha mı çokça
lışıyorlar? Yoksa ikramiye al
madıkları zaman lakaydı gös
teriyorlar da onun için mi "na
ktl vasıtalarından,. toplanan ver 
giler de zamanında vilayet ka -
salama giremiyor? lzmir vila
yeti daimi encümeninin Mehmet 
Çınar'a vereceği cevabın bu 
noktayı aydınlatacağını ümit e -
deriz. 

ızmfrin 
Hastahaneleri 
İzmir, 22 - (Hususi) - Vi-

layet Genel Kurultayı hastaha
nelerin bütçelerini ernden geçi
rirken iki karar verdi ki, bunlar
dan bıri Kuşa<laJI arı dıberi 
Memleket hastahanesi hademe
lerini biraz düşündürdü. Zira iz
mirin memleket ve Eşrefı aşa gi· 
bi ıki büyuk ha tunanes.ne 
"224 911 liralık bir bi.ıtçe veren , '' . 
Genel Kurultay bunlardan bin-
nin, yani Memle ·et astahane
sinin hademe erini bırdenbire 
bir para sıkıntısına soktu. Bu 
demeler bu hastahanenin delile
re ayrılmış olan kob uşJarmua ça 
lışmaktadırlar. Ellerine bir haf
ta evvelisine kadar geçen para 
25 liradan ibaretti. Şimdi kimi
si on, kimisi on beş ve b · r iki ta
nesi de 20 lira alab'lccekler. Bu 
makaslama iş· nin sebebi şudur: 

Hastah~ e idaresı deliler kıs
mında çalı .. an kırk b ş hademe
yi az bulmuş ve Kurultaydan 
daha on on beş h leme almak 
icin tahsisat anımı tı. I~urultay 
idarenin isten-mi do ru buldu. 
Ama yeniden had me tahs'satı
m arttırma t rafı a gidemedi; 
e~·~i aylıklardan ke mc e ve bi
ri .en para ile fazla h deme ca -
brtırmaya karar verdi. Filva :i 
bu had meler Mem t h ta
hane:;inde yatıp ka .u .farı \ e 
çam.,ı::;ırlan < rada vr ·andı ı 

için ilk bakı"ta bu hareket pek 
yanlış s yı ... n azw da, sabah aı<
şam deliler arasında çalışan bu 
insanların, gelecek sene olsun 
eski kazanç sev·vel rıne yüksel
tilmeleri hast:ıh ne ida esi için 
ve şehir için daha k rlı olur zan
nmdayız. 

Kuşadalıları d ·· şündüren me
sele ise, Kuşadad ki hastaha • 
nenm bır turıu ha ta a e ila ıe 

girememesidir. Ku .adalılar bu 
sene de vilayetten b ... kledikleri 
tahsısatı koparamamışlardır. 
Kazanın kendi geliri ile mevcut 
hastahane binesmı hakiki bir 
hastahane halıne so mıak ıse 
hiç bir zaman mümkün olama
mıştır. Viiaıetin Kuşadası has
tahanesine verd ~i para yılda an 
cak 1000 liradan ibarettir. 935 
de de verilecek para ancak bu 
bin lira olabilecektir. Bunun i
çin artık Kuşadalılar a~ır hasta
larını İzmire taşımaba mecbur 
kalacaklardır. 

- Olabilir ... Ama zaten, ev
velki senelerdeki talimatnameyi 
beğenmediği için değil midir ki 
kurultay geçen sene bu yeni ta -
limatnameyi yapmağa lüzum 
görmüştü. Yenisi dururken es
kisi ile tefsirler yapılması bence 
doğru değildir. Sonra şunu da 
ilive edeyim ki, encümenden 
sormuş olmam encümeni daima iki Çeşmelik Dispanserinde Hastalar 
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Kararlar 
· Aydın: 22 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) -Vilayette bir topluntı yapıl
d. Kaymakam ve nahiye müdürleri bulundular. Vilayetin genel 
durumu görüşüldü. 

Toplantıdan sonra vali Fevzi Toker bana dedi ki: 
"- Toplantıda vilayet işlerini konuştuk, kararlar aldık. Köy

lerde saj"lık ve soysal öğütlere çok yer ayrılacak, köy bütçeleri 
b:ıyındrrlık i!"lcri göz önünde tutularak hazırlanacaktır. Nahiye 
müdürleri kÖy mekteplerine talebenin devamını sıkı kontrol ede
ceklerdir. Sonbaharda, her yerin ağaçlandırılması için el birliği ile 
ç:ılrc:ılacaktır. En mühim bir no~\:tada bataklrkbrın kurutulması
dır. Numerot:ıj, ay sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. 

Görüştü1ümüz i~lcr arasında, umum! müvazene ve hususi idare 
tahsiHltında alc1kadarlara çok yardım gösterilmesini temin mese
lesi de vardır.,, 

B i r At l ı Spor lü •• u 
Konya: 22 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada bir atlı spor kulübü 
kurulacaktır. Bunun için temel kurumu toplantısı yapıldı. Toplan
tıda, Orgeneral Izzettin, Korgeneral Cahit Toydemir C. H. partisi 
başkanı ve daha bir çok murahhaslar buhmdular. Ankaradan geti
rilen atlı spor nizam"'namesi gözden geçirildi. KuE:p müstakil ola
caktrr. Yasayı yapmak için 14 kişilik bir komite seçildi. 

Q 

20 Bin lirahk Tahsisat Verildi 
f(onya: 22 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Eski eserlerin korunması 
için Kültür Bakanlığınca 20 bin lira ayrıldığı bildirildi. Eski eser· 
Jeri koruma kurumundan Jlı1aidin bu i§ için gelmesi bekleniyor. 

o 
390 Bin lirahk Bir Bütçe 

~ Tekirdağı: 22 
(Hususi' muhabirimiz bildiriyor) - Genel meclis son toplantı

sını yaptı. Vali vekili Haşim İşcan söylediği nutukta, yeni yılda 
yapılacak işleri anlattı. Bütçe, (390) bin lira olarak tesbit edildi. 
Genel mccl~s daimi üyeliklerine Cevdet (Tekirdağ), Zeynel (Sa
ray), Nazmı (Malkara), Hulki (Çorlu) seçildiler. 

() 

. Yansen, Denezliyi Yapayor 
Denizli : 22 

(Hu!;usi muhabirimiz bildiriyor)-lı1imar Profesör Yansen bu
rada tetkikleriı:e ~evaı::_ ediyor. Yeni Denizliyi bugünkü yerinden 
'!_aha Cenubfi zn.dırmegı muvafık buluyor. Şehir planını yapmak 
uzer~ bclcdıye ıle 7,500 liraya uyuştu. Buradan Ala:;elıire gide ı 
cektır. 

i i • 
1 

Antalya : 22 
(Hı~susi mu.h.abirimiz bildiriyor) - Bu yıl pirine ek'm'ne çok e

h~~mıy.et verılıyor. Her yanda yeni su kanalları açılıyor. Önü
muzdekı yrl, ekim iki misli arttırrlacaktır. Muhtelif mıntakalarcla 
pamuk ekimine de başlandı. 

Meyveleri Kurtar
mıya Çallşıllyor 
Gediz, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Geçen yıl, meyva 
ağaçlarına böcekler dadanmış 
ve buranın başlıca ihraç madde 
si olan meyvalara çok zarar ver 
mişti. Bunun önüne geçmek için 
alman tedbirlere zamanında işe 
başlandı. Halk, meyva ağaçları 
m kurtarmak için çok çalışıyor. 
l\ıiücadele mmtakası memurlrı 
da işe başladılar. 

Bir Şirketin Muka
velesi feshediliyor 

Germencik, (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Belediye, i· 
ki yıl önce bir müteahhitle an
laşarak kasabayı elektriklendir 
di. Fakat, yardımlara rağmen 

bu işin yürümiycceği anlaşılı -
yor. Belediye, şirketle olan mu
kaveleyi bozmak ve bu işi doğ
rudan doğruya kendi eline al -
mak istiyor . 

r·· rk işçiyi Dinlendirme!< için 

Alpullu'da Bando 
Aloulltı, (Hususi muhabiri -

n iz bildiriyor) - Burada .. f~~ · 
. , ,,nstıplarmdan 20 kışılık 

rı ~a mw ' . d"ld' 
bir müzika takımı teşkıl e 1 1

• 

Vahit Lutfi Salcının idaresin -
de çalı~an takım,. ~l~ m.7yvası~; 
bu ay içinde verdıgı guzel b 
müsamere ile herkese tanıttır -

dıe . 

Müzika takımı şu elemanlar -
dan teşekkül ediyor 

Ramiz, Mustafa, Süleyman, Şük
rü, Nuri, Ihsan, Süleyman, Meh · 
met, Kadir, lsmail, Mustafa, Süley-

man, hmail, Veli, Hasan, Karni!, 
Fuat, Hüseyin, Ahmet, Hüseyin. 
(Resimdeki x işaretli zat Vahit Lut 
fi Salcıdır. ), ,, 

Liseliler Aydın Halkevl ' önünde 

1 z m i r Kız Lisesi 
Talebesi Aydında 
Aydın, (TAN) - İzmir kız 

lisesi talebesinden 60 kişilik bir 
grup müdür ve muallimleri ile 
otokarla Aydına geldiler. Ko -
nuklar doğru Halkevir..e indi -
ler. Kendilerine çay verildi. Par 
ti namına vilfiyet idare heyetin 
den Sırrı ve Halkevi namına da 
Avni söylev söylediler. Lise mü 
dürü karşılık verdi. Konuklar 
Halkevinden çıkarak orta ve sa 
nat mektebini gezdiler. Pınar 
başına giderek öğle yemekleri
ni yediler. Saat 15 de karşıla -
yanlar tarafından uğurlanarak 
Aydından ayrıldılar. 

Afyon Halkevi 
~alışıyor 

Afyon, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Halkevi verimli 
çalışmalarına devam ediyor. Ko 
ca Sinanın yıldönümü için yapı
lan toplantı çek iyi oldu. Hayli 
alfıka uyandırdı. Çocuk bayramı 
için büyük bir proğram hazır • 
landı. Halkevi çalışmaları her 
tarafta memnuniyetle karşıla -
nryor. 

195 Bin Lira 
l<onyanın Belediye Qeliri 

Bu Kadar. Bütçe Bitti 

Konya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Şehir meclisi top 
lantısmı yaptı. 935 yılı bütçesi 
195 bin lira olarak tesbit edildi. 
Belediyenin teşebbüsile kurulan 
mezbahada et kesiminden alı -
n::ın 4 lmrn'lluk resmin indiril
mesi icin mürr.caatlar yapılmıs· 
tr. Şehir meclisi, toplantıda b~ 
işi görü,..ti.i. Belediye bac-kanı 
müteahhitle belediye ara~mda 
bir mn1rnvclc oldu-Yunu e.:Yer fi-

' o 
atlarda tcnzilfit yapılırsa arada-
ki farkın ödenmesi Hizrmo-ele . 
ceğini anlattı. Meclis, ücr~tlere 
dokunulmamasmr kararlaştır -
dı. Ziraat Bankasına olan 2l bin 
liralık borcun ödenmesi ıcın 
banka ile belediye arasında i~ -
zalanan mukavele tasdik edildi. 
Elektrik şirketi sermayesinin 
250 bin liraya indirilmesi üze -
rinde de konusmalar oldu. 

---<>----

a evind!2 
Sıvas, (TA 1) - H<ılkevi 

l'Ütiin aza•·ı "' ın ist'rak:]e toplan· 
dı. Evin dokuz sub ... finde çalı
gan arkac a~lar kendi aralann
da mümessi11erini seçtiler. Dil, 
edebivat, tarih şubesine Kadri, 
köycülük şubesine Hamdi, içti
mai yardıma Sıdıka. 

Köylünün isteği 
Sivri Sinek Bulutlara! 
Kandıra, (Hususi muhabiri · 

miz bildiriyor) - Kocaelinin 
Karasu ve Kandıra kazaları ara
sında Akgöl vardır. Bu göl, müt 
hiş bir sıtma kaynağıdır. Sürü 
ile dolaşan sivrisineklerin vızıl
tılarını yakından geçenler bile 
işitirler. Bakırlı, koyun ağılı, 
Kuşca, Ağacık, Abdürrazzak, 
Kolçuoğlu köyleri daima tehli
ke altındadır. Göl kenarlarında 
ve köylerde sıtma mücadelesi 
teşkilatı olmakla beraber kafi 
sayılmıyor. Bu derdin kökünden 
halli için çare ve tedbirler ara -
nıyor. 

Halk, sıtmanın önünü almak 
ve gölün bugünkü vaziyetini de
ği~tirmek kararındadır. Akgö -
lün şark sahilinde fazla suyu 
Sakaryaya döken bir İdize dere
si var. Sakaryanın dereden son
ra uzayan bir kolu da cenupta 
tekrar göle yaklaşır. 

Bu kısımla göl arasında bir 
kanal açılır, az çok teh1ikenin 
önüne geçilecektir. Gölün dur
gunluğu giderildiği gün, bütün 
civar sıtmadan kurtulmuş de
mekdir. 

Gölün ve etraftaki ormanla
rın kimin malı olduğu belli de -
7,ildir. Daha doğrusu uzayıp gi
den bir ihtilaf halindedir. Kanal 
açılması işinin bu yüzden geri 
kalmaması imkanları da aranı • 
yor. Köylüler, fenni mahzur ol
madığı tesbit edilirse, bu arzu -
larmın derhal tatbikini istiyor -
lar. 

Bol Yağmur 
Ev Kiralarını Bile 

Düşürdü 
Konya, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Geçen yılın yağ -
mursuz geçmesi büyük bir kurak 
lrk doğurmuştu. Bu yıl tehlike 
kalmadı. Bol yağmurlar yağı· 
yor. Ucuzluk şimdiden kendini 
gösterdi. En başta ev kiralan u
cuzladı. Aylığı 20 - 25 lira o
lan meskenler, 8 - 1 O liraya tu -
tulabiliyor. Beş nüfuslu bir aile 
50 lira ile geçinebiliyor. Koyun 
etinin kilosu 30, tiftiğin 20, sı -
ğır ve dananın, 17 kuruştur. Te
reyağı 70, ekmek 6 kuruştan sa
..•ltyor. 

M. Oskay 

KÜÇÜK, TELGRAF 
HABERLERi 

f) Sivas, (TAN) - Turhal fahri· 
kaaı için pancar alımı bu yıl ço • 
ğaltı)acaktır. Geni§ yerler ayrılı
yor. 

O Balıkesir, (TAN) - Son gÜn
lerin kuraklığı köylüye korku ver• 
mişti. iyi ve bol yağmur başladı. 
Köylü aevinç içindedir. 

e Konya, (TAN) - Konya - An 
kara otomobil yolunun nihayet ys
pılacağı söyleniyor. 

9 Kandıra, (TAN) - Kaza kay. 
makamı Mehmet Ali Günay, Gi1"f'• 
sunun Bulancık kazası kaymakam
lığına tayin edildi. Yeni vazifea;ne 
gitti. Buraya, Karasu kaymakarM 
Şekip Yurdakolun getirileceği ııöy. 
)eniyor • 

O Sivas, (TAN) - Ziraat Ban • 
kP.ı1ı siloda buğday alımına devam 
ediyor. Köylü ~:mdi alımla uğraş · 
tığı için fazla buğday ~etireruiyor. 
Yakında i§ler nrıacaktır 

O Sivas, (T At-1) - Sivaa Erıt:u· 
rum yolunun geçen yılda>ı arta ka
l:ın kısımlnrı üzc~·inde çalısnıalar 
ba~ladı. Kızıl:rmak Ü~t-rindeki bü -

O Gediz, (TAN) - Şaphanı na· 
yük köprü tam;ımlandıktan sonra 
ray dö~enecekt:r. 
hiycsinde yeni b:r ilkmektep yapıl
maı;ı kararlaştı. Yakında vali tara
fından temel atma merasimı yapıla 
caktır. 

f) Gediz, (TAN) - Yağmurlar 
başladı, çiftçi mt:rnnundur. 

O Çorum, (TAN) - Belediye 
binasının tamiri için tahsisat ayr·' 
dı • 

O Çorum, (TAN)-Şehri ağaçlar 

1 
dırmak için çok çalışılıyor. Kışla • 
dan mo:nleket hastahanesine ka
dar uzanan büyiik yola baştan ba
şa ağaç dikildi. En çok, diş budak, 
aylanduz ve çam dikiliyor. 

O Konya, (TAN) - Çocuk esir· 
rreme lrnrPr;ıu ar Ju evhıde ·çiçek 
balosu verch. Ba ~o güzel oldu . 

OSultanhil\Rr, (TAN) - Sultanhi· 
sar mu~t"'r.l.ıi'Yr~a J?.a':'.ti nah;ve ba§
kanı Alı Zuhtu Duruk seçildi. 
e Konya, (TAN) - Bu ay için

de belediye mezbahasında 733 ko
yun, 11 tiftik, 6 keçit 24 inek, 39 
dana, 6 manda kesildi. ___ ___.. 

~"-' 
Ergani - Diyarıbekir hattı üzerinde çalışmalar 

MEKTUPLAR 

Tren Diyarı beki re Varıyor 
Hat Üzerinde 8 lstasyonı 816 
Köprü, 31 Tünel Varı 

Diyarıbekir, (Hususi muha -
birimiz bildiriyor) - Elazize iş 
ley en demiryolunun Y olçatıdan 
başlayan 72 kilometrelik parça
sının bitirilmesine çalışılıyor. 
Hat, Ergani bakır madenine ta
mamen, Geban gümüş made • 
nine kısmen uğrayarak ilerli • 
yor. lkinci teşrine kadar Diyan
bekire varılacağı umulmakta -
dır. Diyarıbekir - Fevzi paşa 
hattı bu tarihten itib;ren tama
men işlemeğe açılacaktır . 

Bu yeni maden yolu yüzün · 
den, civar ökonomisi fayda gö · 
recektir. Ayni demir yolunun i
lerde ana bağlanmasile oranın 
da ehemmiyeti artacak İran i-. . ' 
çın transıt yolu açılacaktır. Kı-
sa bir zaman içinde Elazizde du 
yulan tren düdükleri, oradaki 
yaşayışı birçok bakrmlardan az 
zamanda değiştiriyordu. Yakın 
da Erzurum ve Van da buna ka 
vuşacaktır. Fevzi paşa - Diyan 
bekir arasındaki 346 kilometre ~ 
lik hattın bir kaç yılda bitiril -
mesi buna çok açık bir örnektir. 

Teşrinievvelde işliyecek olan 

Şarka doğru bir tünel 

Yolçatı - Diyanbekir hattında, 
sekiz istasyon yapılıyor. Bun -
ların yapılan en çok üç ayda ka
dar bitecektir. Gene ayni mın -
takada 816 köprü yapılmış, 31 
tünel açılmıştır. 

Ergani Osmaniyesine uzaktan bir bakış 

Temizlik / şine En çok Dikkat 
Eden Bir Kaza 

Ergani Osmaniyesinde Yeni 
Dispanserler aCjıldı 

(Ergani, (Hususi muhabi - dilir .. Osmaniye - Çermik, Os-
rimiz b i 1 d i r i y o r ) ma~ıye - Diyarıbekir yolları 

- O s m a n i y e , E 1 a z i z Y.enıde~ yapıldı, ikinci şose üze· 
- Diyarrbekir yolu üzerinde, nnde hır de köprü kuruldu. A-
Diyarıbekire 60 kilometre uzak razi_ ziraate elverişlidir . Köylü, 
lıkta güzel ve şirin bir kaza mer buğday, yağ ve yün yetiştirir. 
kezidir. Etrafı bağ ve bahçeler- Ziraat idaresi, mahsule zafar ve 
l~ ç~vrilidir. Ergani Osmaniye- ren hastalıklarla giriştiği mü -
sı dıye de anılır. Yazın Diyarıbe cadelede muvaffak oldu. Evvel· 
k~rlilerin bir sayfiye uğrağı gibi ce kara sapandan ba~ka bir zi
dır. raat aleti bilmiyen Osmanive 

Kaza halkı içinde çok az olan köylüsü, şimdi ziraat makinala
okur yazarlar yeni harflerden n ve pulluklar kullanıyor. 
sonra arttı. K aZ'Bmn ökonomik vaziyeti-

Açılan kurslardan çok is - de iyidir. Kacakcılığm önüne 
tifade görüldü. Merkezde, husu 
si idare bütün ders levazımı ta· geçilmesi için alman tedbirler 
marn bulunan biri beş diğeri üç tüccarın yüzünü güldürmüştür. 
sınıflı iki mektep yaptırdı. Bele Geçen ay içerisinde acılan yeni 
diye evi de güzel ve düzgündür. dispanser Osmaniyenin büyük 
Temizlik işlerine ço kdikkat e- bir eksiğini doldurmuş oluyor. 

1 rabzon, (TAN) - ilk mekteplercl eki lakir çocuklan horuma 
~~rumu 380 yavruyu her gün cloyuruyor. Bu yardımlar burada çok 
ı):'.ı karş_ılanclı. Kurwn, y_akındcı. y_ardımlarını daha genişletecektir. 
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-ı;;i ı;:o.,üa al-
n r;c 1e n .ı sınnnd:m ç . e kar

i :ı. l:ı s..i lı..i er uv.ı::ıi b:ıyr.-ıt.k.r 
c1 rrnla:n.1cr ... ve gene, tel &:.brın-
Gl ( .... oz at) lııll n sal nn:.n nÖ· 
l:etç:Ier c! laşıycrfo.r aı;rlarda ... Ve 
lı" 1 l, Kız l:ulesi önünde tıramcla 
c csn Venccl:k gemileri, Gnhta kı
yılarından demir kc:ıldırıp Marma• 
rl! ~nginlcr:ne, enı:rin den:zlere açı· 
la.rı Cencvtz üç anbar"ıJnrı, impara
~ armalı galcrlere tra:npete çala· 
ra.k aeltun vermckte:lirler. 

On be-ı"nci a::rın ortnsmdayız a• 
ma &on kı:ılcsinin içincle de oba, 
yar-, o u, yarı esir de bulunsa, Di
za..a gene vnrdır ve koa koca bir 
aattanatın artığı olan bu ıon kale
n:" İçinde b:r hükümdardan z:yade 
t.arlıılarını yüksek aurlarla çevil-
ın!• mali kıymetli b:r çiftlik ıııhibi
n• 1tndıran, Katolik kilisesinden 
Cızansa bir yardnn gelebileceğini 
venmeden ve bu vehminden aldığı 
te-lli içinde Halicin bulanık sula
r.llM bakarak yarıru bek)iyen bir 
İm(ol&l"ator. 

Haliçte yelken ıöndürmüş gemi
lenn aerenlerjnde, Galatada.ki ba 
kulesinde veya deniz aurlıı.rının Ö· 
tennde berjsinde tüneyen ak mar
tiler, gene sürü ıürü şehri aşıp Bo· 
taıu:n iki kıyısına dağılıyorlardı ve 
ı-ene yemlerini akıntıların kırpı~n 
aulıtnnda arıyorlardı ..• 

Bosforun b:r paftasına her sa
l:ıah bir ba17ka pembe aerperek do
,fan güneş, bu ıehrin ufuklarına 
&;>ı. kızı'hklannı gene güç silin;r 
bi.P yağlı boya ile sürerek batıyor 
v• ıty gene her gece bu Marmara· 
~· gene içinden periler fışkıracak 
bi~ masal fırçası vurmakta devanı 
ediyor. 

Ay •• 
l<ocalarrnı aşıldanna ve aşılı:J:ı .. ı

Df 'farmki kocalarına öldürten Va
aihıısalann ~hrini bilen ay... Din 
ae.gil.ili V aailiasa Zoo'nin zfrn· 
rüder, yakutl.ıır ve firoze'erle b'.r 
Ka'riye mozaiki veya müzehhep b:r 
incılin aahifesi gibi süslü İpek ge
celikler" ne sarılarak taclı hülya
lar-la dolu bir gece geçirebilmek 
icnı can vermiş alanlan tanıyan, 
Biıvük lretanın Kalamış eğ)ence'c
rin.e yıllarca ı~ık saçtıktan sonra 
bi,. gün onun yaşlnndığını ve bir 
ba·ka gün onu:ı dıı ont!an evvd 
velmiş ve r.eçmiş b:rçol:ları gi:,i 
a~zı ba~b b!r çuval içinde adc:ılz.ra 
yollandıfını gören aydır. 

1'acları alınmış hükümdarları 
rarnlı aergüzett'ere ta~ıyı::n v,aler
lcnn dümen ıu!armı o aydm!ı::tma-
mııt mıdır? Anemas zindanlarını 
boylamış olan bedbahtlan, ölecek· 
leri dakikaya kadar aydml.-ıttı~ı 
ask gecelerinin hasret.ile kıvrandı
raı:a bu ay değil midir ki Marmara 
kulede omuzlarından kel'eleri ay
rılanların gözlerindeki aon iç sızı· 
larmı &ezebilen biricik yabaneı 
P'inc oı:nu§tur. Ve gözleri kör eci· 
leı. genç prenslerin dnr ve yosun
h: r:~ndanlarına inen küflü mermer 
m""t"d"vc::ılcri ua ı·ra El «lır.l:ıtım, b'r 
ru ı so~t"a Jt .. :il o•,., 1:-r n; imn., 
i' 1 ıati·l~ o:' Ak ··~;Jt ••.O 

l · a t n' •1•r • • 

E. C-

Romandan Evvel 
Eğer M. Pall:on'un yıl onümJ 

2.'r eyWle ra&tlamasaydı, orta a ne 
A.uıl Ç!!mber e$rarı olurdu, ne c!e 
hır dü::::ne kadar adamın cam a 
kıyılırdı. Tlıal:a Druınmondu aa 
-.,4uk hanlı b "r pol's m m rıı, h T· 

.. zıı/..:la ve hır.ez[ ~ a onahlıkta it
z:lı. 

ho-

Yazan: N zamettinNAZIF 

Ba ımsızlıktan, İmparatorun 
İncir Ağaçları Fı~' ırt}'Or 1 

Aym, Hırisokeras he Sarayburnu Arasmda Gökten B!r 
Aşk Meş'alesi Gibi Şiirli, Hulyalı Işıklar Saçtı§ı Gecede .•• 
gene küçülüp büyüyor : 

Kah kocaman bir gümüt tepsi
ye benzeyerek; kfıh ipince bir çen
gele dönerek ... 

Ve dünya durmuyor, dünya dö
nüyordu. Ve dünya ile beraber dur 
mayıp dönen bu şehirde on asrı 
dolduran insan milyonlarının acısı
nı milyonlarca intanın sevincine 
kabştırarak yaşamış olan ay, sih
r:ndcn b:r zeıTe bile eksiltnıc
m.işti. Hirisc!:eras ile Sarayburnu 
arasıncl:ın gökten bir aşk meşalesi 
gibi şiirli, hülyalı ışıklar saçtığı ge· 
celerde ı;cne ltanlarmı kaynuta
cak, co~luracak mavi gözlü, sı:."rı 
saçlı ddikan!ılar bulabiliyordu, 
gcmo kuytu korularda, sinirli er
ltck parmal.:!arının l~mbırdatt fı'ı Lir
ler çıplak kollu, aervi boylu kızla
ra ~arkılar söyletiyordu. 

Ama nerede idi o V aailissa lre· 
nin so!.u:ıklardtln, altın serperek, gcç
tici gün'erin geceleri? Nerede idi 
o (Büyük Roma) nm yarısı Bi
z.-ıns? 

Nerede idi o Moraya, Bulgarya
ya ve L!dya·ı, Paflı:ıgonyaaı, G.3-
I:ıteau, Ponu ve Kik:lyası ile bütün 
Anac!cluya ve Tcrorlaı-dan çalı a· 
şağılara fermanlarını d:nlote::ı; bu
clu:larırun b:r yanı için Hazer kı
yılarını az cören (~arki Rcma) 
nm a~!t ve corlıunhık geceleri . 
Ve nerede bu l:u;t::.uz, serçc:;.İz or· 
manlarda. ve I:"J;se'erin güverc:n. 
az kabırş .... vlularında Adem Ba
ba çiplakh'.;'ı ile clobşnn &az beniz
li açların revgilcri? 
Şimdi dünya 1449 aenesindedir 

ve Tcodos surlarının çerçevelediği 
Bizans tepelerinde, Bizans vadjle
rinde koru1ar ço'·la~mı~, afraçlar 
sılda~mı~lardır. O debdebeli saray
lar, o b"rlıirlcrinden güzel ohn ev
ler yok ohnu•l;:ırôr. Yü':sek h"tıra 
s~Hunl,.,rmın tc-clerincle e•kj hıh· 

ıınl-rm he •1 cHeri i öze ç ~ 

- Ccraret yavrum, dedi. 
t.1a' um da: 
- Can mel D"yc mu· a 

b ' .1 b ' 

Çenbere girenler 

İşini gücfu.ü bitirmiş .nsanla-

aşkındır. Yalnız sevişme çağında 
olanlnrm lullığı var ve çocuk, tıp
kı bir Afrika hayvanı gibi, tıp.:.ı 
temiz giyinmiş bir vatandaş veya 
yeni yapılmış bir ev gibi parmakla 
gösteriliyor aokaklarda. Zira son 
y~rıni senedcnbcri Bizans kadınlıı
rı az doğuruyorlar ve sefalet do
ğanlara göz açtırmıyor, debelen
melerine meydan vermeden bası
yor tırpanını. 

Artık genç a~ıklnr ba~lanna pa
patyalardan çelcn!dcr takmayı u
nutmuşlardır. Servi boylu, gerı;"n 
göğü n güzel kı::ların be!lerinc!e 
ak ffÜHerden örülen o eski tıızel"k 
kem-rleri yoktur. Ve ne hırıl:.ılı 
ıı:ezler çıkıyor şu, adına hfıla, ut:ın· 
!:nad:ın, Lir diyebildH:leri kıymı'.h, 
budaklı odunlara gerilmiş teHc!"· 
den ..• 

Nerede o eski Llrler? Onlar bir 
dokunuşta bin in'lti verirle .. di. Cü:ı 
kü eski devirlerde iışıkl~ •. bil'rlcr· 
di ki bülbül te:ı'cr:ne uyacak t=ı
bı:·tılar ancıık nltın tellerden çıka· 
b Tr ... Ilu nltm telleri altın suyuna 
batır Jmış, iç!cri oyuk z bercetlcre 
rerer!erdi; ve Bizanlta Lir buna 
derlerdi. 

Oh ho.yır! A~k en şiir1 i an'anele· 
riru alıp knybo.~uştur bu ufuklar
dan, uzal::laşmı;.tır bu v;r:ınebr a. 
rasmdan. 

Evet ... 144!) c!ayız. Ve Şnrki P..o
mıın•n o z~n,.,.in, o debdebeli, o bA§ 

tan ba~a &nr."t cli'e ir,enmiş payi
tahtı olan Bizans artık bir virane· 
d.ı-. 

Bir zamanlar Bdgar harpler"n· 
den zaferle dönen Kayzerlerin, 
büyük gen er-r er:n gümüş lm~mn
lı Vareng ltalkanlıırı ü~tüncle ve 
H:poc!romda yeni b:r yarış kaza
narak yarı l:nbramıı.r.h\ômış r:r'relı 
<;Üz ... li ı;cn-ler"n ellere e ve or.ıu::-
1-rda k"ın-ra't r,eçt"1 Je .. i; ve l:ah 
"r- ... ı l:ı-1 r n l'.crp ·ı' ı-i ..... J 

' 

sı,...,·, orb n

'·Ja. :.. ffP"n 
'~rİ:le lı: · -~ı. I~<.., • · kcn. 

n·-::-ı t-·-·,.....- ı -. hir .,.•.., 
m•11 h"",, ,. r...-.;;. .. •.tcı frrtr!°l"'1 '1, 

s,.• • .,ı i;-tii'1r1f' bir verele r .. nd"
vu ver 'i·-i i dii ... ünüvordu. 

·:ı '·"li-,.,nin ·cı-·: 

r·· -··.., ,...•·1_,..._._. t,....., •• _~ 'r""",.. •• _1 r""' 

4...,1,..ıy~ .;,._!~ !,,..!-,'1,. r-••A-1,.•,.. 1""'•- ,,...T_ 

kmtı vardı. Otomobil hareket 

k mı kamb r, k mı çolak ve hemen 
h !'> n 'n açlı t n ve sefaletten gÖz· 
!eri çukurlarına batmış yalr.nyak
ı. r geç'yordu 

Ve b:r z manlar b"r mabedin, 
b"r sarayın mermer zem"ni g'bi 
muntazam ve bakımlı olan bu cad
dcn"n enli tn~I rı yerlerinden fırla· 
m tı. Durnl yerler":ıde''İ ak d"
re':li gö•,..eJiklerde ve 11.Jczenin 
her yerinde onlar b"tmişti. 

B r -ı:amanlnr, güllü ve sünbüllü 
bahçcl de dC'laışan vnlın kılıç Va
rengler'n çelfü z rl.lnrında güne!} 
yen yeni bin aynndan ak!:clt"r"lmi~ 
g"bi ı"ıJ..lardı ve bu ırık büyiik !18· 

ray'r.rm 1ermer siitunlu clehl:zle 
r'ndeki g ... lgeleri s"lcrdi. 

Ve, dahıı yüz yıl evveline gelin 
ccye kııdar B"z-.ns, muras:ıa c[.er
li, altın üzen~ili snray süvar"lcri
rıin b"r seyyi:'r hnz"ne gibi !lol:ab 
lar1:ıda dcla~tırııb"lmQn'.n gururu
nu tadab'liyordu. Vilahcrne'de1:i 
rleryem Ana azmasında, (An· 
cronikos Pal os) un mukad<les 
banvosunu alchP,"ı temmuz ~ünlerin 
de Fen"rc'cn C'bal"ye ve Vilnh~r· 
ne'dcn Kn'riye k"liscsine Ava Va. 
'l·ı ayazmasına u .. -ı.nan 1-~ labnlı';:, 

Ci~ans ail"l"rinin b~'nla...d::n, cfo
dderden kalm..ı e•Iti hazineleri he
nliz !:ül:ctınoTiif olclul:' arını gÖste 
rirdi. 

M'ladın 1334 üncü yılında Me
ze'ye ve Bizansın on Üç pcrçaııı;ı
dnki temiz 11o!:n .lnra mesut evlerin 
yaldrzlı sald"n rlnrmdnn taşım ne,e 
ve a'"'lzade konddanr.ın büyük a· 
hen!ı:lcri, gösteri!\) ri ve zevkleri 
b"lin.-::ıemis ol ııJnrdı bu 1440 ni
zan'"ın ısırc-an1 ı bozu!c sokakların· 
c:!a ddaşıın şu sen. kavruk. aç \'e 
dihnci vatnndaıılarla in•an nesil
leri arasında h:r akrabalık ara
mak bile kimsenin aklına gelmez· 
di. 

Kuruldul'll gündenberi bin bir 
f elakct geçirmiş olan bu şehir, 
her yıkıh~mda yapılmı~ ve bu şe· 
h:rde vatanda.~ her bıi~:ü!üşünde 
clofrrultab'lmişti belini. Hoş ... Mi
ka i11yan:nın ve Latinlerin hır!ız 
ve soyguncu istilnlarının büyük 
izlcr"ni ırilcmemi~lerdi ve Taunla
rın vahqetini unutturan bu izler 
sil"nemezdi de ... Ama, elli rene ev· 
vel bu şeh'rcle ya§amış olan en ka· 
ra görü .. 'ü, en yoksul vntondaş bi· 
le, en büyük Bizans ir.i.:r. lerini ta· 
~ıyan a~ıl:ı!adcle den b:r çoğunun 
hu..-ün Teodos surları içinde geçir
dil-Ieri hayat kadnr korkunç ve 
endaze~iz bir ııcfalcti tahayyül e· 
demezdi. 

Evet... Sefalet ölcü tıınımaz bir 
dereceyi bulmur.tu. ~Yıkılan yüz e
vin yerine yerııı;ı yapılamıyordu. 
Duvıırlarındaki mozaiklere kıymet 
b:ç"lcmcz saray ar, kone.klnr var· 
dı 1-i t:rf dt"m]nrı çöktüğü iç:n ter· 
l:ed"lm"~Ierdi. Bunların üstlerim 
şöyle bi~ Grtmc c bile kimsenin ha
tınna ~c. 't. 'ynrdu. Hanr,İ babayiği
t:n rYiicü yeteb"lirdi böyle bir feda
kA.:I ü-a? 

Ve şeh'r böyle ~.::yle yıkılarak, 
m-.hal'eler b""yh bi:>yle tcrlted"Je. 
re'~ .. 'ıir elli yıl içinde işte bövle 
b"r b-.l~::\ ~örm"mi, orTıana dön
mÜ-;~Ü. lr:-., schznc'clerine, Allın 
Ordu tcfirler"ne, Venetlildi z~n-
gin!'"'re ve foranı:ız p enıoeıı:ler:ne 
ver"lcn bn'ıce z;yn etlerinde kar· 
nmı tıka b ~a doldurmuş ak ağa-
1-.rm tenboT~ile, ye~il ve hol yan· 
rn.!dı d;-Jlnrını bmrlclatmadan göl· 
fl'C ~crnen O ba1umlr ağaçlar l\Z• 

m·:l~rdı. Boş nrtal~rda ısırganlar 
adam b~nrun•ı asmı'"lardı. 

Evet, e • "r '\r azmı~lardı ! Ve 
ı • :--ı'I ·ı b"nt sn"''i ü~·ünc'e 
,..,._a'"I" c"' T •c" tn'I b:ral·mn:ı::ıl 

rı"o ~u .. 

'n°1'l t m 1 c uv.-rl rı 
inc:r ,.-nclıırı fı~·-ı-

r z~met n NAZI.· 
r Ark::ı.sı varl 

_... 2 .y ı ıepw ea:DW:5Z# 

HiKAYE 

Hayatını anlatacağpn z a
dam Çin limanlarından birinde 
yaşamıştı .. 

Bir tek Cin limanına nazaran 
dünya çok büyüktür. Tekmi1 Çi
ne nisbet edersek dünya biraz 
küçülür .. Portakal biçiminde ol
duğu iddia edilen küremize. son 
suz kainatın içinden bakacak o
lursak, onu ,alaca karanlık bir 
odaya giren güneş lŞtğmdaki 
yaldızlı toz zerrelerinden çok, 
amma çok daha küçücük görü
rüz. 

işte bundan dolayıdır ki, Çin 
limanlarından birinde yaşıyan 
V A-Ni-FE'nin hayat sergüzeş -
tine benzer sergüzeştlere; yaJ
dızlr toz ; ·elerinden çok, am
ma Ç' • daua küçücük olan dün
yanın .ıer tarafında; şimdilik 
tesadüf etmek mümkündür. 

YAZAN: 

ORHAN 

SELiM 

ı~arak yola çıktı .. 
Fransız misyoneri kıllı bir 

örümccı'Ye bcnzıven elini VA Nİ· 
•'3 • 

FE'nin bir Ilin<listan cevizini an 
lrran başı üstüne koydu, konuş
mağa başladılar: 

- Gök yüzünde gördi.iğ ün 
şu yıldızları kim yarattı V A-Nİ
FE? 

- Bilmem. 
- öğren ki, V A-Ni·FE gök 

yüzünde gördüğün şu yıldızlan 
A11ah yarattı. 

- Öğrendim .. 
- Ögrendinse, cevap ver VA-

Ni-FE! Taşı, toprağı kim ya
rattı? 

- Bilmem!. 
- Öğren ki, V A-Nt-FE taşı, 
toprağı Allah yarattı. 

- Öğrendim .. 
- Öğrendinse tekrar et VA-

Ni-FE? V A-Ni-FE'nin babası, küçük
lü büyüklü, mavi, sarı, kırmızı - Öğrendim, taşı, toprağı, 
nekadar Çin nehri varsa hepsi _ gökteki yıldızlan Allah yarattı. 
nin üstünde, hasır yelkenli, altı Ya A11alu kim yarattı? 
düz kayığıyla şimalden cenuba, Misyoner cevap vermedi. Mis 
garptan şarka afyon ve pirinç yoner tekrar sual sordu: 
taşırdı. V A-Ni-FE, babasrnm - Şimdi ben senin sağ yana -
hasır yelkenli kayığında doğ _ ğma bir tokat atarsam sen ne 
muş; on yaşına kadar, gündüz - yaparsın VA-Ni-FE? 
teri mavi, sarı, ı ·11ızı nehirle - - Ben de sana atanın. 
rin sularına b~ ş; geceleri - Öğren ki, böyle yapmaman 
pirinç denkleri ve afyon sandık- lazrm gelir. Öğren ki, ben senin 
lan arasında uyumuştu. sağ yanağına bir tokat atarsam, 

V A-Ni-FE'nin babası afyon sen bana sol yanağını çevirir -
sandıklarım, cenubun büyük li- sin. 
manlarmda oturan mavi gözlü, - Öğrendim .. 
sarı saçlı, kocaman beyaz şap - - Ben sana fenalrk yaparsam 
kalı, beyaz elbiseli İngiliz tüccar sen bana ne yaparsın? 
\arının ernrile kayığına yükler - Ben de sana fenalık yapa-
ve şimal şehirlerindeki Çinli ko- nm. 
misyonculara teslim ederdi. Yu- - Hayır, yapamazsın VA
varlak gözlükleri içinde, kuyruk Ni-FE. Ben sana fenahk yapar
lu siyah bir böcek gibi çekik göz- sam sen bana iyilik edersin .. 
leri kımıldayan Çinli komisyon- VA-Ni-FE şöyle bir düşündü, 
cular, VA-Ni-FE'nin b::ıbasınm sonra sordu: 
kayığına pirinç denkleri yükle . - Ya, ben sana fenalık ya -
tirler ve cenup limanlarındaki parsam sen bana ne yaparsın? 
İngiliz tüccarlarına gönderirler- j - Sen, bana ne fenalık yapa-
di. • bilirsin ki, V A-Ni-FE? 

Günlerden bir gündü. V A·Nİ
FE on yaşına basmıştı. Hasır 
yelk::nli kayığa şimal şehirlerin
den bir Fransız misyoneri bindi. 
Bu çok uzun boylu, çok uzun 
iucı h sukalJı ve elleri kıl h iki Ö· 
rfmccğe benziven bir ad'.'.lmdı. 

Beynelmilel Misyoner Teşkı
latmm 111crkczine gidiyordu. 

Hasır yelkenli l;:ayık; gök yü 
zünde yıldızlar cinfenerleri gibi 
yanm~ğa başladığı bir saatte; 
kendini suların akıntısına bıra · 

VA-Ni-FE yine düşündü. Bir 
denbirc yerinden fırladı. Misyo
nerin yanı başında <foran sarı ba 
vulun üstüne atılarak onu ne -
hire yuvarlayıverdi. Bavul Çince 
ve cevrilimiş kiitiibü mukadciese 
ile doluydu. Misyoner VA-Nİ
FE'nin sur<ıtma deh~etli bir to -
kat aş'~etti. VA-Ni-FE gülü -
vordu. Acaip kuşların çıkardık
'arı seslere bcn7;uen lisanile: 

ye • 

Orhan Selim 
f Arkası var] -hare.;:et ancak doktorların reçetesı ile ~ .... 1rn.uı. :sonra adam bırdt.:ubi

·e sordu : avct zo. J:.ı: verilen kuvvetli bir zehirden 

..., , • n ,,r 
~--.,1r::o.,..·..,;,., 1 n~ r1r- rn~ m r··ablJ 
n" t'"'"İn(>-ecriıri sövlcrirn. 

- Ben ne İ'"tiyeceğinizi za
te ... b "li ırrtırn. 

B ı soför s::ınki bir maske ar
k::ı""rnd~n knm·suvonnuş gibiy

rli. Ot0m--11:tc'e'·i adnm. gözlrri 
• ........... ,,l.-'1 .,lı,..tı 1 ·t.,n ro lr::ı ... er(). 

... ., '1l" ' ., r
1" wi!. c.,1, .. (' k" -J""l"r 

l:ı r,..vi-r1i.Yini,., rlrıl ... -.1..,rı :ı...;1,.11 
hir n,:;,....., .... T'llnT7. v:ır. ~j,.,j h;:ıY...nr 

v .. ..,,,~ .. ; ... ~ ... ,, lrn.-ı,11vrı .. c::nn117 l'~,.. 

gün evvel bir ecza deposundan 

çek n,ikdarda alma~a mu·.ıaffak 
ol lunuz E ~,er her hanP,"İ bir mıı 

·~j buP-""n'·ii vaziv"tini..,.. 

p 

A r:ıl,.,nrıı irinrl,. nturan alam 
inledi ~nf0r c11'<li ki : 

- ~imdi c::övl,.vinh' h,,.nim i
,.; ... "c.ıhrrrı;ık İ"tf'"" .,.,;~;11;..,.? 

Ötr>'-irıin v:;,.,ırliinrl('n hir iir
T1""~" e- ti Bir 7. tcrcr di; .. +r-rı 

.... . ı. ; ., 

' -
1 •• , 

- .. f ı., ·- ..... 

·!-~,...-.,~·-...... "'" , .... __ :_ ....... -,..r~ 

,..,....-- •• .1_._....,_,,_L: _ 

Bu izahat bir müddet cevap· 

- Kızıl cer:.ber nedir? 
- Si .... ~ınız. 
- L ....... ! • .tı. 

si~i t::ı
i knddr .. 

tan.yo
klıfi . 

mc .ııuvara rnt mu ... u-
uz? 
- Evet. 
Direbiyond o un:ın rıdanı ya 

rım sağa dön lü ve muhatabına 
kalın bir zarf uzattı. Kızıl cen
herin v('ni mürirli le paral::ırı C:! 

')·!le irı 'ircli 
- II r 

- r·,.,. rıııı ., .,.,ı."'~"''Irrz rle
li ~1'-"" ,.,"' ı.; 1 ;~~"9 ,_; h"',,; t.,'11-

11!'1'1 adam mahvolmn'" rl,.mek -
tir. 

[Arkası var] 



ı:::ı::::===-= : ... 4 - !>"'5 

o 

DÜYÜ ~< 

ARTiST 

BÜYÜK 

FiLOZOF 

DÜYÜK 

iNSAN 

VE 
li 'iL,. PÇI 

OETllOVE 

Elli yedi senerk hayatı içinde, 
on b:r buçuk ya ından başlıya -
ra t: kendi.,ini dünyada şöhreti 
sarsı m"'z b'r musikişinas ve 
be"'tek"r harne getiren BEET
HOVEN, Aman olmakla bera
ber füıman bir aileye mensuptur. 

nu büyük bcstek'''r 1770 yılı
nın 16 l ununu evvelinde Eonn 
da do mu'", 1827 yılının 26 mar
tında Viyannda o..miıştür. 

Bazr k"mt"eler DEETHOVEN 
in 1772 de a wıcıbira'ledendoğ 
d u, b:r 1 mı <la Ru"ya kra 
lı ı · ı I r drık-Gıyom) ın rnes 
ru o u o u unu ortaya atmış: 
far.,a da bunların hiç birinin do--
ruluwu t<ılı::ı ~kuk etmemis ve i
şiıı dobru unun yukarıda yazdı
ğımız Gibi oldu~u fobat edilmiş
tir. 

l\tusiki~imısın mensup olduğ-u 
Flaman ailenin bir ucuna on al -
tıncı asırda temıdüf edilmekte -
dir. Her ferdi çiftçi, orta halli, 
çah .. kan ve zeki olan bu aileden 
bir zat 1650 senesinde Anvers 
te yerle .. miştir. Bunların içinde, 
r ' rı o.:-ırn't: meYd:l 1a çıkan b::-

.. r~crw~~ 
~ene 

Car " ı 

yük bestek"rın babası o!an Jan 
Beethovcndir. Kaba saba, asabi, 
ayyaş elan bu Jan ailesinin me -
ziyetlcrinden hiç birini de teva
rüs etmemiş bulunuyordu. Fa -
ı~:at b'r kilisede tenorluk eden 
bu adam 1767 yılında, bir ahçı
nın kı"ı ve bir uş:ıktan dul k:ıl -
mı cok iyi, çolc ze :i ve hisli bir 
k:ıdınla evlendi. Bu evlenmeden 
altı çocuk dünyaya geldi. Bun -
fo.rdan ikincici, ismini ö1mez i -
simler aracına karı~tırmağa mu
vaf fa.~ ol n kahr~mannmz Lud
' ig Van EEETHOVEN'dir. 
Babasının tekmeleri ve küfür

l"ri altında musiki tahsiline baş
lıyan BEETHOVEN piyano ve 
keman çalmasını öjrendikten 
sonra muhtelif rnusildş·naslar -
<lan ders aldı. Bestekar, 1781 yı
lında ilk iiç &onatını ber.teledi ve 
bunları 1783 de neşretti. 

1787 de bir tavsiye mektubu 
ile Viyanaya giden musikişinas, 
evvcıa Mozartı alfıkadar etrnı....di. 
Fakat ikinci bir tecrübede büyük 
musikişinas Mozart, dinli yen -
!erden b:r guruba yaklaşarak: 

w'dikkatediniz ... bu çocuk bütün 
dünyada kendisinden bahsettire
cektir" dedi 

Bestekar, bu sırada annesinin 
ölmek üzere olduğunu öğrendi 
ve memleketine döndü. Her se • 
ne muntazaman eserler bestele
yen BEETHOVEN 1792 de tek 
rar Viyanaya geldi. Viyanada 
yerleşince, biraz daha evvel ta -
nışmış olduğu Haydn dan ders 
almağa ve onunla birlikte çalış
mağa başladı. Haydn lngiltere
ye gidince Albreclıtsbergcr den 
ders aldı. Fakat bu ihtiyar mu -
sikişinasla çabuk bozuştu. Mü -
temadiyen eser besteleyen 
BEETHOVEN 1796 senesin
de Nüremberg, Berlin ve Pra
ga seyahatler yaptı. 1797 
yazında oldukça ağır bir 
hastalık geçiren bestekarın 
kulakları 1801 yılında ağır
la~mağa başladı. Doktorla -
rm bütün istişareleri ve tc
<la vileri para etmedi. Sağırlık 
günden güne ziyadeleşti. Fakat, 
Viy=tna civarında bir yere çeki -
len bcstek5r, yeni yeni eserler 
bestelemekten geri kalmıyordu. 
Bir aralık Viyanaya dönen, son-
ra Bohemyaya seyahate çıkan 
ve tekrar Viyanaya gelen 
BEETHOVEN kardeslerinden 
birinin ölümünü haber~ aldı. Bu 
kardeşinin sekiz buçuk yaşında
ki oğlunu, fena ahlaklı anasın -
dan alabilmek için açtığı dava 
ve sı:ıir vakalar büyük musikişi
nasın son senelerini zehirledi.Ve 
belki de ölümünü tacil etti:. 

1827 Yılı kanunu sanisinde 
yatağa düşen bestekar dört ame
liyat geçirdikten sonra o sene -
nin 26 martında saat beşi kırk 
b:!Ş ke~e, müthiş bir boranın Vi
yanayı a:t üst ettiği bir sırada 
son nefesini verdi. 

BEETHOVEN in besteledi -
ği bütün eserlerin bir listesini, 
hülasa ederek de olsa, burada 
venneğe imkan yoktur. Çünkü 
bu büyük bestekar, musiki alet -
Ieri için 297, ses için(şarkı, marş 
vesaireler) 108 eser bestelemiş
tir. 

D ·rmadan, dinlenmeden dört 
yüze yakın eseri kırk altı sene 
içine sığdıra bilen bti büyük da -
hi yi ve eserlerini tahlil edebil -
mek için sayısız ve kalrn cildle
re ihtiyaç vardır. 

Semfonileri; piyano, keman 
ve orkestra için sonatları; trio, 
kuator, kentet, sekstuor, sep. 
tuorları, sonate a Krentzeri ve 
daha birçok eserlerile ölmez de -
hfılar sırasına giren bu büyük 
bestekarın verimliliğine şaşma
mak kabil değildir. 

.. B~~aven'in eserlerini çalm~k çok 
guçtur. Bunlan çalmak yainrz teknik 
bilgiye de[;il, derin bir anlayı§a, yük
sek bir duycuya bağlıdır. 

Bethavenin eserlerini bu bakımdan 
iyi anlayarnlc çalanlardan b"ri3i de 
me~hur Lehli piyanist Paderiski'dir. 
Paderfski eski ve ill.< Le!ıistan cwn· 
hurreisi idi. 

BUNLARI 
OKUMUŞ MiYDiNiZ? 

ihanet .... igortası 
Suriyede yeni gelin ohm Dür

zi kızlan kocalarına düğün ge
cesi bir hançer hediye ederler ve 
duvakl&n kaldırıldığı vakit "e
ğer sana ihanet edersem bu han 
çeri sol mememin altına s::pla,, 
derlermiş. 

c 
Hazım için Lavanta 

Asyada lavantayı bizden baş
ka işler için kullanırlar: ~in:rle-
ri yatıştırmak ve hazma yardım 
etmek için. Şarklı milletleria 
bir çoğu yemekten sonra bir 
müddet istirahat etmek itiya -
dmdadırlar. Bu istirahat znman 
lannda sevdikleri bir lavn.ntayı 
l:oklayarak sinirlerini dinlendi
rir ve bunun neticesinde hazmi 
kolaylaştırırlar. 

Her Karıya Cir l~ol:u 
Uzak şark haremlerinde yeni 

kocaya çıkan kadın ilk önce ıt
rıyatçı başıya takdim olunur -
muş. Itrıyatçı başı bakirenin sah 
siyet ve güzelliğine göre kendi
sine yakışacak en iyi ko~myu 
seçerek hazırlar ve bu kokuyu ar 
tık sırf bu kadın kullamrmıs. 
Böylece bu kadım hususi kok~
su vasıtasile kocası diO:cr harem 
lcrinden ayırt edenniş. 

c 
GörllnUşe Al anmamah? 
Gözün yanlış gönnesine renk 

!erin sıralanması da sebep olur
mus: Buna bir misal olmak üze 
re üç müsavi parçaya ayrılarak 
mavi, beyaz ve kınnızıya boyan 
mış gibi görünen Fransız hayra 
ğını gösterebiliriz: Bayraktaki 
renkler yüzde otuz üç küsur ma 
vi olmak Hizımgelirken: Yüzde 
otuz mavi otuz üç beyaz; otuz 
yedi kırmızıdır. 

Katillerin Milelori 
Amerikada canilerin son za-

manlarda kullandıkları iz kay -
betme hilesi su imiş: Büyük bir 
cinayet işledikten sonra küçük 
bir kasabada daha küçük bir suç 
işliyerek başka bir istm altında 
hapise atılırlar ve bü) ük cina
yetin dedikodusu yatışt11·tan 

ve iş aktüalitesini kaybettikten 
sonra meydana çıkar ve bu sa
yede kendilerini unutturu:·lar -
mış. 

N evyorkta bir cinayetten dv
Iayı aranmakta olan birisi, bir 
kolayını bulup polis taharri me
muru yazılmış ve senelerce ken 
di kendini aramaJa memur edi
lerek adaletin pençesine düş -
mekten iki sene 7 ay gibi uzun 
bir müddet kurtulmuştur. 

Jüri Yerine Hakim 
Amerikada Maryland eyale

tinde her maznuna isterse 12 ki 
şilik bir jüri isterse tek bir ha -
kim tarafından muhakeme edil
mek hususunda tercih hakkı ve 
rilmiştir. Ekseriyetin tek bir ha 
kim tarafından muhakemeyi se
ve seve kabul ettiklerine göre 
Maryland halkının çokluktan 
hoşlaıunadrkları anlaşılmakta -
dır. 

o 
Kar Yagmı11an Yerler 

Yeryüzünün yüzde yetmişine 
senenin hiç bir mevsiminde kar 
düşmezmiş. Aksini düşünmek 
bile insanı üşütüyor. 

lngilterede idam Usulü 
Ingilterede asmak suretile i-

Yata 1z odası gen· .. , sa:le ve temiz olma/: gerektir 

Yun.m• ı güzclleşt'nnek için ermizin altında neler vardır da ek
s ... ~·ra ih ... ı e er'z, gönneden geçer, gideriz. Her gün kendi' evi
m zı ~en ı zcv 'mize ,öre süsleme1t yorucu olmak şöyle dursun, 
ayrı bır ~~ e l y~ - ıdır da ... Bu oütunlarda her gün bir çivi cak
mal~ knl l n ı.e? .bılc ol a, herl"e .. in l.cndi oturduğu yeri de güzel
leştıreb,lıne ... ı ıç n, hendı hususi zevkine göre, ne yapması lfızım-

Bir oturma odası 

~:ı, onu müm' ün olduı:u kadar pratik taraftan güderek gösterme
ge çalı aca ız • 
Yuva dedig'miz zaman tabii sadece odayı kastetmiyoruz. Evimi-

Evinizde başınızı dinlendireceğiniz yer 

zin yalnız odaları debil, salonları vestibülleri n~erdivenleri hah-. . ' ' , 
çe ı ve sa rcsı vardır. Okuyucularımız bu sütünlarda yazıdan zı-
yade res'mle edinecekleri fıkri kolaylıkla tatbik ~tmek yolunu bu
lacti..klardır. 

dam bir kaç asır müddetle tea
mülen tatbik olunmuş bir usul
dür. Fakat iş kadınlara gelince 
1789 tarihine kadar mahkeme • 
lcr kadınları, iple buğazlarm -
dan sallandırarak vücutlannrn ' 
mahrem yerlerini halka teşhirin 
gayri ahlaki bir usul olduğunu 
ileri sürerek bunların ateşte ya-
kılmalarını daha doğru bulmuş 
ve tatbik ettirmiştir. 1789 tarihi 
ni Ingiliz kadınlarının bir bay • 

Q ram ilan etmemiş olmaları so -
ğuk kanlılıklarına delfılet etmez 

• ;> 
mı .. 

Bahçenizde istirahat köşesi 



KÜÇÜK 
BiLGiLER 

Takma kirpik, giizel görünü
yor. Eğer sinema veya tiyatro 
artisti iseniz veya fotoğraf çek
tirecek iseniz bu, çok '11Ünasip. 
Fakat eğer bir baloda, veya bir 
toplantıda da takma kirpik ta-
karsanız bu, derhal belli olur, 
ve, yemek yerken, takma kirpi-
ğinizin çorba içine düşmesi de 
muhtemeldir. En iyisi, size bir 
ilaç tavsiye edeceğiz. Bunu, ge
ce yatmadan evvel, kirpikleri -
nize sürünüz. Yalnız, dikkat e
din, gözünüze kaçmasın. Bir fe
nalığ'ı dokunmaz, yalnrz içindtt 
Hintvağı olduğundan biraz v~· 
kar. İşte: 

Acide galtique: 1 gram. 
Huile de ricin: 4 gram. 
Vaseline: 10 ğ-ram. 
Essence de lavande: 8 d?.mla 

HAVA VE KAN 

1. Öğleden ıonra giyilebilecek o
lan bu ansambl'ın içi bej Üzerine 
siyah koyu renkli crep emprime
dendir. Kop biçimindeki kısa kol 
Jan omuzdan ufak ufak büzgü· 
lerle büzülerek kravat 
yakada biter. 

23. 4. 935 

16 GÜNDE Z YIFLAMAJ< iÇiN 
ELER YEMELi? 

Pencere önünden geçerken, 
burnunuzdan yavaş ve derin ne
fes alınız, sonra yavaşça yine 
burnunuzdan nefes veriniz. Bu
nu her gün yarım saat yapınız. 

Müslümanlarda oruç, hıristi- 1 tip edebilirsiniz. Böylece, hem 
yanlarda perhiz denilen adetler agzınızın tadını tatmin etmiş 0-

sadece dinin emrettiği şeyler lur, hem de uzviyetinize ve her 
değildir. Bunun bebebi tama - şeyin başı olan midenize dinlen 
men başkadır. mek fırsatım vermiş olursunuz. 

Halkın hemen umu.niyetle Sizleret çok yiyorsunuz dediği 
cahil olduğu devirlerde sıhhi miz zaman sakın kızmayınız. 
tedbirleri yalnız papashırla ho- Yalnız şurasını hatırlatmak is -
calar az çok bilirlerdi. 'Daparlar teriz ki, hemen her yemek so
ve hocalar, daha Çloğrusu di:;ı va nunda, etrafınıza baktığınız za
zileri halkın - ve bu arada da man, fıemen her yüze kan bas
sizler:n, bayanlar - fazla ye - mış olduğunu görürsünüz. Ve 
mek vediklerini görerek bütün eğer misatir iseniz, ev sahibi si
sene mideye yükletilen hizme - ze, ve eğer ev sahibi siz iseniz 
te, onu dinlendirmek suretile misafirinize: 
karşılık olarak oruç ve perhiz - Allahaşkma kardeş, biraz 
mükellefiyetlerini dini birer daha buyurun, kendi elimle si -
borç şeklinde koymuşlardı. zin için hazırladım, 

Hem o zamanlar "mutbak,, Diye, ikinci bir tabak teklif-
denilen mide belası bugünkü ka- lerini ve bu teklifin: 
dar ileri değildi. Burada sırası - Ölümü öp, biraz daha! .. 
gelmişken söyliyeyim ki, insan- Seklinde teyit edilişlerini ha-
Iann ömürlerini azaltan sebep - tırlayımz. 
lerden biri de bin bir türlüsü ya- Simdi size, on altı giinlük bir 
pılan "yemek,, tir. ~-ejim vereceğiz. Bu rejimi tat-

• bik etmekle, korkmayınız, öl -
Nasıl harp vasıtaları tekamül mezsiniz, bilakis sihhatiniz ar-

ctt::{çe telefat çoğaldı ise, "ye- tar ve yalnız sihhatiniz değil, 
mek - mutbak,, tekamül ettik- güzelliğiniz daha sarır.ı, daha 
çe de ömürler azaldı. Bu itibar- parlal. daha cekic; olur • 
la, yukarıda bahsettiğimiz za - İLK GÜN 
manlarda, insanlar, yemek pişir- önle yemeği 
rnesini bugünkü kadar mükem-
mel bir şekle koymamışlardı. 
Sadece ateşte kızartılmış, soğuk 
eJer yerdi ki, mideyi bugünkü 
kadar yormazdı. Binctenaleyh 
müslüman ve hıristiyan dinle -
rin yılda bir ay oruş ve kJrk gün 
perhLi farz edişl - :, o zamana 
göre uygun senelik bir tedavi 
idi. Eğer bugün, ayni tedbirleri 
koymak icap etseydi, din va7.ı' 
lan muhakkak ki, sc:nede altı ay 
perhiz veya cruç ,-~rlerdi. Çün 

200 gram balık 300 
200 gram karmbahar salata 70 
200 gram ananas komposto 

Ak,.::ım yemeği 

Ala! ok iki vumutıa 
z~a gram pra~a 
1 portakal 

300 

160 
100 

50 

Kale.,.; vekunu 980 

kil, bilhassct kadınlar, çok ye - Hergün bir liste neşredeceğiz. 
mek yerler. 

Bir kadının, yirmi beş yaşın
dan sonra, şayet ..... por ve hem de 
kuV\ etli spor yapmıyor ise, ta
bii olması tazım gelen sikletin 
beher kilosu için 30 kaloriye ih
tiyacı vardır. 

Sonra her i1kb-har mevsimin 
de, m_hakkak SL."e te bir "re
jir •. ,, yapmaı ız lazımdır ve bu 
yazıyı, kadın okuyucuları için 
TAN işte bu münasebetle ve 
mevsimi olmak itibarile yazdır
mıştır. 

Biliyoruz, "rejim" sözünü o
kur okumaz hemen yüzünüzü 
buruşturdunuz. Çünkü bu söz si 
ze "sıhhat ve güzellik" ten ziya 
de " mahrumivet ve sıkıntı " 
hatırlatıyor. Yalnız şunu unut
mayınız ki, hoşunuza giden ye
mek J ,.rd en muhtelif listeler ter-

K O S T O ~.1 TAYYÖR 
Aramızda çok kadınlar var 

ki, aile bütçeleri istediklri gibi 
aiyinip kuşanmalarma manidir. 
İstekleri gibi tuvalet yapma
Yınca da, ekseriya arkadaşlan
mn arac;ma girmekten de kaçı
rıırlar. Elbise faikrliğinden do
• ayı küçük düşme - e ve mahcu
biyete katlanamazlar. 

Halbuki bunlar için kolaylık, 
1{ostüm tayyor giYmeğe alışmak 
tır. E-er, güzelliği kumaşının 
"lğırhitı veva pahalılığından zi
yade tazeli ~i ve renği ile ken
dini gösetren bir kaç ta bluz o
lursa. günün hanği saatinde ve 
nerede olursa olsun, nazari dik
'tati ce ·medcn orada hazır bu
unabilir. 

* Yazın kıştan az yemeli: Eti a
zaltmalı; sebze, mcyva ve yoğurdu 
arttırmalı. Fazla ııu İçmeli ve on 
beş gün snbah kahvaltısını bırakıp 
ılık maden auyu içmeli. 

Bu suretle kanınıza fazla ok
zijen vermiş olursunuz. Kanda
ki kırmızı küreyveler artar, ren
giniz pembeleşir, sihhatiniz dü
zelir .• 

2. Bu ansamb]e'nin kolsuz manto 
su siyah zemin üzerine emprime 
kreptendir. ,Etek düz ıiyah krep 
ten, bluz da emprime şık bir 
ampiyesmandır 1 

Ostltti, el örıülü nervürlü eldivenler 
M>n modadır. 

o o 

M~t.<IYA J l 
S 1 LM~µ 

o 

1 iN 

Bütün gün, herkes gfü:~l ma
kiyajınızı gördü, beğendi. Fa
kat akşam eve döndünüz. Uyku
vakti geldi, ondan daha evvel de 
makiyajmızı silmek ıakti . 

Makiyaj silmek hakikaten bir 
derttir. Belki çoğunuz, yüzünü
zü silmeden yatarsınız. Pek azı
nız da bunu üstünkörü yapar. 

Eö-e · yüzünüzdeki boyalırı 
silmeden yatıyorsanız, peşin 
haber verelim ki. çabuk ihtiyar
larsnıız. Yüzünüz buruşur. Çün
kü yüzünüzün derilerinin mesa
matları vardır. Bunlarda Hef es 
almak icin yapılmıştır. 

Bi size yüzünüzü cabuk sil
mek icin üç çare gösteriyoruz· 

Birincisi, sudan, bilinmez ne 
için, korkan kadınlarla artistle
rin kullandrklan çaredir. Uu 
care. m~.ki ya iı kremlerle silmek 
tir. F<tkat ne yazık ki, krem di
ye kullanıl::ın hu madde, ekseri
yetle vazelindir. 

Vazelin, boyaları cabuk crka
ran bir madrlPciir. F:ık<ıt hüvük 
bir kusuru vardır. O da rnesama 

Makiyajı dört usulle s;lmek çıkarmak mÜm· 
kündür 1, eyi bir sabunla, makiyaj çıkarıcı biı 
mayi ile, kremle ve kaatla. Bunların içinde biz 
ce en iyisi üçüncüsü olmakla beraber yerine 
göre ve boyayı da anlattığımız gibi her biri ay
rı ayrı kullamlahHir. 

ta derhal ve süratle girmesi. Va 
zelin, petroldan çık<ı.rılan bir 
madde olduğu için, deri, bu mad 
deyi eri tem ez, mesamatta kalır, 
tıkar. Binaenaleyh, makiyajı 
çıkarmakla beraber, kendisi o
rada kalır ki ,netice yine ayni
dir. Yani Hiç. Eğer, yüz, vaze
linle silindikten sonra hemen 
sıcak su ile ve sabun ile yıkanır
sa, binnisbe bu zararın önüne 
gecilmiş olur, en iyisi yüzü va
zelin ile silmemektir. 

Eğer yüzünüzdeki boyalan 
silmek icin bir krem ku11anmak 
isterseniz, esası, domuz yağı ve
ya sığır yağından yaoılmış olan 
bir krem kullanınız. En iyisi e!:a 
sı lanolin ile yapılmıs bir krem 
kullanmaktır. Cünkü bu madde
yi yüziin derisi kolayca kahul 
eder. Kremi sürdiikten sonra. 
yiizünföı:ü husıı~i hir maki va i 
silen kaP.ıtla silini7., veya viizü
nüz ahsmış ise, sert bir lüsyon 
ile vıkavmrz. 

Daha fenni nlan ikinci ~are. 
boya c:;ıkaran bir mayi kullan-

maktır. Daha ziyade vazih ol -
mak için bunların bir kaç tanesi 
nin ismini sayalım: J oluoine, 
Lotion Scherk, İradium de 
Dixor, Lavenor suyu. 

Bu mayiler. yüzdeki makiyajı 
kimyevi hassaları ile çıkarır
lar ! 

Üçüncü çare, bizce en iyidir. 
Çünkü en sade, en kolay, en mü 
essir ve I:r!rkesin k .. sesine elve
rişlidir. 

Birçok kadınlar aksamları ı
lık su ile yrkanmağı büyük bir 
aza o telakki edeı Jer. Fakat yü
ze boya sürerken üsenmiyen 
kimsenin, yüziinü yrkamağa da 
üsenmemesi tazım d~P.il midir? 

İvi su. veya yae-mur suyı. alı
nız. İyi. bilhassa deri icin ya
nılmış bir sabun alınız.Ve büvük 
'1rın,.ni·1:nen öğrendiğiniz gibi 
vii 7.iiniizi.i ı ltlr su ile, adam a kıll·. 
sabunlıyarak yıkayınız. Yüzü · 
nüzün clerisi kuru ise, vıkandtl:•
to.n sonra hafif bir krem süri'l 
nüz. 

J.ste bu kadar •• 

• OGL EDEN SONRA 
GiYiLECEK TUVALE. T 

Bej renkli zemin ;· 
şuni renk emprime:. 
kı1maş. 

Kap şeklinde kollar omuz ta· 
rafından göğüse gelen parçada 
bir düğüm vardır. Bu tuvaletin 
mantosu kestane ile kına rengi
nin karışmasından doğan tatil 
bir renktedir. Kumaş, kalın krep 
tendir. 

Tuvalet için 4,50 metre ku· 
maş lazımdır, mantoya 2,50 met 
re kumaş kafi gelir. 

Bu tuvaletin kolsuz mantosu 
si} ah zemin üzerinde basma çi
cekler olan hakiki ipek krepten
dir. Bu manto tuvaletin üst tara 
fında bulunan kumaşın aynıdır. 

Bu tuvalet icin 3 metre siyah 
krep, 3 metre emprime krep la
zımdır. 

. ~ 
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Bir çocu1: do~ar!:cn annesini 
c, • • c ... ur··ı lcr e, o çocuk tck~n 

ölümü karşısında, mütemadiyen 
ağlıyorlardı. Fakat bereket ver
sin, kadın yine hamile kaldı ve 
garip bir tesadüf olarak, ilk ölen 
çocuftun do;:duğu gün naı:ka bir 
cocuk dünyaya getirdi. Etrafı -
mı~da bulunruı Cinliler bu hadi
seyi gayet büyi:"k bir t eessür le 
1:arsıladılar. Yüzlerinden milt -
hiş bir cnd"şeyc düşütkleri fark 
ediliyordu. 

- o ıy n ha ·s bir çocuktur. Çün 
l ü Cinliler tenasühe yani nı11-
ı~rm cesetten ccrede intikaline 
f ... kal"'de inanırlar. Ve bu ço
c·1'~ onl rm iı.J"nde bir caninin 
b"r !.atiıin ruhunu almış ~err;._k
t"r. 

Niçin bövle canlarmm sıkrl -
<lığını kendilerine sor.duk. Bir 
t- ıesi '1.uzl ..... mı silkti. Öte ~i
ler hiç cevap venneaen, hiç bir 
hcrel;.ct yapmadan, öyle kaldı
lar. Omuzunu silken Çinli biraz 
daha uysal görünüyordu. Kendi 
sini sıkıştzrdmı. Fakat, bir ec
nebinin önür.:de seamete inanan 
bir Çinliyi söyletmek çok zor
dur. Bin türlü dalavere ile ni -
hayet fikirlerini anlıyabildim. 
Ona göre "aldatıcı t ocuk,, t ek
ı .. dün '" a elmist i. Muhak
kak bu sefer de yine bir oyun 
oymyacak ve ölüp giderek aile
sini tekrar teessür içinde bıra

Çinliler ihtiyarfara h .. rmct 
ctt · deri kadar, çocukları da se
verler. Bilha"' ... a erkek çocukla
ra bayılırlar. Çün ~ü aileyi mu
hafaza edecek, onu binlerce se
nelik ecd dm kanına zencirlive
cek olan erkek evlattır. Bund n 
ıbaşka olen cetlerinin öbür 
dilnyada istirahat etmeleri için 
l"zım gelen merasimi, fedakar
lıkları ancak erkek evlfıt yapa -

bilir. 
Çinde çocuklara ne kadar e

hemmiyet verildi~i bugun üç 
yüz milyona varan Çin nüfusu-

Dir cocuk eğer cok Ere ç iken 
ölürse bu da "aldatıcı b:r ço
c k, demel·tir. Onu. ailevi r-""
t mde bırakm:lk her esi tessü
re sevl·ctmek için ölmekle itti
ham ederler. 
Eğer anne bir kaç sene zarfın

da o ölen çocuğun doğduğu gün
de tesadüfen bir baska çocuk 
daha dünyaya getirirse, o za
man he~kes, "aldatıcı çocuğun,, 
""Onrad:ın nadim olduf{una ve ai
lesini sevindirmek için tekrar 

kacaktı. 

Bu sefer omuz silkmek sır" sı 
bana gelmişti. Böyle şeylere i
nananlardan de -ildim. Fakat 
cocuk b;r kaç eün sonra, hiç se
bep yokken, durup dururken ö-
m--erdi . . 
Yu::arıdaki v~ '-:ıl::rdc_ t da an

lasıldıı!_m ~öre Cinde ... ~,a .. ü
he yani ruhların ceset değiş-

E&ki zamanlarda Cinde, imperator!ar • 
dan ba lıyarıı.k bü)riik adamların hepi• 
-'. meTa.im!erde maske tııkarlannı§. 

g 

na bakılarak pekala görülebilir. 
Eğer bu memlekette sıhhatin 
muhafazasına, temizliğe çocuk 
bakımına riayet edilse şüphe -
siz ki, Çin geniş topraklarına 
rağmen kalabahkt:ın dolar ta -
şardı. Fakat maalesef sıhhi teş
lkil "tının noksanlıP.ı vüzünden ~01~~~ 
ancak bünyesi kuvvetli olanlar 
ya ıyabilmekte ve bir çok ço - V' 
cu ·l:ır, do~ar doğmaz ölm '·te
dir. 

Çinli ailelerin evlatlarına ~ar 
ı mu bbetl ri büyü 1,tür. On

fan canl"'n g"bi severler. Ve iç .. 
l crinden bir tan i öldüö-ü za -
rnan ç '<: b~yük tcc ""Ür duyar 
hır. Fa ·at bilhaz"a ka,..abalarda, .., 
kıtl '<: b c; • .,ter ı; 1i o zaman 
l er ailenin muhafaza .. ı bak mın-
dan hiç biri e y:ıramıyacak o-
lanı n, yani ız çocuk1annı -
t "bii yine büyü1

• teeseürle - öl
dürme .ten r .. !:inmezler. !"'akat 
bcdb.,ht il,. b~zan c:s:x:u'_ -
krı ı ı. ndi eke - izi rilc öld ·· r -
me e .;c _tl ri vo• tu Onl::ın 
c "ri c. i h .. r ·r. t , ''1 a arı r. 
P.:ı "' b"r ç '·lnn, ç ... u': kuyu
va d · r: n b"r v ri ı ,.·nrne n, 
y r ı c. 1 rı iple 

,. dil ri ..tc r. ._ C. ..1 K 
- .... cl·r"r c .( • . . 

Ç 1 l .. rVC<""C vtıa-ırbi:-i."li
rne t !:c.:_rl r. Sa"'tlc - e-ün
Lrce, ' ... .J.vaııı ıruc kbrın, 
a~lı'·t n ,. uzluktan. Ye soğuk
tan 8w1M •hm do
yulur. Ve nihayet sesferl ilS!-

Çınde ;ret". en bu aı:açlar, dört beş yüz 
yn§rnda oldu!can halde ufacıktırlar, 
a deta cüce clirler. Çinliler bu sıarip a
ğaçlann muhtelif kısımlarından tesir
leri kuvn tli birçok iIBçlar yaparlar. 

dünyaya geldiğine kani ~l~r. 1 ti~di~ fevkalade im~ edil -
Fakat artık bu düzcnbaza ıtı - mıştır. Bunl :ın k.. aa.ı- g~ 
mat kalmamıştır. B unun günün re insanın ruhu hiç bir zaman 
birinde belki yfne ölerek bir o- ölmez; ancak, kalıp değiştirerek 
yun oyniyaca~ı muhakkaktır. cesetten cesede intikal eder. 
Onun için bu gibiler esrarengiz Size bir başka misal daha 
bir sekildc ortadan yok edilir. anlatayım: 

Size bizzat c:ahidi olduğ'um Tibette Budist dininin en bü-
rr::ıyet garip bir vaka nekledece- yük müme~ili olan Dalay -
::im: Lama ölmüş yerine bir b<!şkası 

I:r1 ı::e': hast:ı b:ıkıcıhrımızdan geçmisti: bu yaslı bir adamdı. 
b"r Fr .. nsız, yine bir Fransız kı- Bir gün bir cinliye bu adamın 
zile cvlenmi""ti. Nihayet bunla - yaşını sordum: 
rın bir cocuklan oldu ve zavallı - Onun yası yoktur. O ya§I-
yavruccık i'd sene yaşadıktan yan bir Budadır. dedi. 
sonra Meneniitten öldil. Ailenin -Nasıl olur, Buda yaşar mı? 
f'eraketi büyüktü. Çocuklannm So .... YflFUI 6İIİ;)'Of' 

B R 1 Ç l 
Yeni başlıyanlar için 

Kaat oyunlarmdan bric, dün-' 
yanın h er tarafında klüplerde, 
sosyetelerde, ailelerde salgın 
halini alan bir zevkle oynanmak 
tadır. Bu oyum:n bu ka-.tar taam 
müm etmesinin sebebi, ban ka· 
<.t oyunları gibi bayağı, bazda
n gibi de, yıkıcı bir kumar v:ısı
tası olmamasıdır. 

Son senelerde memleketimiz
de de t aammüm eden ve gittik
çe yayılmak istidadını gösteren 
bu oyun, memnuniyetle söyliye 
biliriz ki doğrudan doğruya ku
mar olan pokeri bile bastırmış 
gibidir. Briç öğrenen bir çok 
kimseler, poker belasından kur
tulmuşlardır. 

Yirmi, yirmi beş sene evvel 
Viste çok benziyen basit ve ko
lay bir briç ovnanırdı. Bir müd· 
det sonra İngilizlerin okşm 
(Auction), Fransızlann ozanşcr 
(Aux enchcres) dedikleri müza 
yedeli briç çıktı. 

Bugün revaçta olan iki nevi 
briç vardır. Müzayedeli bricin 
tekemmül etmiş olan bu iki ne
vi: Plafon (plafond) ve (Con
tract) Kontrakt isimlerini ta§ı
maktadır. 

Kontrakt brice Amerikan ve
ya enternasyonal (beynelmilel) 
briç ismi de verilmektedir . 

Memleketimizde yukarıda 
söylediğimiz her iki birle te oy
nanmaktadır. Fakat meseli An
karada umumiyetle enternasyo
nal, İstanbulda ise daha fazla 
plafon yayılmıştır. 

Brice yeni başlıyanlar veya 
yeni öğrenenler için burada pla 
fondan başhyarak her iki nev'in 
bütün inceliklerini, her gün, bu 
sütunlarda göstereceğiz. 
Şunu da ilave edelim: Briç 

beynelmilel bir oyun olduğu ve 
kaidelerile sayıları ancak Lon
drada (Portland Club), Nev -
yorkta (Whist Club) , pariste 
/T.,a Comission Français du 
.uridge) tarafından müştereken 
değiştirildiği için, bu oyundaki 
tabirleri de olduğu gibi, yani 
beynelmilel şekillerinde muha
faza edeceğiz. 

Bilenl~r için 

• R 15 
• il 1 5 3 
+ D 9 8 .5 
• A 8 

Bricör 
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Kaadı S vermiştir. 
S dört kör oynayor 
O oyuna pik Ruasile başlıyor 
O nun karo veva trefl oyna -

mağa mecbur kaimaıı S nin le
hinedir. Bu maksatla S, O nun 
oynadığı pik Ruasmı pik Asile 
aldıktan sonra koz Ruasını ve 
Valesini oynar ve durur. Bu su
retle Mor da bir koz bırakan S, 
O da kozun bittiğini limit edi
y or demektir. Bundan sonra p;k 
Valesini oynayarak eli O ya ve
rir. O ya karo vcva trefl ovna
mak mecburiyetindedir. Zira, 
pik oynarsa S nin ya keseceği
ni veya kaat kaçacağını hesap 
eder. 

Prensip 
Oynayan, hasmın filan ve

ya falan rengi oynamasın
da bir menfaat görüyorsa, e
linde beş ve Mor da üç koz bu -
Junduğu takdirde bunu yaptır -
mağa muvaffak olabilir. Bunun 
icin iki koz çeker. Bu, Mor da 
bir, umumiyeti : hasnnlanndan 
birinde de bır koz brrakır. Bun
dan sonra, oynayan,ilk oynanan 
renkten el_i ha~ma verir. Eğer, 
son koz elınde bulunmayona bu 
hasmı, kestirmek veya kağıt ka 
çırtmak korkusile istenilen iki 
renkten birini gelmek mecbu -
riyetindcdir. 

Halkın yüklerini te,ıyanlar 

Hamallar 
Nası 1 
Çalışırlar, 

Ne Biçim Yaşarlar? 
.... Bir Hacı CemaJ var ki çift tavuk 
kafesini sırtına vurur, EmlntsnUnden 
Beyoğluna gık demeden götUrürl 

Hamallar Cemiyetinin umumi katibi 
ile komaıu:rorum. Benim suete için 
konqmaja selclii imi yalma o deiil, 
ona btrçok ~ert yanmaia, )'an&n ora
daki dlsıer birçolı hmallar da biliyorlar 
Yfl onlar da dinliyorlardı. Şöyle konut· 
mi a baılad:k: 

- lıtanbulda kaç b.....ı yar? 
- Bizde kayıtlı olanlan, (3000)• 

. kındır. Bunları iki kıama ayırabi
liriz: 

1 - Belediye emrinde çalıtanlar. 
2 - Gümrük emrinde çalıpnlar. 

ister belediye. isteı· 1ıümrük ~ 
rinde çalıımıı olaun, bütün ha· 
mallar itine göre 40 - 50 - 80 -
100 - 200 kisilik bölüklere tak· 
s:m ed"lmielerdir. 

Her bölüğün hatında bir bam
malbaıı ile ihtiyaca ıöre katipler 
bulunur. 

- Ha. .malbaıı olmaz... hamn.J
lar kendi kendi!erini idare edemez
ler mı°? 

- Edemezler, çür.kü c:alai1 a ........ 
la. :Jır. Tüccıırla aral~ • aık aık 
ı.nla~ • maz~ı' ' .. --!ur. 
Hamalbaıı itt• bu anlqama

mazhklann önüne geçer. Tüccan 
iknaa, hammallan yahtbrmafa ça
l"ır. Sonra, banlar emniyetli kiJn. 
aelerdlr. Y anlannda çah•tıracalda
n her bam.J için iki buçuk lira 
h e. a bile br · • 0 ·a teminııt t mektubu 
yahnnala mecburdurlar. Bu tekil
de kefalet d arak y 1mıt pan.la
r r · ıamı Eıınaf Bankaırr de.· 
red"l:nit ti. Şimdi banlardaıa bir kıs
mı ol• lnı aw ~ia ~ ryoruz. 

- Hıımalbatılar. bamallard.aD 
ne alırlar? 

- Bir hamRI n gündelik ka· 
::: - " 1 .ki rnl'lfini ••. r !im ·i. 
c li k if°lik bfr h am l'!I bölüğü, S3 
I" kıt:r n " ..... ,,h B "ar1tnm 80 
ı:ruı. birer ı:ra heaabile h malla· 

, d • - ·trln- r rİ il ' " " ür l'r ""' 
i "•J h1!m3lba'lmnı, b"r l"rRaı d211 
kll :nrf:... Görüyorsunuz ki. çok ,f!" ifowı' 

l stanbuldakl hamal bölilkleri 
e 1 • en 100 :.. c-erdi. Şimdi be, 
54 böt:iğe indir :ldi. 

- Bir h&malm üatüate kazaDCJ 
n tutar ? 

- 20 kunattan bqlayanılc. • 
çok 9 - 100 kuruıu bulur. Vak
fle, ıünde ( 8) - ( 14) lira kaza. 
nan hamallar nrdı. Buhran bq 
cöıterince o etki kazançlar da 
k lmadı. 

- Bünye bakmımdan hamal 
bk yapmaia en n:.ÜMit a damlan 
neresi ye•i •"rir 7 

- En fazla yük kaldrran ha· 
mallar. birinci derecede P etürke
den çıkar. Hamalların yandan ço
i u Petilrkelidir. Petürkedea IOD

ra, Kansm kazalan ıel". 
Oçüncii derece hamal, SiYu 

mmtakaamda yeti9ir. En nihayet, 
•ıra itiharile Erzincanlılar YU"dır. 

- En pnç hamalınız kimdir? 
- Kim olduiunu bilmiyonnn. 

Y alnrz. Yllt• )'İnniyi bulmrnnlan 
hamallıta almadıtmuza ıöre. • 
gr-; · :ıallanmıs, Jirm1 yqmda 
demek~;r. 

- Ya en :ratb hamalmtaf 
- Bizde 70 - 71 yatına seldili 

halde hamallıia bırakmıyan kim· 
eeler ~. Banlar, ne de oba, 
aftr Jiildere ıel .... al•. Bir ha
mal ihtiyarlayınca i•ini. sene ha
....u.r. ilendi eralanncla pa,tapr. 
lttr. Haatal11n11::ak hı haıtab 
fr de•am ettiti müddetçe, ona da 
kazar ' v ~.n hiıııe ayrnrlar. 

Cembwdaıia .. Wr ,...._ .... 

lama tedaviıiai deruhte ecbr. 
- V aaife batmda ölen laamal 

... 5rüJmüt müdür? 
- Ne ribi? 
- Meseli yük taprken, ,.ı.t 

annnn ölen ıa-1- O..- P.. 
tedim. 

- Şimdiye kadar l»öyleaiae rı..st• 
lamadık. Ham.nar, naaea aıhhi 
muay.nıeye idir! r. Kalp hasta• 
lıit olan kamala it ••..,is. Ah
lakı mazbut olmıyan lcimnl• 4ie 
hamallık ect ... ea.r. 

- Bir hamal. U. kiloya ka· 
dar :yük kaldrnb!lir? 

- Benim hilclı1derim araamda, 
fimdi yÜz yatına yakla,an IJir Hacı 
Cr.nal Yardı. <:ift tavuk kafesini 
ıll'tma VU1'1•r. Em:nönünd~n Beyo1P
lundeki IWılrpuan- kaOs Pı 
demeden ıötüri~ü. 

Br ç" . t:.Yak kafeai .. •tait ÜÇ 
yÜz .u: . dm • 

n:r --~ Mil . n :. ' ak İ4 ıö
remİ•or. r ·..," çek;Jıniı. otun r. 

Seba. halinin s enç laama Han 
içinde de 300, h~ui 4'° kiloya 
k r Jar J-...k kaldıı . .. olc::hafmm 
duyan•. 
Ka~. n..ktiyıe ....... 

Wedi,.. ~ ...-ıa t.pna 
n "ki • için bir ldlf, • 11.la.caiı 
:rüktea ltir -,iai; faz1aum yilldeta • 
rek. .. *.ft-lı:''tftJ r : i J i!liu• c,. kllrr 
lar. Öyle ki, b=r küfenin 280-%70 
kilo ~ldifi oluvor • 
Zannı hamallar inanları tek 

T •nna ta§llDakt fO~ ·-~ .... 
ldyorlar. 

Parea _... yer;,.. IC' 
nm kabul edilaui. h un l 

cıhtcaktır. 

- Hansalar. nerel.Ue 
kalkar, Mıler :rer iser, ar 
naaıl 1 ..... ..irler ~ 

- Tahtakale, Küçü1cpazar, Çiçek 
puan, Uzunçarp, Ta... pazarı, 
Balıkpaz... a:ıutt.ıki hanlar, 
hamallana belli bqb iaki.n mın • 
takala Jır. Bu la.rda. · ~ü .
si, hazen e' · :r • ?lltl ':.,. "-"'"Ya g e
lerek aylıiı (5) - (6) liraya birer 
oda tatar. yerletirl•· 

Hamallana - ...dili yemek. 
etli klrur pillYı ile ........Ub :ro-

m. P Arlar, a!ul :!'- da
lı "Gllkün -,1 · .\1'ftda !tir tat
lı fiJla ym.r. ETiiier ise, kuanç-
'· "" "- ·lr .,.....,. 
leketlerine sw.m.k için aalrla-
dıklan61d& , biraz tutmnla olurlar. 

aaıl e t ler ' ildf r!n.i de lata-
JlllU Kimi bmençe çalar, irimi 
memleket tlrkiai aöyler, kimi .. 
,.... bDap bora 1ıaper. a....ıan. .. 
dıı.lam.da e~le- n s~enİ7 "m· 
l"ellİniais. Hamallar, fiplae yok 
ki, ...,..... - ....... m•nlarıchr. 
Ça.Jrii hiç hiJ'i Jal'l diqÜftll1H 

- c.lik ...... blhwn, 
laamallan ...ı.tir.ti mi? 

- ŞflpM mi .... 1. Etld .... . 
.......... Wr taba • sözlerin ... . 
pahlı Wi. Batlarmcla ı.ı-.ı kih· 
yan reial_., Wr _..; m61tezim Ya• 

ziyetincle Wil•. H• hamaldan dile
dili kadar pay alarak, lot dlar gibi 
pçinirlenli. Bir luunal lcalıyahi ele 
seçirmek. bir aparbnan iradı elde et
mekti. 

5all Niı (aafdır). R91it ap hal 
dır). hlll Umal1ık yapar tbrahim 
..... ŞaMn •ia. ( ikisi de 

1

öldii) ı .. 
tanhal hamallarının en ditH kQya
lanndandı. Hülr6metimiz ,,edik r1111-

lünü lnılchrdıktan aonra. Übyahk ta .......... 



l~NEYI KENDiNE 
BATIRMADAN ÇUVALDIZI 
BAŞKASINA SOKMAI 

HOCANIN TEKERLEMELERi 

BENiMKi DE DÜŞÜNÜR 
\ 

Daha dün görüşmüş gibi hep 
onu tanırız. Altı asır evvel öl
müş bir adamdır derler; kim i
nanır değil mi? .• Her gün bera -
berimizde dol•ıır, beraber otu
nır ve gün, yıl, asır geçtikçe kes 
kinleşen vanşlarile muttalll bi
zimle alay eder. 

N asraddin b«a yaman bir fi
lezoftur. "TAN!. eli değdikçe 
bu büyük Türk ~le~unun te -
kerlemelerinden . günün hidise
lerine uygun sandıklarını bura
da renklendirecek, canlandıra -
caktır. 

Son devrin insatılamu ıöyle 
bir seçi ye vurabiliriz: 

- Söylediği giıbi düıünmiyen 
ler: 

- Düşündüğü gibi söylemi • 

7enlery ;l d'" .. """l - anız UfUnea er; 
- Düşünür gibi gtirünenler. 
Kim bu partilerin hangisine 

ıgirer, onu sizin ,,arışııuza bıra
kırız. 

c 

Hoca, bir gün paraca sıkışır. 
Kümesteki hindiyi satmak is -
ter. Ahr hayvanı kucağına, pa -
zara gider. Bir hindi ne eder. 
Buna dair de hiç bir fikri yok -
tur ama, hoca kurnaz adamdır. 
Aldanmak istemez. Şöyle etra -
fma bakınır, birinin bir papağan 
sattığını görür, yaklaşır. 

- Kaça verdin papağanı? 
- On altın. •• 
- Çok pahalı, istemem ... 
Ve ıuaklatır, müşteri bekler .. 

Birisi sorar: 
-Hocam, hindi satılık mı?. 
- Evet. -
- Kaça? 
-Beş lira .• 
- Amma yaptın, yahu! Beş 

liraya, hindi olur mu?. 
- Neden olmasın. Bak şu p 

pağana on lira istiyorlar .. 
- E o papağan ... Konuşur o .. 

Seninki de konuşur mu?. 
- Benimki konuşmaz ama dü 

şünür ... der. 

o K u ~-, u_c_u __ ,_._K_A_v_E_T_L_E_R_ı __ 
Bozuk para m• ••lesl 

/ 'Arasıra başunudan g :ıçiyor ve 
bu yüzden üzülüyhr, valclt kaybe-
diyoruz da çare!l ini bu hnak i -
çin gat:etenize yazıyonıı ıı. 
işimize gücümüzı? gidi' gelir
ken tramvaya biı iyoruz. :aazan 
bozuk paramız bulunmuyor. Bi
letciye bir lira 1 ·erdiğimiz za -
man çok defa Ü5 tünü verecek 
bozuk parası olmadığını söylü
yor, ya inmeğ"e davet ediyor, 
yahut ta biletin arkasına bir 
ıeyler karalıyarak paranın üs -
tünü kumpanyadan almamızı 
istiyor. insek işe ttüce geç kal -
mak ihtimali var. \nmesek kmn
panyaya kadar gil..iip vakit kayb
etmek lizmı. Bizim gibi ekmek 
parası peşinde koşanlar için bir 
beli ki sormayınız. Buna bir 
çare bulunamaz mı? Tramvay 
kumpanyası, biletçilerinde bi -

raz fazla bozuk para bulundura
maz mı? 

Radyolul~rın şikayeti 

Taksim meydanındaki binalar 
dan birinin üstüne elektrik lam
balan yanıp sönen büyük bir 
reklam tertibatı yerleştirdiler. 
Bu işlediği zaman, o civardaki 
radyolar parazitten dayanılmaz 
bir hale geliyor. Elektrikçi bir 
arkadaşm söylediğine göre pek 
az masrafla yapılması kabil bil
mem ne cihazı konulursa imiş, 
bu reklam tertibatı civardaki 
radyoları taciz etmezmiş. Bu 
reklamı işletenlerden, radyo A
matörlerini sinirlendiren bu 
mahzurun önüne gçmesini ri -
caya gazetenizin delaletini di -
leriın. 

Marke Paşaya 
MektlYllb 

Tekin • Tabu 
Bu bir ananedir ki, yıllardan 

ve yıllardanberi söküp gelir. 
Bizde çoğu resmi memurlar ken 
dini halkın üstünde, dokunul -
maz. (Mukaddes - Tekin) sa -
nır. Halbuki iş tersinedir. Dev
let memurluğu, halk ismi veri
len ruhunu anlamak güç ve naz 
1ı varlığın hizmetci liğidir; yok 
sa bir imtiyaz değil. 

Bu kanaat neden böyle ters 
doğmuştur? Onun köklerini 
saltanat devrinin kötü alıskın -
lıklarında aramalıyız. O ziman 
hakkını arıyan bir vatandaşa, 
işini yapmamış bir memur, her 
vakit 

"Vay sen devlete hakaret e-
d. ' ıyorsun.,, 

Diyebilirdi. 

Şimdi rejimlerin en halkcısın
da yaşarken bunun hala böyle 
olduğunu söyliyemeyiz, ama se
nelerden beri dairelerimize sin
miş, bir koku iciniçin memur
lara bu "tekin,, lik zannını ver -
diğini de görmekteyiz. 

Halbuki devlet memurluğu 
hususi çalışma yerlerinden çok 
daha nazik ve narin bir iştir. 

Devlet memuru isine bak -
maz, teseyyüp ve dikkatsizlik 
gösterirse hapis ederler. Bir hu
susi müessese memurunun ayni 
hatası olsa olsa koğulmasına 
sebep olur. 

Bir resmt daireden para ça .. 
tanların suçu cinayet derecesin 
dedir. 

Hususi bir müessesede, mües 
sese isterse böyle bir memura 
aldığını ödetmekle iktifa edebi
lir. 

Bir resmi memur, is sahibine 
güçl\ik çıkarırsa, salahiyeti dı
şında bir muamele yaparsa hap
solunur. 

Hususi bir yerde çahşanlar 
böyle bir vakada yalnız azarları 
makla kurtulapilirler • 

Devlet memurları bu küçük 
mülahazaları ne kadar büyük 
dikkatle göz önünde tutarlar • 
sa, Cümhuriyet rejimini o ka
dar pekleştinniş olurlar. 

Dairelerimizde dizin dizin a -
yakta bekliyenler her gün gide 
gele, gide gele usanan, sorgusu
na bir türlü cevap alamıyan, iş 
sahiplerine yani hep içinden 
sürdüğümüz halka bu rejimini 
sevdirecek, bu rejim hakkında 

en müsbet fikri verebilecek res
mi memurlardır. 

• 

FAZLA SÖZE LÜZUM YOK: RESIME BAKlrtl 

z KiŞi NOKSANINI 
BiLMEK GiBi iRFAN 
O L A M A Z Ziya Paşa 

T J~\PUDA iŞi OLANLARLA BERABER 
Tapıu idaresinin bekleme oda-

smda, orta yaşlı, şişmanca bir ,.._.,,...._,_.,-...
kadına yaklaştım : 

- :Mi·utlaka sizinki de bir alını 
satım i şi ... 
Şüpheli gözlerle beni süzdü; ~~·~~ 

sonra is:ıtemiyerek, çekinerek: 
- Evet ... Dedi. 
- Baı: i muamelesini bitirebil-

diniz mi? 
Biraz düşündü: 
- Yaı·ılanır gibi oldu. Pazar 

günü için bitecek, diyotlar. 
- Hiç güçlük çelanediniz 

mi? 
Yutkundu. Başını salladı, fa

kat cevap vennedi. 
Belli ki~ ağzından baklayı çı-

karmak istemiyordu. 
Nihayet kendisine açtımı 
- Ben ;~:azeteciyim !.. / 
Rengi hafifçe bozuldu: 
- Aman ismimi gazeteye yaz 

mayın! Beltl'ci, işime mani olur
lar ... Şikayet filan ettiğim yok 
benim .. 

Orta kattn. san bıyıklr, bir a
dama sokuldum. Kendimi tanı
tınca; müthi,.:; surette ürktü; bir 
kabahat işliyormuş gibi: 

- "...man, .Ge<..::. b ni sizin ya
nınızda görr.o esinler! .•• 

Söyle b1.- ::enara çekilelim.. tt"m":'r,~'?'im'"'::.>'w·~~0~@"'8·'.'.7"""· 
AnlatacaklaI'J:m var .• 

Kuytu bir kösede buluştuli. 
O söyliyor, ben yazıyorum: 

- Adım Musa... Fatihte H°'" 
ca Üveys mahallesinde Hatip ........_ ____ _...__..-.....<"""'""..._..."'""'""_ 
sokağında 32 numarada oturu -
rum. -.- Y azıcums İfl olanlann artauİdd 

Bir fer ağ muamelem var. İki 
senedenberi, bugün git, yarın 
gel! .. Bıktım tısandrm. Yüz yir
mi hissede, 60 hisse, o da benim 
değil, bizim peıtlerin malı .• Elim 
de tahdidi hud1~1t haritası var, 
çap var, senet 14·ar. Öyle iken, 
hissenin ancak }'arısını veriyor
lar. Senedim sahte ise, sahtedir 
deyin .. Öyle mi, değil mi? Ev
rakım tamam üç defa encümene 
girdi. Üçüncüsü·rılde eQcüınet?-lik 
bir işi olmatJığı ~f.Dlqddı. Şu. 
di, Tanrının gün•Ui, sabah akşam 
buradayım ... 
Adım vermiye:n, mahzun ba

kışlı bir Bayanla henüz konuş
mağa başlamıştm2 ki, tannnadı
ğmı bir adam, aramıza girdi. Ba 
yana, dik dik bakarak: 

- Anlatsanıza ..• Gördüğünüz 
kolaylıkları .. Dedi, Sonra bana 
döndü: 

- Tapu idaresi t'Jıtomatik gibi 
çalışır (beyefend'.i), layikıle 
tahkikat ifa buyunırsanız, siz 
de göreceksiniz 1 
Canım sıkıldı 1 

- Peki ama, siz kim oluyor
sunuz? 

-" Esbabı mesall h,, denim ... 
O sırada, bir başk<a adam yanı 

mıza geldi; esbabı mesalihden 
olduğunu söyliyene '~ik dik ba
karak: 

- Doğrusunu söylesene .• de
di, niçin eshabı meualihdenim 
diyorsun! Efendim, bu adam 
burada iş takip eder .... 

Der.ken aralarında~ bir ağız 
kavgası başladı : 

- Simdi ben seninle konuş -
tum mu? 

- Konuş, konuşma. .. Bir ga
zeteci ile "esbabı mesaılih,, ara
sına giremezsin. Haklun yok! 

- Hakkım va1 ..• 
- Havır 1 
- Evet.. • 
İs biivümek istidach·m göste

rince, ben aradan çekilı~im. İki
si basba~a kaldılar. 

Dışarda bekliyenlerden yü -
zü sargılı bir adam, gültümsiye
rek vamma ~eldi: 

-Arzu buyurursanız, bende
nizi de vazınızl 

- ~;7 kin-.cı;ni,.;? 

- Adım Fazıl.. Topkapıda. 

Fatma Sr1+"\n n.al a'J,,sinde. 
E' ! sokaıTmda 24 nurr~ "!'in .. o
turunım, ::! ltm s~tnn mı mele -
1--rinin çoğu benim eliır.d·en &e 
çer. 

- .,.~ .. 1nr mu~ .n"'"' 
-Ha.vır, komisvoncuVl'l'm. "A-

ma. Allah şahit olsun hü~:nü ni
yetle calısmm. Yüzümdelci sar
gıya mı hakıvcrsunuz? Tram
vaydan düştüm de.. Ama>- ~e 

vazife uğuruna .. Yani diyece -
ğiın ifayi vazife halinde oldu. 

Aman, faaliyetimden bahset
meği unutmayın ... 

- Peki.. Peki. .. 
Bu sırada fotoğrafçnmz, kaş

la göz arasında, Bay Fazılın bir 
resmini almıştı. . . . . . . . . . . . . . . . 

Tapu kalemlerinden birine 
rast gele girdim, memurlar, 
boylari uzunluğunda kocaman 
deftetlerin Ustüne eğfrmtş, çalı
ştyorlardr. 

İşini takip için gelen birisi, 
üç masayı dolaştıktan sonra, be
nim önümde durduğum masaya 
geldi, kağıdını uzattı. 

Sağdan soldan sesler geliyor
du: 

- Şu kuyudu atikaya bakı -
ver, kuzum kardeşim ..• 
. - Canım, bu saatte de ben 

münakale yapamam ki •• Paydo
sa on dakika var ... 

- Hacizden geçmiş mi, ha -
cizden? .• 

- Numarasını söyle •• tesel -
sül ettirip bulalım. • · 

Elinde kağıtla dolaşan ada
mın işini öğrendiğim gibi size 
da aıılatayun: 

Evkaf idaresinden, mahliil °'" 
larak satılan bir ev var, adamca
ğız bunu, büsbütün kendi üze -
rine çevirmek istiyor; bunun i
çin ilkin, tefviz ilmühaberine, 
hissesini gösteren senedi bağlı
yarak, tahsil şubesine müracaat 
etmiş. Oradan, kendisine bir 
ruhsat tezkeresi vermişler, bu 
tezkereyi alarak tapuya müra -
caat etmiş. Tapu dairesi hisse -
sinin mikdannı anlamak için 
defterler üzerinde tetkikata gi
rişmiş. Kalem, kalem, masa, 
masa dolaşmış. Nihayet, kaydı
m arayıp bulmuşlar. Haciz al -
tmda mi, değil mi diye haciz ka 
lemine göndennisler. Oradan, 
haczi yoktur cevabı gelmiş. Yi
ne bir çok def•erler karıştırarak 
yeniden kaydını bulmuşlar. Ve 
en sonund.ı, (f""nın ul · .. c;inde
dir) diye derkenar vazarak, ait 
olduğu masa va 1ıavale etmisler, 
onlar da zabıt vapmıslar, harcı
ı.ı hesap etmic:ler. Makbuzu ve 
irıı:ıaliv'!sile, vezneye ~önder -
m; .. 1er. 

Şimdi irsalivede gösterilen 
narayı verin makbuzunu almak 
kalmTs. Ondan sonrası kolav ... 
Takriri verecek ve tapu senedi -
ni alm gidecek! 

Anlatması bile bu kadar sü -
ren bu muamelenin uzunluğu
na şaşmayınız. Tapuda öyle mu
ameleler olur ki1 günlercc1 aY., -

larca, yıllarca değil. nesillerce 
sürer. 

Ancak fU kadarmı da s8yll. 
yeyim: 

Sürüncemede kalan işlerin bil 
tün mesuliyetini memurlara 
yüklemek doğru değil. 

Tapu idaresi, biraz da, fiç bet 
yüz yıl önce kurulan bozuk dil • 
zenliğin kurbanıdır. 

Kalemde bana. bir gedik def
teri g&rterdilet. Siyakat yazın 
ile yazılmış, dört yüz senlik 
çetrefil bir yazı .. Hiyeroğlif, bu
nun yanında, 36 punto sorbon 
harfleri gibi kalır. 

Gedik defterinden bir kaç sa -
tır alıyorum: 

"Merkum Serkis, sahibi evve
leş, badelfirag, merkum, ha rı
zayı had beohdei otrakçı Stefo, 
veledi Nikola, sakini Cibali, ka -
tiyen firaz ve kasn yed gerd.,. 

Bu da bir başkası 
Attaranı der nezdi hanı Mali

mutpaşa. Dekakini der muka
belei mezkure, Dekakini sürha -
nei köhne (bit pazan) 

Düşünmeli ki, bu yazılan o
kuyarak, kaybolan bir hakkı or
taya çıkaracaklar. Ben gedik 
defterine bakarken eski memur 
lardan biri, içini çkti: 

- Bizden sonra gelecekler, 
siyakat yazılarmm içinden zor 
çıkarlar! .• 

Biz bile çoğunu karine ile °'" 
kuyoruz. Şimdilik, tapu idare -
sinde, siyakat yazısından anlı -
yan iki kişi kaldı: Birisi, Bay 
Müstain, öteki Bay Necmed -
dn... Onlar da olmasa, defter
lerin yüzüne bak, dur •••• 

Tapu işlerinden anlıyan bir 
zatın bana anlattığına göre, 
halkı, en fazla güçlüğe düşüren 
defterlerin sokak ve numara ü
zerine sıralanmış olmamasıdır. 

Bu yüzden. bir tc;k kaydı bul
mak için bazen kırk elli defter, 
karıştırmak icabediyor. 

Fatih zamanından kalma si -
pahi senetlerini okuyarak bir 
vakıf işini meydana çıkarmak 
için aylar, yıllar geçtiği oluyor. 

Tapu idaresinde kaldığnn bir 
saat içinde; edindiğim kanaat 
şudur: 

Halk eski kayıtlan buldur -
makta güçlük çekiyor. Fakat 
memurlar da az güçlük çekmi • 
yorlar. Kayıtların yeni baştan 
yapılması ve bütün eski defter • 
lerin ortadan kaldırılması şartI
le belki, kırk eli sene sonra, ta· 
puyu asri bir devlet dairesi ha .. 
line getirmek mümkµn olacak· 
tır. 

-< 1 ~din GVNGOB 
"UA. .... 
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s 1 z llJ HAF TA f~ IZ 
23 Nisan .. Çocuklar, en ni -

hayet beklediğiniz büyük hafta 
ya kavuştunuz. Bu haf tanın de
ğerini belki hepiniz kavramazsı 
mz, fakat büyükieriniz, bahaları 
nız, ağabeyleriniz niçin cümhu
r iyet çocuıklarına böyle geniş 
eğlenceli, bununla beraber şu: 
urlu bir hafta verildiğini bilir -
l er. 

B ilirler l:i, yılda bir r ~len bu 
y ed.i günü iple çeken küçiilder, 
y..ır~mn b: ı~~~lcridirler. Onla -
rın icinqe Türk .. ıill:!tinin bir 
vün gururfa, iftih::.rla, göğsünü 
kabartarc::.k t ihe vazaca<Yı ka -
falar ve zckakr yetişiyor.b On -
larm içinde yalnız bizim değil, 
bi:tü:_ meclcaivct dünyasının 
pek yerinde obrak övüneceği in 
sanlar, bugün yürüyecekeri şe
r efli yolda ilk adıml~rını atmış 
b: lunuyorl:ır. 

Büyükleriniz Eizler için böy
l e bir çocuk haftası ha~.r1 adı!c
lan z2maıı, bugün e~lenmekte 
ne kadnr haklı olduğunuzu ka
bul ct~i1crse, bütü 1 dünya mem
lel:etlerinin çocukl.ınnm gıpta 

e tti°"i bu hnftadn, çocuk:arın da 
ker.tlilerine ?'Öre afa.cakları bir 
ders bulunduğuna inandıkları 
içindir. 

Gülünüz, cğlcniniz, haftanız 
neşenize daha tJ.ze neşeler kat
sm. Falcat bu haftayı size hazır
ı., --1, dzi d~:.ma dü:?imdi:kleri
ı.i bununla d:ı isbat eden büyGk 
lerinizi. özyı.r~ ir i._ sizden ile
r ide daha neler bcl~lcdiğini de 
unutmayınız. 

. O nlar bilirler k i, bugün içi -
nızde kimbilir kaç tane Betho _ 
ven, !,fozart, Edison, Fuzuli, Si
nan, Dede efendi ve saire ve sa 
ire v~r. Her yıl bu haftalar biri
biri ardı sıra gelip geçtikçe, ka 
falarmız d~ha olgunlaşacak, zi
h inleriniz hep kendi ilerleyişi-

niz demek olan meralel:et iler -
leyişi ile meşgul olacak. Eğer 
yarın, her b:riniz herhangi bir 
sahada temiz havasını ciğerleri
nizde taşıdığınız bu memleketin 
sizden umduğu ve hak ederek 
beklediği vazifeyi yapmış olmaz
sanız, o zam~::ı su topraktan fay 
dasız gelip geçtiğinize siz de 
ü zülürsünüz. 

AKSAKALLA YUMURCAK 

Nasreddin Hocanın "zeytin ı - Saatini:.ı;in camını si11ire -
yağının tortusu,, hikayesine pek ceğim, lutfe:cı yarın sabah uğra-
benziyen bir şey... yınız. 

Yumurcak, babasının çalış- - Saatin.iz çekmecede kilitli 
kanlık mükafatı olarak verdiği kaldı, anal:tan evde unutmu
saati düşürerek bozmuştu. Ta - şum, lUtfen yann uğrayınız. 
mir etmesi için saati kö~e ba- Gibi bahanelerini dinlemek -
şındaki saatçi Bay Aksakala gö- ten bıkmadı. 
türdü. Saatçi: "Yarın sabah ha- Nihayet tam bir sene sonra 
zırdır,, dedi. _ . yumurcak, sevgili saatine kavuş 

Ertesi sabah yumurcak, dük- tu. Aksakal tamir parasını iste
kana uğradı. Aksakal yerlere ka yince yun:ıurcak büyük bir n e-
dar eğilerek : zaketle: 

- Affedersiniz, dedi, saati - - Aff1e dersiniz, dedi, yanıma 
niz henüz hazır değildir. Lftt- para alrnamışnn. Lfi.tf en yarın 
fen yarın uğrayınız. eve uğrc-tyınız da, Bay Aksakal, 

Yumurcak daha ertesi gün paranızı vereyim. 
uğradı. Ayn~ _şer ... Saatçi yer- Erte~ıi sab~h Aksakal yumur 
lere kadar egıld1: cağın evine uğradı. 

. -: Aff edersi~iz! dedi, acele - A H e<lersiniz, Bay Aksakal, 
hır ış çrktı, saatın1zle meşgul o- babam para vermeği unutarak 
lamadım. Lutfen yarın uğrayı- çıkmış gitmiş. Lütfen yarın u~-
mz • ra:ymı ~. . 

Ertesi saban, yumurcak artıık Ak~takal ertesi sabah, yine çı-
saati alacağından emin olarak ka geJ;di. 
AksakaPa uğradı. Ayni mıka- -'-.1.ffedersiniz, Bay AKsakal, 
rat ... Saatçi yerlere kadar eğile- sizin için babam bir lira bırak
rek: mıştn. Fakat biraz yırtıktı. Bir 

- Affedersiniz, aedi, saatini- yeni sile değistirmeık üzere ban
zin ıbir vidası eksikmiş. Bugün kaya gönderdim. LUtfen yann 
o vidayı tedarikle meşguldüm, uğrayınız • 
lUtfen yann uğrc..ymız. A"~:sakal Parasını bir ytl son-

Yumurcak bıkmadı, usanma- ra alabildi. 
dı. Haftalarca, aylarca her sa - v H ir set?-e. oyaladİgt yumurca· 
hah saatçi Aksakal'm dükkam- gm kendısıne verdiği bu güzel 
na uğradı, saatini sordu. d.~ı~s.ü~erine de bfr daha müşte-

Her gün de kendisini büyük r. erın1 savsaklaırağ-a tövbe et
bir nezaketle karşılıyan saatçi - ti ve vadettiğini gününde, saa -
nin: tiade yanmaf!ı kafasına koydu. 

,-T A Y Y A R E C 1 L 1 K T ".E S O n M O D A 1 

Gülünüz, eğleniniz, haftanu: 
ı:cscr:ize d:ı~ .ı t .... ze neşeler kat 
sm. Fakat bu haftanın hakiki 
manasmı unutmayınız. öz yurt ' 
yarın sizi bekliYor. Büyük işle
r in başına geçeceksiniz. Onun 
için şimdiden hazırlanmazsanız 
belki ilerde pek geç kalmış olur 
sun uz. 
Sağlam yüreğiniz, 'dolgun ve 

o1gun k<lf anız, çelik sinirleriniz, 
b ilginiz ve geniş anlayışınızla, 
h er birinizi hergi.in daha büyük 
t am mnasile büyük bir insan o-
larak görme!( istiyorlar. Ingiliz taware~ile~-~oc:~kfa~şxyorlar. Son ~ü~erde bütün tayya-

Haydi haftanız kutlu olsun, reciler resimde g~r~ugunuz g,ıbı tayyarelennı boyamak ve içine 
eğlenceli geçsin.. böyle adam başı g1bı balonlar h~oymak modasını çıkarmışlardır. 
~~~---------------~~-----_:_----------------

.. -

K AÇ Y A Ş 1 N D A S 1 N 1 Z ? 

Bir arkadaşmu:m kaç yaşın
da olduğunu, o söylemeden bil
mek ister misiniz? Bunun için 
aşağıdaki cetveli kesiniz ve ar
kadaşınıza gösteriniz, deyiniz 
ki: 

- Kaç yaşında olduğunuzu 
bana söylemeyiniz. Yalnız yaşı
nız hangi evlerde yazılı ise, o ev
leri bana gösteriniz. 

Dikkat: Bu sorguyu 64 yaşın
dan aşağı insanlara t:iorunuz. 
Çünkü ondan yukarı yaş cetvel
de yazılı değildir.) 

Arkadaşınız size bu evleri gös 
terdi. Her evin üstünde bir ra
kam var. Gösterilen evlerin üs -
tündeki rakamları toplayıp ye
kfinunu alınız. Arkadaşınızm 
yaşı meydana çıkacaktır. 

Mesela farzedelim ki, arkada
şınız 14 yaşında! Size kendi ya
şının bulunduğu evleri göstere
cek. bu evlerde cetvele bakarsa
nız, şunlardır: İki, dört ve se-

kiz. Toplayalnn: I ı 
2 + 4 + 8 = 14 

ı 2 4 8 16 32 

1 2 4 8 16 32 
3 3 s 9 17 33 
5 6 6 10 18 34 
7 7 7 11 19 35 
9 10 12 12 20 36 

11 11 13 13 21 37 
13 14 14 14 22 38 
15 15 15 15 23 39 
17 18 20 24 24 40 
19 19 21 25 25 41 
21 22 22 26 26 42 
23 23 23 27 27 ~ 
25 26 28 28 28 44 
27 27 29 29 29 45 
29 30 30 30 30 46 
31 31 31 31 31 47 
33 34 36 40 48 48 
35 35 37 41 49 49 
37 38 38 42 50 50 
39 39 39 43 51 51 
41 42 44 44 52 52 
43 43 45 45 53 53 
~ 46 46 ~ 54 54 
47 47 47 47 55 55 
49 50 52 56 56 56 
51 51 53 57 57 57 
53 54 54 58 58 58 
55 55 55 59 59 59 
57 58 60 60 60 60 
59 59 61 61 61 61 
61 62 62 62 62 62 
63 63 63 63 63 63 
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Yoksul Anneler, Kimsesiz Çocuklar 
Çocuk Esirgeme 

Kurum unun Kanadı Altındadır. 

o 
v • 

çocu ~ u ~ 11 ~Mu htaCj Olduğu Şey 
Annesı, Sut, Guneş Ve Temiz Havzdır 

VER VÜZÜ~'DEN HABERLER 
30000 metrede bİr balon 

Rusyada Moskovada içinde 
hi.~ bir :.,_:..,nc..ı. bul....nmıyan bir 
bak.ıu, ıçıne 
b~r tal:ım _lct-
1 · vcrlc~~ ; - ... -
rek 300_ C) met -
reye kadar cık
mağa muvaf -
fak olmuşlar -
dır. 

Bu aletlere " 
göre, yerele so-
ğukluk sıfır al tında 9 derece 
iken 17700 rr.etred ~ soğuk -
luğun derecesi sıfır altında 60 
olarak tesbit edilmiştir • 

Deniz altında tünel 

İngiltere ve Fransa sahilleri 
arasında deniz altında bir tü-

• 

n elden cok balı 
se<lilmistir. F a
kat galiba de • 
n iz al tında ilk 
tüneli Japon -
lar yapacaklar -
dır. Japonya şi 
mendüferler na 
zın J aponyanın 
iki adası arasın 

da bir t ün el yapılacağını söy
lemiştir. Bu tünelin planla -
n hazırlanmıştır. İnşaata 1936 
yılınd~ başlanacaktır. 10 ki -
lometre uz• ınlu<Yundaki bu tün~ .. 
lin yapılması dört sen e sürecek· 
tir. 

o 
MIRNAV 

KEDiNiN 

BAŞIN

DAtt GE-

ÇENLER 

o 
'1 - l ffrnav kedi kendisini çoli 

cesur sanırdı. Fenalık yapmayı sev· 
c!iğinden bu cesaretin!. hırsızlıkta 
k ullanma!1. hevesine kaP:.ıldı- ,1 

2 - 1( olda bir köpeğe rastgele' 
rek övüınımeğe başladı. Soyduğu in· 
sanlard,~n, çaldığı paralardan, te ~
P..elediği düşmanlardan bahsetti. # 

3 - Köpek te lena düsünceli iJi 
1!emen bıçağını çekerek: "çaldı : 
gın paraları bana ver dedi ve Mir· 

k d. . " 

'4 - Zavallı Mirnav zorla kur 
'tuldu ve kaçh. (Doğru olan kaza: 
nır) yazısının önüne geçerek doğ • 
ruluktan ayrılmamağa yemin etti, nav e ı~ın üstüne hücum etti. 



Güzel Sanntl r Akademi i resim 
• • • • ~telyclerinden biri •• AKADEMiDE 

' Güzel sanatlar akademisi mi
mari şubesi diploma konkurla
rına başlamıştır. 

ERZURUM 
Konkur diploma projesidir. 

Müsabakaya 20 mimar iştirak 
etmiştir. ( , 

o 
.. 'Güzel Sanatlar Akademisi, 
resim şubesi eski konkurları
na başlamıştır. Konkurda veri
len "bahar,, mevzulu eskisde 
Bedri birinciliği kazanmış -
tır. Bundan sonra resim şube

sinde diploma konkurları baş-
hyacaktır. / 

Erzurum vilayeti şehrin gü
zel bir yerine bir Atatürk abi
desi rekzetmek istemiş. Bir a
bide müsabakası açmışlar ve İs
tanbulda güzel sanat~ar akade
misine bu müsabakayı havale 
etmişler. Akademide "akademi 
meclisi,, diye bir terekkül var
dır ve bu gibi işlerle o meclis 
meşgul olur. Akademi meclisi 

O Erzurum abidesi için bir konkur 

SOVYETLERDEltl SERGi 

.,, Türk ressamları Rusyada bir 
resim sergisi açacaklardı. Ev
vela bu işi "D,, grupu düşündü. 
~ e Sovyet Rusyada çevrilecek 
bir filmin dekorlarım yapmak 
için oraYa çağrılan "D,, azasın
dan Abidin Dino da bu serginin 
oradaki hazırlıklarile uğraşıyor 
du. Sonra müstakil ressam ve 
heykeltraşlar birliği de iştirak 
etmek istedi. "D,, grupu ve 
''müstakiller,, birlikte çalıştılar. 

Bütün teşekküllere haber ve
rerek seferber etmedikçe bu te
şebbüs yine husm:i m.:ıhiyette 
.kalır. Şurasına dikkat etmek 
laakal üç ay evvelden ilan edil
meğe başlanılmalıdır. Böylt: 
milli bir sergiye hazırlıksız çık
mak ta doğru değildir.,, 
Şimdiki halde Türk ressam

larının Rusyada açacaklarını ö
tcdenbri işittiğimiz bu f;crgi
nin ne zaman ve ne suretle a<'ı
lacağı ve kimin tertip edece
ği henüz belli değildir. 

BiDESi 
yapıyor. 

Konl::ura iştirak edenlerin 
yaptıkları e!:erler jüri taraf m

<lan reddediliyor. 
Akc:ı:demi meclizi verdiği ka

rar üzerine Erzurum vilaYeti
ne ikinci bir müsabaka i15.mnı 
teklif ediyor. 

Erzurumdruı gelen cevabda 
"ir;terseniz müsabaka yapınız, 
isterseniz akademi heykeltraş 
muallimi İhsan Bey yapsın,, de 
nıyor. 

Meclis il:inci b:r celsede ilk 
karnrını bozuyor ve eser ihsan 
Beye havale ediliyor. Halbuki 
"şah"a e~cr vermeme!:: ve mü
sabaka ile yapmak,, usulü muva 
fı';:: olduğu ileri sürülerek müs
takil rcs,.aral::ır akademi mec-

li ... incı e:ı çel-:iliyorfar. 
I :üet:.:dl rc:;Eam ve heykel

tr" ~1.,r birliği gere'~ :r.-ıaarif Ve
ldiletine, gcrel::se akndcmiye <ı
krıdemi meclisinden istifa ettik
lerini ve Erzurum vil""yctine 
de yolc-uz buldukları bu hadise

yi bildinn· şlerdir. 
Daha sonra serginin temsili 

bir sergi olması istendi ve bü
tün Türk ressamlarının iştiraki 
ile büyük bir milli sergi halin
de yapılması için düşünmelere 
başlandı. 

.__T_ü_R_K __ M_l_M_A_R_l_s_ı __ R_o_· __ L_ö_· v E L E R 1 1 

sine fikrini sorduğumuz bir res
Bu mesele hakkında kendi

samımız bize şunları söyledi : 

"Temsili mahiyette olacak 
bir resim sergisi için gazetele
re ilan vermek ve bütün ressam
ları iştirake çağırmak, gönde
rilecek eserlerin bütün birlikle
rin göndereceği müntehap iki
şer kişiden teşekkül eden ağır 
başlı bir jürinin seçeceği eser
lerden terekküp etmiş olması 
1amn gelir. 

Dünya medeniyetinde yük 
sek yeri olan Türk mimarlığı
nın tetkik ve sanat kıymetini 
anlamak için Kültür Bakanlığı 
albomlar ve kollcksiyonlar ya
parak dünya kütüphanelerine 
hediye etmek istemiş ve birkaç 
sene evvel mim<ır Sedada, Şika
go sergisi vesilcsile Şehzade 

camii rölövesini yapmak vazi
fesini vermişti. İşte o tarihten 
itiQaren mimar Sedat dclla bir 
çok cami ve binalrın rölövcle -
rine devam etmiştir. Bursada 

GÜZEL SA ' 

Pariste 193 7 de büyük bir u
luslararası bir s::ın~t ve teknik 
sergısı açılac:ı.~) malUındur. 
Sergiye bizi de reroırn davet 
etmişlerdir. Ökonomi Bakanlı,) 
bu hususta Kültür Bakanlığı-
nın düşüncesini, Bakanlık ta 
güzel sanatlar akadem"..,ir.'n 
ıikrini sormuş, sergiye ne ile 
ve nasıl iştirak edcbilcceftimiz 
hakkında akademiden b:r ra
por istemiş idi. Akademi geçen-
lerde raporunu h:ızıruyarc:.:. ba
kanlığa g:Jndermiş~. Akade
minin bu ihzari nıporund:ı 1925 
te yapıl::m ·beynelmilel tezyini 

sanatlar Paris sergis"nde Tür
kiye} e cit o fan kı mm iyi b · r 
intiba bıraknndığı, i'"tirak cd.1-
d'ği ta1~dirde büyük ~e gen'ş 
b · r ~ rnf ihtiynrı icab etti i 
bildirilmiştir. 

A vnsturya hifüfüneti Paris 
tezj ini snn~t ar serg.dne işti· 
rr.k iç:in o za...-mın yüz bin ~ ·ım 
Qrfetmic-ti I:i, il::i yüz bin Türk 
lirn:ı d ... mc!.:t·r. Eöylc u1uc;1 ::ı
r'1m::;t sergilere girmek için c
~~sh surette r:u:=rd ve hazırl.k 
12zım gelmektedir. Bcmiz ba
bınlığın bu humı::;ta ne karar 
ittihaz edeceği belli de~.ıldir. 

A N [( A R A R E 5 1 r.1 S E R Ci 1 L E R 1 

Her sene açılmakta olan An
kara sergisi bundan sonra 
Kültiir Bakanlığının hiıııayesı 
altında açılacaktır. Bakanlık bu 
sergi için güzel sanatlar akade -

. mesinin bir program hazırla
masını istemiş, akademi mecli
si bu programı yaparak Bakan
lığa göndermiştir. 

Bu programa göre : Sergi, 
Ankara sergi evinde, mayıs 
ayının on beşinci günü açılacak 
ve bir ay açık kalacaktır. 

Resim, yağlı boya, fresk, su
lu boya, pastel, kara kalem, 
minyatür, hak (gravür) ve Lito 
eserleri teşhir edilecek olan bu 
sergiye Türk ve ecnebi sanat
karlar iştirak edebileceklerdir. 
Sergi, açılmazdan bir ay evvel 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Sergi mükafatlı olduğu için 
her türlü sanat tarzlarını ihtiva 
edecek ve eserler kabul jürisi
nin hükmüne tabi olmıyacaktrr. 

Sergide teşhir edilen eserlere 
bakanlık tarafmclan madalyalar 
dağıtılacaktır. Her kısımdan bi
rinci gelen esere altın madalya, 
ildnciye gümüş, üçüncüye bron"' 
madalya verilecektir. 

Madalya alanlara ~niı .. z .. -
manda Bakanlık nakdi nliik 
fot ta verecektir. 

Bu mükafatlar şu şekildedir: 
iftihar sergi madalyası ala

na: 500 lira. 
Altın madalya alana: 300 li

ra. 
Gümüş madalya alana: 7" 

lira. 
Bronz madalya cılana: 100 .. -

ra. 
Bir defa altın madalya kaza

nan sanatkar, müsabaka lıarici 

KONYADA BlR 
!HiTİT HEYKELi 

addedilecek; tek-rar madalya a
lamıyacaktır. Miik5fat alacak e
serleri seçecek heyet iki res
sa~ iki heykeltraş, iki mimar; 
ilci tezyinatçı ile sanatkarlar ha
ricinde memleketin fikir haya
tında salahiyettar kimselerden 
Kültür Bakanlığınca seçilecek 
üç kişiden ibaret bulunacaktır. 1 
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t.t · zesin e Mısır ko· 
ksiyonundan bir köşe 

ESl<IŞEHlil ABiDESi 

~ Eskişehirde bir At:...ürk abi
C!esi rekzedilecek. Bunun için 
bir müsabaka açıldı ve memle
ketimizin tanınmış heykeltraş
t~ bu müsabakaya girdiler. 

çalıştığı esnada yaptığı (BeY 
hanı) nın da rölövclerini yap
mıştır. Resmimizde görülen ke
merli koridor bugün mevcut 
değildir. Sedat her tarafr yı
kılmış ve tanınmaz hale gel
miş olan bu hanın bir çok kı
sımlarını asıllarını bularak tes
bi t etmeğe uğraşmıştır. Hanın 
mükayeseli planlan, cephesi 
ve maktaı yanılmıştır. Bina al
tı asırlıktır. 1325 - 1358 t:ıri
binde yapılmış ilk Türk t.lr.:?.:-ct 
hanıdır. 

Memleketimizin her tarafın
da kazma büyük içler görüyor. 
Toprak alundan mühim hazine 
ler çıkarılıyor. Konya vil"yeti
ne tabi Beyşehir'in 15 kilomet
re cenubu şarkisine dü:;en Fo
sıllar köyü vardır. Bu l:öyün es
ki ismi Mistı:;ohiyardır. Mühim 
bir Hitit şehri olan bu köyde 
8 metre uzunluk ve 25 ton 

IAYDtMDA CIHArt00LU CAM 1 i 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
•çılan bu konkurüa heykeltraş 
Zühtü'nün yaptığı m<ıket ka
zanmıştır. Makette Atatürk'
ayakta mareşal ünifomıasile, 
kaputlu, s o 1 e 1 i paltosu -
nun cebinde, sağ eli dürblinünü 
tutmaktadır. Çok güzel ve mo
aem bir kaide üzerine konmuş 
olan bu heykel, şimdiye kadar 
memleketimizde rekzedilen a
bidelerin en güzellerinden bi
ri olacaktır ve heykel kaidesi 
ile beraber beş metre Yüksek
liğinde tunçatn yapılacaktır. 

J Maket evvelki gün akademi 
tarafından Eskişehire gönderil
miştir. Pek yakında inşasına 
başlanacaktır. 

J "D,, grubundan olan heykel
b'aş Zühtü, grubun açtığı bü
tün sergilerde eser teşhir et
miş, Avrupada uzun seneler 
heykel sınıfına çalışmış, Tür
kiyede ilk heykel sergisini aç
mış değerli bir sanatkamnız
h. Kendisine bu işte güzel 
bir başanş dileriz. 

Emir lı;ınınm a'"ıl fomi (Dey 
hanı) dır. On dördüncü asır baş 
langzcmda Türklerin çok mede
ni bir ticaret hayatı yaşadı!:-

A 1 

Çirkin ve biçimsiz ilfmlnr bo
zuk grnmofon plfıklan gibi si
nirleri bozan ~eylcrdir. Şim
diye k~dar duvarl::ırımızda gör
düğümüz afişler dnirlerimi i 
hırpalayıo dururlardı. Hnlbu'-::i 
son senelerde yurdumuzda ufiş 
sanati bir ço!<: ilerledi. 

Afiş sanatına çalışan s.ın'at

karlanmızm başında ca hiç 
şüphesiz ihap Hullısi r,-elir. 

Her gün bir başka güzellikle 
karşınıza çıkan ve zevkle sey
rettiğiniz afişleri yapan da o
dur 

Bursada(Beyham~1 ın mimar Se 
dat tarafmc!an yapıinn rölövcsi 

l tarma dair krvmetli bir vesika 
olan bu "Beyham,, nın üst kat

ta avluya b::ıkan revakları gös
tf'rcn bu rer::ırn m ....,.,r ~~-ı· .. 
Tür1ı:: mimari t:ırilıine hedive 
ettiği l:.ıymetli bir perspektif-
tir. 

Nim::ır Sed:ı.t şimdi Edime 
c~m·lerinde rölövelerine devam 
etmektedir. 

A T 1 

Bir çok okurlarnnızdan al
dıı:ımız mektuplard<ın çok be
i;. enild · ğini anladığınız "Tan,, 
m ~uvar af'şlcrini y<ıpan da bu 
dc~erli saıı'at ad;;:mımızdır. Afış 

Avrupatla bu~ün artık güzel 
san<ıtların mühim biı şubsi ha
line gelın'ş f:ayılabilir. Eir tab
lo, bir evin odasını güzelleştir

mek itibarile ne ise, bir güze) 
afiş tc, medeni bir şehir için 
ayni şeydir: Sokağın güzelliğ'i
dir l 

ağırlığında bir heykel bulun
muştur. Yekpare bir zemin ü
zerinde yontulmuş bir rerani 
gösteren bu kaya beş altı b•n 
senelik bir eserdir. Her bir di-
!L'!i bir ~~E!an üzer!~e !~!>~'!!l''~ 
bu kabartma resim, bir Hitit 
mabudunu göstermektedir. 

Bu kabartma, valinin him."lle 
tile hususi surette yaptır.ı -
lan bir araba ile Konya müzcı::i
ne naklc<lilmi;;tir. 

Geçen senenin şubat ayında 

Aydında şiddetli yağmurlar 

y:ığıru~tı. Bir kaç gün devam e
den bu yağmurlar esnasında 

şehrin muht~lif yerlerine vıldı
rımıar Ol'c;müştü. Bu sırada ta
rihi büyük kıymeti h::ıi-: Cihan
oı:ıu. camiinc de ilci yıldırım çar 
par:ıt~ c:ımiin içindeki ot ve sa
manları tı·t~· ırmuştu ve y..,,.,_ 
ğmda camiin zaten evvelce l , 

C kısmı tutuşmuş olan taht<ı kı
sımlan b:.ı defa tamamen y<ın-l<enan Alinin bir risalesi 

Heykeltraş Kenan Ali yap
tığı Atatürk heykellerinin re
simsimlerinden mürekkep b!r 
kücük ri<-ale ncrretm"ştir. Ke
nqn Ali bu risalenin b::ı'"ima ·~"'
clı w ı b:r mukaddemede "Uks
la;~n l·çhramanlık de t"'r.ı ya
b~ncı l)r dille y<!zrlsa da t-:ıfı
drr, f-. 1·-t ulus·ın l·e~di d'liııin 
giizcl c:hen.,..ile ya~ılmıs dc~t'l-1 
nmdaki zcv1·i ta"'ıy~m2z.,, di
yor ve Kripel ile Kanon"kad!ln 1 
sonra kcndisile baslıyan ahitle 
rekzi cesaretinin diğer meGlck
daşlan tarafından da ta ; ip cdl
diğini memnuniY.etle gördü;:ü
nü k:ıvdeclivor. 

mıc;tı. 

Öğrend" Jimize göre cami in 
Aydın evl:af idaresi tarafından 
tar!lir cdilerc1~ m'i.,.e haline if
rn- ol mm sna .. ar ve :ıı ·s u • 

ve t ·n'rine b::ı kmm :tır. 

1197 r"n · n::le 
Can··~ m'm ri la •m fni arttı
ran bilha .. sa kubbeı::;indeki te-yi 
natla önündel:i mermer havu
zun çok sanatl~firane tezyinatı
dır. Bu cami hal·kmda A dm-

"Bu cami yapıldıktan sonra 
o zaman Aydında bulunan bir 
saltanat uşağı padişaha bir jur
nal vermiş, Aydında yapılan 

bu c::ırniin ihtişam ve tezyinatı
nın İstanbul cam 'lerınden yük
sek olduğunu ve bundan zama
nın Aydın valisi bulunan ada
mın istil-1"1 sevda~ına düştüğü 
manarı çıhtca wını bu haberin
de bildirmiş. Pad· ah ta cam .. n 
yıl:ılma!;IllI valiye ferman bu
yurmuş ( !) vali, öyle bir e eri 
sanatın yıkılml'. ma razı qJma
mTş am:ı fermanın da hül·mü
nün yerine gef rilnı' i icin cn
miin icinde b"r z .. ~m~n y 'u
rnra 't · ldız " ü ' .... rini lh'.> ~-

er •rro ",,. 

ş·m li c n i"n t .,,·r •·1-:rc1
' 

mi>e lrılinc ko ım~ k için ca
h','ı1makt.a olduğu haberini 
mem.nuni) etle kaydediyoruz. 
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FiLiM SEYRETMESlrtl 
alLIYOR MUSUrtUZ? 

Film ::>C) .,-etmesini 1iliyor mi-
yiz? · · 

Bu ı:orgu karşısında irkilmek 
doğru degildir. 

B ence, bir filmi g:.irmed~n ev 
vel, bizler, yani seyirciler harici 
bir çok tesirler .... aında bırakı -
lıyoruz. Bazen de kendi kendi -
rniz bu tesirleri yaratıyoruz. 

Harici tesirlere şöyle maruz 
k~lırız: O film hakkında evvel
den bir çok tenkitler okur, oy
niyan artistlerin methlerini e
den yazılar görür, yahutta, zev
ki bizimkine hiç uyınıyacak o
lan bir veya bir kaç dostun "çok 
giizel film, harika!,, şeklinde 
sözleri biL.i terir altına alır. 

ı Kendi kendimize tesir yapma 
m1za gelince o da şöyle olur: 
Filmi oyniyan artiste karşı ön
ceden muhabbetimiz var. Yahut, 
ısinema kapu~ında asılı duran 
fotoğraflara -:öz gezdirir "ivi 
veya fer.a,, diye bir hüküm ":eri: 
riz. Yahut yanımızda, o fılmı 
seyretmerre e-itmek üzere bizi 
b .. .,,u:;i bir şekilde alakadar e -
elen biri..;i bdunur, dünyayı ve 
her ~eyi pcm.Je görürüz. 

Hü!.:sa: Tekrar ediyorum, 
Film seyretmesini biliyor mu • 
yuz? 

Eu suali sorm .ıkt:-:ı mak~a -
c1ım son zamanlarda seyirciler 
ara;ı. . kadar yavrlaıı ".'ena bir 
haleti ruhiyedir. Bazı film sa -
hipleri, aralc.. 1nd:ı m~vcut olan 
ölçüleri seyirciler arasına ka -
clar sokmağa muvaffak ol~ular. 

Bu "esnaf" için, bir fılm, o 
film için sarf edilen par~n ç~~ 
luğuna veya azlrğma go;e. g':1-
.<.el veya f en:ıdır. Onl~r ı~ın hır 
film. ":nilvon!arcd d:> . .. a m:ıl 

"l . sr, - rekorunu 
olmtıs \•cva .i:l · · • 

~ " ·. ·cı· 1 ·- ~i t .. Jdırde · ....... ıssa ıyı ır. ... ..... 
-- .. "' !.. ,, 

f ıdır. . · 1 vardır 
Halbuki mce fılm e:v. 

ki. milyonlar sarfedild;.gı halde, 
ıeyirci bakmı.mdan Jll para r:::.
mez ve buna karşılık öyl~ 1 a: 
ler vardır ki, pek az para ı~e Y 
prhr ve çok büyük kıymetı var-
dır. 

Bundan başka, filmler ıçın, 
.son, günlerde ''Zengin film,, di
ye bir şey çrktı. Yani, filmin için 
de saraylar, kaşaneler filan, bir 
sürü tuvaletler, otomobiller gös 
teriliyor. Bunlar göz alıcı şey .. 
ler. Güzel. Fakat bir çok film • 
lerde, bundan ba~ka da bir §ey 
göremiyoruz. 

"Film seyretmesfal blliyor 
mıyız?,, 

Bu suale ben de cevap vere· 
cek değilim. Y alruz bu suali ken 
di kendilerine sormak zahmeti· 
ne katlananlara şu ikinci sı- - · i 
ee sormak isterim: 

- Oyniyan artisti meçlı ..... _, 
rejisörü, senaryo muharriri, mev 
zuu hakkında peşinen maIUmat 
sahibi olmadığınız bir film gör
seniz bu film hakkında düşün• 
med;n iyi veya fena diye bir hü
küm verebilir misiniz? 

E<Ter bu noktayı dikkatle dil-
., v. • 

~ünürseniz, verececrınız cevap 
"hayır olacaktır. Çünkü, bugü-,, . 1 
nün fil"'1 f'~nafı. b1~e, tapon ma 
larmr bizi bu külfetten kurtar· 
mak ~uretile sokabili7orlar. 

o 
LEO OLDU 

Leo öldü. Yirmi yaşında idi. 
Leo Metro • Goldvin - Maycr 
filmlerinin başında gördüğü • 
müz aslandı. Sessiz filmlerde 
iken sadece bağırmak için ağzı: 
nr actığ'ını gördü~ümüz,. s~~~\ 
filmlerle de sesini duyabıldıı;ı-
miz bu a!";lan, sinema tarihine 
gecmiş bir bah~iya_r. aslandı. 
Bahtivar m1? Kı!11bılır?.:. B~l
ki a~ ha'7Ir. BPlkı CT"" o, çollerı -
nin hasrtini çekiyordu . 

o 
CIR YAZ GECESINliJ 

ROVASI 
Sh~k.!spc .. •ın me~hur eseri

ni meshur ,. l.nan re·· c:örü Maks 
R~ynhard filn ! • al~akJa rı;;~: 
guldi' ·. H ~nüz bıtmıye. bu ru
ya,, için şimdiye '·adar "haki
kat,, olarak 15,000,000 frank 
sarf edilmiştir. 

,.. -

MARLE'NIN R EJ 1 SÖR (j N C E 11 AYRILMASll'tA 
KOCA51 MI SEBED OLDU? 

Bütün tanınmış sinema artist 
!erinin hususi hayatlan, neden
se çok kimselerin merakını mu
cip oluyor. Bu artistlerin ya -
kınlarında olanların, eğer dedi
koduya iptilaları da varsa, in -
sanların hususi hayatlarındaki 
olur olmaz mahrem şeyleri ku
laktan kulağa fıslamalarma bir 
şey denmez. Fakat sınırlar ve 
denizler aş1rı insanlar da var ki 
bu meraklarım yenemiyorlar, 
dcdikodüya can atıyorlar • 

En çok çckistirilen kıymetli 
artistler, kendilerini dilin zeh -

rinden kurtarmak için mümkün 
olduğu kadar bir yere çıkmıyor
lar, stüdyo ile evin yolunaan şaş
mıyorlar. Bunların başında Gre
ta Garbo geliyordu, kızcağız 
kenidsini adeta bir kalenin icine 
soktu. Bu sefer onu bırakıp Mar-

kue Dietrich'e savaştılar. Her çe 
virdiğı filmde muvaffakiyetten 

muvaffakiyete koşan Marlene -
nin hususi hayatını öğrenmemek 
olur mu? 
Marlene'in çevirdiği bütün film 
1 . rine Sternberf; rejisö-·lük t.t
miştir. Hatıra şu gelir: Demek 
ki, muvaffakiyetind~ en büyük 
amil odur da, onun için ayrıl -
n.ak ist.!miyo .. Fakat bu kadarı 
.::ihinleri tatmine h.afi velıniyor. 

Son e- ·len haberlere ~kılırsa 
·ternber~ artık db•cn r.ek iLti
yncında imi... ayrılmış, Marlene'· 
in bu sc e Parar.ıount nesa· ·ma 
~evireceö"i iki filme rejisörlük 
etmiyec. ~k. Ne .. u ~zam lıadise 
değil mi? Bütün Amerika gaze
teleri şimdi bununla meçgul o
luyorlar ve düğümü çözmeğe 
uğraşıyorlar. 

Drtada ]UN'f!.'. VLASEK Yalvarışa 
i<.adar Düşen i5ir Kederi Gözlerinde 
Toplamıştır. Sağda. MERL OBER 
KilJ r a /Jııiıas:u Bakıs' _Gibidir 

<. 

MERAKLI KÜÇÜK 
SlrtEMA HABERLERi 

GARRI KUPER: 
AT BiRiNCiSi ! 

Bir cok filmlerde, artistlerin 
tehilkeİi vaziyetlere girdikleri -
ni görürüz. Bu sahneleri ekse-
riya, artistler yerine bir takını 
canbazlar yaparlar. Maksat, ar
tistlerin bir kazaya uğramama
larını temin etmektir. 

"Garri Kuper" in son çevirdi
ği filmde dört nala koşan bir 
attan düşmesi icap ediyordu.Bu 
sahneyi onun yerine bir canba

za yantrrma1t istediler. Fakat o: 
- Ben, dive itiraz etti, ivi a

ta binerim. Binaenalevh rolümü 
tamamen ben yapacağım. 

Ve ata biner binmez derhal 
~~rt nala kalktr ve mükemmel 
. . . .. Düşüş yaptı. 

B 
BAKKAL ZOGORTLEYlNCE 

Art1k moda oldu. "Ek:mekci 
kadın", " Demirhane müdürü'\ 
"Esrarengiz hane" gibi asırlar 
kadar uzak bir zamana ait eser
ler yeniden çevriliyor. 

Busefer de, Mişcl Strogoff'un 
filmini yeniden yapmağa karar 
vermişler. 

Bu işleri hep Fran .... 1zlar vam
yor, zannetmeyiniz. Amerikalı 
lar " Sefiller" i, İngilizler de 
ıcMonte Kristo" yu yeniden çe
viriyorlar. Hayret ediyoruz, ni-
cin Almanlar " Hakimei cihan" 
İtalyanlar da " Malikane kap

lan" ı çevirmiyorlar. 

o 
PAPAZLAR SANSORO 

HiÇiN iFLAS ETTi 
Geçen Hollyyvoodda 450 fim 

yapılmıştı. Bunlardan ancak 
26 sı gayri ahtak1 telakki olun-

ikisi de hiç bir muvaffakiyet ka 
zanamadan ortadan silinmiştir. 
Şu hale göre halkrn beğenme -
diği film adedi on ikiye inmiştir 
ki, sin .macılar da geçen sene 
çevrilen 450 filimden ancak on 
ikisinin gayri ahlaki olduğ'unu 
bu suretle tesbit etmiş oluyor
lar. Çünkü. sinemacılara göre 
filmlcr:.:ı ahlaki olup olmadrğ"r,, 
muvaffak olunup olunnadığı 
sırf umun"' rağbet m!yarile öl
çülebilen bir rr.eseledir. Yoksa 
papaslarm sansürii onlarca a:ı -
cak ikinci derecede eh~ ~uniyet 
lidir. 

Esasen lıu ar 0 k va~ leri bir 
çek filrrJeri isi::ılerinin ifade et 
ti.ği mana delaleti ile kara lis -
teye sokuyorlar. Bunu çakan 
Hollyvood rejisörleri de, gecen 
lerde çevirdikleri yarr açık bir 
filme mevzuu ile hiç münasebeti 
olmıyan bir isim koyarak gös
terdiler ve ha·ftalarca bekledik -
leri h::ılde ıana~1 nr tarafından 
hücume uğramadılar. 

Btınun üzerine sırf bir 
alay olsun diye avni filmin 
ismini (yirmi milyon maşuka) 
koyarak e;österc-lit-ı,.ri zaman 
lnvam,,.t kontu. Fakat halk ta 
papasJarın yavgarac;mrn vns:z 
ve manasrz olduf una hükmet -
me1~te geç kalm~ ;ı. 

Hollivooclcla1d film ·anavii 
esas itibarile de panasLra aMr
racak mali vaziyette de2'lldir. 
Cün1,ü diinvcıııın hic bir verin -
de 2 milyar' dolarlrtc mali bir or
ganizasyon papasfarm eline bı
rakılmaz. 

işin büvüHiiğü hal·kmda b;r 
fikir edine hilmek için a~a~1cla 
ki ra 1<\rnmlara göz gezdirmek 
kafidir. 

Filim sanayii Amerika hüH1-
metine sentvi 100 milyon do
lardan fazla kazanç vergisi ge
tiriyor. Müstahdimin adedi de 

ruuş ve papaslar tarafından hü
cuma maruz kalmıştır. Bununla 
beraber sinemacılara göre bu 
tasnif te doğru değildir. Çünkü 
bu 26 filmden ikisi çok beğenil- 2?~)C::J kişi! Bu mrktarm otuz 
miş on ikisi .)rta bir muvaffaJı:).. 1 bı.."U Holliyvood'da çahşIYor. 
yet kazanmış, 5eriye kala.a • 1 fi 
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~lcrden gelen 
sözlerin kar§ıs na (T. Kö.) bdaefri 
(alameti) konmuştuT. Dunların her 
biri hakkında ım .. :u ile uzma • .1.:ırı
mızın (mütehasa.s) yıızJarını gaze
telere vereceğ'z. 

2 - Yeni konan k:ırş.lıkların i:,·i 
ayırd edilmesi iç. n, ec..reg ne gor<.'!, 
franıızcaları )a% l:n §, ayrıca örnek
ler de ko:ıu muıtur. 

3 - Kökü tü,kçe o!an k 'imcle
rin bugünkü işlcnmiı ve kullanılan 1 
ıek:lleri alınmışt.r: Aslı ek ol:ın ı 
hak, aslı Uı;Uın o an huküm, türkçe 
"çek,. kökund~n gelen şekil gibi. 
Kifayet - Yeteri k 

Örnek: Kifayeti dol:ıyısile ona bu 
vazifeyi verd er - Yt rh.,ı t.o
layısle ona bu ödevı vcrd.lcr. 

Adomi kifayet - Y etmezl:k 
Ornck: Ademi kıfayctı görillJü;,ü 
için i~tcn ç karıldı - Yetmezli.,ı 
görüldilğü için işten çıkarıldı. 

Kif ayctıi, ehliyetli - Y c;tkil 
Ornek: Çok kifayetli bir adam

dı - Çok yctl:il bir adamdı. 
Kafile - Katar, taknn 

Ornek: Muhacirler kafile kafile 
gidiyorlardı - Göçmenler katar 
katar (takım takım) g

0

diyorlardı. 

Kahil - Kırçıl 
Kabin - Baksı, ırkıl, balını, falcı, 
bakıcı 
Kahkari - Ardın ardın, gerisin ge
ri 
Kahr - Kağır (Kırgızca) 

Omek: Kimin kahrına uğradı? 
- Kimin ka"ırına u.,radı? 

Kahraman - Ka[:ırman (Yakutça i
lah anlamına). 
Alp 

Omek: Knhrnman ordıunuz -
Kağırman ordumuz. . 

Kaht - Kıtlık 
Kaır - Dip 

Omek: Kaırı der}'\1 - Denizin di
bi. 
Kaide - Kura) - (Fr.) Regle 

Orne: Her kaidenin müstesnası 
olabilir - Her kuralın ayramı ola
bilir • 

Kaide - Taban - (Fr.) Base 
Kaide - Duraç (Heykel için) -
(Fr.) Picdcstal, socle 
Ka'I olmak - (Bak: razı olmak) 
Kaim - Dik - (Fr.) Perpendicu
laire, vertical 
Kaim - Ayaltta - (Fr.) Debout 
Kaimen - Dikine - (Fr.) Perpen
diculairement, vertioalement. 
Kaimen - Ayakta - (Fr.) Debout, 
etant, levc 
Kaimen (Bak: Amud') - Dikel -
(Fr.) Pcrpendiculairc, vcrtical 
K.iin - Bulunan, olan 

Omek: Aksarayda kain bir bab 
hane - Aksarayda bulunan bir 
ev. 

Kainat - Evren (Bak: Alem), kai
nat (T. Kö.) 
K.ikül - Perçem 
Kalb - Kalb (T. Kö.) 
Kalbetmek - Çevirmek (Bak: Tah
vil, tebdil) 

Ornek: Bakırı altına kalbctn1ek -
Bakırı altına çevirmek. 

Kale -Kale 
Kalem - Kalem (T. Kö.) 
Kalıp - Kalıp 

Ornek: Madenleri iz:abe ett'kten 
sonra kalıba dökerler - Madenle
ri erittikten sonra kalıba dökerler. 

Kamer- Ay 
Kameriye - Çard k 
Senei kameriye - Ayyıl 
Senei tem İye - Günyıl 
Kamet- Boy 
Kameti mevzun sahibi - Taylan 
Kamil - Olgun, cri~kin 

Omek: O, kamil bir insandır -
O, olgun (eri kin) bir insandır. 

K.imilen - Büsbütün, hep b:rden 
Ornek: Borcunu kamilen ödemiş
ti - Borcunu bü bütün ödemişti. 

Kamus - Kamuı 
Kan - Kavnak, ocak 
Kanaat - Kanağat 

Ornek: Kanaatim bu yoldadır -
Kanağatım bu yoldadır. 

Kanal - Ark (Bak: Cetvel ) 
Kani-Kanığ 

Ornek: Kaniim ki siz bu işin üs
tesinden geleceksiniz - Kanığım 
ki aiz bu işin üstesinden gelecek
&iniz. 

Kanun - Kanun 
Kir - lı, kazanç 
Kiruma, kMazınude, - !şanlar, iş
bilen, 
Kirapna, kardan, kiraıiJı. kardide, 
kargüzer - ltbecerir 
Karabet - Hısımlık 

Ornek: Aramızda karabet vardır 
- Aramızda hısımlık vardır. 

Karar - Karar (T. Kö ) 
Omek: Çok konu~:uk, bir karara 
varamadık - Çok konuştuk, bir 
karara var~d.k. 

K"Mha- Yara 
Kari - Ol( •r. 
Kar'b-Y kın 

Ornck: Yu:-e kar"b ıı"tası vardı 
- Yüze ynkın y nlışı o.;ardı. 

K,.riben - Yak nda 
Ornek: Karibcn avdeti memul-
dUr - Yakında danmesi umulur. 

Kar0 bi hak'kat - Hakikatli (Bak: 
hakikat) 
Karin - 1 - -dat-, tlet. 2 - Yakın 
Karin• - lmkanıt 

Omek: Onun ne demelı: istediğ'tni 
~ anoak karine ile anladıtt - Onun 

DİKKATi 

O 1 L T E M 1 Z L E N O 1 l< • 
ÇE, AVIKLANDIKÇA, 
oOşürOŞÜMÜZÜN 
KARGAŞALIGI VE 
1' A R A L T 1 L A R 1 D Ü • 
ZENE GiRER, AV
D 1 N L A ~, 1 R • Ö Z D i L 
SÖZLÜGÜNDEKI 
SÖZLERiN VAYIL· 
MASINA YARDIM 

!
ULUSAL BiR BORÇ
TUR. 

ne d mel: ıstcdıbıni ancak imkanıt 
la an l .. dık. 

K~ n - Kurun, ç."'" - (Fr.) rpoque 
l':.n nb:ı - 1 - I' ent, 2 - (Te!}rih 
m.ın .. ı ter·m koluna bırakılmı='tır.) 
Karye - -:.öy 
K s:ıvct - Tasa (Bak: gussa) 

Ornek: Kasavctten k ndini kurta
ramadı - Tasadan kendini kurta
ramadı. 

K •::m - Ant 
Orn~'c S ze ka emle söylüyorum 
- Size antla soyliıyorum. 

1' c rctmck - I' ısmak, kısaltmak 
Ornek: Sozi.ı bu kadar kasretmek 
anla .lmasına rnilni olur - Sözü 
bu k:ıdar k s .. ltmak anlaşıl~sına 
cng l olur. 

Kasrı ba ar - 1 - Kısa görü, 2 -
(Tıb manası terim koluna bırakılmış
t·r.) 
Kn İr - Bodur, kısa 

Om k: Ka iriı k me - Kısa boy
lu. 

Ka ıt sru - Ull'lk 
Kassam - Bö ucü 
Kasd - Kurma 

Ornek: Kasd ile yapılmış bir iş 
- Kurma ile yapılm bir iş. 

Knsdetmelc - Kurmak 
su;kast - Kıyınıç 
Kn§ane - Kö~k 
KA~lô - Nolaydı 

Ornek: Ka ki oraya gitmeseydi 
- Nolaydı oraya gitmeseydi. 

K t'etmcl< - Kesmek - (Fr.) Cou
per, trancher 

Ornek: Mücadeleyi kat' etmek i
çin - Kavgayı kesmek için. 

Knt'ı al"ka ctm k - Elçekmek, el
yum3k, i'işik kesmek - (Fr.) Cesser 
ses relations, rompe 

Ornek: Sızmle kat'ı alaka ettim 
- s·z'nle ili iğımi kestim. 
Bu i •en kat'ı amca ettim - Bu 
işten elçcktim. 

Kat'ı mesafe - Yol alma - (Fr.) 
Parcourir les distances 
Knt'ı merahil - ilerleme, yo!dünne 

Ornek: Yavaş yavaş kat'ı mesafe 
ed bildi - Yava~ yavaı ilerliye
bildi. 

Kuttaı tarık - Yolkesen 
Kat'i - Kesin 

Omek: Kat'i olarak size söyliyo
rum - Kesin olarak size söyliyo
rum. 

Kat'iyyen - Aıla, üzlces, cuda 
Ornek: Kat'iyyen izin veremem -
Uzkes (asla) izin veremem. 

Kat'i! ş .. ıinnck - Keıınleıtinnek 
(B :: hak.kat) 

Ornek: Yevmi hareketini henüz 
k:ıt'ılcştıremedi - Hareket guni.ı
nü henuz kesinleştiremedi. 

Katl - Olüt 
Ornck: Onun katli herkesin yü
reğinde derin bir acı bıral.."11 -
Onurı ölütü herkesin yüreğinde 
derın bir acı bıraktı. 

Katletmek - Oldünnck 
Ornck: Katledildiği vakit yanında 
k mse yoktu - Oldı.iruldiıgü va
kit yanında kimse yoktu. 

K:ıt'I - Olütçü, öldJre~ kanlı 
Omek: l - Katilini bulamadı-
lar - Oliıtcüsuni.ı bulamad lar. 
2 - Onun katili .... dır - Onun 
öldüreni ... dır. 

Ka:.ı.İam - Kmm 
Katre - Damla 

Ornek: Su musluktan k:ıtre kat
re ak yordu - Su musluktan dam
la damla akıyordu. 

Kavi - Kuvvctr .zorlu 
Ornck: Kavi bir irade - Kuvvet
li bir ird". 

Knvim (millet anlamına) - Uluı 
Ornek: Cemiyeti nkvam - Ulus
lar sosyet si. 

Kavs - Kavia (Kavus - Kemer: 
Radloff II) 
Kay - Kusu 
Kayh - irin 
Kaym. kmn (askerli! te) - Yarbay 
Kayd - 6a'i- - (Fr.) Lien, rescrve, 
entrave 
Kayd (E-ak: ihtimam) - Kayıd -
(Fr.) Soin, souci. a iduite 

Ornek: Knyıd .. ız bir adam - Ka
yd ız bir adam. 

Kayd - Yazma. geç:irme - ( Fr.) 
ln cr"pt'on, enrcgistrcment 

Orn k: Bu isimi rin deftere kayd 
bitm di - Bu isimlerin deftere 
geçirme i bitmedi. 

Kaza - Kaza (aslı: loda) 
Omek: Buyuk bir kaza geçirdi -
Büyiık bir kaza geçirdi. 

Kaza - ilçe 
Ornek: Karacabey kazası - Ka· 

1 
racabey ilçesi. 

Vıl~yct - il 
1 Ornel,: lzmir vil:iycti - Izmir i

li. 
Nahiye - Kamun 

Ornek: Bu kazada üç nahiye var
d r - Bu ilçede üç kamun vardır. 

Vali - ilbay 
Ornek: Adana .. ·alisi - Adana il
bayi. 

Knymakam - İlçebay. 
Ö:-nek : Haymana kaymakamı -
aH mana lı:ebayı. 
Nnhiye mi.ıJurü - Kamunbay 
M""fcttişlik - lspekterlik. 
Miıfetfş - lspckter 
MüfetJti~i umumil.k - Genel lspck
terrk 
Teftiş - Teftiş (T. Kö.) 
Kaz:b - Yalan, ynlancı, aldaç 
Kizb-Yalan 

Kebed - KnraciC'et". 
Kebir - Büyül 

Keder - KcdCT (T. Kö.) 
Kcenne - Sanki, sanırsın ki 
Kefalet - Kefili k 
Kefalet akçaıı - Tutak . • 

Ornck: Bu işi deruhte etmek ıstı
yenlcr % ı O derecesinde kefalet 

akçası yatırmalıdır -Bu işi üs-
tüne almak istiyenlcr % 10 dere
cesinde tutak yatırmalıdır. 

Kefil - Kefil (T. Kö.) 
Kcfnret - Annma 
Kcfflyed etmek - Elçekmek, çekil
mek 

Ornek: Bir kaç defa pey vurduk
tan sonra keffiyed ederek rakibi
ne bıraktı - Birkaç kere pey vur
duktan sonra elçekerek (çekile
rek) işi hasmına bıraktı. 

Kehf - Kovuk, mağara 
K hkeşan - Gokdere, yola 
Keıal (Bak: Hüzün) - Usanç 
Kelime - Kelime (T. Kö.) 
Kem - Kötü, az 

Ornek: Kem söz, kem akça sahi
binindir - Kötü söz, kötü akça 
ıssınındır. 

Kemakan - Eıkiıi gibi, olduğu gibi 
Ornek: Kemakan makamında ib
kası - Eskisi gibi orununda bıra
kılması. 

Kemcnd - Boğuluk 
Kemin - Pusu 
Kemiyet - Nicelik, kemiyet (T. 
Kö.) 
Keyfiyet - Nitelik. 
Kö.) 

keyfiyet (T. 

Kenar - Kenar (T. Kö.) 
Kerem - Kayra 
Keremkir - Selek 
Kerhen - htemiyerek. sönülıü:ı.. 
tikıinerelc 
Tav'an - Istiyercll, gönülden 
Tav'an ve kerhen - ister istemez, 
istiyerek istemiyerek .. 

Ornek: Tav'an ve kerhen bu ışı 
behemehal ifa etmelisiniz diye 
verilen emre nazaran - latiye· 
rek istemiyerek bu iti ne olursa 
olsun yapmalmınız diye verilen em
re göre. 

Kerih - iğrenç, tikıindirid 
Kerime - Kız 
Kerre - Kere 
Kesafet - Sıklık. koyuluk 
Kesif - Sık, koyu. 

Omek: ı - Kesif bir orman -
Sık bir orman, 2 - Kesif gölge· 
lerle me&tur bir yol - Koyu göl· 
gelerle örtülü bir yol. 

T ckaıüf etmek - Sıklapnak. toplan
mak. 
Teksif etme4c - Sıklaştmnak, ko-

yulatbrmak, toplamak. 
Kesad - Sürümsüzlük, durgunluk 
Kes~tmek - Edinmek. kazanmak 
Kesbi nezaket etmek - Nazikleşmek 
Kesbi ıükunet etmek - Sakinlet
mck 
Kcıbi suubet etmek - Zorlapnak, 
güçle,mck 
Kisb- Edinç 
Kisbükir - it güç, kazanç 
Kiıbi - Ed'nıel 

Omek: lnsanlann bazısında fıtri 
olan mewhibi tabiat baz:ılannda da 
ancak kisbi olarak tezahür eder -
lnsanların kimisinde doğunsal o
lan türem vergileri, kimisinde de 
edinscl oljlrak görünür. 

Kesir - Kesir (kesmekten ) 
Kesrelmek - Kırmak 

Ornek: Kimsenin hatırını kesret
mek istemem - Kimsenin hatırını 
kırır.ak istemem. 

Dün Kadın 1 ar Bu Top 1 ea nt ı ıa rı n aa: .. TLu:_.9; ;,~ Sulh Bir Edebıy-ıı:ıu. 
De~ildir, Kendisile Gurur Ouydu~umuz Bir H'~ıKattir .. ,, Dediler 

Dün Akşamki 
Miting 

Miting Ç o I< Heyecanh 
Başladı, Şiddetli S u 1 h 

istekleri ile Bitti 
Mlle. Rosa Manus ve Seniha 

Rauf'un başkanlığı altında Ar
sıulusal Kadınlar Birliği tarafın
dan tertip edilen miting dün ak
şam saat 17.30 da Üniversite 
konferans salonunda yapıldı. 

Kongrenin bir cok üyeleri ile 
Istanbulun ileri gelen kadınları, 
Universite kız \e erkek talebesi 
mitinge gelmislerdi. 

Salon vaktinden önce doldu. 
Saat ı 7 .30 da Arsıulusal Kadın
lar Birli~i fahri başkanı Mrs. 
Carrie Chapman Catt'm Ameri
kadan gönderdiği mitingi se -
Himlıyan mektubu okundu ve 
alkışlandı. 

Bundan sonra Seniha Rauf 
kürsüye geldi. Birliğin yaptığı 
işlerden ve kadmlarm sulh me -
selesindeki hayırlı hizmetlerin -
den bahsetti. 

Daha sonra, Alyansın sulh 
komisyonu reisi Amerikalı Jo
sephine Schain söz alarak. 
dünya sulhü meselesinden daha 
esaslı hiç bir mesele olmadığını 
söyledi, Kadınlar Birliği sulh 
komisyonunun mütekabil emni
yet. ihtilafların hakeme hava -
lesi, cemıyeti akvam, silahla -
rm tahdidi, ve arsıulusal müda
hale işlerile meşgul olduğunu 

anlattı. 
Bayan Roosvelt'in telgrafı 
Bu nutuktan sonra, Ameri -

kadarı Madam Roosvelt'in, 
kongrenin istanbulda toplan
ması münasebetile, çektiği şu 

telgraf okundu : 
"Arsıulusal Kadın Birliğin -

den, Türk kadınlarının elde et
tikleri siyasi ve medeni haklar -
dan dolayı yolladığım telgrafı 
kendilerine bildirmenizi rica e
derim .Onlan gazetelerin, bize 
kadar ulaştırdı~ı büyük muvaf-

. fakiyetlerinden dolayı tebrik e
derken, kongreye iştirak etmiş 
ve memleketlerinde seçmek 

Saylav Mihri Pekta§ söylevini 
vcrıyor 

hakkını kazanmış olan kadınla
rı da unutmuyor ve kendilerini 
de tebrik ediyorum.,, 

" Evli Kadınlara Ç lı 
Hakkı Verilmelid 
BAŞKANIN BiR ŞiKAYETi : "Yazık ki Paraya 

Dokunan Toplantllar da Azadan Kimse Bulunmıyor!,, 
Arsıulusal Kııdınlar Birliği kon. 

gret<İ diin sabah saat 10 da Fransız 
murRhhaıu Mı-.lo.lerre - Sellier'nin 
bo.şkanlığı altında toplandı. Celse 
açılır açılmaz Emilie Goıard muh· 
telıf memleketıerdea kongreye ge· 
len tebrik telgraflarını okudu. 

Bu telgraflar ol<unduktan sonra, 
ba~kan Malaterre-Sellier At•ürk'e 
kongre namına çekılen telgrafa 
gelen karşılığı okuya'-:ftğmı söyle • 
di. Murahhaslar ayaga kalkarak 
Atatürk'ün telgrafını ıaygı ile din
lediler. 

AtatUrk'ün telgrafı 
«Kadınlara rey hakkı temini için 

toplanan Arsıulusal Kadınlar Bir • 
liği 12 inci kongresine 

Yıldız - lstanbul 
«Bana yollamıı olduğunuz cemİ· 

lekôr söz.ler için •İze teıekkür etle
rim. Siyasa ve içtimai haldann ka· 
dın tarafından istimalinin, beıerı • 
yetin saadeti ve prestiji noktai na
zarından elzem olduğuna eminim. 
Kongre mesaisinin feyizli neticele
re ulapna:sını dilerim.• 

KAMAL ATATURK 
Telgraf okununca fiddetli bir al

kı§ tufanı koptu. 

iktisadi meseleler, kadın 
Ruznamede iktısadi meaeleler 

karıııında kadının vaziyeti meaele 
si vardı. Bu meselede arsıulusal 
mesai bürosu müdür muavini Mau
rette'e ıöz verildi. Ve Maurette 
söylediği uzun bir nutukta iktıaa· 
di meseleler tabirini çok fl. .'1llÜ 
bulduğunu söyledi ve iktısadi 
buhran kar§ısında kadının vaziye
tini tetkik ederek uzun beyanatta 
bulunarak dedi ki: 

- Reami kt•tistildere s&-e bir 
çok memleketlerde iısiz kadmlar, 
İ§sizlerin ancak yüzde 15 veya 16 
sını teşkil ediyor. Evli kadına da 
çalı~a hakkı verilmesine dair o -
lan teklife gelince, arsıulusal me
sai bürosu bu meselede sizinle ay• 
ni fikirdedir. Buaün çalııan kadın· 
ların yüzde otuzunu evli kadınlar 
teıkil ediyor. lktısadi buhranı kıs
men olsun lıafifletmek için kadına 
da çalı§ma hakkı verilmelidir. Bu 
sayede her memlekette halkın sa
tın alma kuvveti artacaktır.,, 

Kadının vazifesi evidir 
Söz aJnn Fransız murahhas be • 

yeti baıkanı Bruıucbvicı Fransada 
işsiz kalan kadınların vaziyetin -
den bahıetti ve erkeklere ıu tarizi 
fırlattı: 

- Kadınlann en büyük düpna
nı, guya kadınlara hürmet ederek 
onların evlerinde kalmalannı isti
yenlerdir: Kadının en büyük vazi
feıi evindedir. Fakat unutmamalı
dır ki kadın eğer çalıımak istiyor
sa, bu, kendi zevki için değildir. 
Bu, sırf muhtaç olduğu içindir. Şu 
halde muhtaç olan kadına, evli ol
sun olmasın çahıma hakkı veril • 
melidir. 

Bundan sonra evli kadınlara da 
çah§JDa ha:ilu verilmeıini iıtiyen 

ve iktıaadi meseleler karıısmda ka 
dının vaziyetini izah eden karar 
sureti reye kondu. Ve bazı müza
kerelerden sonra ittifakla kabul e
dıldi. 

Kon1_, len ve söz söyliyen na
tiplcrden görünüşler 

ÖAleden sonra 
Celse saat 14.30 da Arsıulusal 

Kadınlar Birl' ği ikinci başkanı Ro
sa Manus'ün başkanlığında toplan
dı. Ruznamede Arsıulusal Kadın -
lar Birliğinin mali vaziyeti hak -
kındaki raporun müznkerc i, birli
ğin atisi meselesi vardı. 

Mali vaziyet hakkındaki rapor 
reye konarak aynen kabul edildi. 

Murahhasların teberruu 
Murahhaslara Arsıuluıal Kadın· 

lar Birliğine yapacaklan ta 1ıhüda· 
tı yazmak için matbu kô.ğıtlar da
ğıtılmııtı. Türk murahha&larından 
Nebahet Hnmit şahsı namına sene
de altı lira, iki lre.n murahhası o
nar lira, dinleyicilerden b·r Türk 
bayanı da bir lira tebernı ediyor • 

lardı. Difer murahha 1arın yap
tıkları teberrular al~landıktan 

sonra kongre bati anı Corbett Aah· • 
by arııulusaf birr • · n mali vazi
yetini anlat.rnıı ve par sızlık yÜ -
zünden propaganda seyahatleri 
yapılnmadı • ını soyliyerck yardım
cı teşkilj,tların yardımlarını iste • 
miştir. 

1500 Zabitin Cie(jit Resmi 

Milletler Cemiyeti resmi mu
rahhası Prenses Ratzivill nutku
na başlarken: 

Kongre baıkanı, haziran ayında 
Cenevrede toplanacak arsıulusal 
meıai konıresine verilmek üzere 
bir teklif ortaya attı. Bu teklifte 
evli kadınlara da müıavi çalııma 
hakkı verilmesi için mesai büroıu
nun yardnnı isteniyordu. Bu da itti
fakla kabul edılc.. \kten sonra celse 
aaat 13 te tatil edildi. 

Bundan sonra başkan Rosa Ma
nus gelecek kongrenin Hind &tan
da toplanması temennis"nde bu • 
lunmuı ve kongrenin bu celae in • 
de Arsıulusal Kadınlar s·rli •'nin 
mali vaziyeti müzaker~ ed

0

ld'ği 

halde pek az azanın müzaker ye 
iştirak etmesinden §İkayette bulun 
mu~tur. 

Bu yıl ihtiyat zabit mektebin
den 1500 talebe çtkmıştır. Mek
tebi bitiren genç zabitler, bugün 
Taksim Cümhuriyet abidesine 
çelenk koyacaklardır. 

Vergiler Gelecek Ylla 
Bırakılmıyacak 

1934 mali yılmın son ayı olduğun 
dan btanbul Maliye vergi şubeleri
ne gerekli bir yayım yapılmıştır. 
Buna göre bu ayın sonuna kadar, 
bu yıl için ynzılan vergiler tama· 
men alınacak, öteki seneye vergi ge 
ç'rilmiyecektir. Maliye vergi alım 
şubeleri ayın son ıünü ak§amı geç 
vakte kadar açık bulunacaktır. Ver 
gi alımının bu yıl ıonunda yüzde 
doksan niıbetinde olacağı ve 22 
milyon lira tutacağı umulmakta
dır, 

- Bana müşkül bir vazife ve
rildi. Etrafımızda. karısıklıklar, ledi ve nutkunu : 
ihtilfıller devam eder, harp teh- -· Bizde sulh, ~r edebiyat 
likeleri kendini gösterirken, değildir. Kendisile gurur duyu
sulhten nası 1 bahsedilebilir ? lan bir hakikattir.,, sözlerile bi-
dedikten sonra : tirdi. 

- Avrupa öyle bir dönüm ye- Bu arada Ingiliz parlamento-
rine geldi ki, bu yol, ya savasa, su kadın azasındnn Ladi Astor, 
ya harbe çıkacaktır, sözlerini i- programda olm~ ' ğı halde kür -
lavc etti. 1 süye geldi ve Türk kadını hak-

Seyhan Saylavı Esma Nay kında duyduğu hayranlıktan, 
man, c;ok güzel bir frans1zca ile: Türkiyede gördüğü yüksek ko-

- On altı sene var ki, Büyük nukseverlikten uzun uzadıya 
harp eitti. Fakat insanlar, hele bahsederek alkışlandı. 
bugün Avrupa'da yaşayan insan Bundan sonra, profesör Dr. 
lar, altı gün, rahat yüzü görme- Akil Muhtar, söz aldı ve dünya
diler!,, mn umumi vaziyetini kendi mes 

Diye başlayan bir nutuk söy- leği noktasından teşrih etti. 

Daha sonra, kra kcr.n'tesine ~ 
çilecek azanın inti bı m e e i bu
günkü cel eye bırakıl r k to l n
hya nihayet verılm'~tir. 

ISTANBULDA HAVA 
Sıfıı hararet derce 'ne ve deniz 

sevyesine inc1ir imiş b ro etr~ bu sa
bah saat 7 de 765, 14 t 64, h ra
ret derecesi saat 7 de 10, 14 te J 5. 
En yukarı hararet 17, en a "ı 7. 
Rüzgar poyrazd n c mi tir. En yu
karı sürati saniyede 7 metreye ~ık· 
mıştır. 



13 1920 Ttlrk Ulusunun ta-
rihinde yepyeni bir dönüm ve doğum 
günüdür. Bu gı.imin Turk kur.Ulu§ 
ve devrim tarihinde alclzğı engin ye
ri artık kavramayan kalmanuş olsa 
gerektir. Ancak bu günün d\!ğeri hak
kında ne kadar söylense, ne kadar ya
zılsa ve ne dek tekrarlansa yer:dir ... 
Çünkü bunlar, bilenler için değil, çok 
azalmıt olmasını dilediğimiz bilme • 
yenler içindir ... Hele Türk çocuklan 
iç'ndir ... Biz bu inanladu ki bu satır• 
lan yazıyoruz .•• 

Son asırlann kötü tutumu ve sakat 
güdemi yüzünden, günden güne ar
tan bir dütüklük ve dü .. künlükle ko
lu, kanadı budanmı§, içinden çü~ü
müt olan Osman!ı imparatorluğu, ha
yatının ıon deminde, büyük savaşa 
da sokuldu ve son gücünü de orada 
tilkettikten ıonra, yenilen kümede 
kalmak bahtsızlığına uğradı. 

flo:ıdros'taki imza 
(Mondros) andla~mau gibi bayın 

bir kölemenlik kanıruu imzaladı. 
itte o andan batlıyarak Türk ülke

aiJUı gökleri b:rdenbire o kadar ka· 
rarmağa ba§ladı ki, çöken imparator
luğun altında asırlarca onun özü ve 
temeli olan Türk ulusunun varlığı da 
o karanl·ğın içinde görün!Ilez oldu. 
En aklı erer sanılanlarımız bile, k~r
tuluı çaresini yabancı yardımına s~
i nma.kta, yani kölelikte gördü. b.ı· 
ınisi de, yer yer erk'nlik ('stiklal) 
ve kurtuluı çareleri düşünerek dağı· 
nıklığa, parçalanmağa doğru gitti. 

Ulkemhin ıhayat yollan, yaıama 
kaynaklan düımanlann eline geçti. 
Türk yurdu ;epeçevre aanldı. Or· 

Nctekim bu kez de Ö}le o' 1u. 
Türk ulusu, böyle cş ... ı..: Qir feı.ı et 
~rurumunun kenar.na gele! "i an ·a, 
t.'usa! cner'is'n'n, ul s-ıl er?:h n b'r 
ö ·neğini bağrından çıkarc1ı, ortaya at-
tı. 

19 11.'Iayıs 1919 da (S:ı.msun) açı· 
!:an ATATU.!K, 28 !.fay1:::ta: (Lav
a) dan yazıp yaptı~ı i:k yayın:ı i e 

'fürk ulusuna icinde bulunduğu l·or-
1. nçluğun ergİI;Ii; 'ni göst r ·i. B n
e an, kurtuluş Çin yal, IZ k~ndi c0:e
n'ne (azim), kendi erem ve erk ne 
(irade ve kudretine) güvenmeL.tcn 
ba ka çare olmadı~ını anlattı ... 

29 Mayıata: Kolordulara verdi~i u
zun bir direk.ifte, iı:;inde bulundt gu
muz zorlukları yenclı:lmek iç n, en 
\;ütü ihtimalleri b:rcr birer gözden ge
çirerek, herbirine kLır§ı ayrı a: 1, r:e 
yolda ve hana-i aTaç' cır ( vasıta.~l') .a 
hareket edilmesi gerek olduğunu bJ
dirdi. -

Artık, Wkenin her yerinde yer yer 
mitingler yapılmağa, ulusal k.ırum -
lar kurulmağa başladı. 29 Mayısta 
(Ayvalık) a çıkan bir düşman kolu
na karşz, o sırada Ayvalık çevresinde 
Ali Çetin Kayanın emrindeki 172 in
ci alay ateş açtı; ATATURK.Uı! bu
yurdukları gibı, uluul uğra;ı.ı L.k 
kıvılcımı tutugtu.n:ümuı oldu.· 

Ancak, it bu rengi alınca, ulusal 
uğragçıların karşısına beklenilmeyen 
ikinci bir düşman daha dikildi: Son 
haym Osmanlı Pa<l~şahı ve onun ta· 
raflıları ... 

Saray ve onun hükumeti, ilk iş ola
rak ATA TURKU lstanbula çağırdı .. 
ATA TURI~ lstınbula gelmedı. A
masyaya gitti .. Oradan 21-22 Hazi
ran gecesi, bütün Türk ulusuna Ü• 
çüncü bir yayım daha yaptı. Onda da, 
"Uluıun erkinliiini (iatikl.ilini) gene 
ulusun dölen (azim) ve karan koarta· 
racajmı"; "Ulusun bal:ni, dunmmnu 
dütünmek Ye ukaıun haklı aeıini bü
tün acuına itittinnck içm her türlü 
baskı ve kontroldan uzak ulusal bir 
lrunrlun varlığı gen.k bulunduğunu" 
"Ana.dolunun en güvenli bir yeri olan 
(Sivas) da ulusal bir kurukaym top
lanması kararlaıtınlmıt oldujunu", 
"O.ütün vhayetlerden ulUIUD güveni· 
ne erm'.t üçer aaylavın hemen yola çı· 
kanlmaaı gerek lnılunclufuma", "c!o
iu vilayetleri iç.in 10 Temmuzda <ı:~ 
zunım) da bir kurultay toplanacagı· 
m" "o vakite kadar öteki kurultay 
ü~!eri de Siva.ta toplana~rler~ 
Erzurum kurultaymıp üyelen de .~ Sı
va• Genel kurukayı) na g nnek uze- 1 
re hareket eclecek~erini,, bildirdi. 

1 

Erzurum -Sivas kongreleri 
lşte, bizce, gerek (Er~urum), ge

rek (Sivas) kurultaylan ile Ankara • 
da (Türkiye Büyük Ulus Kamutayı) 
nın temellerini ATA'fl!R~ daha Zl-
22 Haziran 1919 gecesı. Turk ulusu
na yaptığı bu yayım ile kurdu. Bun
dan aonraki iıler, her bu genel ta~
nrun gerçeklenmesi için yapılmıı ug-
raılar ve aavatlardır. 

ATATURK, bu üçilncU ya~ını 

23 Niaanı, Türki)lenİn krmıluf 116 kurlalapına getiren Siva. 
kongrainde AT ATVRK 

~(uruluş 
• 

rı 
am:ık üzere 

, ı 3 '".ı. emmuz<'a o
rnt:::.' ri ark:ıda~1 :ı.rı-

n · "'..rını, ya' nız 

ve lı::r ha ' ... b:.ı yurd çocuklarından bi 
rin.'.n o··~n :ı a· ! ıası ve atı'acrk ola
n:n t!a bu~ü l.tü duruş ve c'd:.in kcn
d: · nden isted' ~ i. öJcvı bnş rabiiir ya

ra:.l 1-ş~a bulunması ı;crc.k bulundu~u- 23 Ni.an 1920 de: Türkiye Büyük Millet MeclisiAnkarada açılıyor. 
nu" ışıttı. 

ATA TU" K, inanlı, cfölenli, dev • 1 sarlamzş. kararını vermit ve 29 Ma
rimci ve öke bir adamda bulunması yısta Kolordularına da emrini ulaş

gerek olan yüksek ve derin özgüllük- tırmış olduğu için bunlara karşı h ç 
lcri (hassa) özle tiren bu deyişinden tınmadı ... O anda ulusun bir ferdi o
sonra bütün arkndaşlan, kendisinin }arak uğraıma devam etmeğe ba~ladı. 
baş olmasına karar verdiler ... Bu ka- Valilere ve Kolordu komutanlarına 

rardan sonra 21 Temmuzda Erzurum btanbul hükumetinin bildirdiklerine 
Kurulta:• toplandı. verecekleri karşılıkların öme~ini bil-

Ameri' an mandası! 
ŞIMl)I BiR T ABLOCUK ÇiZE

LiM: 
B.r yandan Erzurum kurultayı de-

Büyük Millet Mecliainin açıldığı 
gün Atatürk M ecliae giriyor 

vam ediyor; bir yandan aylardanberi 
süregelen Amerika Mandası taraflı
lanrun propagandası Erzurumda da 
ATATURK'ün batına üşil§üyor. 

Ote yandan ise Anadolu karışıklık 
ve l\zı ç•kardığmı ve hükfımetin em
rini dinlemediğini ileri sürerek lstan
bul hükumetince kend sine işten el 
çek.irildiğini ve yakalanıp Istanbula 
getirilmesi için bütün valilere ~e Ko
lordu komutanlarına em;r verildiği 

haberleri yağmağa başlıyor ... 

Ancak, o bütün bunları, bu gibi o
lağanlan, hep önceden daha (Havza) 
da iken hesaba katmış ve her türeye
bilecek salrtmşa ve engele karşı ne 
yolda hareket edeceğini önceden ta· 

cı:rcli. 

Erzurum ~ltayn:u bitirdi. . Si -
vH genel kurultayına Uye ıeçilenlcrin 
tNıgında olarak Sivaaa hareket etti .• 

2 E!rliilde Sivasa halkın çoşkunlu
ğu içinde vardı. 

BiR TABLOCUK DAHA ÇiZE· 
LIM: 

4 Eylülde Sivas genel kurultayını 
açtı .. Burada daha çetin engellere ve 
zorluklara uğradı. Bir taraftan, o va
kit en güvend"ği arkadaşlarına varın
caya kadar hemen herkes bütiin rüç
lerile gene Amerika manda1tndan baı
ka kurtuJuı çareıi kalmadıiı kanaati
n; ileri ıürmefe batladrlar •• 

Bir taTaltan (Eikifeh:r), (Al 
Yon) daki düf1?1an mkerlerinin 
~oğaltılmal~ta olduğu, (Kasta. 

, -onu), ( Arlmra), (r~onya) va
'i'erinin lstan!Jul hü'~met!nin 
~irlerini dinleme~e ba~ladık -
'arı, (Malatya) oe (E1a--.:z) çev· 
resimle bfr ta!:ım f{ürt Bavlan
ıun bir ( K ü r J i • t a n) kur • 
rıak c.da{Jiyle a 1 d a f ı 1 a r a h 
I n g i 1 i z 1 e r 1 e el bir'U:i 
wı"tı'·'an, b-ınlar· ln,:r'l:z 
l"fS'1 er'le fı:r!i'·te S ırul -
ta,,ını da :rıt111ak ii·ere ·re'-et 
etti':!eri h.-.~'eri b1ri:,iri ardın
ca yczğmağa baş'adı • 

Bu tablo önünde çok daşün • 
meli: 

Tek bir insan d5leninin (az. 
m · nin), bu kadar karıtık, bu ka
dar sanıcı ve bu derece aylan 
hadiseler önünde bir an bile gev 
tememesi, imilmemesi için, o 
dö!en:n, aıil Türk ulusunun ö • 
zel ve ulusal döleninin eksiksiz 
bir ömeği olması gerektir. 

Bu eluikıiz ömek te o zaman 
ancak AT ATO RK olab 'lirdi. 

ATA TURK, bu karmakar·sık du
rum ortasında. bir yandan l:~•rultay 
arkadaşlarına daha Amasyada ilt"n 
yaT>tığı yayı'T!d1 ulıısa bilrlirc'lif:i gibi: 
"IT'u~·1n erk'nli'iini fist'k!:"Jini) an • 
u.k uhuun döl~n ve karan kurtara . 
caktır" düsturunu aşılamakta devam 
etti. 

Bir yandan da, bütün kuşkulu va· 
lileri değiıtirmek, (Malatya) daki hl-

• 

-Tarihi resim koleksiyonlanmızdan-

diseleri bastırmak için kendilerine gü
vendiği küçük, orta ve t üyük komu
tanlara emirler verdi... Bu emirlerle 
Receb Zühtüyü de Malatya yönüne 
yolladı .. Verdiği bütün emirler yeri
ne getirildi. Sivas kurultayı bitirildi. 
(12 Eylül) ve bu kurultayda, Cümhu 
riyet Halk Partisinin azası olan (Ana 
dolu ve Rumeli Haklar kurumu birle
şiti) kuruldu .. Eöylcce parçalanma
ğa doğru giden. fikirler, dilekler bir 
araya toplandı ve bir amaca yönetil
di.. 

Şu kadar ki Sivas kurultayı biti
minden sonra 20 llkteşrine kadar ge· 
çen 5 hafta, Ferid hükumeti ile bo -
ğuımakla geçti. Bu uğraşın sonun
da, Ferid hükumeti dü~tü, yerine Ge
neral Ali Rıza hükiimeti ldi. Son 
Osmanlı Saylav kurulu için seçim 

kadar kanşık ve bu !tadar bulaşık idL 
Şu kadar ki: 

Hiç bir koı ku ve zorluk önünde göz 
kırpmayan o büyük insan ve o b:.ıyük 
Türk çocuğu, 19 Martta, bi:tı.in acu• 
Da bir bildirik yaptı; onda, (Ar.kara• 
da Usnomal (fevkalade) yetkiliği (sa• 
lahiyeti) olan bır ulus kamut.ıyı kur• 
rrıak, Ult sal eğemenliği bı.ı erkin 
(müstak'l) ve özgen (hür) kıımmay-
d:ı toplamak ve göstermek kararında 
olduğunu bıldi di .. ve saylav ~l-<:ıoi
nı emrett" ... Böylece clüşmanlarm 16 
l\Iart baskınını 19 Mart pususuna 
ıı;.rattı ... 

ATA TURK'ün bu bildiriği ile yeni 
der, seçtirdi ı saylavlar 22 Nısanda 
Ankarada toplandılar. 

Ne şaşılacak bir raslayrı ki, 1 
Ayni gün o zamanki dış dü~man • 

knmız da, lstanbul hükilmet'ni SeVI' 
konferansına çağırmış bulunuyorlar • 

K AR..A_.....__ ~-O E N l Z 

23 Niaan 1920 olmasayciı Türkiye (Sevr) in ,izdiği 
İşte bu Türkiye olacaktı ••• 

yapıldı. ve lstanbulda toplandı. 
Ancak düşman ayağı altında bulu

nan lstanbulda bu kurul da çok ya
~amadı ... 

16 Mart 
16 Mart kara günü geldi çattı. Bi

Undiği üzere, o gün Istanbuldaki bü
tün hükfimet binaları düşmanlarca 
tutuldu. Son Osmanlı Saylav kuru • 
lu dağıtıldı. Saylavlardan ele geçen
ler dil§manlarca yakalanıp hapsedildi 
Oüşmanlarımız ve saray çerçevesi, 
bunu yapmakla hazırladıkları Sevr ta
sarını imzalattıracak'onnı, ve bunu 
Anadoluya da onatabileceklerini san
dılar. 

Bu sırada durum, gerçekten çok 
buhranlı idi. Düşmanlara da umııt 
verici idi: lstanbul 16 Mart bidısesi· 
nin ağ·rlığı altında eziliyor, Balıkesir 
ve Bursa v !ayetleri içinde :kincı An
za vur azısı gittikçe azıtıyor ... (Urfa) 
ve (Gaziayıntap) da düşmanlar sal
dırmakta devam ediyor... (lzmır), 
(Aydın), (Manisa) vilayetlerinde dü~ 
manlar gittikçe yayılıyor ve genjşli
yordu .... 

23 Nisan güneşi 
Iıte jurdummun iç ve dış gidişı bu 

dı.. Sanki böyle yaparlarsa Uluııal 
uğrarı gevşetirler sanıyorlardı ... 

ATA TU'1K, Düşman devletlerle 
saray ve Istanbul hiikumetine, ı3 Ni
san 1920 de "i1k Türkiye Büvük Ka
mutayın) ac-.~akla tam vaktinde ve 
yerinde karşılık vermiş oldu. B~ ke
re de düşmanların 22 Nisan baskınını, 
23 Nisan pususuna uğrattı. 
iŞTE O GUN DOGAN .~URK 

ÇOCUGU: 

Bu günkü 23 N' san, Türk ulu
sunun AT ATURKON önderliği 
ile 20 ine· aınn İn11Dlık çerçe
ve i içinde, kendisini yok etmek, 
bütün tarihte bir gün bile elin • 
den alıDJUDamıf olaı erkini iğ· Di 
(ist;Jdil'ni) alarak köle--etmek 
için birleten ıç ve dıt biitün dün
ya dütmanlığını yenerek. veni. 
den kurduğu Türk Cumhuriyet 
ve devriminin doğduğu ve teme 
linin atıldığı günün 15 inci yıl. 
dönümüdür. 

Senin de 15 'nci yıldönümün
dür. Onu unutma. Arı kanlı yü. 
reğinde yaşat ve koru. •• 

Y eşilköy : Ali Rıza EREM 

• 



TARiHTE 
On beşinci asrın ortaları.. !

tal yada Kondotiyeri denilen bir 
avuç asker ortalığa dehşet saçı
yordu. Gittikleri yerleri talan 
ettikleri için, lngiltereden, 
Fransa ayaletlerinden, Alman
ya ve Bohemya şehirlerinden 
macera seven eski askerler 1-
talyaya gelerek Kondotiyeri 
saflarına katılıyorlardı. Sonra 
İtalyanın kırmızı şarabı, iri si
yah gözlü esmer kadınlan bu 
macera düşkünlerinin gözleri -
ne bam başka yeni bir alem a
çıyordu. Kan döktükleri yoktu. 
Kumandanları şövalye Sir 

Jhon Havkvool bu adi çetecilik
trn memnun değildi. Üstüne kı
lıç resmi çekilmiş kan rengi 
b:ıyraklan sallıyarak, talana git 
mek asil kanma ağır geliyordu. 
Onları bu zelil mevkiden kur -
tarmak, mert, civanmert, tam 
mfuıasile asker ruhlu insanların 
başına geçmek istiyordu. 

Fakat zillete metelik venni -
yen zevk ve sefahat düşkünü 
arkadaşları onunla alay ediyor
lardı. 

Bir gün şen yahut züppe m5.
nasma gelen Allegre isminde 
lbir Gaskonyalıyı Sir Robert ile 
münakaşaya memur ettiler. 

.h.llegre kumandanı kandır • 
mağa çalıştı: 

- Zevk var, eğlence var, ka
dın var, şarap var, para var, 
bundan iyi askerlik olur mq' 

Fakat Sir Robert başını sal -
ladı: 

- Insamn başından kılmcın 
heyecanı eksildi mi, askerliğin 
tadı kalır mı? 

Ananesine sadık, askerlik şe
refini her şeyden üstün şövalye 
bu münakaşadan mağlfıp çıkın
ca, ayağa kalktı : 

- Öyle ise ben sizlerden ay
rılıyorum, dedi. Gidip Floran -
salılara hizmet edeceğim. Miz
rağımın keskin çeliğini kahra -
manlık yollarında ışıldataca -
ğnn. 

Bu karardan diğer kumandan 
far haberdar oldular : 

- Seni bırakırız, fakat bir 
gün karşılaşırsak, bize kılıç kul
lanmıyacağına yemin et, dedi -
lcr. 

Sir Robert yola çıktı. Bölük~ 
te şeref ve kahramanlık yolunu, 
talana, şaraba ve kadına tercih 
edenler de peşine düştüler. Bun
ların içinde züppe diye tanınan 
611egre bile vardı. O da atma 
.tizgini takarak İngiliz şöval~e 

• 
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Eğer canını kur -
tarmak istiyorsan 
her akşam Giuli -
vaya yeni bir şar-

GiZLi KALMIŞ BÜYÜ< 
sinin peşine düşmüştü:. 

- Artrk burasının tadı kal • 
madı. Sen nereye gidersen, ben 
de oraya! Diyordu. 

Bir sabah Sir Robert ve dos
tu Allegre'in dolu dizgin girdik
leri Floransa, böyle bir şehirdi. 
!ki şövalye şehrin yeni alem • 
!erine daldılar. 

Fakat Allegre çamaşır de
ğiştirir gibi günde bir kaç kadın 
değiştiriyor; Sir Robert nas;ıl o
lup ta insan kalbinin böyle de
ğişivereceğine şaşıyordu. Çap -
krn arkadaşım bir türlü zaptet
mek kabil olamıyordu. Hem son 
ra on beşinci asırda damarla -
rmda ateş tutuşan delikanlıla
ra da bu, çok görülecek bir şey 
değildi. 

Bir kaç hafta sonra Sir Ro
bert'i Floransa Cüınhuriyeti or
duya aldı. 

Genç şövalye az zamanda 
kendini büyük kumandanlara 
sevdirmişti. Ş~hir o vakitler 
komşuları ile iyi geçiniyordu. 

Bir gün ikisi•kol kola Floran 
sa sokaklarında dolaşırlarken 
bir kuyumcu dükkanı önünde 
durdular. Birdenbire Allagre 
göz kamaştırıcı elmasları seyre 
dalan Sir Robert'in böğrüne bir 
yumruk indirdi: 

- "Allah aşkına Robert şu 
kadına bak 1 dedi. 

Birdenbire başını çeviren Sir 
Robert'in keskin gözleri hayat
ta tahayyül cdemiyeceği ka -
dar güzel bir kadınla karşılaş -
mrştı. Rüzgardan düşen peçe -
sinin saklıyamadığı pembe ren
gile, sim siyah iri gözlerile bu 
kadın emsalsiz güzellikte bir 
şeydi. İnsana bu masum yüzile 
solmadan bir saat evvel açan 
çiçekleri hatırlatıyordu. 

Sir Robert sanki dua ediyor
muş gibi fısıldandı 

- Allahım, bu kadına sahip 
olmak ne büyük bahtiyar Irk! 
Kız bu sözleri işitti ve gü -

lürnsedi. 
Tam bu esnada Allagre onu 

selamlamak için şapkasını çı • 
karacağı sırada kız uzaklaşıver
mişti. lki şövalye biribirine bir 
müddet baka kaldılar. 

Kız artık adımlarım sıklaş -
tırtnı§ sonra koşmağa baş
lamıştı. Biraz sonra da yük
sek bir binanın kapısından gire
rek gözden kayboldu 

!ki asker ne yapacaklarını 
şaşırarak, kızın çıkmasını bek -
lemek i~in sokağın ortasına o -

turdular. 
Uzun ve üzücü saatler geçti. 

Nihayet kız, yanında uzun boy 
lu bir delikanlı ile ayni kapıdan 
dışan çıktı. Arkalarından se -
yisler, atları getirdiler. İkisi de 
bir sıçrayışta atlarına zıplıya -
rak olanca süratle oradan uzak
laştılar. 

Seyislerden birinden güç hal 
ile su malilmatı alabildiler. Bu 
güz~l kız; Roccadura Lordu ~ 
nun kızı Giuliva; yanındaki 
genç te onun kardeşi idi. 

Roccadura dfü;manlarım di -
ri diri yakan zalim derebeyle
rinden biriydi. 

!ki delikanlı bir rüya gör -
müş gibiydiler. Bilhassa kızm 
içlerinden hangisine gülerek il
tifat ettiğini kestiremediklerine 
de üzülüyorlardı. 

Haftalar geçti. Haf tal arca iki 
sinin de ağzından Giuliva'nm 
ismi düşmedi. Fakat Floransa
nin sokaklarım sabahtan aksa
ma kadar gezdikleri halde bir 
daha kıza rast gelmediler. 

Geceleri uykusunu kaybeden 
Sir Robert yatağında kıvrana • 
rak: "-Ne temiz yüzlü; ne gü
zel, ne muhteşem kadın,, diye 
sayıklardı. 

Allegre de ilave ediyordu: 
"Hem de çok zengin!,, 

Bir gün Sir Robert Floransa 
cümhuriyetinden askerlerini top 
layarak Ghibelline lortlarına hü 
cum emrini aldı. Verikn emir 
onları bir daha baş kaldıramı -
yacak şekilde yola getirmekti. 

Hücumu doğrudan doğruya 
Roccadura lorduna karşı yap -
mak hususunda kendisine sa -
rih bir emir verilip verilemedi
ğini kimse kestiremez. Fakat ta 
rih bize ilk hücumun Roccadura 
şatosuna yapıldığım göstermek 
tedir. 

Rohert bu ilk teşebbüsünde 
muvaffakiyetsizliğe uğrama -
mak için son derece dikkatli 
hareket etmeğe mecburdu. Na
sıl bir tabiye kullanarak bu isi 
başaracağını düşüne diişilne ade 
ta kafası işlemez bir hale gel • 
mişti. Tam bu sırada Allegre 
ellerini vurarak şen bir tavırla 
içeriye girdi: 

- ''Buldum; bir harp hilesi 
buldum,, 

Allegre'e inanmak tazrm-
gelse Roccadura şatosunu bir 
şarkı ile zaptetmek mümkün o
lacaktı. Böylece bir ufak fincan 
dolduracak kadar kan dökme • 

• 

iR AŞ 
den yine Kondotiyeriler bir mu 
vaff akiyet kazanacaklardı. Plan 
gayet basitti: Allegre, Giuliva'
ya yeni bir serenad yazacak bu
nu onun penceresi önünde oku
yarak kızın odasına çıkmağa mu 
vaf fak olacak ve bu suretle şa
tonun köprüsünü indirerek ka
pıyı Kondetiyelere açacaktı. 

Bu fikri Sir Robert oldukça 
hayali buldu. Ayni zamanda sev 
diği kıza karşı böyle bir harp 
hilesi kullanılmasını da yiğitli
ğine yediremiyordu. Uzun uzun 
düşündü. Şatoya cepheden hü -
cum etmek pek beyhude bir şey 
di. Muvaffakiyetsizlik yüzde 
yüzdü. Çetin kaya manasına ge
len Roccadura şatosunu zaptet
mek o kadar güç bir işti ki, ne 
olursa olsun Allegre'in planını 
bir kere tecrübe etmek lazım 
geldi. 

Tayin edilen giinde Sir Ro -
bert bölüğünü bir kaç kola ayır
dı. Bunları şehrin ayrı ayrı ka
pılarından kimse tarafından se
zilmeksizin dışarıya yolladı. 
Glıibelline lortlarının bir çok ha 
fiyeleri olduğunu Sir Robert 
pek ala biliyordu. Güneş battı
ğı zaman ayrı ayrı kollarla şe
hirden dışarıya çıkan askerler 
bır yerde buluşarak Roccadur" ' -
ya doğru yola çıktılar. 

Çıktıkları bir dağın tepes: .; 
yaklaşırken, Roccaduramn muh 
teşem gölgesi karşıda belirdi. 
Artık boy ölçüşmek zamanı ge
liyordu. 

Sir Robert sordu: 
- O güzelim sesinle bir şey 

ler yapacağım umuyor musun? 
- " Hay hay? O tebessüm 

benim içindi.,, 
Bunun üzerine askerlerini tek 

kol nizamına koyarak hepsini 
de ayrı ayrı çalıların arkasına 
sakladı. Şatoda hiç aydınlık yok 
tu. Beraherlcrinde getirdikleri 
Floransalr gözcü bile şatomm 
taksimatrm avucunun içi kadar 
iyi bildiği halde Giuliva'nm 
hangi kısımda oturduğunu onla 
ra söyliyemedi. · 

Ay çıktıktan sonra niha r~t .•• 
Şimale bakan pencerelerin bi. 
rinrle bir ısık belirdi. 

Gözcü: " Iste Giuliva'nin o. 
dası,. dedi. ~ 

Bunun üzerine mızrağını bir 
o 

!ki arkadaş gen~ 
kızı gördüler. 

tarafa dayayan A1legre yerden 
mandolinini kaparak: 

"Işte o ışık, beni şöhrete ve 
servete götürecek ışık!,, Dedi ve 
yerinden fırladı. 

Ortahkt:ı kimseler olmadığı
m iyice anlıyan Allegre man
dolininin telleri üzerinde par -
maklarım dolaştırmağa başladı. 

Aradan çok zaman geçme -
den,· üstteki pencere yavaş ya -
vaş yukarı sürüldü. Tatlı bir 
kız sesi serenadcıd:ın kim oldu
ğunu sordu: 

Sir Robert durduğu yerden 
kal;Jini verdiği kızın Allegre'e 
yatak çarşaflarından bir ip ya
parak uzattığını görünce sanki 
başına bir yıldırım inmiş gibi 
sendeledi. Gözleri birdenbire 
yaşardı. Işte Allcgre ipe tır • 
manmış, Giuliva'nın odasına bi 
le çıkmıştı. Pencerede duran ve 
peri masallarındaki kızlan an
dıran Giuliva ince tül elbisesi
nin içi ,~ dayanılacak şey de-

kı söylersin yok -
sa diri diri yakı
lırsın. 

o 
ğildi. Kalçalarından aşağı dö • 
killen uzun saçları dizlerine ka 
dar iniyordu. Bu ne harikulfıde 
bir kadındı! 

Bu manzara karşısında Alleg
re damarlarında kaynıyan Gas
konya kanını kontrol edemedi. 
Asker olduğunu, arkadaşına ta-· 
ahhüt ettiği vazifeyi, her şeyı, 
her şeyi unuttu ve pencereden 
içeriye girdi. 

Aradan uzun bir saat geçti. 
Bu uzun saat içinde Sir Robert 
gözünü bir an bile şatodaki ış:k 
tan ayıramadı. Içi kan ağlıyor
du. Nihayet onu, yalnız eski sı
Iah arkadaşı Allegre'e değil, 
sevdiği kızı bir şarkıya satmış 
demek oluyordu. Aradan iztı .. 
raplı dakikalar geçti. Askerler 
sabırsızlanmağa başladılar. Ni
hayet, kulenin üstünden Rocca
dura askerlerinden birinin gür 
sesi duyuldu: 

"- Lordumuz Roccadura; 
· Kondotiyeri'lerden birinin ya -
kılacağını size söylememi em -
retti.,, 

Cevap alamayınca yine tek
rarladı 

- "Duymadınız mı? Yakı -
yoruz,, diye bağırdı. 

Sir Robert'in kısık sesi duyul
du: 

- Evet, duydum. 
Bu kısa cevabı ancak Alleg

re, Roccadura lordu ve kızı di.1-
ber Giuliva anlıyabilmişlerdi. 

Harp hilesini kullanmağa yd 
tenen Gaskonyah nihayet ya -
kayı ele vermiş, üstelik silah 
arkadaşı Sir Robert'i de kepa
ze etmişti. Asıl harp hilesini 
Roccadura lordunun kızı kullan
mış ve muvaffak olmuştu. Al • 
legre'e verilen ceza şundan iba
retti: 
Eğer her akşam Giuliva için 

yeni aşk türküleri yazmağa mu 
vaffak olursa hayatı ona bağış -
lanacaktı. Yoksa diri diri yaka
('akiardı. Allegre'e verilen bu 
cezayı pencereden şatonun dr • 
şmda bekliyen Sir Robert'e söy 
lemesine müsaade ettiler. Genç 
şövalye şu cevabı verdi: 

- "Kaşki senin yerinde ben 
olsaydım; fakat ne sesim güzel, 
ne de şarkı yazabilecek iktida -
rım var.,, 

Hakikaten ikisinin de vazi
yetleri elimdi. Fakat Allegre'in 
vazifesi daha hoşa gidecek bir 
işti. 

Nihayet beş sene çile doldur
duktan sonra Allegre bir gün 
Rocca<lura lordunun gönlünü 
yaptı, kızını Sir Robert'e verme
si için söz aldı. lki taraf ara -
sında bir sulhtan sonra düğün 
yapıldı. 
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r . .l:ıtı.ror: .. .. j 
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(' n ç: : .. a::ı L.ı:ı • ..!r,: .... 1. ~iriı:e 
r .:;tl.:ı.lu-:-ı. b' .:ı; cLısesı :;ıy.rr.ıı 1 

c .,n b:.ı c:lce L.::ni, be:i cr~~':k, b~ 
~i l:adm o:~n ~rl:~cla~l.ı~mr:ı ya
r na gJtürd:.i. :Ca b r s..irü cü.:c 
ı:.:r arada y~z otuz ye~i ~dlo ç:::· 
I:;yorlar<lı. 

I.fosa v:ızi~::::i:-i r.3rc::ı bir ~:ı
v,,·un iisttinde isk=mbil orni·/cr 
L::-dı. Deni g:.irünce oyunu 'ım1k 
t ı .. r. İçlcrind:n ı.=.cıtya Jfatfcn 
mm.:·:~t verdi : 

- Trupı.ımuzun adı I~~tya t:·u 
pudur. Bütün dünyay~ dola5trk. 
Holandalı elbisesile g~rdü~ü -
nüz kardeşim Greguar'1a yirmi 
senedir artistlik ediyoruz. Ağrr
lığım 23 kilo, boyum doks:ın beş 
t>an tim ctred ir. 

- Büyüme!t i=! ::niyor mu
sunuz? 

- Neye yarar, böyle pek iyi
yim. Yegane arzum bir gün kü
çük bir köy evinde tavuklar, 
tavşanlar, bir geyik, genç bir fil 
beslemek ve istirahate ·uvu~ -
maktrr. 

Greguar trupun cnya:lı c~:. 

Cüce!er kraliçesi ı:.a,, ~:ı 

s:..:ir. Kırk yaşında ve ct.ı.u ...... ~ 
Li~odur. 

- Artistlik hayrıtımda b:ı~ım 
<>n ço:~ çeyler geçti. Bir gün Şi
l:::goda dev gibi bir ad::."111 bize 
nezarete memur etmi~lcrcli. ~u 
~ >m, s::ıhncve girip çıkarken 
tizi s:ıyardı. Dir gün ben, kızlar 
c"c.n hirinin ete;i altma scl:k.n
C:ım. Leni aradı, ar:dı, nihayet 
buldu ama l:ızz-ınlı;ı i..:; saat 
s:.ird~i. 

- :Cteüin altınc1a ra!ıat mıydı ... 
mz? 

- Cok sıcd:tı do - rusu, fakat 
ço'; c ,;lendim. .., j 

Dir<lcnbire bir c. ~~::-:ı peyda ol 
c' ı ve ı:aty:ıyı bir p2~et gibi ko 
L "um .hına c.'ch, r,itti. Ötc':i 
c .. ~cı .... de c!~ıiıldr ..... ~en, i'ç 
c1 

• 'l ~ ovu J· 'd lr d::_ i! .. yal
ı :. k~l 1 Im . .Cu, t _n:ördcn çı -
a _rkcn beni l .rnlıvan Erncstti. 
r .. . . . . il. 1 c-r c . ..>ı.;c:.nı çı :a-:::'l, .tı -

ı .... ı tdcb .... .;i !:ıv'1~ctine r,inniş· 
ti. Yirmi y~:md:ı, yirmi i!:i kilo, 
1.t mr~l, ~eyt::n b:ı::•!lh b:.ı cüce, 
v~·: .ı!:lı b'r L' .li .. rnhyô. I:sa -
~- ı ~ .::n d~nv ... yı dnl:ı --~en bir 
c ': !·r ... ·-nn ':c. .• d' ,i .. tutuldu-
- • - 1. b ı .ı r •. n.yo:ü ı. . . 

- C:ıver.1 z::n l o::-ırn':, ı,.ı 

l · ·: (1 ı . c1erc: ·-t..ı-rm<.::ı 
.. 11 ·--ı ·· ·. r·t · ... .. ır..,· ... r L ! .. . ,.....> ..... '" •" c. .............. . 

r;_:1i t" i c _ _r: c:ı; 
- ~·=:c ı::n ::eye c:;y:cme·'i

t'"11 t'r r ... y söylivcce-im . .C:ı 
L 'vlı;: r,-:ıycm :.oylu bo:.::!u, güzel 
ve b~ni !:CVC!l bir l::.dmla ev!,.n
m:!~tir. /ı ne:!~ ... 

- /'nca':? ... 
- Anc:ııc 1:,..nt',...,~.,sm. -

1 'i \-ter CÜ"~ ols·m. i~ter büyük. 
c-vcze l:~dm çc!:il:niycr. 

o 
[ .' ~ -- . ' '." [ ~: J ;, · ı 

i'·~''-•' \ .J 

. I"-<lrı't rcriri r .. :ıc-rı ta:-ım -: 
... bu 1 day I' ... ..ıl c' c IIcrveJy <.ı • :ıya. • 

meJclc i lr1d:md'l b:r l:ıt~n neş 
· di1·1·atc rctmi:t:r. Eu kı::<ıpta •·•• 

değer ra!d:am1::r v~rdır. Ra;,{: 
kamlnra göre 1933 te dünya bug 
dayının kıymeti 12 milyar altın 
franktı. Halbuki satılan ekmek 
lkıvmetinin vekunu 64 milyar -

1 lı..J ' :ı 
mul.ım \C ; 

bir şölu ti o 1 n du " or r 3 

Role, bu U.i;~ık uzvun gördt: .... J 
büyük içi şöyle anlatıyor: 

Mide ve l.>:ı~ırsak rahntsız' ': 
rmm en değ:şik şekilleri d -
al dilde tesirini gösterir. L ·ı 
r do! tor irin en genı"' tet ;:: 
ahasrdır. Ew'.i ve mc.~ıur Ç 1 

~\\, 
~...,... \\ r-\_\-ı\l· 
;/ \·\"'t\ -; c,'o· 

\\\.,... ~(>\Ü - f. 
~t-'C \\'\\ \)Ü\'\\) 

'\\\ı.~\ \\t\\.,.s \~t\ 

~ vara clayattı ve Jlt~ıdan g.,,il, 
ten sonra ferahladı. 

\)\'C \ r\V..,.t .. ~~\'\ 
~ .,.\~ \)\'\.,. "( \ ~\)~ 
V \)O'J • \\V.&. 
ç,u1' \)~\''' ~"\-J."' Q 
<\\t· · ~~9 ~ Jnmnz. E;;.cr ilyı~ c t"i.!ne dii-

·~s\\'\' "'-::rse, o gün ziyafet vardır. Fj-
ncc L ·I::ı g: · "'r. ~il'· 'l böv

lc bir günü be!·lcriz. IIerl-::e!;in 
r .:na"'IZ bir itihı.t!a u7 ursuzlu-

Aramtzc.1a b:ıtıl i :1---t! · • in:ı
r:_nlarımız ene·· ·. c:.un tutc.r. İn 
sanlar durup durur::en, ' endi1e-
. l . 1 d.. ı.. ...•. 
rıne çc.::: s ıa ar °' ~ ..... 
kaygular ic:ıt etmi~lerdir. 

Hayvanbr kendilerini 1:::- !:ıl 
it''·aear yi.i ••. 1d~n hiç ü:.e. :er 
ni? r.~c- _:..t men.ı. en altında .• 
geçen bir :ir.::ı, 1: ·ndi .. ini 
mechul bir fel.Jketin br ':lcdi~i
ni c:.:~"ndüğii yo!i:tur. Bu yalnız 
bizC:.! c!c;;.il, 1:: ~r JT';r t b')vı"' .. 
/\ı..n<' le iti 1tc-~m rn-::ıivc~i ~e.:il, 
şc'dllerı de'!'>i•1cr. 

Son zamnnfan:a /\ı..vrur"'cl:.l ba 
t l i .. i1·atlc. la .•. :.:cnc".-·1 ~ :-: ... kuv 
vctli bir cerey:ın b:ı.şladı. r.u ce
reyanın b--şmda olanl::ır Eerlin 
de bir klüp b:le yaptılar. I/rüm
ki:n oldu'{u ı~adc. fıza toplıya -
r:': ı.. .:ni~ hiı nro11'lO'"'nda ~a -
ve~ma giriştiler. Dunlard::ın bi
r· i ile : Tlus::ın b:r Fr- 'lıZ g::ze 
teci::i ~:.>vle r. ... 1.,tı :>r: 

- üç l:i-;;i idik. Doı::tum, c.os
tuınun bana tamştırdı[:ı ecnebi 
t .. J:m. ı, .. ir c!~ l ... Nr .,.::ıket-:n 
pal:eti çı::arclım, birer si~ara ik
r.:.:· ctt:m. ::ibriti. .. 1i çaktım. 
Ecnebi zat clccli l:i: "Sizden çok 
ı :. ederi •. , cvv • 1 l:en.:i si ~a
ranızı yaktmz.,, I:ınirJcrine ita
c. c:.~~- :: "Çi.1ıc:i do=ıtumuzu:ı 

si ~ra::: .u v:'an __ . te~~~n em:r- 1 <l"ö;i ne k.:.dı:ır ç:::y v::ır_::ı, i.ı.ıadı
lcrini y ... ri 1e gctirdi~.1. ''.Ln son no. ya'1:ı.rız. 
r.l da benim si~aramı?,, 1 - İyi -:"11ıı ...... n l '1" 1 :ır ::ıı-

Hepimiz, 1 ·r ki1 ritlc y:-':ı!t:n kt: 1 :ırile C"'.jtlu': t' .. mızı bozm::ız, 
fr;:üncü d~:ırnyı u-.ur~uzlu!.t s:ı- ::ır:.mzı rc;m:ı.z mı? 

yarız. Du. def~ ~reni ~cncbi ~h - ı _ p c c::ye bozr•·:-ı? B:z b: ::
b:ıbı~ cmırlcrmı ycııne rr .::t .... ~ - ı ı:::; onl:ırd-n mc~cıa sol ayalda-
m"'tlım. ı:.t::ır!:en 1-:'ıl':nıai:-rım, tuv:ılct 

I:lim titrc(i: a:; nal:rmı l:erı c1 i cllerilc bnnn-
- Am-n c:en ,. ·1, n-:ı:ıl o~ur? farını ictc::z. D,.mları kli'bümü

Dcdi:n. Ötc'·i ısr-r etti e bu ı::;- ze m:i::.ılı'r f.za oforak alma[,a 
rarı üzerin". eı ... 1ri bir <lc!'a dı:ılıa c:ılı~ırız. I r er yeme,~ yiyiçte t·ız 
yc,.·ne p:~~~1!:. .. .. l luf u .b'.lilt'z--ın sofraya dcvi.r-

Tcrcdc m:.ı nnb:nı:tı. C..ı- mc1crmı, ç .. p'mkrmı ters gıy-
lc:e:._ dedi 1:i : mclcrini i:::tcriz. D:.tıl iti1:atl2ra 

_T-'rte1 
..... et-ı~·;;1."":.--er 1 'l- in:mmıyacald:ırma d .. ir b:r C:e 

~ım:ı b:r fcl .. ':et ~clirr", b:.:tün yemin ederler. 
mc:•1live~i iizrr:me dıyorum. Eun1ar l::amıntlerincle o l:a<lar 
Bt.n I3erlin le b::ıt·l iti1·at .,rlil ileri gitmişlerdi ki, sok::ığa çık
wür:ıde1P. idn veni tesis edilen tıt';rrnız zaman, sa :a soia ba:un 
kı:;ı., 'in f-~smcl:ı.Pnn. clı. Merakla sordum: 

Bir k--hvcue ı;irnıic:ti•t:. T1"e - - Bir ı;:cy mi arıyorsunuz? 
r-' -'""nclı~fm için c:iz ürası ser - -E\ct, b'r mcrdıven görsem 
clum de altıı.<lan geçsem .. Eğer bu-

- Demin bah5ctti_:iniz D:::r- gün bir merdiven altından geç-
liı.dcki l:h..p ıta3ıl ~eyoir? mezscın içim rahat etmiyecek. 

Anlattı: So!rnklara dalıp çıktık, uzak-
- Enfes bir l:liip .. Azası on lardn yeni yapılma':ta olan bir 

üç kişidir, birisi de benim, ara- ev görünce, ecnebi do3tumun yü 
ınıza da.ha bir fazlasını almıy~- zil güldü. Fakat orada da bir tek 
ca;.1u. merdiven vardı ve a':si gibi üst 

Cu:nc. günlerin: nedense Av - tarafındaki çengelle dıvardaki 
rupada uğursuz g-Ün sayarlar. bir civiyc asmışlardı. Hülftsa al 
Hrle ayın on :.çüne düşerse.. tından g-eçme~e imkfin yoktu. 

Berlinli zat anlattı: Ecnebi dostum işcilcrdcn birine 
- Biz h..,p c_ •• ıa gün!~ri top- yalvardı, merdiveni inr1•-tip dı-

Bir kibritten mutlaka üç ki§inin ri· 
011ra yakmasından ayn bir :r.evk 

duyarlar 

Bu sefer ben de merdivenin 
dtmdan gectim. Öte tarafta 
bekli ven Berlinli zat sordu: 

- Nasıl? dedi, ş'mdi i!;iniz 
dalıa rahat defil mi? 

Fakat omm içi rahıt rleP.ildi. 
Du sefer b'r k.,ra k .. ,H arıvordu. 
Encvcc vi.irüdük. Bir tek k---
LcdiyP r"1-tl"madık. 

- /-> h Ef'rline P'elsent" ~ 
"~;;ıda o kadar bol l:ara ke 

Te ... ,, dii~crı bir hı.ra köne .,, -~ ı 
ti. Cö~ .. ertlim. Basım 5alladı: 

- oım~ . dı=:di, ? cdi ·- .-d ~, 
l:ö'lek r: erde? 

E<ımı kedi ile köp~k ar .. 
da batıl iti1 ·:ıt~ar bakmundan 
.1e farklar oldnü-unu anlatırken, 
kc ::..:ı"mcl--n bir cc naze alayı 
çı!~tı. O zaman biz~ · üstat kara 
kediyi unuttu. Derhnl koluma 
yapı<'ara!" be-ıi süriikledi ve _cad 
<.':eyi geçirtti. Herkes bunu ugur
suzluk sayar vı..ı .. Biz de inadına 
uaursuzluı'{a karşı gittik. Ne 

h ·-· • oldu? ...:addeui ters geçtıgım1z 

· in b ·: sevrüsef er memuru asık 
suratla ihtada bulundu. Aksi 
istikametten gelen bir otomobi-
lin de nerdcysc altında kalıyor-
duk. 

Een sansarı kesildinı, fakc:ıt 
Berlinli zatın bir kere dahı içi 
ferahladı. Baktım ki, adamca~cz 
bana lüzumsuz yere zulmed~ -
yor, bir volunu bulup sıvıştım. 

Kendi kendi'lle dü~i:nd'im. 
Batıl itiko.tlnra inanmak ger~~ 
lüzumsuz bir scy .. Fakat inıo · 
mamık p-ihi bir mezheo icat et· 
me<!i de böyle hastahk şe'.dine 
c;o!:ınakta ne tı""na var? 

o 

Dil midenin barometresiL 

alimleri, nasıl bir bakışta has -
tahğı teşhis ediyorlardı ise, şim 
di de doktorların dil muayene -
sile hastalık hakkında bir fikir 
edinmeleri kabildir. 

Tabii bir dil, p.:mbe, hafif 
nemli, çıkıntısız ve çizgisizdir. 
Bununla beraber hiç bir hastalı
ğı olmıyan kimselerde de bunun 
aksine tesadüf edilebilir. 

D:Iin sarımtırak bir pas ile 
örtülü olması, umumivetle mi
de bozukluğunu, kabzı gösterir. 
Grip vakalarında da bunu go .. 
rürüz. 

Tifoda dil, ate~te kızartılmış 
bir et par:çası halini alır. Dilin 
ucu ve kemırlan krzarrnıc; gibi
d · r, ortası ise bevazdn. Şiddet
lı hastılrkJarc a bn lıal fazlala -
sır ve elitin Hc;ti;r.~,..'<i m.s, papa
ğ;;ın di1i qil-ıi. nütürlec:ir. 

Kızılda dil kırmızıl:tşır. 
6:atn 1·- ..... 1 .,, •nrl~ .. 1 r ~-

rıekse r~nr,"ine cal:ır, um11mi za-
fiyette ise renofoi kavbeder. 

A§aiiıda batıl iti/zatlara İ$ya1! edekn İdrar hastalıkl.andnd~,1 kşekkerbir adam. Evinin dıvarında b le ta · ı de vem ... .: vererrm e c. ıp ır 
l 'min 13 üncü yapra{:ı, ölü kaf'!sı, :. zıdır . 
; mcc.'z, dcvrilmif tu:zluk resım- (!j 

leri uar. DEr1 z TA yy fd?ESlf\IH 

o 
Sağda on ü~ler kl ' :; ô:ası, toplan· 
mak için iyi gün sayılmıyan Cuma
yı bilha&sa toplantı günü olarak •e· 
çerler. Biçakla iğnenin dostluğu 
bozduğuna itikat ed.en efe dosta 
karıı klüp mennıpları hep kılıç, bi-

çak, İğne gibi lıediyeler gönderirler. 

o 

25 iNCi YILI 
İlk deniz tayyaresinin ilk u

çuşunun yırmı beşinci y1ldi;nü
ınü geçenlerde Mars il vada bü -
yük merasimle kutlulanmıştır. 
Bu tayyareyi yapan adam Hen
ri Fabre isminde bir Fransızdır 
ve ona "deniz tnvvarcleı inin ba
bası,, diyorlar. Ondan evvel de 
deniz tavyarelerinin tecrübesi 
yapılmamış değildi. Fakat o va
kite kadaı hic bir tayvare su 
sathın fan yü1-:s::;lı.1et'!e muvax -
fak olam.,rıırc-tı. 

Fabre 1910 r.tar~mm S0'1
1
3 • 

nnrh Ji'rc>n<;" rh P,..rrr g:)Wn n 
iist5nrl~. t-ıyv.,rc'"i e r•1 s1t' •-ı
dın vü';:selınr - e muv1f·ak o'c· ı. 
Ve bir m'iddet urtu1·t--n sonr:ı 
tekrar su üstiine t-n11du. 

Curtic::s ismil'de bir Amcri1'a
h da avni uzun 11.Vrac:m?lard!ln 
sonra avni m·ıvafhı.-:· rti P."ÖS

termic;tir. Fa1:at Fabrc'den bir 
kaç ay sonrı .. 

dır. 52 milynrlı!-t bir taı k ! 

Da 52 imly<ır hükumetin l:a -
sr:;ına gitmiş ols:ı yine iyi! Çün 
l:ü t:mme hizmetlerine sarfedi -
lccc':i için tekrar miistehli:;:e ia
cle edilece~t demektir. 

l I< U Ş L A R Ci İ B 1 B 1 R S A A T H A V A D A O O L 1-\ Ş A N A D A r.1 1 

Tc 
re o 

' 

Kitabın muharriri değirmen
cilik ve ekmekçilik sanayiinin 
de hükumet eline geçmesini mü 
dafaa ediyor. 

Dünyanın maruf paraşutçula
rından Klcm Son kuc;lar gibi 
bir saatten fazla h:ıvada dolaş -
maö-:ı muvaffak olmu~tur. Vü · 

cuduna, üstü tavvare bezile ör

tülü çok hafif aliminvom kanaL 
lar takan bu adam. dört bin met 

re yükseklıkte tayyareucn atl.:ı

n:ıştır. 

Bin metreve ''a1 m bir tıc:: gibi 
düştükten sonra cesur tayyare 
c' sun'i kanatlarını açmış, aşa -
ğ'ıda hayretle sevreden halkın 

önünde kam.tlannı oynatmak 

. reti le ka vc.r;, <., ion..:n.k. h td 
taklaklnr atarak yere innı'<·t:r. 

Son bu tecrübesini, senelerce 
'··1c.:l::ırm havada ıı-ıc::• •v reket 
etti1<:1erini tetkik suretilc başa· 
rabilmiştir. 

o 

r. , 

' Ya'n•z 

., 

me.,. .. ·,ı~ nı ~öz { 
~ar+ ile. 

Pan~1Tk t""rakl~r•ıına v:ıc:ı -
v~n 1 n2ı:; ni•tm;t::ın Ron H ~,..1<:er -
dir. Bunlardan 70 i zahittir. 



IBiR HAFTALIK RADYO! 
NELER YAPMAK iSTiYORUZ? 

Asrın en büyük bulumlann
dan biri olan radyo tekniği dev 
adımlarile ilerlemiş ve ilerle -
m~tedir. Bu teknik dünyanın 
her tarafında çok alakadar ka -
zanmıştır. Çünkü eğlenceli ve 
faydalı olduğu kadar dünyayı 
ufaltmış ve bir ucunu öbür ucu -
na bağlamış oluyor. Birçok ırk
ları biribirine tanıtan radyo, u
lusumuzda da epeyce meraklı 
bulmuştur. Şurası muhakkaktır 
ki radyo makinalan haddinden 
fazla paıhab olmasa idi bugün 
her ikinci Türk evinde bir rad -
yo aleti bulunurdu. 

Bununla beraber ulusumuzda 
dinliyenlerin sayısı 50,000 ni 
aşmış bulunuyor. 

Bütün dünya artık radyoyu 
yalnız bir musiıki aleti diye kul
lanmamaktadır. Ulusunu dün -
yaya tanıtacak ve sesini en yük
aekliğile her yere itittirecek bir 
vasıta bilmektedir. Radyonun 
sulh uğurundaki hizmeti inkar 
edilemez. 

Meraklısı gitti'kçe artan rad -
yo bilgisi için TAN'da her haf
ta bir sayfa bulunarak burada 
radyoya ait bütün duyumlar, is
tasyonlarda olacak değişiklik
ler, teknik malOmat verilecek -
tir. Bir noktaya iıaret etmek is
teriz. TAN' da çıkaeak radyo 
duyumlan hususi istihbaratı 
vasıtasile dünyanın her tarafm-

da.ki radyo yeniliklerini mem -
leketimize gelen haftalık radyo 
mecmualarmda intitar etmeden 
okuyucularma bildirecektir. En 
iyi işidilen A vnıpa progr8! · ,_ 
rile latanbul radyo progra: -
nm da haftalık olarak ve f u 
dört gün önce radyo aayfı 1ma 
koyacaktır. Böylelikle ulU8U -
muzun en uzak yerlerinden 
programlar günü gününe ide 
edilebilir. 

A vnıpa radyolarına ait re -
simlerle, dinlenilen istasyonla
rın tesisatlan ve spikerleri a -
matörlere tanrtilacaktır. 

T AN'ın en büyük gayelerin
den biri de okuyucularının bü
tün müşıkillerini halletmektir. 
Bunun için kim, ne öğrenmek 
ister ise hemen radyo yazıcımı
za bir mektub göndererek her 
feyi çekinmeden ıormabdır. 0-
kuyuculanmıza aynlan yerde 
bir hafta içerisinde kendilerine 
cevab verilir. 

TAN bundan bafka meşhur 
musikişinasları da radyo oku -
yucularma tanıtacak ve bütün 
radyo istasyonlarda eserleri i -
şitilen bu adamlann musiki ha
reketleri ve hususi yapYJ§lan 
hakkında izahat verecektir. 

Tureud Bleda 

• K ön l G S B~RG STODYOSunun 
En son SiSTEM STÜDYOSU 

811stüdJo601a1ontua 100 ID1cmıta 7Gkseltilmektedir. ıc.,.aw ,_ "" 
bia benziyen JW modera Wr Ol"S iıleticlir. 

PRATiK 

Gün geçtikçe yaza doğru bir 
adım daha atmış oluyoruz. Ö -
nümüzdeki mevsimde radyo 
dinlemek bir az güçleşir. Fakat 
alınacak bazı tetbirlerle bunun 
nisbeten önüne geçmek kaıbil -
dir. 

Güçleşmcıkten maksad radyo 
sesinin kesilmesi değildir. Yal
nız havalar ısınıp havai nesimi
deki elektrik şerareleri artınca 
bu hava cereyanını yararak ge
çen radyo dalgalan erkence sa
atlerde ilerlemekte güçlük çe -
ker. Bunun için ancak daha geç 
saatlerde radyo yayımlan iyi 
dinlenmeğe başlar. Erken saat
lerde dinlenen radyo neşriyatı, 
bu gürültü veren havai elektri~c 
cereyanlannadan müteessir ol -
duğu için, yayım yapan gönde
rici po::;ta ne kadar fazla kuv -
vetli olursa o derece daha temiz 
se::;le gelir. 

Bundan dolayı önümüzdeki 
haf talardan itibaren yalnız yaz 
aylarında iyi işidilebilecek is -
tasyonlarm procramlarıru ala
cağız. 

Parazit denilen bu fllzuli gü -
rültülerle mücadele etme yolla
n vardır. Bunlar tatbiık edildi~i 
takdirde parazitin kısmen önü
ne geçilmiş olur. 

Parazitler i!:i türlfü:l:.ir. Eiri -
si .. e.hir dahi:indc!:i clc!:trik ce
re;.:anhırile calıran motör, tram
v~y, doktor aletleri ve b::tün ev 
b:::mct ve i~1tiy~ç!arında kulla -

1 r 1 b"" "k 1 1 01 n· an u .. ~.t ve .ıyy e e.:trı.: cc-
reyanile işliyen alet ve makina
lardan saçılan şerrarelerin an
ten veya cereyan vasrtasile ma
kinaya tesiri. Bmılardan bazı -
lamun ihtizazi tesirleri de va -
kidir. ikincisi yukarda bahset -

'<iTLER 

tiğimiz vai tacizattır ki buna 
fennen m. · lunamaz. 
Yapılacak ·ulan mUmkün 

mertebe kıla v"' mıvay hattı
na mnud vaziyet · - anten 
kullanarak makinaı. -~un ka -
biliyetinden biraz fedakirlık 
edip böylelikle her iki çeşit pa -
razite kısmen mani olmaktır. 
Antenin yüksek oJmaama dik -
kat edilmelidir. Çünkü alçak o
lan antenler daima ıehir cere -
yamnm doğurduğu parazitlere 
daha çok maruz bulunurlar. 
Böyle yüksek antenlerin bilhas
sa iniş kısnnlan paraziti cezbet
tiğinden bu kıannlar yeni sis -
tem antenlerde blende edilir. 
(Antenin dirseğinden evin içe -
rbine giren kısım dışı bakır tel-
1~ s~nb ht"·usi bir tcb içeri:in -
d"'n geçirilir ve dı,.mda!:i b"1·rr 
tel t('l'Jfa!c h~ttn ıJ:- .. ö-b_nTr), D•• 
sttretle p~razitlcrh .. e'l t., -fa-t~ 
scbobiyct veren büyiL1< bir kıs · 
mı 2ntenden da~~ r"'zHı <"1 ... 

toprak hattı tarafından abnT"" 

Viyaneda büyük bir 
Radyo evi 

Q 

Viyana'da gayet büyük bir 
radyo evi in~a edilme.ine 80n 
i<lare meclisi tonlantısında ka
r:ır vcrilmi ... tir. Viyana rady~ıu
nun gönderici pc~tası Vivz.na 
cıvanrd .. !d Bisamberg' dedir. 
Ilisamberg'in mevkii radvo icin 
n 1< mü-.,it ol"'n bir tt'neci't: üze
~inde kfündir. Muhtelif sui'·a'"t
lcr geciren bu mürsile postası -
nın stüdyosu Viyana şehrinin 
ortasındadır. şimdiye kadar bir
çok siyasi sahneler geçiren bu 
stüdyolar ile yazıhane daireleri 
yeni yapılacak olan Ravag rad
yo evine nakledilecektir. 

1724 metreli dalp uzunlukta r.ıoa
kova Kcmııintern radyotunun anten 

daireli 

IKISA HABERLERi 

Garb Radyo istasyon
larında yaz saati 

Dir kaç günden beri kısa dal
galar üzerinden Garb A vrupası 
radyolanm dinliyenler belki 
program saatlerinin değiştiğin' 
zannetmişlerdir. Mesela sabah -
lan plf.k -kon.serile son duyum -
lan yayan Paris kısa dalgalı 
postası saat sekize kadar çah -
.ırken 7 Nisan 935 gününden 
beri saat yedide sabah erken 
programını bitirmektedir. Prog
ram değişmiş değildir. Fran -
sızlar o tarihten itibaren saat -
lerini bir saat geri alarak yaz 
saatleri kullanmağa başlamış -
lardır. Bildirildiğine göre İngi
lizler de 13 ile 14 Nisan akşa -
mmdan itibaren yaz saatini tat
bik etmekle orta Avrupa ile 
ayni saati almış olacaklardır. 

Ulusum1·- "'11 kısa dalgalı 
Holanda ı ...ılan da pek iyi i
tidilir. Normal Holanda saatle -
ri esasen orta A vrupadan 40 da
kika geridir. Orta Avrupada sa
at 12 de Holanda'da 11.20 dir. 
ıs Nisan akşamı bu saatler de 
bir saat ilerletilerek orta Avru
paya nazaran 20 dakika ilerle -
miı olacaktır • 

HAFTANIN 
RADYO 

PROGRAtv4ı 
l 2a Nisan Pazar 1 

İSTANBUL: 
17 ,30 İnkila p dersi, Üniversiteden 

Manisa Saylavı Hikmet, 18,30 Jim· 
nastik, Bayan Azade Tarcan, 18,50 
Muhtel.f pl:ıklar, 19,30 Haberler, 
19,40 Goldenberg Koro heyeti, 20 
Ziraat bakanlığı namına konferans. 
20,30 Bayan Tcktaş şan piyano refa· 
katile, 20,50 Bayan Mari Oskan "pi· 
yano so:o,, 21,20 Son haberler. 
21,30 Radyo caz ve tango ork.estra
ları ve Bay Çadırcı "türkçe sözlü,.. 

• 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

18,45 Futbol maçı reportajı, 19,50 
Şarkı, 20,40 Stüdyo piyesi, 21,25 
Spor, 21,40 Viyanadan nakil: Os
vald Kabasta'nm idares nde senfonik 
konser, 23 Çingene orkestrası, 24 
Caz. 

• 223 Khz. V ARŞOVA 1345 m.: 
20,15 Plak, 20,45 Sözler, 21,30 

Le 'nrg'den Eğlenceli program, 
:- füzler, 23 Rek:amlar, 23,15 

:t konser, 24, Sözler, 24,05 

• "hz. V t Y A N A 507 m.: 
JS Radyo orkestrası, 20 Ha

. - --poru, spor, 20,15 Kuernten'de 
köylü düğünü "Reportajı,.. 21,20 
Konsere ait sözler, 21,40 Kalbasta
nın idaresinde senfonik konser,23,25 
Duyumlar, 23,50 Silving Kuarteti. 
Tam:mler, Konser'in devamı, 24,50 
Cazband. 

• 191 Khz. DEUTSCHLANDSEN-
DER 1571 m. 

20,20 Dört iyi kardeıler adlı skeç. 
20,50 spor, 21 sesli film musikisi, 23 
Duyumlar ,23,45 r . .u:cilik, 24 Ge· 
ce konseri. 

• 5"4 Khz. STUTTGART 523 m.: 
20,30 Spor, 20,40 Nis'ten nakil 

"Ko~u neticesi., 21 Uluslararası 
sesli fil.'"Dlerinden, 23 Duyumlar, 
23,30 İlkbahar havaları, 24,30 Gece 
musikifi. • 823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 

Orta Avr 
saati bir s 
Şöyleki r 

12 dir. 

12 KiLse korosu, 13 Öğle konseri, 
13,45 Duyumlar, Radyo orkestrası, 
14,40 Konserin devamı, 18 Jean 
Marko orkestrası, 19 Saat ayarı, 
19,15 konserin devamı. 20 Konfe • 
ram. 20,20 Dana pllklan, 21,30 Ro
men şarkıları, 21,50 Spor, 22 Rady:> 

ya göre Istanbul salon orkestrası, 23 Duyumlar, 23,25 
erde bulun uy Salon orkestı .. ..ı devamı. 

.a 11 iken burada 1 
1 29 Nisan Pazartesi 

Fakat programlarımız lstan- ~-ıs_T_A_N_B_U_L_: ______ _ 

bul saati üzerine tanzim edildi- 18 Fransızca ders, 18,30 Muhtelif 
.&-inden programlanmızda Av. plaklar, 19,SO haberler, 19,40 Bü-
• lcnt Tarcan "Keman solo,, 20 Gavin 
nıpa ıaatlerir · önüne alın- karde§ler mandol.nata rcfakatilc, 
mama lüzwn kalmaz. 20,30 bayan J:ıle "şan,, piyano refa· 

Bayan Zimmermann 

Bul'- "standa Radyo 
syonu 

Muhtelı •..• ~nbalardan bildi -
rildiğine göre Sofyada 100 kilo
vat anten enerjisinden a .. a~ı ol
mamak üzere bir kuvvetli r:-d"o 
istasyonu yapılma:;:nı hü~.u -
met kararla:tırmış. 

Sof yada ~imdiki halde bir H
l ov attan daha zaif bir radyo is -
tasyonu vardır ki Bulgarista -
nın her tarafınpan bile lambalı 
radyo makinalarile dinlenmesi 
mümkün değildir. Bu merkez 
hususi eller tarafından i ... lctil -
mcl:tedir. Eundan so:ra Du1 rrar 
hükumeti radyoyu inhi""ar a1 tı -
na alarak yaptırr.ca ~ı yeni 1mv
vctli fot~!;yonu k ndi""İ i ... 1 .. c -
ce::mi5. Ayni z ... !1 "n la rrı le· 
kette r~dyo l.ullr nlard'1n rr:u
ayyen bir ücret alın ak nı . 
Bundan baJ:a teLiz telgraf ile 
radyo tesisatı taşıyan vapurlar 
için de bazı şartlar konulmuş -
tur ki ecnebi mehafili bundan 
pek memnun görünmemektedir. 

katile. 21 Ferdi Statzer "piyano,. 21, 
20 son haber.er, borsalar, 21,30 rad .• ·o 
caz ve tango orkestrası, Bayan Bed· 
r'ye Tüzün (çan) türkçe sözlü. 

• ...-.5 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30 Çingene orkestrası, ders, 

19,55 Sözler, 20,30 hary Janoa adlı 
vodvil, 22,10 Sözler, 23 Duyumlar 
vesaire, 24 Aylık duyum · tra.1S1;t;W,, 
24,15 Cazband. 

o 
223 Khz. VATIŞOVA 1345 m.: 

19,45 Şarkılar, sözler, 21 Plak, 
21,45 Duyumlar, 22 Senfonik kon· 
ser, 23 Rckliimlar, 23,15 Küçük rad 
yo orkestrası, 24,05 İngiliz radyosu 
(B. B. C.) cazbandı plakları. 

• 592 Khz. V t YANA 507 m.: 
20 üuyum ar vcsa.re, 20,35 (Son

ra..:an b"ıd riı~~ek), :.1,05 Koro kon· 
seri, 21,50 ol crct.'"r ... ~n pcrçalar, 
23,05 lJuyum ar, 23,25 Piya.ıo k..ıin· 
te..i, 23,50 A. l-.01i..:a} .n Aı.ı:. rı.ı, 
24,U5 ı. s .• H }'<ly-..ı, .ı!-r,-.> D ..... s. 
191 h -~· .ı...e--~.: .. a .cL~nC:er 1571 m 

20 1 .if m. ~:, 21 Lı .}um .. r. 
21,15 ı ..... :ı a ı ra .,o k Olaı .. ~ı. 
23 D-1 ı. 2J,35 ~ .J a o • k~· 

ı. 2-t O .. -~.ra l • .:> ·~-·i. 
1 ...... .ı ıı.;: g ce k 1 ... ri. 

o 
57 l Khz. STUT .ı. GA~T 523 m.: 

20 hafif m .. ski, 21 Kı3a duyum
lnr, 21,15 l\lus or . ..'·i'den parça ar. 
21 / S D s Ster. '" b lJ, adlı piyes 
23 Duyu;n1ar, 23,45 DenLcilik, 21 
O k:ır Joost dans or1t::strası. 

f) 

C'.?3 Kh .. DÜ.~P. Ş 364 m. 
12 I' ';, 13 D.ıyu l r, 13,05 Si· 

L: .ı .o ork r ı, Du} uml r, kon· 
l c" nı, 1 ", Fo :"C ı mu iki ı, 

19 Du,, ı'""r. 1('\.1.5 K nser"n deva· 
rı·. 20 r;, 20 "'1 pı•k 20.4'i 

r s. 21 ı a ro, 22 Konfe 
r ' 15 ::ı o C"'"' 22, 15 Solist· 
ı~ ·, .•. r' "lc ra lvo c:ızı. 

ZO Nisan Salı 

İSTANBUL: 
17,30 İnkil5p d:rsi, Üniversiteden 

nakil - Manisa Saylavı Hikmet, 
18,30 Jimnast k dersi, Bayan Aza~e 
Tarcan,18,50 Muhtelif plaklar, 19,30 

23-4-935 

Sovyetlerde radyo yalnız bir •ilence vaııtuı deiil bir öğreticidir de. Reı!m· 
de bir İfçİnİn radyo derslerini takip ettiği görülüyor. 

Haberler, 19,40 Bayan Kazım - Kc- ' 19,45 Sesli f.lmlerden plaklar, Söz· 
man solo, 20 Maliye b? 1·anlıf'Yı '.!', 20,35 Oda musikisi, Sözler, 21 
mına konferans, 20,30 l.J~·· . _,.afif musiki, Duyumlar, 22 Sen-
21,15 Son haberler, borşalar, 21,30 fonik konser, Reklam, 23,15 İskeç, 
Radyo orkestraSJ ile beraber Münir Plak, Sözler, 24,20 Salon orkestrası. 
Nurettin Gürses (Türkçe yeni eser- e 
ler Halk türküleri). 592 Khz. v t y ANA 507 m.: 

• 19,35 Kaemten günü, 20 Duyum-
545 Khz. ~UDAPEŞTE 550 m. 1ar vesaire, 21 Halk prkılan, 22 

19,40 Plik, 20,20 amele yayımı, On dakika mizah, 22,10 Yeni tarih 
20,50 Musikili sözler ,22,10 konfe- "Gorlice,, yirmi sene önce 22 30 
rans, 22,30 Piyano-viyolonsel k~nse· Dans, 23 Duyumlar, 23,lÔ D~nı 
ri, 23,15 Duyumlar, 23,35 Kwntet 24,10 Sözler, 24,10 Dans. 
konseri, 24 Çingene musikisi. • 

e 574 Km. STUTTGART 523 m.: 
223 Khz. VARŞOVA 1345 m.:. 20 Şeıı yayım, 21 Kısa duyumlar, 

20,35 Şarkı ve hafıf havalar, IOZ· 21,10 Şiirler vesaire, 22 Mayıs gel
ler, 21 Şarkılı dans, 21,45 Duyum- eli adlı yayım, 23 Duyumlar ve ak
lar, 22 Le Doux Chevalie~, adlı !'I?e- ~te, 24 Şimal besteleri. 
ret (Leo Fall), 23,45 Hafıf musiki. • 

ı Y .A NA 07 • 823 Klu. BUKREŞ 364 m. 
592 Kbz. V .5 m. • 13-15 Gündüz p'lik yayımı, 18 Ka-

.19,45 Duyumlar ve~e, 19:5.5 n k m··-:ı..ı 19 Du umlar 19 ıs Vıyana operasından nakil: Verdinın fi ~ Y ' • 
A"da 23 10 Duyumlar 23 20 Konaerm devamı, 19,50 Konferana. 

ı operası, ' , ' 20 35 O dan kil 
Mandolin konseri, 24 Resmt yayım. ' pera na • 
24-15 Bando mızıka, 24,30 Dans ı 3 C 1 
ptaklan. M a y ı • u m a _ 

• 191 Khz. Deutachlandaender 1571 m. 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
21 ya§ı1UDB.k için (evet) deyiniz, adlı 18,45 Şarkılar, Sözler, •por, 20,20 

yayım., 23 Duyumlar, 23,30 Çin pr- Stüdyo tiyatrosu, 22,25 Duyumlar, 
kılan, 24 Dans ve hafif musiki, 1 22,45 Piyano konseri, 23,10 Hava 
Gece musik.si. raporu, 23,25 Konferans, 24 Opera 

• 574 Khz. STUTTGART 523 m.: 
20 Plak, 21 Duyumlar, 21,10 

Hamburg'dan nakil, 23 Duyumlar, 
23,45 Gece konseri, 

• ~23 Khz. BUKREŞ 364 m. 
13-15 Gündüz plak yayımı, 18 Rad

yo orkestrası, 19 Duyumlar, 19,15 
Konserin devamı, 20 Konferans, 
20,20 Plak (Romen musikisi), 21 
Keman konseri (harpa ve şarkı ile), 
22,15 Konferans, 22,30 Çift p.yano 
konseri, 23,25 Mircea lokantaundan 
nakil . 

l 1 Mayıs Çar9amba 1 
545 Khz. BUDAPEŞ ı'E 550 m. 

18,20 Şarkılar, ders 19,3U Çıngt· 
ne orkeıL.l'ası, 21),40 Çocuk pro~ra
mı, 21 l:'iyes, 22,45 ~özler, 23 Ou· 
yumlar, 23,20 Opera orkestrası, 
iıı4,2S l.;azband . 

• 223 Khz. VARŞJVA 1345 m.: 
19,45 Plak, sozıer, 20,35 Koro 

konseri, 20,50 Sözıer, 21 Opera par
çalan, Duyumlar, 22 Chopın konse
rı, 22,30 ~öz1er, 22,40 Senıo9.k kon
ser, 23 J.kı>Mlmlar ,23,15 hafif musi· 
kı. 

• 592 Khz. V 1 YAN.\ 507 m.: 
20,10 Ulusal Avusturya mu~.Kıli 

ve şarkılı yayım. 21,10 Sözler (Es· 
ki cu:11erı), U,10 Viyanada 1 Mayıs, 
23 Duyum.ar, 23,25 Akıam kons~ri, 
24,30 Sözler, 24,45 Kuartet konseri. 
191 Kız. lJe..ıtschlan<laender 1571 m. 

19,30 Kaıışık yayım, 22 Radyo 
orkestrası, 2J Duyumlar, 23,1 S 
1 .•• u.a ıar s.:s e i, 24 Ask.r mızıkası, 
1 D:ı:ıs mus:!dsi. 

574 .ı...l z. STUT .. GART 523 m.: 
2J ~aı ık mu' !t 1i yayım, 22 Du

Y•. ' r, t.!:.:ım ko.1 ri, 23 Duy.mı· 
ı r, .. 3.15 ..,. •. r. l:ır, 2.\ a~ker mızıl:a'>ı 
1 r yıs d nsı, ( A •• c.e ve s::ı

n'atl..:rl.:ır iç:n Y-• ı :n). • 823 Khz. BÜKRL..Ş 364 m. 
13-15 Duyumlar, 13,05 Luca takı· 

mı, 13,45 Dorsa, o·kcstra, 14,15 Ga
zete havadisleri, 14,40 Luca orkea 
trası. 18 Karışık asker mızıkası, 19 
Duyumlar, 19,15 Konserin devamı, 
20 Konferans, 20,20 Ronfen musiki· 
si (Pl"k ile), 21,0S Cannen koro he· 
yet, 21.35 Konferans, 21,50 Akcam 
konseri, 22,50 Konferans, 23,15 Du· 
"U"!l1ar. 

l 2 Mayıs Perşembe 1 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

19,30 Şarkılar. Söz'er, 2il,30 Plak 
21,30 Dış siyasa, 21.50 Opera or. 
kestrası, 23 Duyumlar, 23,20 Çin 
gene ork strası. 24 Fransızca kon· 
ferans, 24,20 Cazband. • 223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 

19 Şarla, 19,15 Konferans vesaire, 

orkeıtrau" • 223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 
19,05 Orkestra, sözler, 20,15 Plak 

aktüalite, 21 Debusay'nin .. Lamer., 
adh Poem aenfoniii. 21,30 Caddeden 
reportaj, 22 YafUm HlaJ18. ZZ.40 
Spor, 23,10 Hafif musiki, 24,0S 
Dans. 

• 592 Klu. v ı y A N A 507 L 

20 Duyumlar, 20,10 Ulusal yayım, 
20,30 Haftanın duyumlan, 21 Do
na Diana adlı ıen opera p.yesi, '3 
Duyumlar, 23,10 Şrammel musimi, 
24,10 Sokaklardan reportaj, 24,25 
Plik. • 191 Khz. Deutschlandscnder 1571 m. 

20 Şarkılar, 20,45 Orkestra bir
liğile piyano konseri, 21 Duyumlar, 
21,15 Ulusal yayım. 22,10 Ross.ni• 
nin "Sevilla Berberi.,, adlı operası. 
23 Duyumlar, 23,30 Operanın deva• 
nu, 1 Gece Konseri. 

• 574 Kbz. STUTTPART 523 m.: 
20 Dans plakları, 21 Duyumlar, 

21,15 Ulusal yayım, (halk ... rkıl,.n\ 
22,10 Plak. 23 Duyumlar, J4 uıma 
musikisi. 

• 823 Khz. BÜKRbŞ 364 m. 
13-15 Gündüz plak yayımı, 18 Ha· 

fif mus:ki, 19 Duyumlar, 19,15 Kon• 
serin devanu, 20 Konferans, 20,20 
Alman opera'arından plaklar, 20,45 
Konferans. 21 St. Josif katedralinden 
nak 1 (Berlioz Rckvimi), 23 Duyum
lar, 23,25 "Modern,, lokantasından 
Hafif musiki. 

14Mayıs Cumartesi' 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
2J,25 Çi.1gcne ork trası, 21,20 

.Sö .er, 21,50 Şen yayı 1, 23 Duyu ;ı. 
Lr, 23,20 Vi} ana s ... ııo .. ık muı.1.. i, 
24, 1 S Ca.ı:b:ınd. 

o 
223 Khz. VAr.Ş::>VA 13l5 m.: 

19,45 Pl,'.;k, Sözler, 20.35 Ke ;m 
kons.ri,, sözler, 21 Hafif mu ·ıkı, 22 
Senfonik orkestra, 23 Reklamlar. 
23,30 Lemberı'den ıen yayım, 24,05 
Dans. • 
592 Khz. V t Y A N A 507 m.: 

18,55 Caruso p~akhırı, 19,20 P c 3 
Eugen ve şarl. arı, 1 45 fılm b h· 
si, 20 Duyumlar, 20,20 Halk dansla
rı, Ş::n yayım, 21,45 Kaernten yayı
mı 23 Duyumlar, 23.10 R d r· 
kestrası, 24,45 Sözler, 1 K _1, .. t 
konseri. 

• 823 Khz BÜKRI Ş 364 m. 
13-15 Gündüz pl k yayımı 18 föd 

yo orkestrası, 19 Duyumlar, 19.15 
Konserin devamı, 20 Konferans, 
20,20 Yeni plaklar, 21.05 Radvo ca
n, 22 Konferans, 22.15 Dana muai· 
kisinin devamı, 22.30 Posta lrutuıu. 
23, 15 "Poiana Carpatz" Jokantaun
dan muıiki naklL 
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GÜNLÜ/ 
JiMNASTiGiNiZ 

Beden terbiyesini, aramızda gündelik bir zevk olarak tadanları
mız var ve bunların adedi artıyor. Vücut sağlamlığının, sihhat dü
zenliğinin esaslı bir şartı gittikçe daha iyi anlaşılıyor demektir. 

e 
Çok kimseler beden terbiyesinde tavsiye edilen usullerin yek-
nesak ve sıkıcı olduğundan şikayet ederler.Bu şikayet,dikkat eder 
seniz, daima ilk başhyanlardadır, halbuki sonradan sonraya ne ka
dar hoşa giden bir zevk olduğunu, ilk merhaleleri geçenler pek iyi 
bilirler. 

• Beden terbiyesine karar vermiş insan, kimsenin bulunmadığı 
bir yerde, tek başına, acelesiz, asabiyetsiz vücudünün bu işteki im
kan ve kabiliyetlerini fer ah ferah ölçebilir. Yorulduğunu duyar 
veya işi müsait vakit bırakmazsa, onun için de bu sütunlarda pra-
1 ;k, tatbiki kolay usuller göstereceğiz. • Her insan vücudü, gündelik beden terbiyesi bakımından ilk 
zamanlar.dikkat edilecek hususiyetler arzeder. Herkesin adalesi, 
mafsallarının oynaklığı, sinirleri, kuvveti başk:ı başkadrr. Fakat 
ne de olsa, beden terbiyesi bütün bunların hepsini yoluna koyabi-
lecek şaşmaz bir sistemdir • 

• Spor ve dans aşağı yukarı pek çoklarımızda hareket ve çevik-
lik arzusunu bilemiştir. Bugünün beden terbiyesi usullerinde her 
hangi muayyen bir yol takibinden vaz geçilmiştir. Her hangi bir 
adeleyi kuvvetlendirmekten başka faydası olmıyan bir tek usul 
yerine, bütün vücudün heyeti umumiyesini istihdaf eden usuller 
daima tercih edilmiştir. Bugün gündelik beden terbiyesi yorucu 
olmak vasfmı çoktan kaybetmiş, bilakis yorımyan, gün geçtikçe 
zevk haline giren ve en küçük hareketin bile vereceği randınan 
hesap olunmuş bir hal almıştır. 

Bu sütunlarla alfikaclar olanlar, hiç beden terbiyesine alışkın ol
masalar dahi, daha yataktan kalkar kalkmaz, takip edecekleri be
den hareketlerini öğrenecekler ve resimlere bakarak bu hareketle
ri daha kolayca tatbik edeceklerdir. 

25 

YUKARIDAN AŞAGIYA 
SIRASILE RESiMLER 

SOYUN UZAMASI 

Topuklar bitişik, ayakta dunmuz. Kollarınızı müm
kün olduğu kadar yukarıya uzatınız. Sonra pek hafii 
olarak sağa ve sola iğiliniz. Bu gerinme hareketini üç, 
dört defa tekrar ediniz . 
Kollarınızı yukarı kaldırırken derin derin nefes alınız, 
ve kollarınızı indirirken nefesinizi bırakınız. 
Belinizi bükmeyin l 

HAREKETTEN RAHATA 
Yukanki gergin hareketten başlayaı :!.k ada!...:lerinizi 
gevşeterek, belden itibaren vücudü bir yana eğiniz 
düşer gibi gevşek bırakınız: Kolların adaleleri gevşe
miş, bacaklarınız bükülmüş olsun. Gergin vaziyette 
iken nefe ... alınız, vücudü düşürürken nefesinizi bırakın. 
Bu hareketi sekiz, on dafa yapınız. 

GERiYE B U K U L M E 
Yüzükoyu yere yatınız. Ayak bileklerinizi ellerinizle 
tutunuz ve resimdeki vaziyete gelmeğe çalışarak, ayak
larınızı geriniz .. geriniz. Başınız geri atılmış olacak. 
Bu hareketi üç, dört defa yapınız. 

8 
iLERiYE BUKULME 

Sırtüstü yatınız. Bir elinizle, dizleri bükmeden, bir ba
cağınızı. ~ücud~nüza doğru çekiniz. Öteki elinizle, mü
v~zene ıçın, ~esımdeki gibi aynı bacağı, daha alttan iti
nız. Hareketı her bacakla iki üç defa tekrarlayın fakat 
yavaş yavaş. 

TARiFTEN ZiYADE 
RES i M 

u sütunlarda neşredeceğimiz fotoğraflar tamamile öıçülü 
hesaplı ve bir bakışta anlaşılacak kadar vazıhtırlu. Oklar ~ücu -
dümüzün her uzvuna vereceğimiz hareketlerin istikametlerini 
göstermektedir. ... 

8 
Uzun senelerin tetkik mahsulü olan bu en son usule göre he
den terb.iye~i~e girişmek istiyenler, evvela bir endam aynası önün
d~ kC:~dıl~rını kısa bir imtihana çekip, vücutlarının bütün kusurlu 
gorduklerı taraflarını tetkik etmelidirler. İlk başhyanJar kin, ya
tarken yapılan hareketlerden ba~lamak gibi hakiki bir kolaylık ta 
vardır • 

• Bir dersin tatbikatı 20 dakikadan fazla sürmemelidir. Cünkü 
}almz beden yorgunluğunu değil, tek başına ve hocnsıı idman 
hareketlerine başlamanın verebileceği sinir yorgunluğunu da goz 
önünde tutmak icabeder. 

~ 
Vakitleri müsait olanlar, beden hareketleri için sabah zamanı
nı tercih etmelidirler. Yataktan kalktıktan bir saat sonrayı tavsi
ye ederiz. Ne o kadar aç, ne o kadar tok olmamak lazımdır. Bilhas
sa zaif olanlar, bunu bir kaide gibi kabul etmelidirler. Vakitleri 
müsait olmıyanlar, günün diğer saatlerini (iC'abenersf' akc:amları) 
beden hareketlerine hasrederler. Çünkü beden hareketleri icin 
mümkün olduğu kadar rahat bir zamanı seçmelidirler 

• 



.. 
~ r • s el erin " n azharı • 

~~"1~01, E:re ır' p u, 
' 

~abun ar, bıriyant·n er, surme er, d;ş 
' 

.... -- 1 

rı-r ta5va e i, t . acm, v sa·r yerDi Avrupa n amuBatı ( c ve 
to an ve n e s ış ma ... azası : Eminönü 47 o. 

~ı .. ıtmlill:2!!~~Z3cm~~:mc1::zc;mmım•:mzıa:z-.5E:li~~~~~B:!lın12nmıı ..... ~ımsı11E1..,mm::mm ... sz=za:e1m1~zm .. ı ..... ~arz:~~~~~~~~ 

ar I ""Jill 

i y 
a5 l Ed.nn:e1ı? 

Yolda size ra....,elen erke'd r du· 
racaklar, gö ler le sizi takib ede-

A(ftı~~~!9!'!~r""""~_..----....,..~ 

cekler. Kad nlar s· zc g bte ede
cekler. Bu yeni ve h rikulfide ten
ler Pari , Londra, B rlin ve N ev
yorkun gece e 1 ntisi yerlerinde, 
en neş'eli k b re ve barlarında, 

büyük bl.r ra~ et kazanmı'i1ardır. 
Evv ıa, b"r si ra k" ıd m yü
zünüziın b"r tar .. fı üzerine 3 dal.i
ka kadar bıra r k, kuru veya 
ya w h cildli oldu w nuzu deneyi
niz. Bunu iyice anlıyabilmen"z i
çin il:tıza e n ta · ~tı talL-natlr 
talimatı mecc nen gönderir"z. 
Ondnn sonra, ci 1 İ iz kuru i e 
.. Tokalon P't r pu rası,. ru tatb"k 
ed·n·z. CJd me m tının ifraz ettik
leri ya w ın f zl mı masseder ve Ge-

n ·şleruni ol bu m matı sıkla tt· 
nr.Her il.i yeni p ıdra çok yapı kan 
d r. Rü .. arda, y wmurlu havada, ve-

ya f v1~ l"de ısınmış b lolarda, dan

sın döktürece w i t re ra~men ,cilde ya

pı ık kalır, dokülmez. 

$6# ı: 

"Tokalon Pctara pudra ı,, nd 
cildi sıkla tırarak gencliğini iade 
eden hususi kuvvetl~ndirici madde
ler vardır. Hangi pudrayı kullans:mız, 
kadın arkadaşlarınızı hayrete düşü
recek, gıbt•ler:ni uyandıracak nasi
hatları:nrzı alm:ık için, tıemen bugün 
bize yazınız, siz g zerken, teninizin 
güzel ve ~arkı ol:uyorcasına, sevinç 
alametleri göstereceğini görünüz. 

~:a"Jl-~i:m~~iEiii19•-

VAlU CULU 
Tür!c Anonirr.. Şirketi 
fo· unbul Acentalığı 
Liman Hıın, Telefon: 22925. 

zrr R ~ÜRAT YOLl 
SAKARYA v~puru hcı 

ıafta PERSEMBE günleri 
"'aat ı 6 da • i tanbulcfan iZ 
'AIRE ve PAZAR günleri dl 
ZM1?1DEN İstanbula kal-

TRA ZON YOlU 
GOı 'YESU v;ıpuru 25 nisa 
ERc.EMEE saat 20 de Ho

ıaya i'="dar. 

r E ~.NYOLU 
DL'f 1LUPINAR vapuru 2C 

'\Jisan CUMA saat l l d 
~ 1' Pr<""irıe 1-... ~-ır. 

ÖNER 

RESSAM 

Telefon: 42769 

~ rtnvo wl •.Tünel, Narmanl Yurdu 

r; w g i .µ,>.• 

İstanbul .kinci icra memurluğun-

an : 
M hcuz paraya çevrilme .. :ne ka-

TG 
Tarafından i k defa olarak yazılan ve bütün mensucat mütehassislan 

tarafından taktır edilen 

• r ver"len (4000) aded G::ıyri Müba 
d"l Bono u 30-4-935 t r hine mü .. .a
. f salı giınii s at 12 den 13 l:ad:ır 

• t ta bul'ua Dürd ncü Vah,f hanın-

PAMU < İPLi İ ve D0%"U ~A Tk:Kr\OLOJfSE ·1 
k"tapçılardan arayınız. HİKMET GÜR arkadaşlarile birl"kue A YLII 
M NSUCAT 1 C IUASI namile yeni bir gazete çıkarma~a hazırlanı-

Yangından ve hırsızdan lmrtulmak ic·n ::;ize 
bir bekçi saatinin li.izumu var! 

Dunların en meşhuru D E , 
-narl.ahsıdır. :ricç·n muhafazalı ve 6 an!'lhtarlı 
olup 40 lirayadır. Taşra sipariş bedelleri pc:;in 
göndcrdi~i takdirde porta ücreti bize aiddir. 

Sin er saat ma_::azası Ltanbul :Cminönü. 

.. 

SG r G ~ 

~ P .. ,;L AıT 

~ D RLC-~ v ~ ı. ls~antt 1 • ~ 

Te e'"on: ~1 14 
En clverisli şnrtlar. Zararların sür'atle tesviyesi. 

İstanbul ve ta ra için acenteler aranmaktadır. 

i:l:lllDlıım::c::z~~:::::::m~~:m::?Jmıc:m~mı~~~Jm!l~z:.i 

YAZI 
HESAP 

TE ,,.SİR 
• 

• • 

1AKİNAL 

AEDDİ ~ 
R 1 

5 İ D 
f:ı\LATA 

o tll a [' ooperatif Ş:r-

Acık pazarlık suretile mühim mıkdarda muhtelif cins 
tülbent mubayaa edilece inden transit olarak Gümrükde malı 
olanların b ş gün zarfında Çakmakçılar yokuşunda Sünbüllü 
hanında 19 numaradaki şirket merkezine müracaat etmeleri. 

Müdiriyet 

a r: 01am Bors"'s nd::ı ik"nc· artırma 
suretile satıl~ca ~ ından talip olanla
rın mah:ıllinde hazır bulun cak me· 
muruna müracaatları il:!n o un •r. 

(10749) 

Cevad Özbey t rafınd"'n Fransız

ca Türkee ne red"lmekte olan 
HUKU T GAZJ:TJ:~t 

Ti" }-" en"n en m· kemmel ilim gaze
t~·d·r. Heıkes okumalı ır. 

K k""y sı lh icra d:fr·e inden 
Saim·n Sel er ve Nemli zade Zeh 

ni ve Şev ·i ile şaymn ve m·· t reke~ 
m t s rrıf ohh ·u Kn-'ı1:··yü:ıde esle 
O -ıı::ın a w :ı ve yeni Rasi paşa m~· 

h 11 "rde Nel""'I"" de sol: 'h d:ı 357 
rra k ymet" m ıl1arr in 1i ve 1 7 No 

)ı ve yine 353 lira ı: m" ·n~c mü 
kerr r 17 rlo 1ı ve y ne 3~2 l ra 1-ıy· 
mefnde 13 No lr ve y"ne 3"0 l"r 
!.ıymc•"n e rn·· terrer 13 l o 1ı ve y· · 

e 3 7 rrn k m t" de 34 10 lı ve 
rra k v et"n 1e 32 No. lı 

e 
gün d h::ı t "'!'l 

"h"ne t ff cd n paz r iinü s t 

1 O el n ı 2 ye k dar en ço'· artır"' na 
"h lei k fiye i icra k lınaca ·tır. Mez 
k·r ar al rın s~ ıka ve ha ·ye bina. 
belediye vergi borçları sa•ış ta•-ihine 
k r h" sec:hırl r na ve rusumu tel-
lal"yesi satıcıl rına ve iha"ıe pulu 
müstcrisine aittir. Talihlerin yüzde 
yedi buC'Uk pey akcası vermeleri la
zımdır. İcra ve ifl"s kanununun 126 
ncı m ddesi m cib"nce ipotek sah"bi 
al cakl larla di" r a1 ·ı- d"rların ~ay 

ri menkul üzerindeki haklarını hu· 
sı s·ıe faiz ve masr fa dair ol n id
d 1 rmı evP•kı mii "'it !erile yirmı 
giın içinde icra dair sine bild rmeleri 
ak i h 1 e h, kları tapu sicillerile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından h riç kalacaklan ve dah~ 
fazla mallımat almak istiyenlerin daı 
remizin 935-440 No. lı dosyasına mü 
racaat eylemeleri lüzumu ilan olu
nur. (10755) 

Model ve kumaş 
1ç1n vaktinizi 

aramak, renk seçmek 
boşa geçirmeyiniz 

=7 fil filW 
Size mevsimin öz renkli ve eşsiz kumaşlarını takdim eder 

Yeni Açı an Tuhaf:ye Da.resi D'" 

'U -IPEY 
Z-vkinin bir nümunesidir. Geliniz, görünüz. 

Yenipostane caddesi No. 53 

a. Va rron • L • I~oo : ~ir:\e~in:n 12 gunı:·ı· -·.ııc,ı,.. 

f Ets 1 E - y_y p_ 1A S:! ralıa i 
Fe'l e ~er ;s·n z yaret 

1fl YiS 
.. 

1 IV~AııS 
~ f A T L / : V 7. r d ~ <'~hii o duğ~ıa'~ 

H. $101 1 "" • • • "' I U • · •ı:\ ıhat bı ctı r. f C 8 T l 1 A C:llll'I 5'~ "I l I 'alnız ı.;i ış gelı 

.. • sınıfı 7 9 T. L. B. sın f. ~ G T. L. ~~~ı:.ar r!r~;~.~'. rnı1 
Gid"ş, geliş tren biletleri, Peşte Park, Atlantik otelinde ika
met ve yemek, Peştcdc ve Viyana<lal:i tenezzüh, bagaj nakli
yatı bu fiat'ara dahildir. 

D J K K \ T: K O L L E K T 1 F P A S A P O n T 
Kambiyo müsaadesinc1en istifade edebilmek iç n YATAKLI VAGON 

LAR - KOOK accntal::ırına 29 nisandan evvel müracaat ş:ırttır. 
Lıım::::ze~u~• Telefon 44670 - Telgraf Sl~eping Galata . 

ee u 
... akırl Öy 1: ez f nhrikası Müdürlüaünde 

Nazilli Fabrikası hesabma Kayseri Fabrikasın a st j ve 
bu fabrikada arılacak mensucat mc~·tcbincle tahsil ett"I-tcn 
sonra Nazilli fobrikn'"mda calışınak üzre Sanayi mektebi me
zunu veya or.ta tahsil görmüş olupda üç scncdenb ri mensu
cat fabrik!'llarmda m:talık yapanlar<lan 25 kişi ı("nd"'rilcce
~indcn t;;ılip olanların Nizanın 25 inci r,ünü saat 9 da, ifb~ren 
28 nci günü al:şamma kad<ır Eat·ırl·öy Eez Fabri!.a .. ınJaki 
intih:n heyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Şcr2it : 
1 Ac'~crli.::·ni b"'' cmehal i':rrnl etm·'? o ac"l{ 
2 8arıayi mel.tehi mezunu veya bu derece taiır-·ı gi.;rmüş 

o1 :ıcak 
3 Veya Sanayi m"'1:t bincle!l mezun o may1p 3 rrncd n-

1 eri mensucat fabrikalarında usta olaral: çalışan o. ta 
ın 1.tcp mcz •nu ol"'C"1 

•• 

4 - B"r s"ne müddetle Kayse:i fabrihıc:ında (") lirn ·ev 
mi ve ile l·ur'"a icf r"'': ctn·c ~i ve Si"mcr p.,..,J· F2h 
r"' ~1 ... rmda lmrc <ırG'ln ccnra i'.i r,c:ıe h"zmcı.İ tn3h 1i"cJ 

5-

., ına kır.,r veril-
1 - r ··rn te ah· 

i • hl· k 

t'' k 'br nı il"n~ n b"r "V ir"n e 2 ci 
if'As d ·res"ne g ler k kay ett"rme-
leri ve d !illerini (s n"t ve d ft r 
h 1A" an ve s ·re) "S•l ve a muc; d-
o k suretlerini tevdi eylemci ri. 
2 - Hil"fma /hareket cezai mes' li
yeti müstelzim olm k üzere müfl" .in 
borclarının aynı müddet ict"nde k"n
dilcrini ve. borcl.,rını bildirmeleri 
3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunl::ırı a,·nı 

miicldet içinde daire emr"ne tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul m::ızeret 
teri bulunmadıkça cezai m•s'ul"yc e 
uğrayacakları ve ruçhan hnkfarmöan 
malınım kalac~kları. 4 - 2 5-93 5 
tarih"ne müsadif perreırbe günü saat 
14 de alacaklıların ilk içtima:ı gel
meleri ve müflis ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplan· 
mada bulunmağa h:ıkları olduğu i
lan olunur. (10773) 

zumu tebliğ mc k::ımına l·"İm olmak 
üzere il;n olunur. (10762) 

Asliye m:ıhkemelnri yen"lcme bü 
rosundan: İstanbul Evkaf idare İli" 

Pangaltıda Kaya sokağında 34 No 
lu hanede Simon oğlu Kirkor Da 1 

yan ve biraderleri Min"'s ve V·oıı A 
ram. ve hem ires· Sofik arııl ·ı ' 
ki davanın y nilen:ııe mua-nel si ır 

smda: müdcleialeyhlerin ik metg"h 

!arının me hu! bul ındu·u 
ver iğ" me ruh tt n ani "1 : rı i 
tanen tcbli :at icrnsıııa karqr veri :ıı · 
bulunduğundan tetk"k.,tın yap 1 ca 

ğı 29-5-935 saat 10 da Büroda hazır 

bulunmaları liizumu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(10761) 

OıD m z e 

.. 
I ı 

ve sur ti k t'" e e k r 
ilanen tcbl g ve ihbar olunur 

(10775) 
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ier Pazar c5ı 
Sabırsızhkra --

§ BEKLi\KOR ci~ 
• • 
ını tamamladı, ~rircci 

1 ÇOnkO: 
1 Büyük Gazete 

Yeni tefrH<alarım zdan bazlları: 

ikinci cildin hazırlıkları 

YENi MUSABAKA 

"" --::ı: --------... ... --.. -
~ Türkiyenin en gtizel gazetesidir. 

1 Büyük Gazete 
~En tanınmış muharrirleri toplamıştır. 

i Büyük Gazete 
E En heyecanlı yazılar neşreder. 
c 

İ Büyük Gazete 
En güzel resimli gazetedir. = = ~ Büyük Gazete 

1 HB~0

yÜk
1

G·=;~te 
E En ucuz olan gazetedir. 

Büyük Gazete 
En meraklı müsabakaları hazırlar 

Büyük Gazete 
E Bir haftanın aynasıdır. 

Sergüzeşt romFnı: i Edebi roman: ~ Casusluk romanı: 

Afrt·f,ada a .. '(ını C/) ~Rus ordusunun 
p aniarını çarın 

arayan miiyar-
D sarayından na-

derin kızını na- sıl aşırdım? 
sıl kaçırdım? Büy .. l G z--t~ ;ç·n hu- Hindenbur~a 

Yazan: M. Nuri SLISİ u:-ette ha .. lt' l na ~nasıl l olladzm? 
Bir Türk .. gen:ini~ akılla;a hnyı:_~t~ 8.i ük ed !Jİ romı 1 ~ Yaz~n: Çekovotski 

veren serguze~tı hır h kaye degıl ~ ~ Umumi harbin başında Rus ordu-
gençlere bir dersi ibrettir. Bu ge~ç ~ Du rom-ında muztarip bir~ ları Mazur bata1dığında milyonca e-
Cenubi Afrikada Kap müstemlckes n' d .. . . l h .. sir vermi~ ve bu h:ıl Çarlığın yıkıl· 

. . . . 1 A ~ ka mm umıtsız aş mı ve aya-., b. de altın madenlerının sahıb o an -r . . . 
1 

,masına ile sebcb olmu~tu 1 
merikalı milyarderin kızını nasıl ka- f tın bın bır facıalarını o.~uyacak-~ Bunun nasıl olduğunu okuya-

çırdıj;mı anlatıyor. ~ smrz. caksımz. 
----------------------------------

J_ o Hediy 1 ~~!.~!~:~~k~~ 
E herkesin gazetesidir 2 8 inci !: ay ! dan 
ı························ ... 

if'b~ren bir yı hl~ al one o'aca~<' a~"a 
• 

~ 24 Sayfa 
! 7,5 kuruş 

"iy • r 
I JL e n1 en ( B ·· y Ü ı, G ı z c' .. ) -e abone o unuz 

e "-ceğiz 

Bu nedir? 
---------: -,.. --.. --. • : ---: -----------------.. 

Bu her zam .... n yapıfon, görülen, bilinen bir bilmece, bulmaca de : -ğil, aklın, fikrin, bilginin bir muhakemesidir. ~ 

I:oğru cevab ven:n 1000 okuyucumuza en kıymetli ~ ... 
ve en o if nal hediyeler vereceğiz. Tafsilat Büyük Gaze- .: 
tenin 28 inci sayısmdadır. Muhakkak okuyunuz. : ____________ ....., ______________ , __________________ ~ = 

-------Büqik G ızelenin kinci c· dt --Okuyucularından gördüğü büyük rağbet ile birinci cildini ta E 
mamlayan BÜYÜK GAZETE, ikinci cildinde Türkiyenin en bü : 
yük ve en güzel gazetesi olduğunu bir kere daha isbat edecektir ;: -6 Mayısta çıkacak ikinci cildin birinci sayısı Türk mecmuacı/ığı E 
mn en büyük muvaffakıyetidir. ::: ... 

1K1NC1 CiLTTE YAZILARINI OKUYACAGINIZ :;: 
BUYUK MUHARRİRLERDEN BAZILARI ----

Suat Derviş - Agfih İzzet - Ahmed Celal Bengu - Melih~ : 
Avni - Felek Bürhan - Nurullah Ataç - VIahmud Yesari - :: 
Nizameddin Nazif - Ömer Rıza - Naci Sadullah - M. Salahad 
din - Ensari Bülend - M. Sami Karayel - Reşad Feyzi - Zek· § 

Cemal - Profesör Dr. Neurmann - Elif Naci - Nivazi Ok~r -..................................................................... ---E········ ... ············· .... 1 Her p-:ı za ·tesi Gaze-e o uyunuz. 
., -.. ------
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T ü r .t A ~ o n ı m ş i r k t ', . Ta i s T w r H1i : 1:: 9 

Se. maye!i: ıa.coo.cco İngiıı:z İı. anı 

Türk.yen n baş'ıca şeh"r.er le 
Pa ·!, Marsi y , N ~, Londra ve Pttançes'erde 

r&:sır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'cla 
şubeleri 

Yugos'avya, Romanya, Suriye ve Yuna• 
n sta11'da Fi'yal:eri va.dAr. 2.,88 

ll~r tür .. ü banka muame.e eri yapar 

Diyanbekir V aliliğ_inde~: 
Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterılecek y~rde 1!1 

şa olunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli .Nafıa garaJ. v~.b~: 
na inşaatı 11 Mayıs 935 tarihine müsadıf Cumartesı gunu 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla eksiltmeye ko'!ulm~ş~ur:, 

5 Eksiltmeye iştirak edecekler bede1~ .. ~eş~ın yuzae İ 
mi~cdarmda banka mektubu veya Dahıli ıstık~az verece <· 

. 1 kı·ı . b" t ""h d·s veya mımar alınası lerdir. ste ı eı-ın ya ızza mu en ı . . 
. ""dd · b" üh" ndıs veya mımann veyahut ınşaat mu etınce ır m e . . . . .. d 

fenni mes'uliyeti deruhte taahhütnamesı ve h1ın~1~mı ıda· . ld ... .. t · ·ka go·'sterme erı azrm ır. re etmı§ o ugunu gos erır vesı . . .. 
Şartname, plan ve ke~fini ı:örmek ıs!~yen~erın ~.er gun 

çalışma saati içinde Vilayet Daimi Encumenıne muracaat 
etmelidirler. 

Teklif mektuplan ihale günü saat 11 e kadar beheme-
hal Encümene verilmiş olacaktır. 2919 (2036) 

BOYOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
Ş di c kadar bin !rce k·ş yi z-:ng n etmiştiı. m 1 ,.. ...... 

Yen. tertip p'anını gorunuz 

1. c i keş i ~ es i 11 M a y ı s ~ 9 35 ~ e ~ i r. 
Biiviik ,kram;ves· 20.000 Llr~dır. (2844\ 

Ankara caddesi Zorlu 
a)artmam No. 21. 

Cum-- 'an m--ada hcrgüı 
saat 2-6 ha..,talarmı kabul 

ı.44 *fü'»;pw gwwcwıı l3lllDCZ:!mD'l:. 

HIZIR s:s pilskürma 
va yangın söndürme 
MAKINALARI 

l\1ehmed Halis 
Ece f1üessesesi 
Memlck ... ti kemiren yangın felake

tile mücadele ed n mü::sscsem yan
~m m-ık·n Sı bulunan daire amirin
den rica ediyor. 

Mak'nalarmızı muayene ettiriniz, 
nol:s::ınlnrını yaptırın z, muayene i
çin, paı.ıa almıyoruz. Yak.nımzda bir 
yanP"ın, çıkar ise sizclvki makina ile 
söndürüniiz. Sarfcdeceğiniz eczayı 
meccanen dolduracağım. Makinala • 
rm nasıl kullamlacağ-ını hademelere 
ö~retmek lazımdır. Bu işi bedava ya
pıyoruz. 

Arzumuz behe:nehal bu makinalar 
ile yangını söndürmektir. 

Müessesem hazirandan itibaren be
lediyelere, halkevlerine, hastahane!~ 
re, leyli mekteplere yeni bir h:Zmete 
karar verdi. 

Amerik:ın mükemmel radyo maki
naları, getirdi. 6 lambalı dünyayı din 
liyor. 

15 sisli maldna alan müesseseye 6 
lfi'tlhnh bir radyo hediye ediyor. E
mirlerinize her daim amade olan mü
esseseme müracaat ediniz. 

Adresim; Galata Rıhtım üzeri 
Mesruriye han, Telefon: 41447. 

Acele satıh!< arsa 
Kadıköy Altıyol ağzı civarmda 
Bayram yerinde tramvay yolunda 235 
arşın. 

Miiderris Dr. Rasit Tahsin 
Bostancı Tepe m~hallesi 88 numara. 

Dr. I-Iaf ız Cema' 
D ıhi iye mü e H ssısı 

Cumadan başka günlerde saat 
\2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 

1

22398. Kışlık telefonu 22519. 
(2381) 
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-----Diule Şpmqf'drfin Saminın 50 yıl evveJ cıkardığı "Kamu~u Fran e\'i,, den onra Fransızca· -
lan Türkçeye hiçbir bü~·ük liig t çıkmamıştır: Ş Samı'den sonra yapılan teşehhu in hep kü· = 

'l(lık ec:p lô0atleruıc uıuubasır kalını ve hunlar da h<>p merhumun eserinden tclhıs edılerck ) azılmı~· E 
lır. BuJÜD Liziın neşretmekte olduğumuz: 

FRANSIZCA- TÜRI(ÇE 
BÜYÜI"" DiL KILAVUZU 

h~m ŞemQedoin Ssminin mufac;~aı nii hasından, hf'm Fransızca "Noııveau Pctit Laroııc::se lllus 
tre,, den dııha bü) uktur: burılard.:t bulunmayaıı kelımeler bizim lü~atinıızde vardır. 

Şem eddin Saminin eseri, gerek )azılış tarzı ve gerek e Frau ızca kelımeleri ıtibarıle çok _ 
•.skimı:.tir: bizim Jiigatimiz buguııkü dıJle } azılmış olduktan ba~ka, o zamandanberi Fransız :... .. 
·liline giren yeni kelimeleri de ihtiva etmektedir. 

"BÜYÜK DİL KIL VUZU Harf inkılabımızdanberi çıkmış en bföük e. erdir: merhum Şem· 
ae.ddın amınin e ki harflerle yazılmı kıtnbı z ten kalmamış od ı~undan ve na lır bulunan 
cıü haları da çok pahalı atıldıgınd.:ın, onun bıraktığı hoşluğu hizıın e erımız doldurrnal.;t viır. 

BÜYÜK DiL KlLA VUZU hir kio~inin cı .. r:ıl, bir heyetin eseridir: bu hıısıısiyetılede şimdiyt>. 

• tadar nt>şre<lıleıı 1 ü ıatlare tefevvuk et ıııek tı·<lı r. 

BÜ\ OK DİL KIL~ VUZU soııuna ga) rikı\u"'i fiillerin en mühimlcrinin tnsriflcri de tcrcü 
•nelerile beraber bir cetvel h1linde t'klenf'C ktir. 

A)ııızaınaııda me-ahur Turk ululaııle en mühim coğrafi isimler 1 ürkçedeki kar .. ılıklarile lıe· 

taber sonuna konacaktır. 

BÜYÜK DiL KILA\ UZU nun }enililde:-indt:n biri de hemen her kelımede kullanış mı al· 
•eri gö.ıerınesıdır. 

liÜ) OK DlL KILı\ \UZU n ia h r lr n .. ız<'a kelimenin öz Turkçe karşı! • ı 1 em t rama Dt>r· 
5: ~i inden,lıt:ın de t' ı kdyııaklar fa ı ·çılın ;ı v, 8) ı ıcJ h ıgııu kull ıııııııa ld o 111 o nJ ıc ı !,.ı-lı
~ onelnlP. ılım •"tılalılırı \e hunların Bnııe ııı iri !.: r .. lıkJ rı da koııu n ı )lıır; 'J ıt l\e k ıd ır 

•ıeşredılı"'n lıi.!utlı>rın lı çlı r n le hu kol ı\ lıkl ır o ıur. 
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Son glinlerde havaların hirdenhire de~işme!İ yüziinclen kendimi clt>hş<>ri; fisıittiim, ('R ·p~ 
yakalanmıştım. BAŞIM, DIŞ M, B LIM her tarafım ağrıyordu şu gördıı~unuz NEVROZINDt.N 

Hı• hi('hır ,l\ NC1"1 ,. HA s r /ı l TGI • knln ' 

stanbu Gayrımubad1ı.er Kom1syonundan: 
D.No. Semti ve Mahallesi Sokağ 

2028 Çengelköy Hasanpaşa Scdi 
Aşağı Sokağı 

3614 Kadıköy Osman- Halid a~a 
ağa 

4085 Burgazadası 

4135 Erenköy Bos

tancı ba§ı 

4138 

4138/1 " 

E. Çarşı 
Y. Yali 

Çatal çeşme 

,, 
4298 Üsküdar icadıye E. Kohya Serkis 

Y. Sübeyci 

5419 B kırköy aS
kızağacı 

5501 Çengelköy 

5523 Beyoğlu Kamer-

hatun. , 

Cevizl'k Yalı 

Lokmacı Raşid 

Fesli~-.uı 

Emlak No. Cinsi ve Hissesi 

20 

E. 17 
Y. 17 MU. 

8. 10 

Ahşap hane ve 
Bağçe 
Bostan kuyusu ve 
tapuda yazılı suyu 

olan 882 metre arsa 
7 / 9 hissesi 
Ah"ap hane ve 
bağçenin 21 80 
hissesi 

E. 11-tS Mil· 115 metre arsa 

harita 64 

E. 11-15 Mil. 

harita 51 

265 metre arsa 

E. 11-15 MU.Harita52 280 

42 

11 

Ah§ap hane ve 
bağçcnin 1/2 hissesi 

344,SO metre arsa 

52 metre arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

3256 Kapalı zarl 

6230 

567 Açık arttırma 

138 

318 

336 

301 

" 

' 

,, 
H 

1040 kapalı zarf 

56 açık arttırma 3 

35.37 210 metre arsanın 210 

1/4 his. 

Yukarda evsafı yazılı gay:-imenkuller .. 4 

tarih'ne tesadüf eden Pazartesi gUnii saat Oıı 
gün müddetle satışa ç karılmıştır. İhaleleri 6-5-935 · 

dörttedir. Satış münhasıran gayrimlibadil 
J '10siHidı,. 

Sa karin 
f n an bul G "in ı ükferi Bac:mi dürlü~ünden: 

5, 10, 15, 20 Nisan 935 tarihli gazetelere verilen ilan 
mucibince 22-4-935 de satılacağı bildirilen 4392 küsur 
kilo muhtelif fabrikalar mamulatı toz ve tablet sakkarin
lere talib çıkmadığından müzayede ayni şerait dahilinde 
2-5-935 Perş mbe günü saat 15 e tehir edilmiştir. istek
lilere müzayede saatına had3r her türlü tafsilat verilir. 

(2112) 

Sıh~ at ve lçtimai Muavenet 
Veka et nden: 

Trahom hns ane ve dıspanserleri için satın alınacak 68 
kalem cerrahi ~rat ve edevat hakkında tayin ve ilan edi
len gün e talib ç kınadığı cihetle eksiltme işi daha on gün 
uz~t lmı tır. İhal 1 lVIayıs 193 5 Çaı ~amba günü saat 15 
d c:..pıl:-ı al.tır. Talin erin er.ki ilanda verilen izL!hat dai-

e · ni..ı A nl~ara'da Sıhhat ve İçtimai f\iuave-
n t V P .. ınC:a H fa s ıhha lş eri Umum Müdiir· 
i.ı u A t ı r. a .... 1- tn c ve Iha 'e Komisyonuna müraca-

at"'! ı i~nchnt:r. (2109) 

ı~~a u c nı lı ur ı yet r u 1 ae -
un1 ~ 

• 
ı ıhınae y ... p lac~'~ o1 ~n 1989 lira 7 6 kuru~ 

b f ırının ç k el.siltrr <:Sİ kanuni 
ey. n e 1 n c._,(. kor 

\.. 
1 o o 

v 
c ca en y ı 1 us Tic ı t; od .. ve fenn ehlıyetnc: 

ve DE 1 I'T DARI 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati fotanbulda 1 50 kuruştur. 
Adres Ga ata po ta kutusu 1255 

fıZi 
M se e H 1 er 

9-10 ı ı ncı sının rıı l ü ün 
ık me clclc ık a rıca Almanc 
·:-ansı c , 1 h c den seçılmi 

r 

y 
ıası 

D 
c 

r 

s IC Y· 

lı 

ek = oo;ta ıicrPIİ alın• 

Lıııııııııııuııııııı Kanaat Kitapnan 
-.: me vesikalaril birlil·te 7-5 935 salı günü saat 1 O da Is-

Sl 11111111111111111111 llh~ tanbul Adliye binasında toplanacak komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 1998) 

•rı\tünh 



asan TIRAŞ BIÇAGI DÜNYANIN En mükemmel 
tıraş bıçağıClır. 

Ş m iıe kadar ic d olunan bütün tıreş bıçaklan arasında en mOkemmel ve en f(v'ca'ide oldu· u tahakkuk etm., tir. Piyasada ille\ cut braı 
bıçak a ını ~aşırtmışt r. tıraş b·çağınn 1-2-3 4 numarah r- ayet keskin ve hasas taarafları vı re ır ki l:er b'rtarafile iııkal on cefa brat c mak 
Labi'd r. Bu he3ap a 5 kuruduk bir adet Tıraı bıçağı ile 40 defa •e ıı ak bardak ile l:ilendi te yüz c!efa t raş yapılmak n: ürrkiinc Or ki 
cü yanın hiç lir b çığınc!a b:ı m~ziyet yoktur. bıça,iı istediğ aiz halde caşka marka verırlerse al anma}ınız. Taklit crrndeo sakıcınız. 

HASAN 
HASAN 
HASAN 

Fivatı: 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. HASAN deposu Ankara, Istanbul, Beyoğlu 

edensa Fortestin IEvroı CJr.al Hidrol Diurol KOLONYA 

Ameliyatsız basur me
ıneJerini kurutur, mahve
der. Kam ve a;rıyı keser, 
dünyada milyonlarca ha
yat kurtarmıştır. 

Vakitsiz ihtiyarlıyan· 

lar· gençleştirir. Uzviyete 
yenia1;n hayat verir. A
demi iktidar ve bel gev
ş~k1 ğine emsalsiz ilaçtır. 

Teess6rle bayılanlara, 
senelerdenl: -.."1 yürek çar
pmtısr çekenlere, sinire, 
hafakana yirmi damlası 
kafidir. Evinizde bulundu
runuz. 

Ayak ve koltuklardaki 
ter ve kokuyu derhal ke-

Mesaneyi temizler, kum
ları eritir ,taşları atar, 
böbrek sancılarını, mafsal 
ve romatizma ağrılarım 
geçirir. 

Merak! ları Bahç_kapr
da Ticaret Borsası karşı
sında Cetnfll ecza deposu
nun kolonya ve esansları· 
m b"r kere tecrü e eder· 
terse ba kasını kullana· 
mazlar. 

ser. Vücuda zarar ver
mez, elbise ve çoraplan
nızı çürümekten kurta-

'f' rır. 

2
0VA ! 1 Hakiki çay istiyenlere: 

~~~~ Grip, adi nezle, 

ALE A YRAK MUSTAFA NEZ H ÇAYI 

Soju~ al&ın·ı_:ı, kırg nlık 
ve 

Eu ıların netaJİcİ o'arak ağrılar 
Çok dala rem ıtizma ila kırşllıştı.1.1r. 

BiR TEK 
PERT~V KiN.N 1'.0MPRIMESI 

1 B0Y0K TAYYARE PiY ANGOSU 

UGUR GiŞESi 
lt~ER ... EZI: 

ŞUBESi: 

Karaköy meydanı, Ömer Abid Han 
sokağı başında No 1 Tel ... fon 40021 
Babıali caddesi, C ;:aıo~lu Kapalı 
Fırın No 42 Telefon: 21760 

., .............................. 11111 ......... 'I' 

Sinirleri kuvvellendirditli 
gibi dlmaO üzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumt faaliyetini artırır 

200 

S.zı bütCn bu ıslırabiardan 
kurtarac3j1 g bi sılmay 
kar--ı da ilele ej n u alaza edJr. 

Deposu: J. Springer & V. AMON, 

1 ıilHIHllllllllllHllHlll81ll'llllllUlllHUUHlilllllllllllHHtınıu ına:1111111111111t: İstanbul, Hasırcılar, Medina han 
· ! Resmi İlanlar Türk Limited Şirketinden: : 

~ Şirketlmlztahsildarı rtecmeddinSadık ! ~lllEH l('[l(H 

Avrupadan dönmüştür. Ayasof 
ya yerebatan, Hacı Süleyman a
"lartmanı cumartesi, pazartesi, ça 

pmba, pe11embe öğleden sonra. 
Tel: 23035. (2509 

:J•llllllllı!Ullll 1111 11111.Wiıillll!ClfaL: 

1 

- i j K ab a mak ic;in j 
; Büdceniz i 
i müsaid değil mi? i - -- -
İ itte ıize: g 
i fırsat ve kolayhk İ - -- -
İ Alb aylık abone 1 
i Y almz 1 liradır. i 
-
I Bu müddet zarfmd;ı C 
1 Türkiyede çıkan bütUn 1 
: kitaplan okuyabilirsiniz. : 

1 li ---! YENi l<ITAB~I f 

PERTEV KiNIN 
l<OMPRiMESi 

f-lEP-., 
T6R-.IlüN 
ELiNDEKI 
K.ALEM 
OLMALI Dl 

• 
·~. .. .,..,,. 
S7 ....... 

i ! r··rk kab·liyef ni bu san'atta da göstererek 
İ ~=~ese:ı:::e m!i':~~~~ • çabuk yetiım ş ve kalemler, ecn-:_bi kale~ e
~ Kitaplarımız aboneleri-

1 
r , 0 den daha yüksek derecede guzelleı m ıtlr. 

= mızın ellerine kadar Umumi müracaat yeri: Sirkeci, Mühürdar Zad~ Han No. 1-2 

; •Bnderilmektediı. ~. NURKALEM LıMlTED ŞiRKETi 
i Toptan satıı yerleri: j YEfl KITABÇI Ali Asgar ve Mahdumları· S. ve V. Pardo Rokea ·Bekir = 1 ISTANBUL'DA: Zade Hamdi K tabi Hami ve Şsı • :Kınalı Zade ZUhtU • 

•- Mordo ve Josef Mizrahi-Hacı Muhtar Kcbnemui ve Şsı. = 1 Rafael Aluf tskon A. Horaaancıyan. i Ankara caddesi No. 85 - IZMIR'DE ı Nafiz Mustafa • Ödemi11i Hüseyin HUanil - Hamdi Bekit. 
- ~ ANKARA'DA : :Mahmud Nedim, Yeni sebZ'C hali No. 23. 

1 .~=---------~K-=-A-=-=R=-=v=-=-o-==-~L:--A-:---
:::ı•n11•ıııı•ıııı••m••nı•ım•r.: 

- Göz hekimi -
ar. s. Şükrü Ertan 

Bainci sımf mütehassıs 
ibrali) Ankara caddesi No 60 

(2380) 

Like, bronz, nikel ve çocuk 
karyolalarının env"i ÇCfİdini 

Fabrika fiı-.t"ne lıtanbul Rıza Pata yokufunda 66 No. 

Asri mobilya mağazasında 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMED FEVZi ~ 

! Vazifesinde1?' .ayrılmış ol~uğundan kendisinin şirk~t 5 ve 1\ 
! namına her hangı bır parayı almaga ve muamele yapmalYa sala-: 
;11111111nınıı11111 hiyeti kalmadığı ilan olunur. ı1ınınunnın1tuP. J • ... ,, 

2898 ı'. ' ıı ~ 
-----------------------------------------
1 EVKAF MUDIRIYETI ~LANLARI 1 

1-Galata, Okçu Musa, Karamolla S, 22 No. apart
manın 1, 2, 3 cü katlan. 

2 - Kasımpaşa, Camiikebir, Türabi baba S. 7 No. 
dükkan. 

3- Bahçekapıda Hidayet camisi altında 1 No. ardiye. 
Yukarıda yazdı mahaller 936 senesi Mfiyıs bitimine 

denlü pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 2 7-4-
935 cumartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriye
tinde varidat kalemine gelmeleri. (2049) 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

İlkmektepler için nümunesine göre 100 tane siyah ya
zı tahtası pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu tahtaların behe
rinin tahmin fiatı 8 liradır. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülür. Yazı tahtalarının nümunesi Maarif an
barmdadır. Pazarlığa girmek istiyenler 60 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya n:ıektubu ile 25-4-935 per
şembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı
dır. (2065) 

Memur· aranıyor 
Tayyare Cem~yet.nden: 

Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi için Aln11i11ca ve 
Fransızca okuyup yazma, konuşma ve her ild dile çevir
me bilir bir memur alınacaktır. Istiyenler 25 nisan per
şembe günü akşamına kadar İstanbul Tayyare Şubesi 
Başkanlığına müracaat etsinler. ( 2049) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

3050 ~ket muhtelif cins ve eb'adda av kovanı) 
317 500 kutu ,, ,, , ,, av kapsülü) 

39500 paket ,, ,, ,, av tapası ) 
1000 paket ,, ,, ,, Katranlı karton) 

7 S 000 aded 3'8 Sımdvesson Kasa ) 

500000 aded elektrik kapsülü No. 8 ) 
1000000 Aded Dinamit kapsülü No. 6 ) 13- 5-935 Pa-
7 SOOOOMetre katranlı ve kordelalı fitil) zartesi saat 14 
75000 Emniyetli tutuşturucu ) de 
idaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi veçhile 

yukanda yazılı dokuz kalem av malzemesile fitiller pa
zarlıkla satın alınacağından vermek isteyenlerin hizala
rm?a yazılı gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 güvenmelerile Ci
balide Levazım ve Mübayaat şubesinde Mübayaat koınis 
yonuna müracaatlan. (2096) 

Kamut ecnneal mUatalınrt~daa 

Güzeller Eksiri 
Balsamin Likld 

Cildin daimi yumupklıltm ve ı.. 
.zeliğini arttmr. Yibdekl çilleri ve le
keleri ahr. Sivilceleri tamamen yok 
eder. Tra1tan sonra cilde Jltif .. ta• 
zelik ve aer"nlik verir Tanmmıı tc
%4Delcrle ıtriyat ma~ bu-
lunur. (2840) 

1 
İstanbul Har~ci Askeri 

Kıtaatı ilanlan 

Kapalı zarfla 13,000 a· 
ded maa deveboynu fincan 
30,000 1.Qlo tel ve 300 kilo 
bağ teli alınacaktır. Finca
nın bir adedinin muham
men fiatı 25, galvanizli telin 
ve bağ telinin beher kilosu 
2 O şer kuruştur. Eksiltmesi 
5 Mayıs 935 Pazar günü sa· 
at 16 da kapalı zarfladır. llk 
pey parası 9 3 9 liradır. Sart· 
name ve evsafını okumak is-
teyenler İstanbul L~vazun 
Amirliği ve Çorlu Satınal
ma Komisyonuna müracaat 
edebilirler. Eksiltmeye gire
.ceklerin zarfları açma saa
tinden bir saat ~eline ka· 
dar teklif mektUplarile te
minatlarını Çorluda Satına! 
ma Komisyonuna vermele -
ri. (2098) 

il 

1 ağrılarını yalnız 
111 

1 keser 
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Şu başaklarla üzeı erindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

t • e 

Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zama~ 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekçiyi çalıştır .. 
makta, binlerce insana iş vermekte ve her şeyden ev
vel hepinıizin her gi.inl'Ü ekmeğimizi temin etmektedir. 

.. 

li 

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

misalini 

r eş kuruşluğun 
? o ur .•• •• e ~mu 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen b'rçol' 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkil 
eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fal'at sayısız 

insanlara saadet getirir .. 

i u ile bir kasa o 

1 
-----------... ·~ , __________ _ 

• 
Si 1 

• 
1 1 
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BANYO 
ISITICI 

FJektril{ 
Aletleri 

..... ---....,.. -_,,. -----·---------__,.. ------------
A"evsiz, d mansız ve kokusuz § 

I-!!ç bir tehlikesi yoktur § 
Otomatik ayarlı ~ 

!' ~~ ~ va 11 r. ~ -
e e le Veresiye Satış 1 

~ ırıra • ·r ene vade i e veresiye .S 
'wi:u o.~ ~e o ade ile veresiye 85 lira § 

; ~ r~·ra ZJY a 1~0 kuruş. § 
f~ SATIŞ YERLERl § 
: • ..... .,._ ~ .. ,.... .... ~~ ~ "...,,-,.~ ~:ılı pazarı, Necati bey caddesi, No. 428- 43G, Tel: 'ı5!:J3 == 
: c... ..... ...,'-'•,...- ::: 
; ~ ; Tünel r.lcydanı, Dcyoğlu, Telefon; 44800 · ~ 

~ · E C • . " .. (. t. :: D=yazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon 24373 ~ 
~ .. l ~ 

1 
•• Y I.1uvakkithane caddesi, Telefon60790 ~ 

~ -: . i y l n • c:: . 23 Nisan ~addesi Toelefon 56, 128 E 
:- : O,. ,.;.•, !"il • Sirketi Hayrıye Iskelesı, Telefon 60312 = 
.. • -'••'-'- c...;;. ' .... =· 
~l Taksimdeki Ser~iyi Ziyaret Ediniz. ~ 
r •lJYI '' ~r 1 ~ llff llllfllf! f lll,lf lfllf (lltlll•t•11Jllllll lfl111Jllelllllllf lllllllllllllllllllllllllf lllllllrııı~ 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-.; 

i· acar Ziraat Makinaları F ahrikası i 
= = 
~ Hofherr • Schrantz • Clayton - Shuttleworth A. Şirketi Türkiye Merkez Şubesi E 
E İstanbul, Sirkeci, An k a r • caddeıi No. 18 • 24, Telgraf adreıi; Hofherton, Tel: 23577 a 
= -: Şubesi: ADANA 5 - -- -- -- Emsalsiz derecede mükemmel, 5 

sağlam, sade ve iktisadi 

MAZOT TRAKTöRLERl 

1935 modelleri 
25,40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

---... ... -------c ----- -- -- -= Orak ve harman makinalan o- Asri tekniğin barikaıı ~ 
rak ipi, çelik pulluklar, MotÖr • = 
ler, santrifüj, tulumbalar, her . LAKTA ve MJLKA SUT E 
türlü ziraat makinaları • MAKlNALARI = --::;ıııııııııııııııııııııııııırrııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır11111111tıı11111111111111111rrııııııııııııııii 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

= ANADOLU 1 -------------Türk Sigorta Şirketi 
4 üncü Vakıf Han İstanbul :E 

= ihtiyat ve Sermayesi ı (1.000.000) Türk Lirasıdır. ~ 
§Nama muharrer hisse aenetlerinin (O/o60)ı Turkler elindedir.~ 
§ Türkiye İş Bankası tarafından teşkil olunmu ştur. İdare meclisi ve müdürler heyeti ve § 
_ memurları kam.ilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin § 
=: her tarafında (200) ü geçen acentalannın hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesse- := - -= selerinin ve bankalarının ısigortalannı icra etmektedir. = -

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil EE -----:= sigortalarım en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 5 - -
; Telgraf: lMTIYAZ - Telefon Jst. 20531 23s4 ~ 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf~ 
~.-:~ .. - ... , 11.,.~ ..... ~'."?-° 4 • • .... 

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
Grip • Nevralji ·Bat ve Diı ağrıları • Artritizm • Rumatizma 

2504 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

-

. . ... 

Siz de yavrunuza lı Bank111ından bir kum ara hnız. GeJ,cek ıene 
bu haf a çocuğunuzun da bir1kmiı bjr çok parası o acaktır. (2940) 
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Tam yerli traş bıçaklarını her yerde aray n ız ve güle güle kullanınız, zira hem iyi ve 
hem de ucuzdur. Ecnebi biçaklarına artık ihtiyaç kalmamıştır. 

Elektro.Otomatik -
R AD 1 U 

Soj'r.utma Dolap arı 
Aldanmayın : Fiatı 

Ya in ı z 2 O O f_ i r a 

ıc::~-~ .. ~ 
~ J . ~· . 
~l 

• 
SESSiZ 
lek ri 

Yeni büyük 1935 modeli hem üfurür hem 
emer Ev erde tecrübesi yapılır. 

Bu işle a akadar olmak ve satm k 
istiyen erim tafsilat alma üzere t icaret· 

hanemize müracaatları menfaatleri 
iktizasındandır • .. 

Düny n.ın her tarafında şöhret kazanan 

RADYOLARI 

1935 son rnodeli yakında piyasaya çıkacaktır . 

Aldanmamak için acele etmeyiniz. Zira fiyatlar 

uygun ve her keseye elverişli olacaktır. 

Bu işle alakadar olan ve alıb satmak 

istiyenler tafsilat almak . üzere ticarethanemize 

müaracaatları menfaatleri iktizasındandır . 

RAD-.U TICA ETHA Esi• Galatada Okcu Mun caddesi No. 104 - Telefon : 42878 
• Poıta kutusu: 1313 - Telgraf: Iıtanbul Radium ~ 

• ... .... ;.. ı 
~ ... ./,; .... 
.. 'l' 


