
24 
NiSAN 

ÇARŞAMBA 
1 9 3 5 1 

Sayısı 5 Kuruş 

2 i.ıcide : 

3 iln: üdc: 

4 ilncüde: 

S ın...itlc : 

6 mcıda : 

7 inc'de : 

8 ınc::dc : 

g n"c••..11 : 
10 unc .. tla : 

Peyami Safanm fıkrası - Or
han Selim:n fıkrası - Mah· 
mud Yesarin'n romanı - Şe
hır haberleri. 

Ankara muhabirimizin tele
fonları, mektupları - Ali Na
ci Karacanm yazısı - Fele· 
ğ n h :rası. 
Aziz Hudayi Akdemirin "Biz
de Casusluk" adlı eseri. 
Ealkan muhab:rlerimiz'n tele
fonları, mektupları - Balkan 
ı::ıızetcler'nin hül5.saları -
Durhan Cahidin "Sarı Bal" 
e.dlı romanL 
Hitler'in "Kavgam" adlı kita· 
bmm tercümesi. 
D.lnya a;ansları - Avrupa 
ı:::ı.zctelerinin hüla~alan . . 
Okonomi - Kcndı kendımıze 
çatıyoruz - Nurullah Ata<'~ 
tc·cümc ettiği "Kırmızı - Sı
y~" adlı rom:ı.n. 
H cmlckct ,,vf:ı~ı 
füzamettin Nazifin ''Fatih Is
tanbulu nasıl aldı?" tcfrıkası 
- s .. vişcnlcr evlenenler -
JI'k5yc - Zabıta romanı "Kı
zıl çember" 

azetemiz 
\"a Halle 

Dün ilk sayısı ile neşriyat ha
Yatına giren "Tan,, okuyucula· 
nndan umduğundan fazla ve hat 
ta bize büyük vakalarla dolu 
baskı günlerini hatır~~ta!_l çok 
yüksek b ·: karşılık gordu. Bu 
karşılığın ve gösterieln iç~en 
bağlılığın bize daha ç?k vazıf~
ler ve ince dikkatler ıhtar ettı
ğini pek iyi anlayoruz. Onun i -
çin her gazetenin ilk çıkış sa -

~Ai8I'ıc1;n beyı~_k t~~~~kÜr -fa~ı~: 
rından ziyade, uzcrımıze aldıgı -
tt\T?' ,.uı:ün bütün icaplarını her 
gün sütunlarımızda okuyucula
nmıza göstermcğe çalışmakla 
şükranımızı daha filen isbat et -
m~k tercih edeceğiz. 

"Tan,, dün çıkan ilk sayısı ile 
şimdiye kadar Türkiyede hiç bir 
gazeteye nasip olmamış en bü" 
yuk bahtiyarlığı da tattı. Yeku
nu bu kadar yüksek bir okuyucu 
zümresi tarafından dün bize 
gösterilen cidden yüksek alaka
nın ölçülmez bir değeri vardır. 
Bundan sonra da bu alakaya 
layik olabilmek muvaffakiyetini 
göstererek, bahtiyarlığımıı büs
bütün artacaktır. 

Gerçi ilk sayımızda, makine -
nin işletikçe düzeltilecek teknik 
kusurları vardı. Her işte başlan 
gıcm zorluğunu kabul edenler, 
"Tan,, m dünkü bütün kusurla
rını affedebilirler. Onlar bu af
larında aldanmayacakları gibi, 
bizde bundan ayn bir kuvvet al
nuş olacağız. 

"Tan,, bütün sayılarında her 
sınıf okuyucusunun mutlaka bu
lac<:ı.ğı yazılar ve resimlerle ve 
her gün mutlaka daha güzelleşe
rek, daima tekamüle doğru hız 
alınış bir halde neşriyatına de -
vam edecektir. 

Cünkü bunu "Tan,. m yazıcıla
rı Üzerlerine bir vazife ve mesu
liyc;t olarak a mışlardır. Okuyu
cularımızın daha ilk sayıda gös
terdi eri b'.lö-lılık ve teveccüh. on-

b "' lar icin daha birinci günden te-
miz bir kuvvet kaynağı oldu. 
Du kaynaktan içtikçe,da'ma zin 
de, bileğimiz daima işlek kala -
cak, ve öyle sanıyoruz ki, bu 
clinçliğimiz ve azmimizle memle 
k~e b: r gn.zete kazandırmak e
mer m:ze varaC<l~IZ. 

TAN 

Le bakanı 

Becl' ve ltaıya 
Var~ov:ı, 23 (A.A.) - Pat A

jam:ı ın Vencd'kten ö~rendiği
ne g:Sre, ltalyan . Dışarı işl~ri 
müste--arı Day Suvıch Venedık
ten geÇerkcn orada hususi ola -
rak ikamet etmetke bulunan Le
hist::m Dışarı işleri bakanı .~ay 
Bek'le görüsmüstür. Bumuna
sebetle Avr~pa ... meseleleri hak, 
kında noktai nazar teatisi yapıl· 
mış ve iki memleketi bağlıyan 
dostluk münasebetleri müşahe
de edilmiştir. 

SAYI: 2 - 2305 
Onbir;nci Y 1 L 

Sahib ve 
BatŞmuharriri 

MAHMUD SOYDtJl 

ISTANBUL Telefon { 
MUdür: 24318. Yazı jr!tri: 2 319 . 
İdare v matbaa : 24310. 

23 iS N BAYRAMI 
DÜN TÜRK ORDUSUNA 1400 

l'\ATILDI ~ENÇ ZASiT DAHA 

Yeni zabit vekilleri Hakimiyeti Milliye bayramını kutlufuyor - Atatürk abidesine çelenk bfrakıfıyor - Geçid resmi yapılıyor 
ve hep bir a~ızdan istiklal Marşı söyleniyor 

-=====----======================== 
Atina Muh •birimizin Telefonu 

Venizelosun 
Muh~lcAmesi 

ve Liderlerin 
Dün Başladı 

Dôrf Başvekil Divanı Harpte 
Atina, 23 (Telefonla) - Bu- 1 İsyanı tertip eden firar Veni-

gün sabah dokuzda donanma u- zelos, oğlu Kiryakos, General 
mum kumandanı Visamiral Sa- Plastiras,eski maliye nazın Mo
kellariu'nun riyasetinde topla - ris, Skulfis, Kunduros liderlerle 
nan divanı harp isyan suçile maz birlikte gıyaben muhakeme edi .. 
nun bulunan muhalif parti li - lcceklerdir. 
derlerinin muhakemelerine baş- Bu suretle maznunlar arasm-
lamıştır. da eski başvekillerden dört kişi 

Davada, ayan reisi Gona- vardır. B'unlar şunlardır: V enı
tas, çiftçi lideri Papanastasiu, zelos, Papanastasiu, Sofulis, Ka-
Milenas, Sofulis ile bir çok me- fandaris 
buslar, zabitler ve gazeteciler Divanıharp bugün tahkikat ve 

isticvabatla meşgul olmuştur. 
suçlu olarak bulunmuşlardır. Te Mahkemeye sabık hariciye 
rakkiperverler lideri Kafandaris nazın Mihalakopulos ve Kafan
hastahanede bulunduğu halde daris müdafaa şahidi olarak da-
getirilmiştir. vet edilmiştir • 

QOO 

AlmanyadaAskeriTayyarecilik 
Dev Adımlarıyla ilerliyor 

Paris 23 (A.A.) - B. François, h:ıftalrk Marianne gazetesinde 
_ Alman ~ ya harbi nasıl hazırlayor. Gizli tayyare sahaları -başlı<Yı-

• • b 

altında bir makale neşretmıştır. 
Muharrir bu makalesinde Almanyanm re!:mi vesaike naz 

istatistiklerin bildirdikleri gibi 62 değil 25~ tayyare sahasın; 
lik bulunduğunu ve hatta bu miktarın da asgari olduğunu, ~ 
kadar hava sporu cemiyetlerinin mütemadiyen yeni tayyare sn_ • .,.
ları hazırlamakta olduklarını ve buna bütün spor ve r Aş sahaları
nı ve deniz tayyareleri için tanzim edilmiş olan gölleri iiave etm~k 
i abedeccğini yazmaktadır. Son zamanlarda vücude getiri]m"ş o-
lan tayyare sahalarında atölyeler ve yeraltı hangarları vardır. 
Bu hangarlardan ayni zamanda 16 tayyare birden çıkmaktadır. 
Bütün bunlar şehirlerden uzaklarda ormanlık mmtakalarda 

Mecmua, bu teşekküllerin başlarına getirilmiş olan zabitlerin 
isimlerini bile yazmaktadır. 

' .. 

Çocuklar dün kendi bayramlarını Üniversite konferans salonunda 
kutluladılar. Bu bayrama ait tafsilat b ıncı sahifemizdedir. 

GENÇ ZABiTLERiN -

Genç zabitin söylevi 

Hususi telgrafımız 

Belgradda 
itimadla 
Uyandırmadı 
Belgrat, 23 (Hususi muhabi-

ı rimiz telefonla bildiriyor) - Ye 
ni Bulgar kabinesinin Balkan -

· -ld sulhu ve mütekabil em-

Diplomalar 
Dün Verildi 

Dün, yedek Sübay mektebinin 
(ihtiyat zabit mektebi) son devre 
mezunlan, Cümburiyet abideaine 
çelenk bıraktı r ve 1300 Ü qlun 
~' bir pçil •ımi yaptılar. 

Mera.an., st onu yu.P geçe 
aakeri bandl... çaldığı latikli.1 
marıile başlandı ... Mekte'b namma, 
abideye bir çelenk kondu. Mikro
fon önüne l'elen yeni mezunlardan 
Sadi Güner, bir afrzdan latiklil 
marıı aöyleneceiini ilan etti. Mart 
aöylendi. Sonra, 1300 den fazla ih· 
tiyat zabiti hep bir ağızdan, yedek 
aubay marımı aöyledi, 

Gene yeni mezun l'•nçlerden 
nakliye zabiti vekili Agah Hamdi 
Eroıan bir nutuk aöyledi. 

[Ar•aaı 6 ncula] Abideye çelenk kcnuyor 

~·imhurrelsl affetmezse 

Papulas Bu Sabah Erkenden 
kurşuna Dizilmiş olacak 

H ··;küm Mahkumlara Bildirildi 
MahkOmlar Ayrı HUcrelere c- , J 1 .... e .. e i dller 

~ ti takviye için çalışacağım 1~-·~""'-~-:;-~---~-,,-----_:_._..,......~--~-----· 
e komşuları arasında yaklaş -
ayı temine gayret edeceği hak 

da Bulgar gazetelerinde çı -
yan resmi beyanat!ara bu -

raua büyük bir it:mat · ~erilmi 
yor. 

Burada şimdilik · intizar 
devresi geçirilmektedir. Yeni 
kabinenin takip edeceği siyase -
tin ancak zamanla belli olacağı 
kan:ıati umumidir. 

E~ref ŞEFiK 

An karada 
23 Nisan 

Ankara, 23 (Hususi muhabi -
rimiz bildiriyor) - Kamutayın 
ilk açıldığı günün yıldönümü, 
her yerde olduğu gibi, burrıda da 
sevinçlerle kutlulanmıştrr 

Bugün çocuk haf• la bü-
yük merasimle açılr. cuk e-
sirgeme kurumu b< .11 saylav 
Fuat, maarif r:ıüdüriı Rahmi ve 
üç talebe b;, .!r nutuk söylemiş
lerdir. Merasim sıralarında tay
yareler havada muhtelif hava o
yunları yapmışlardır. Bundan 
sonra büyük geçit resmi yapıldı. 
Çocuklar Atatürk heykeli önün
de tezahürat yaptılar. ~ 

Papulası muhakeme 
eden divanı harb 
~ -

Papulas 

Papulas divanı 
harb huzurunda 
[Yazıaı 6 mcı aahifede] 
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BiJ 
BE 
ŞiRKETi HAY E 
"Şirketi Hayriye" ye çatıyo

rum. 
1 - Vapurları ) üriımüyor, 
2 - Yürümiyen vapürkrmd3. 

yolculuk çok p=halıya oturuyor. 
3 - Yiırümıyen vapuııarmoa 

çok pahalıya cturan yolculu..,u 
yapmak için gidiş geliş 'ta ife" 
sini ezberlemek, bu "tarifcı in'' 
içinden çıkmak akla karayı seç
mek demektir diye "Şirl~eti Hay 
riye" ye çatıyorum. 

Vaktiyle bir bi di im vardı. 

ün Romanya Ünive·-·tesinden 60 talebe geldi, Cümhuriyet abidesindeki m~· ""Simd& bulundular 
ve herkese hayret verici bir sürpriz yaptılar 

Adı "Aslan bey" di. Kuyruksuz 
bir aslandı bizim "Asl n bey". 
Boyu bir metre, eni bir karış
Korkak mı, korl:ak, ta'-.ansız mı, 
tabansız ... Babası nasıl olmuş ta 
oğlunun adını Aslan koym ş ? 
demiyeceğim. Çunkü, çocuk do
ğuşunda, büyüyünce ben şöyle 
olacağım, böyle olacağım der. 

Musevi Sporcuiar 
Döndüler 

Kulüb Kendilerine BEr 
A las Bayrak Hediye etti 

Tel-Aviv'de tertip edilen bü
yü~ musevi ol'mp'yadına işti
ra ~ etm ... k üzere bir ay evvel Fi-
1' stine giden Jhrl~ohoba kulübü 
ne m:msup 30 sporcu genç, dün 
al·şam Helvan vapurile şehrimı
ze dönmüştür. 

Yüzden fazla müsevi rıhtnn -
aa sporcu arkadaşlarını karsıla
mıslar ve kazandıkları muvaf -
fa1 'yetlcrdcn dolayı kendilerine 
ikulüp namına atbs bir bayrak 
hediye etmirlerdir. 

Musevi sporcular bilhas~a bas 
!·et ol kı mında muvaffak 
o'muslar ve binlerce seyircinin 
d"kk:ıt nazarını celbetm'slerdir. 

Tel-Aviv ol'mpiyadma~ biitün 
d"nyadal:i Müsevi Makabist 
genç.er i.,.t'rak etm"ş crc:1ir. 

Türk - İngiliz 

Ticaret Müzakeresine 
Yeniden Başlanıyor 

Türk - İngiliz ticaret müza
kerelerine bugünlerde yeniden 
b:ışlanacaktır. Dış Bakanlığı u
mumi katibi Numan Rifat: "An
laşmanın gecikmesi, iktisadi 
sistemlerin farklı oluşundan
dır.,, demiştir. 

2000 Ciaz Maskesi 
Belediye itfaiye efradı icin 

28 gaz meskesi almıştır. Fakat, 
bütün gruplarda çal ş:ın efrat 
için maske almak lazım olduğu 
anla.,ılıyor. Belediye yeniden 
2000 gaz maskesi almak icin büt 
çeye fevkalade tahsisat koymuş 
tur. 

en orj Hastanesi 
. İçi~Ier Bakanlığı belediyeye 

bır emir göndc;uni~t.h. nu emır-
de G tadaki Senjorj hastaha
nesinin belediyece satın almma

,gazete e "'eçece-ind n cm·ndir; 
folmt E zi.lrumda ciro yet olca ga 
zct .... er c1 ymaz ar, cünkü orada 
kula tarı yoktt r. Duysalar da 
yazın r, cün'·ü oraya ehem -
m· et v ·ı· eri yo·~tur. 1 t~ -
bulda --\ n b"r d m1a gözyaşı, 
neden c, Erzun:m veya Sivasta 
a'mn b'r t s knndan dalla e· em
miyet ·a·r. Tür t ga"' teleri An -
karad:ı 1 .. ~met mer1:ezinin, İs
tanbulda vil"'yetle polisin, gLlm
ruı:ün ve d--ha b'r il-i yerin ha -
berlc:-'nd .. n ba~· .. a Türkiycde o
lu:_J b"t .. n eri g" mezler. Bu ga
zetelere ··re Türl:iyc iki üc vi -
Iayett n i arett · r. Eu yüzden 
o!myucun n sı' et merl·ezi de 
bu i :i r \ .. "yeti.n içi de kalara 
snyı ı inm'. t'r • 

-~-~1 s.ı ildirilmektedir. Bu hastaha

Balmtoyünde Aza ı ve yarım 
Burğaz ç::ıyırhl:larının neden 
maliyenin c'inde olmadığı ve 
~·mdiye kadar köylüye verilme· 
d · ği hakkında maliye bakanlı -
b>'lmn sorgusuna, m'lli cm!ak 
müdürlüğü karşılık hazırlamış -
tır. Bu vilayetçe de görülerek 
b .. ·anlı_:a bildirilecektir. Mali
ye bakam kamutayda b•ı hafta 
içinde sorgu takririnin karşılı -
ğım verecektir. 

ne icin 160 bin lira l "zımdır. Be
ıccıfyeou parayı ara~tırıyor. 

Gazetc1c ·n r.ev'yeri L- inm· fr. 
~fokt n cocu'd"rı ın gündelık
lerine n· =ın alı) oruz: mal:ale_iz 
gaz te \ r, b' mccc iz gazete 
yoktur. 1 ar lrneler her eün 
9 - 12 ) n mda okuyucu kakba
lıklar· e dolup t rar. Her gaze
te ~~h'b", bu baca'~ ka ar boylu 
m ··,.teri rine rnp!·~sı ıı yerlere 
kadar c ararak tcl:.m verme -
ğe mecb· rdur. Dunun · çin gaze
tele de f ir b:r cocu - un y : 
kad:ır y m k beyni · n haz -
m"!dcb' c... i l. ar ha "ftir; f"z
la ı iç"n: "Hall: anlnrn z,, diy·p 
çıkarı . Ifa 1:, } ... ni i.'~e':tep 
çocul:lan. 

Bunun iç'n g zetclerde mu -
harrire ver· en kıymet, musab~
kaya ver· en eh mm· yett ıı ço!: 
aşaıYıdrr. Az kazan:ın muharrir, 
geçim b"tçc"'ini doldurmak için 
mcs e · ·n dı"'ınca i"" er ya ma -
ya, e be e c ~ ve l·ötü . 'azmaya 
mah'·Uın. Ya m:ız, cırpırtırır. 

Karala "'ı "' yi b:r l:cre okuma-

1: 2 

ya bile vakti yoktur. 
ı,.·n pc1'tik--ya dolmnan taraf

l"'nna Mrmeden bile söyleneb' -
lir ki, hic bir gazete, halkın oku
m~ma ından cikayette haklı de
ğ'ldir; f"'ltat, okumanın bir me
d niyet bo cu olduğunu komşu
lar kadar bile anlamayan halkın 
da bu g:ı"ctelerden fazla bir şey 
bel:lcmc~e hakb var mıdır, bil
r.ıem. Nihayet, hic şüuhe yok ki, 
siz ne h:eniz, g~zcteniz de odur. 

Peyami SAFA 

kere şunu b"l ki, ben, kitap, ro -
man okum::.m ... Bu, senin ya -

E 
ve tonu tum. 

Ytlziune bakıyordu: 
- Bana kızdın mı? Diye 

cı zıcılık gururunu inc'tmiyor, de
ğil mi? Deni, yalan söylemiyen 
b'r kadın zannetme ... Hayatım
da, o kadar çok yalan söyle -
a·m, söylüyorum ve ~öyliyece -
- ·m l:i, yalanla doğruya mete -
lik vermiyorum, arkadaş ... 

sormuyor rlı ve hak.il ati söy -
led'kt n onra b'le senli benli ko 
n ş:.ıyorum. Uadem~d, asıl mak 
sadım ceninle taruşma':tı, haki
kati söylcmed n de konuşma - a 
d ... W1 c ebilird'm. O halde, 
n'cin ,.."yl"yon.:m? 

İki elini tempo tutar gibi kol
tuğun kenarlarına vuruyordu: 

- Fakat sana. yalan söyle -
miyeceğ·m. Yazdığın hikayele -
rin, romanların bir tekini oku -
madıılım halde, neye sana ehem 
miyet veriyon m. Okuyanları 

Ci ., a ... m derin 
çe1 ~ti: 

nefe~lerle duydum ve bana, iyi ve fena, ~ok 

- G:.iz''nde ve hafr-ında silik 
bir do t, m n" ı"P bir 1bap gibi 
goı u .. t ve l. tmak i ... temiyo -
rum. ILni dikkatle dinlemeni; 
tanıdı ın halde, hiç tanımadığın 
ve tnrum.,dı-ın halde tanır gibi 
göründü -un b · r coklarmdan, be 
ni ayırt etmeni istiyorum. 

Sol elini koltuğun kenarına 
wrdu: 

- Eu bir ... Gelelim, seninle 
niçin tanışmak istediğime ... Bir 

şeylçr söylediler, anlattılar. Ro
manlarının mevzuunu hayattan 
ahrmışsın. Do~ru bildiğini, doğ 
ru zannetti'Hni yazıyormuşsun ... 
Müsaadenle buna güldüm. Bir 
kadmm hayatını yazıyorsun, 
farzedelim. O kadının içini nasıl 
biliyorsun? Romanının, hikaye
nin kahramani, gelip sana içini 
döküyor, doğruyu, olduğu gibi 
'söylüyor mu? .. Ben, buna inan -
marn... Sen, duyduklarım, gö
zünle, kulağınla ve zekanla ka -

.... 
Ta ebeye Kolaylrk 

Üniversite rektörü Profes~r 
Cemil, dün aksam Cenevreye 
gitti. Profesör Cem'l, Cenevrc
de arsıulus hukukçular toplan
tısında bulunacaktır. Cemil on 
gün sonra istanbula dönecek, 
buradan Ankaraya gidecektir. 
An~i::ırada Üniversite bütçesi iş
lerile uğraşacaktır. Üniversite 
imtihanları arasında birer gün 
fasıla verilmesi kabul edilmiş -
tir. Bu karar talebe) e kolaylık 
verecektir. 

Bir Do(jent işinden 

Çıkarılıyor 

Fen fakültesi doçentlerinden 
birinin, Univcrsitede!d vazifesi
ne nihayet verilecektir. Sebebi: 
iht'yat z:b't mektebinde so::ı ya 
pılan imtihanlarda muvaffak o
lamaması ve zabit çıkamaması
dır. 

pabildiklerini hayallerinle süsle 
yorsun ... Başka türlü yazamaz -
sın ... 

Durdu, doğruldu, sağ elile e-
limi tuttu: 

- Ben, sana, söyliyeceğim. 
Onu dinlerken, beynimin için· 

de kasırgalar kopuyordu. Onun 
hakkında hükmümü veremiyor -
dum. 

Birden gözlerini açtı: 
- Neye gülümsüyorsun? Sa

na, böyle mevzu verenler, pek 
çok değil mi? 

Acımış gibi gülüyordu: 
- Evlimisin? 
- Hayır ... 
- Ben de öyle tahmin ediyor 

dum. Ailen var mı? 
-Var. 
- Peki, onlarla beraber mi 

oturuyorsun ? 
- Hayır ... 
Dikkatli dikkatli baktı, başını 

salladı: 
- Sen, uysal görünen, fakat 

hakikatte, çok geçimsiz, dik baş
lı bir adamsın.. . 

Elini elimden çekti : 
- Y almz nu yaşıyorsun? 

Her Evden 
Para hnacak 
Yarım Milyon Lira lstan
b u I EvlerindenÇlkacak 

Yangın'an zamanında hal:er 
vermek için, şehrin her tarafın
da otomatik telefon tesisatı ya
pılması düşünülüyor. Söylendi
ğine göre, belediye hü
kumete müracaat ederek bir ka
nun çıkartmağa çalışmaktadır. 
Bu projeye göre, bütün ev ve a
partımanlardan 3 - 100 lira ara
srnda ve bir defaya mahsus ol
mak üzere para alınacaktır. Te
lefon tesisatı icin yarım milyon 
liradan fazla para sarf edilecek
tir. 

Para Koparrcılar 
Son zamanlarda birtakım kim 

seler, bazı ticaret müesseseleri
nin ciftc dcft()r •·-~ en -'9ei6I Ka 
~-ı-~rug1 yaptıklarım İstanbul 

aliyesine bildirmektedirler. 
Gizli vergiyi bildirenlere, doğru 
cıkarsa, para ikramiyesi verilir. 
Fakat maliyece yapılan araştır
malarda bunların coö-umın doO;
)"tl çıkmadı-ı görUlm"ştür.Eirt?l 
l<tm kimselerin e, herhangi bir 
sebeple, ayrıldıkları mÜe'"sese -
teri kö~ülemck için kac;akçılık 
uydurdukları anlaşılmı~tır. 

--·-oa--·-
Buna Ne 
Buyrulur? 
Kndınlar kongresine içtiralc ede

ce~ mura has. n Yıldız sara,1mn 
eötümıck için suyn ucuz fiyatla tu· 
tulmu§ olan otobüslcr;n ltontrolaüz 
k:ıhr:a. rı yüzünc!cn hazan mur:ıh
hndard n fnzla para nldıkları gö • 
rülmektcdir. Geçen cün Universi • 
lede yapıhıcnk mitingde buluna -
cak murahhnslan Or.ivcrs:teye gö
türecek otobür.lcrin eli.şer kuruşa 
yolcu taşımaktn clduldnrı görül -
mü~t .. r .Bazı mura.\l a l r bundan 
pkiyet ctmi~lcr ve ha:t:l bazıları 
yolda otobüsten inmelı mecburiye
tinde k"'lmış1ardır. Nih:ı.yct Yıld z 
sarayında bulunan polıs memurları 
me•e'eye müclnhnlc ederek ücretin 
2J kur ıı oldu~u u a l tını 1 r ve 
fazla ı:ı.hnan paraları sahiplerine İa· 
de ettirmişlerdir. 

-Evet. 
- Sen söylemeden, bunun i-

çin de bahse girişebilirdim. 
Omuzlarım kısarak sordu: 
- Benim hakkımda ne düşü-

nüyorsun? 
-Hiç! 
Başını geriye itmişti: 
- Hayır... Daha kararsız -

sın... Duruşundan ve bakışla -
nndan anlayorum ki, beni, yır
tık, düşük bir kadın yerine koy
mayorsun. Kılığımdan, kıyafe -
fmden, halimin vaktimin yerin 
de olduğuna hükmediyorsun. 
Fakat senin ağzından duymak 
istiyorum. Sen de, benim gibi 
acık kalpli ol ve bütiin düşün -
düklerini acıh;a söyle. Sakın, 
beni gücenir, diye korkma, çe
kinme ... 

Bu, cetin bir imtihandı. 
Gözleri gözlerimde sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
Kararımı vermistim: 
- Söyliycyim, dedim. Siz .. 
Birden sözümü kesti: 
- Senli benli konuş. Eğer 

teklifli konusacak olursan sami-
milikten uzaklaşırsın. r. 

KÜÇÜK HABERLER 
O Türkofis btanbul ıubesi yeni 

müdürü Akil, bugün itine baılıya
caktır. 

9 Afyon inhisarı idaresi, iç piya
sadan afyon alımına devam ediyor. 
füi buçuk ay içinde satın alınan 
afyon mikdarı yarım milyon liralığı 
geçmİ§tir. 

lstanbuldaki yumurta kontrol 
heyc~J\·n iti çek artmı§br. latanbu
lun husuı;İ vazıyeti gözonünde tutu
larak ikinci bir heyet ayrılacaktır. 

O Trakya genel müfettişi lbra
him Tali dün Ankaraya gitmiıtir. 
e Araıuluaal kurumu çalııma bü

ro .. u ıefi Morad Ankaraya gitmiş
tir. 

O Isviçrede iznini geçiren is
panya elç:si Donincor dün ak§am He· 
luvan vapurne §ehrim·ze gelmiıtir. 
S~ir, Ankaraya gidecektir. 

O (Monteroza) seyyah vapurile 
dün akıam ıehr:mize 1200 aeyyah 
~elmiı~~S::. ~e~ftNıfı'rzt.i~"ba~ı yerle
r :ni gezmişlerdir. (Monteroza) ya
rın acyyahları götürecektir. 

e Etibba odası kitab sergisin.
dün beşinci günü idi. Dün, daire
ler kapalı olduğundan, sergiyi da
ha kalabalık bir halk kütlesi gez
miştir. 

e Mektepler ilkbahar sezintileri 
ne bq'amıılardır. Her mekteb top
lu b~r halde, haftanın bir günü ge· 
zintiye çıkmaktadırlar. 

O Şehir tiyatrosu balet muallimi 
profesör Celal Yerli Türk dansla
rını göstermek için, bir müsamere 
hazırlaı:naktadır. Bu müsamere ya
kında verilecektir. • 

e Ankarada toplanacak olan tu
rizm kongresinde bulunmak üzere 
Turing klüb başkanı Şükrü Ali ile 
Belediye turizm ıubesi müdürü Ke 
anal Ragıb dün akıam Ankaraya 
gitmişlerdir. 

e Tahlisiye idaresinin Karadeniz 
Boğazına koydurduğu Radyokar 
bugünlerde bitirilecektir. Telsiz 
mevcele:::-i vasıtasile tehlikede bu -
lunan bir vapurun yerini haber ve
ren bu alet 1 Mayıstan itibaren fa
aliyete geçecektir. 

Sekiz Asistan Ahnacak 
Tıp fakültesinde muhtelif kı

sımlar için yeniden müsabaka 
imtihanı ile 8 asistan alınacak -
tır. Asistanlara 30 lira asli ma
aş verilecektir. 

- Peki... Sen, yüksek ve iyi 
bir aile kadınısın! 

. Gülümsedi: 
- Mersi! 
- Zenginsin. Manton iyi bir 

"Şirketi Hayriye" benim eski 
bildik "Aslan bey" e benziyor. 
Eski sözlerle, "isim ile cisim,,. 
Bay Aslanda ne kadar bırbir n
den uzaktıysa, "Sirketi Hayri -
ye" de o dcnlü birbirinden u
zaktır. 

o 
"Şirketi Hayriye" ye çatıyo

rum. Yürümüyor vapurları; pa
halı biletleri; karma karışık, 
içinden cıkılmaz, kullanışlı ol
mıyan "tarifeleriyle'' Boğaziçi
nin mezarını kazanlardan biri 
olduğu için çatıyorum. 

Orhan SELiM 

Yeni Adlar 
Orduda Askert Rütbelerin . .... ., ... "' ...... ----- - •• .at.ı~. 

Yüksek askeri ruraca hazırlan • 
mı§ olan askeri rüt el rin türkçe 
karıılıklarını gösteren cetvel Ba • 
kanlar heyeti tarafından cörüşüle
rek onanmış ve e.lfılcndar malıam -
lar bu cetveli orduya tamim c;m"ş
tir. Cetvel Resmi cnzctcnin önü -
müzdeki nüshalarındn bir karnrnn
me ile neşrcdilccekf r. Cctvcl:n al
dıiı son ve kat'i f kil ou urs 

Müşir - Mare~nl, Büyük Am'ral 
Birinci ferik - Er f!enernl, Er nmi -
ral, Ferik - Korgencrnl, Kor ami
ral, Fırka kumancl nl ğı yapmış 
mirliva - Tü::n gcncrnl, Tum nm"rnl, 
Mirliva - Tuğ genernl, Tuğ amiral, 

Ust subaylar (ümera) Albay • 
Miralay, Yarbny - Kayın kam, Bin· 
başı - Binbaşı, Asubaylnr (zabitnn) 
On yüzbaşı - Kıd mli yüzbaşı, Yüz 
batı - Yüzbaşı, Tcihncn - Birinci mü 
laz'm, Asteğmen - Mürzim, Yarsu
bav - Zabit vek'li. 

Erba~lar: (Küçük zabitler) Bat
gedikli - Bau~edild', Bn~çnvuş - Bat 
çavuf, Ustçavuı - Başçavuş muavini 
Çavuı - Çavuı, Onbafı - Onb f'· 

TUrk~e Olmazsa •• 

Her çeşit ölçü aletlerindeki ya 
zılann mutlaka türkçe olması 
lazımdır. Yanında beynelmilel 
lisan da bulunabilir. Ölçüler 
ve ayar baş müfettişliği bu şart
lara uygun olmayan aletlerin 
kul1amlmasma meydan vermiye
cektir. 

Kulağıma eğildi, yavaşca fı
sıldadı: 

- Tam kırk üç! 
- Bir yaş ~ amlmı~ım ! 
- Pek ala, şimdi söyle ... Kaç 

.da ' ·; ,,..... ? 
Kahkahasını hatırlamıştım: 
- Gülerken ancak otuz ... Ko-

terzi makasından çıkma ... Hat- ; 
ta, Parise ısmarlıyorsun, diyebi
lirim. Şapkan, çantan, çorapla -
nn, iskarpinlerin hep uygun, ay nuşurken ancak otuz bcs ... Sus-

tuğun zamanlar, kırk ... ni ölçüde ... Modayı dükkan ca
mekanlarından takip etmiyor -
sun... U zerinde, ancak zengin -
liğin yaratab'l,...:eği yüksek ele
gans sadeliği var. 

- Mersi! 
- Çok görmüş ve iyi yaşamış 

sın. Teklifsiz ve hakim konuşu -
şundan anlayonım ki, hayata, 
h:::yatın her türlü cilvelerine ka
mksamışsın. Bu öyle bir kuvvet
tir ki ,ancak hayatı yenen insan 
tarda bulunabilir. 

- Kac yaşındayım? 
- Kırk yaşında görünüyor -

sun. 
Kaslarını çattı: 
- Görünüşümü değil, kaç ya

şında olduğumu, içten bir talı 
ıinle söyle. 

- Lırk bi., kır:; i:tl. 

Elini ahbabça omuzuma vu.r -
du: l 

- Arka<laş, seninle anlaşabi -
leceğiz. 

Gülüyordu: 
- Dul muyum? Yoksa evli -

miyim? 
- Dulsun! 
- Buna ne ile hükmediyor -

sun? Parmağımda alyans olma
dığı için mi? 

- Hayır ... En kıymetli taş -
tarla yüzükler, bilezikler takabi
lirsin. Halbuki bir tek parma -
ğmda. bir tek yüzük yok ... Ba -
ğa, kayda tahammül edemiyor -
sun. Yanındaki Necdet dediğ"in 
genci, mantonu tutturmak, sem
siyeni, çantanı taşıt~k için. u-

[Arkası var] 



!"L:---- 24 • 4 . f)-- =============================================TAN===============-==================================== 3 

r. 
• ii .. Hn --o • n 

Yurdda ş lar f(olaylı/,/a 
Mesl,en sahibi olabilecel(,ler 

To p rak devrimi esaslar 

Ankara, 23 (Hususi m uh::bi- ı böy!e bir muameleyi ya-
riınizden - Tcıe :cnla) - Hükfı- paoilecetkir. Bu sur~tle mem.~
met yurddaşlarm bir mesken sa- kette k iiçük in~aat işi hız a labı
hibi olmaları politikasını t:ıkib lecek ve ~mlak Eanka~ı mevcut 
etmek kararındadır. Bu maksat- sermayesıle mcmleketın muhte· 
la alınacak tedbirler dimlesin- lif yer!erinde yeni subelcr aça
den olmak üzere Eml5.k ve Ey- rak, faaliyet ve yardım sahasını 
tam Bankasının bundan sonrn genişletebilecektir. Bu tasavvu
yalnız ikametgah olarak yapıla- nm Cümhuriyct Halk Partisi
cak inşaata ipotek mukabili pa- nin hazırlan:n~~·ta olan yeni 
ra vermesi ve irad olmak üzere progra:n pro1esınde yer alması 
yaptınlacak apartımanlar üzeri- kuvvetle muhtem~lclir. 
ne hiç bir muamele yc:pmaması Program, Parti kongresinde 
karar altına alınacaktır. Ancak görü§ülecck mevzuların en e -
inşa edilmiş bulunan apartıman- hemmiyetlilerinden biri olaca!: 
ların sahipleri binalarını banka- ve yeni programda yapılacak 
Ya ipotek etmek suretile para al toprak devrimi hakkında esas
nıak istedikleri zaman banka lar bulunacaktır. 

Ankara - izmir Telefonu 
Ankara, 23 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün Ank~-

ra - Izmir telefon hattında tecrübelere başlanmıştır. Sesler zaıf 
gelıiie-inclen konuşmalar şimdilik iyice anlaşılamıyor. Yalnız An
kara ~le Bornova arasında gayet iyi konuşuluyor. İ?.m~r~c <le ses
lt: rin aya .. rna ca!ışılryor. Tecrübeler bir kaç gün zarfmc.1.:ı bi1c~~ek, 

hat müşterilere a:ılacaktır. 

o 
Eti Bankası K or 

Ankara 23 (Hlrui~ !\lu&ilfiirimiz bildiriyor) - Ekonomi Ba-
1 __ •ıs· J ...!UJ.ıUd .KU C it • .11.tı .l.l •. uu ....... - ' · --· .. hH:lrile me -
guldür. Bu husustaki proje Bakanlar Heyet'ne verilmek üzeredı~. 

Yeni bankanın sermayesi l O milyon Türk lirasıdır. Bankanın te
ıc:>sus tarzı Sümer Bank vaziyetinde ve sermayesi devletin olacak
tır. Müessese Sümer Bankr, sanayileşme faaliyeti ve h~m madde 
temini noktasından, tamamlayıcı bir banka vazivctin<le ola-

' -ca ~tır. 
Eti, meml.eketimizde mevcut madenleri işletmeğe başlar~cak, 

m'lden tahar:ıyatı yapacaktır. Bankanın işleteceği m adenlerin ba
~n:ıda Erg~;:ı bakır ma~enleri vardır. Fevzi Paşa - Malatya de • 
le ~Y?h~ rı ?nda Frg-anıye varaca~ına göre Ergani bakır maden-

y 
rkının1 ış etı 1erek Mersin tarikile ihracat: yapmamız zamanı rok 
a -ın aşmıştır, ~ _._...,. _ _.. 

•• 
ı~ ~ y 1 ~i Top anciı 

Anl:a ra, 23 (Hususi muhabir:mizden) - Tayyare cemiyeti ae
nel m~rkezinde Tür!t: kuşu uçucu üyeleri bugEn bir toplantı yap -
m şla~?ır. Bu top'antıda mütelıassısıar da bulunmuşlardır. Üye -
ler mutchascıslarla tanışmışlardır. Uyeler ikinci toplantılarmc1a 
Ç~uşacaklan saatleri tesbit edeceklerdir . 

ANKARA MEKTUBU 

NÜFUS 
fç Bakanlığı bir nüfus ka -

nun projesi hazırlamış bulunu -
Yor. Devlet Şurasında etüd edil
mekte olan bu projeyi yakında 
hükumet Kamutaya verece!:tir. 
Uzun sene!erin vermiş o cluğu 
tecrübelerden ictifade edilerek 
meydana l:on~n bu proje el.im -
huriyet kanunları arasında gö
ze çarpan b ir boşluğu doldur:ı
cak kıymet ve ehemmiyettedir. 
Medeni kanun kabul etlilere!: tat 
bikine başlanalı yıllar ge,.tiği 
halde bugün elde bulunan nüfu5 
kanunu Osmanlı devrinden kal -
ma sakat bir kanundur. r.1:edeni 
kanun, bundaki hükiimlerin ço
ğunu kaldırmış ve bir kısmını da 
değiştirmiştir. Geriye kalan hü
hümler foe medeni kanunun ş:ıh 
si haller hükiimlerine uygun de

İŞLERİ 
ı~uvvetli müeyyidelere dayanan 
ve kuvvetli takipler istiyen bu 
gibi kanuni hükümlere şiddetle 
ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bir 
taraftan soy, vernset gibi halkın 
mühim hakl::ırmı lmyıt ve tcs -
b~t eden ve onlara reı::mi bjr hüc
cet hazırlayan, diğer taraftan 
devletin as!:erlik ve vergi gibi 
hayati kaynaklarm::ı temel teşkil 
eden, ayni zamanda memleket
te doğum ve öli.!m derecelerini, 
artım mikdarlarım gösteren : 
nüfus işlerini organize etmek i
çin alınacak yeni t::dbirler ve 
kurulacak yeni teşkilat hem şah
si halleri tcsbi t edecek, yani fert 
lerin hukuku ile uğraşacak hem 
de devlete ait diğer nüfus işleri
ni takip eyliyecektir. 

ğildir. Bu yüzden medeni ka - Yeni niifus kanunu pro ·esi 
nunumuzla kastedilen bir çok l:anun olduktan sonra. hiikume· 
hükümler tcıtbiksiz kalmakta -
dır. Bu vaziyet karşmında nüfus tin mücadele çerçevesine gire-
işlerimizi ana bir k<lnun oln:ı me cek başhca mevzulardan biri de 
deni kanunun ruhuna uygun b"r memlel:ctin içerizinde revacım 
ş~l:ildc kunna z~m'"'nı~m ı;clc.i - halfi mulı::ıfaza ed:-n imam ni!:a· 
ği ve hatta gcçt:~i l:o1aylı1:1a in o:acal-tır. Cum ıuriyet Türki-
<ı:1by1·ır. , . 

1 
ye::;inde medeni k::ımmu unuta-

Bızde ço': l·arlf' · b r ha e l'Tcl- rnk köhne bir alışkanlığ ı tercih 
nı: 1 .. f· · 1crinh C"""'""lı 
b 

.• ş 0 and mı 1
1~ ış ·,.· .. teml~ı. bı· r eden yurc darlara veni nüfus ka 

r tarz a ıs a :ı ı ve ... ı.. 1 · d' -· ·11 h h l ,. l b - ı .... ı .... ~,1i n"nu.,• 1n ın ıreCe!ı sı e, er a 
};a 1<.-m:ıya a anma"'I m... "' - d 1 f.f } l f " $ ı 

1 
' • • 1 P·a c ıa ı o mayaca ı:tır.- "cc. . 

e ıazırlanan yenı pro c ıc:ı. / Ankara: 22 Niıınn 
ve m emurlara avrı ayrı vazı ... e
ler yüklemekte ~e ceza müeyyi
deleri koymaktadır. zira nüfus 
v:ık::ılarını günü O'iiniine t akip i· 
~!1 ruhlarımıza işliyen ihmali sö 
_up atıncaya ve ictimai bir disip

lin meydana gelinceye kadar, 

O Anl:Llra (Tnn} - Dı~ Bnlıan· 
lığı umumi katibi Numan Rifot bu· 
gün geldi. Oğle üzeri El:onomi Bn· 
ltc.nı Celil Bayar'ı ziyaret ederek 
Almanyada imzalanan ticaret mu· 
ahedeıi hakkında kendiaine izahat 
verdi. 

:::>eyydn Getırmt:K 
için Tedbirler 

Komisyon Bugün 
Toplanıyor 

Ankara, 23 (Hususi muhabi· 
rimiz bildiriyor) - Bugün arsı· 
uiusal Gkoncm iBakanhğ ı mem
lckct .m ize turist getirm ek ve 
bunların burada uğrayabilecek
leri mLişkülatı kaldırmak ve mun 
tazam bir program dahilinde 
teşkilat yaı:mak maksadile bü -
t ün vekfıletlerin mümessillerin -
den mürcl~l:ep bir komisyon tcş 
kil etmistir. Kcmisyo 1, y :u 1.1 

saat üçte Ol:oncmi Bakanı na -
mma müsteşar Kurtcğlu Faik ta 
rafından söylenecek kısa bir söy 
levle faaliyete başlayncaktrr. Ko 
misyonun me:...;o.isini kolaylaş -
tırm::ı.k maksadile bir de b ro,.ür 
I·o.z·r!a mıştır.Eu ıca tür'stl ğ n 
ehemmiyeti, birı:ok m~mleket -
Icrdc gösterilen kolaylıklar ve 
temin olunan istifadeler. bizde 
türi!jtlcrin uğradığı müşkü!at ve 
bunların ne suretle kaldırılabi -
lcceği izah olunmaktadır. 
Broşürler komisyon azasına, 

Bakanlıklara, vilfıyetlcre, bele -
diye ba~kanlıklarma ve gazete -
tere dağıtılacaktır. 

Muhacir iskanı lç~ n 
Uç Bu~uk Milyon Lirahk 

Tahsisat Konuyor 
Ankara: 23 (Hususi muhabiri 

m iz bildiriyor) - Ziraat Ban -
kamnda hususi bir hesapta 
toplanan buğdayı koruma res
m i tahsilatından üç buçuk mil -
yon ııra~ı.u .. 1 rıq _ı; m::ıli senesin
de bir taraftan varidat l.>\.h : oc:i -

ne irat, diğer taraftan Bakanlar 
Heyetince tesbit olunacak ilmi, 
zirai ve iktisadi mevzulardan mü 
tevellit bordada bunlara müte
allik hizmetiere ve muhacir iska-
nına sarfolunmak üzere alaka -
dar vekfüetlerin bütçelerine tah-
f;isat olarak ilavesi için 1935 u
mumi muvazene kanun proje -
sine bir madde konmuştur. 

Beş Bin Kelime 
Hazırlandı 

BUKREŞTEN SON M.::r<TUPLAR 

Gece, Işık, Gürültü! 
Bülm:~ mart 

Sof yada iken, en bı.iyük eğ -
!encek, ~o~u?"un s . f ı r altında 
ona, on beşe düştüğü karlı ak -
şamlar, Ç:ır Osvob :.>ditel dc:ü 
kalabJ.lrğın i ~ine karışarak bir : • 
aşağı bir yukarı dolaşmak. bir --...: 
de, b:ızı geceler, operaya git -
mekti. Bulgarlann övünebile - 1 
cekleri en g i.izel marifetleri, 
şüphe yok ki, Balkanlard:ı sa -
yılı olan b:.ı opera evleridir. Kur
.ıaz gospodinlcr, dinamit ve se
falet ko'·nn hü'~um"t m r" :e;~· e
rinin o <lc~ i'?mez, re ıkc- i z, o in
snna bıkl:ınlık veren ya ... vıq -
nm yabancılar için ne cehcn -
nem azc:.bı oldu"'unu sanki anla-.., 
mışlar da - hem de Makedon· 
ya komitesinin çalıştığı bina:ıın 
tam karşısına! - "Bizde ya lnız 
o değil, işte bu da var!,, demek 
ister gibi, bu opera binasını kur
muşlar. Şairler, musiki için, ru
hun gıdasrdır derler. Ruhun gı
dası olup olmadı~ını bilmiyo -
rum ama, Sofya operasının, ba
zı recder, a s".>irin ~ibi b:tş a~rı
larımi dindirdiğini pek iyi ha -
tırlıvorum . 

D:ızı şe'1irler var ı~i. ak~am o· 
lunca, ortalığa, ktıranhkb bera· 
ber bir boş lu}< basar ve bu boş -
htk, gözlerinizden, a~;zınızdan, 
burun deli'derinizdcn, kub.kla -
rımzdan t.l icinize sı zarak gön
Iiinüzü bir mezarlık havası için
ne boğar.Ucu bucağr görünı:ıcz, 
bilinmez bir r.ölde valmz mana-. ' 
srz kalmış gibi, varlığınızın zer-
re zerre eridiğ"ini ve sanki ka -
ranhğm içinde kaybolup bitti -
ğinizi duyarsınız. Afrika. çölle -
rinde, :.Jriycde, Haleptc, Bağ -
datta, İraı_ i1.; ... riL:i:ıde,Ef gani s
tanda, Buharada, Hintte, her 
gece, böyle canım çeı~·dlir, yalnız 
L ·r kah.~ l:alrr ve ıssız E<. kaklara, 
r" :ı • , • .. , 1 A b 1 b_r. erın ... e s~:tU.{ .ım a ar)--
nan kara pen~crelere · baktıkça 
C: hr, d· :a!Jı: bunalırd .. ı. 

ıd ·o 
• . ıı:ı"'ı ı· ... · i ı,.. ,. 

ir ' ,.. ,.,.r,.,. :ı"'ıvTıo; nt •.., 
0

"tc o 
n"·ı irin ic-,.er . 

l- """ ;, ._..,.,T _,_• . ., tt'J<""T"1"1 

,.n c .. i -1i1~ten 1· , .. A.,, , ...,,._,: .,.n 
, rnr1"'1 ' (\ •1 • 
.. ~ ,1 . w 7 '"' 'il.,T1 ,1 ,.rı-ı.,1·t'r, 

D:ı. .. e o'!l' l ~-.. ,. rın crı rı!1 er,.... 
cec;i·, in p ";., ı·;.,.·;n,. rr ·· .. ,,, r1.,ı.. ... 
r "'nh}TÖ-J. ~n1 • .,1.1--rrT ..,,,-lpıl· - · 

ııtn T.'1" cinn...,..,.,. in-" ı ,. .. · l"'•ı i 
" '1 V1"'" 1 hıı t ~r- r..., c- ,.1 (T i h i ... ,_."' 

hl')<:i'ln """'"'~rr1Tr. Fn P'·;71"1 ""'1 i,. 
rnı•ı,., 1.1.;:ıl· td. T f'VP,.., .. ~ rrih i 
Londra g'ibi, P:ıris gibi, B erlin 
aihi. ~ii' ·r,.r. rrihi. u .,. . •~1~1 

f'Ö1,viizilnii hnhrmızt f'CT"ıı, V"· 
'1İ r'"'l"!I \'C k;ınr Jıav~v-ı v11,.:ıra'· 

ka•hr l·nvv"+li rılan c:e'ıirdir. 

Özkökten Cielen Kelimeler Halbu!:i, medeniyetin, yani 
elel·~riği.., el..ıat . n değerli ki- nTz ot·'- .. ,.. , :mı- ,,. ö-

Şimdi, odam( a . sc:siz, va l -

Ankara: 23 (Hususi muhabıri lovatm, insaı.ı ya ~:ın h.c.lın, : . ..:..: nüne çıksam, soka~ı evim ka -
rimiz bildiriyor) - Osmanlıca- &... . : • ıür d ·:ımn.n ~irc::;i aar aydınlık ve evimden daha 
dan türkçeye karşılıklar kıla- büyük r:ıetropollerde ise, akşam kalabalık bulacağımı biliyorum. 
vuzunu hazırlayan komisyonun s:~:: _ ... :un~ .... rnaP-azala. ıı::ı _ E.:ş sahra ortasında, sessiz ve 
bulduğu kelimelerin sayısı beş mr ama, insan ac:hr. çaresiz bir adam gibi, ne tarafa 
bine vanpıştır. Bunda R ve S Bu saat, sokakların kalaba - gideceğimi şaşırmıyacağımdan 
harfleri dahil değildir ki, bu lrklaştığı ve g e c c yaşayışının emınım. 
harflere girecek kelimeler üze- l:.ışlaJıc7ı .. :.attir . 
rindeki çalışmalar da bitmek ü-
zeredir. Türk kökünden geldik- :C..4:.a. . - . ba:.:ıh .. rı cv:_:ine Yaşıyan insanın sevdiği ışık 

g id --rkcn bı·rıJg-~ sinemalar ... · ve gürültü, sönmeden, dinme -
leri için alıkonulmuı::. olan keli- "" • "', .. -" yatrclaı • revulere ><o:-ıserlere den sürüp gittifri irindir ki, bu 
melcrin sayısı c:imdiye kadar ... , ' · ' ~ ~ " g "reşilen camba.i oynatılan yer şehir, akşam olunca, dükkanla-
üç yüzü ~eçmiştir. Yurddaı::.lar .. ' 

:t lere konferdnslara sergı"lere d rı kapanmış büyük bir çarc::ıya 
tarafından kcmisyona gön- 1 ' a- -:ı 
derilme3"e ba;ilanan cevap- ğıhr. dö .. müyo. • : .. :;an, k r~nhk b~-
lar arasında, az olmakla Bükre-.te ise, gece lokallarma smca, ruhu çekilmiş kalıplara 
beraber, bazı ıyı teklif- gidenlerin çoğu, yemeklerini o- benzemi' -- : 
ter de vardır. Bundan bac;ka e- yun bittikten son . • h~rhanı?i tir Güne~ batıyor diye, hayat 
timoloji }:olunun Tiirk kökiin- kahve veya lokantada yemeği hap~e<lilrniuor. 
den geldi~ini tetebbü ettiö-i ha- sevdikleri için, on ikiden sonra, _ _ Ali Naci KARACAN 
zı kelimelerin de bu ka~ılık- b:.ırada. Lu sefer de kahveler, lo- Kayseri Bez Fabrikası 
farla bernber kılavuz tefrikası- kantalar dolma~a başlar ve an- Ankara, 23 (Hususi muhabi-
n-ı e'{ olarak neşir ve ilan e- ccık ikiye, üçe doğrudur ki, şehir rimiz bildiriyor) _Sümer Bank 
dilmesi kllvvet!e muhtemeldir. kabu~nun icine cekilir, yatar. müdürü NurulJah Esat bügiin _ 

Türk köklerinin hulunusnnda Eskiden gece deyince, gece kü trenle Kayseriye gitti. Ora _ 
Pekars1<i'nin üç bin sayıfaltk yarısından sonrayı, gece yansm da kurulmakta olan bez fabrika
Ya '·ut lUgatinden nek cok isti- dan so:ı.ravr d_ bir kabara köşe- sının vaziyetini tetkik edecek _ 
fac1e edilmi-.tir. Arapcanın hic dnde, ö:ıünde bir ka:ieh şam - tir. ~ayseri fabrikasının bütün 
te .. iri altmrla 1-a lmamıc: olan v~ nan,,a :• ! bir tabak yemiş, her makınalan gelmiş, montaja baş
Jı.,nı mrıdrle halinde bulunron h~r...,.Yr hir kr~ r-+"rtmue: hir la?mıştır. Fabrika ağustosta fa
Yrı.':ut k~limel,..ri. vunanca. ta- c:::ı,.l,n~ rlive tac:~rlarch:ıı. Hc11- alıyete geçecektir • 
t;.,ce. ;:ı'"an,.a ve far~,.a 7.arıne - =----==============~=~~~~~~=-
cli1 "'n hir c-ok kP!i,.,.,,..1,.rin Türk -ıc ~ 
~"1 Trırı .. " tı'"''l P'"'lrli.Yirıi P"Öster
melı:t~dir. Bu kelimel~rin va-

-
Türk Dili Araıtırma Kurumu Ankarada hümın J b • ı ' 

LUSTRAClrtln 
MEKTUBU 

'Bay ağabey ! 
Acıyorum s ize dinim rnhhe'1a 
ıkkı için. Ne g üç şey bu ya1.1 
tzmak yahu! Den b ir mekt t p 
ızmadansa e lli çift kundura t o
manını daha kolay görüyo -
m . Çünk · nı rizin onu 1m'' e 
r ho1·k:l iç ı le bi ı h .. l' LD a l 
~p o ;:ı b ... tı. t\ orc-un ız. S'> a 
r re. t n b 'aya nu?. u 

t 'I 1 e. 
uyk (1 ~il ı ı-

ı 1 ::ıya ı , 
"Par ut !,, 

iır ama en 

a-

b<1 ton. 
iLtünde 

nı 

B raz da 'ıa f ırcaladım ... 
- Y:ı .. '" ı or;un, d ... mez mi? 

Kundura~ı .. ı!.ta top attım atalı 
lostracılık ed yorum, ş mJiye 
kadar l mse bana boyle lA f et -
mcm:ştı. .. Hemen vurdum .. 

- Al efendi ! Şu çeyreği. Bi -
ti~ik lostracı daha iyi boyar. D~ 
d:m . ününe patakozu koydum. 
I skcm'eden kalktım .. Apıştı kal
dı ... (lnsn.n sade para kazanma
smı değil para harcamasını da 
bilmeli. Değil mi ya!) 

N:::?sıl vur mısın gazeteci ağa
bey ! Size a[,ız arına geleni söy
cr.er. Aldırmazsınız .. Bizim el

lcrim:z, s izin kulaklarınız nasır
lanmış ... Her esnafın nasıl yeri 
ayrı. 

Ya bayanlara ne diyelim!.. 
- Aman az boya sür, deri 

çatlamasın! ... 
- Peki madam ... 
Esnafız geçineceğiz. Ne ya

parsın. Yoksa: 
- Kunduranın derisine acı -

yorsun da suratının derisine acı
mıyor musun bacım? .. denmez ., 
mı .. 

Diyemeyiz... Erkek ağzına 
böyle laf yakışmaz ... 

Ben mektebe giderken rah -
metli babam: 

- Seni mühendis yapacağım! 
Derdi... Lostracı oldum. Kimin 
ne olacağım kestiremeyiz. Hele 
bu devirde .. Biz cahil adamız. O
kumadık ama çok ayak, çok kun 
dura, çok deri gördük. Senı de 
uzaktan severim. Nasihatim ol
sun. E gcr günün birinde lostra
cılık edersen sakın tiksinme! 
Çünkü insanların en temiz yeri 
ayaklarıdır. Yalan söylemez, mü 
railik etmez, para çalmaz, iftira 
atmaz, cana kıymaz, el etek öp
mez ... 

Ben böylesine hizmet etmeyi, 
~l alemin ağzının l:okusunu çek -
meye tercih eaerim. Sen de öy
le yap. Yalnız bir şeye dikkat 
eri Siz göz boyamağa alışmışsı -
nız, kendi ıstediğiniz boyayı vu
rursunuz,lostracılıkta bu ~ök -
mez. Ayak göze benzemez... t
kinci günü uğratırıar adamı, a
çıkta kalırsın 1 Şimdi acıkta kal
mak ta güç şey Çünkü ekme!t 
arslanın ağzında ... 

Haydi eyvallah.,, 
Aslına uycrıncl··r 

B. FELF I{ . 
e Ankarn (Tan) - Zirnnt Ba
kanlığı Yeni~chırde yapılnn El:o
,ıomi binauna taşınmakt:tdır. Ha -

·ut,.a cıe:·ll::ırı ile aynivf"tlıari h;J
ı-..,., ... ., r1;·,1 ~:v·~ ,...,, . .,n aö,.iilnıi;ı:;_ 

t ":r. I'• ı rıfrlr r <::; f 1f,-.h1:ırrn tavinin. 
r1n ,....,;p,;m bir rrıJ oynavacaktır. 
F'_rcn ''''!rde (Joii) ve ( prai) ilr 
": 1~n ~ır?ol: ıstrl:ıhlar tür':çele~· 
tırılmıstır. Osmanlıca ile uzun 
yıllar bitmesine ihtimal olmr
ran ve ı:;ayısr yüz binlere varan 
ilim v.f! fon rstıla/ıları büyük bir 
tecanus kadrosu içinde bir iki se 
nede tamamlanacaktır. Bu su -
retle dil düzeltilme teşebbüsü· 
nün dile varlrk deö-il umulmaz 
bir inki~af vermiş ~lduğu anla
şılacaktır. 

• 

K .. d'J .. .. - " a ı ır ç.a ııma yapıyor. 
un.ıruun oz ı aozlugunde nereye kadar geh 'İni muhab: .. 1·mı·z· .•. "' .. ın ver-

dıgı telefon haberinde okuyÜnuz J 

ziran bnırnda Ekonomi Bakadı"!ı 
da yeni binaya taırnacak ve iki ba· 
kanlık ayni binada ycrlc~ecekt.r . 
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f :i:.cJ.ıy ( 1) cl:yG:-du ki: 
•• •h .J_._;J.l ül.lı. r.~ .. c cıJunu gibi 

). - .... _ o. ..... '-. ı ı ............... _.._ .. ı~ .ş b\ıııfl& .... -::-

&...--• •• --..ı, ...... ru, •-• ..,_-..ı "\ııi lıJ.,Mwİ 

ı ..... -.4.ı-~·-- c.- .l--L.-'- r • 
' . " .. _.., .. "J-ı ..... _ •. u •• _ u:ırp yo.t t..yc 

L-... ·•·.I'-· ._r. ı... .... 1, ı-) a. r_..:_o_ •• 
ıı~.:, y ... ,: ı._ .. _, ... z c • ...ı.ız f:_r:ndc • 
y.Lı. 1.d .y...t Iıu-u .... ı-ı l=n ~-:ı, djn 
la :n .. :ır.Lr nra .. ın'1:ı m..iş~c•-k u.r 
yur. I.:ı.l:.Oc r;o :r:Lc, bc: .. i m .• Lt • 
Lr :ı...r":J: c1u. _r, fo:. .. t ıanı~ :ır :>:l\ 

§I L •• ~-:.!· lJ~ C:t.=JCZ. h:ıı~.:ı ı::. 

t_ •• _::; .... ·..:-r .•• tıy .. .ı.1 &cnt:-:i ıi-··• 
v.: o ~::;o •• ::_.·. _ l.a v.l c~:y ... t 

ı ... ı .. ...:ı •• c ... ~ . .:.r b_L ....... 41!.: 
t ,· ... -.. .... ~ !" ••• z n:!: . l _J =: 
l 

ı .• . ....... ·--·· ' - . _.:.l:..l C ~ ·~: .~c Li-r lr .,,. yı· 

i: .. L :_;:ı~. _.ı Lnu~u m:ı.r.ı .. Iı .r. 
L.ı y • .:rn::ı c' .. :u ı.ı:ı.ncvi ktl\'V t • 

f r. l. ı:: C:o.i\ b' Lr! bu r.~:..t:ıyı c!n
h:ı .iyj v_ b:.::.lcn <:ncc tnkC:Zr c:.t:~: • 
l~j :ç':ıd'r :.i, nw' eri r':niz:n m:ınc
''İ b:ılbr:ndcn i·!°fodc cu·ı r, Cn • 
1 r::ı ru'ı:.ı::ı:.ı öl.'"-d~lcr. c:.:: y lmz 
c. '. r!:!= '.:;. ".Ji ~·r.!)~J c. Orc' ! r:n 
r.'"',. :-I :·'n' .,,, y-n· h-1 t':-n .. ""ret 
G' ' : n:.ı c . :.innı-:: ':::. [' · ::- n !i:-
p ··-·--·:-..... ı z .J ::_ __ d .. _\oio .. c 1 ri -
1 ~, • • .... lw •• ..._ ,..,J J. ...... w.. C. .. ı... \ .. C 

b;,ı w:'..ı c :.: l.c.:: __ ı. r r. ! . cc :r
l . .; .· .. ·, i ~. !,.._.4 tı:l en :... . : .. 

,. . " t ......... • ın-.... ı ""' ... L..J j • • """ .l 

cl ,, C: r. 
" .... l!cr c!c-.Lt t!-:::ı~r.lnrr:·n a

det ve l:uvvc~i n: uct:ndc ı:ı.:.:· ·-m . 
r.1cl b'r is~:ıb::.ıct l.i..'ln:ti v:cut!c 
ı;ct:rmc!.t r.:=clıur:yctincLd'r. Lti:ı
b:ırat b:r r.ı::tlnfnn ve e:nn'yct !in • 
va~ı <l::mc!ttir. r.:üd:ı!:ınnın en le 

a:ı li t:~ula' i:ıo "t.ınrru=., dn:mn t:\ • 

arrm:dur. Tnru-ruz prop~:;nn .. n de· 
m~t•:ı..-,, (2) 

Gizli istihbarat 
İstihb.::ırat ı:cfi 

ı~tih.xıratm bir de rr:zli çah
ş:ı ., yani '·C::.:u:;luk,, hizmeti 
o~clu~unu söykı.!istik. Du hiz
met öte! inden daha mühim ve 
teş'dlfüı daha f,Cniş o:dı:ğu i
çin bü~bütün eizli tutulma-sına 
im'din yoktur. Bunun büyük 
L:r merl~ezi, mu!.teşem bir bi
nası, m .. :ıim bir ~üt~e:i varciır. 
:Cu sebenledir ki her devlet bu 
teşekkülü saklnmc:ı. - 3 cd!şmak

tans:ı muhtelif isim1crle onu 
mesru bir "cmnivet i;ıi,, olarak 
gö~te~e~e calırmc:ı.!:tadır. Giz
li i!::t:: b:ır~tın k.ı::,u1 c:lilcn harf
leri sunlc:ı.rJır: 

S. R. S. , yani - Service de 
Rcnscignement ~-cret - Du hiz
mete; 

İngilizler: İntelligence Ser -
vice 

Fransızlar: Bureau d'İnfor
mation (de Rens:::ignement) 

Ruslar: Gepecu (G. P. U.) (3) 
A vusturyaıılar: Evidcnce Bu

rc:ıu 

Almanlar: N ad1richten Di
emıt (Drei B: B III) 
diyorlar. Başka devletlerde ek -
seriya müdafaa hiznıeti, milli 
hiz. __ t, emnivct hizmc~i gibi 
adLr verilme~:tc.:ir. 

Bu hizmetlerin gizli ol .. n ta
r:ıfl:ırı gi;.:i aianlar, v~.i casus
lardır; vnpmdk ve yr.. tırmak 
fatedi!deri ~evlerdir. ( 4) 

YU::r.rd.:/:i tariflerden anla -
~ hvor ki, i.:ıtihbarat ve cnsusl:.ı!t 
hep bir yola çıl:tı;'·ı halde millet-

( 1) Alm:ın lst hbarat şefi o,.ın bu 

z:ıt h:ı':kmda biraz sonra malC'ımat ve· 
receğiz. A. H. 

(2) Propagandayı ayrı bir fasılda 
lay k olduğu ehemmiyetle yazacağız. 

(3) Bu kısmı aynca "Casuslar,, 
bahsinde göreceğiz. 

(4) Bu kısmı ayrıca "Casuslar,, 

bahs:nde göreceğiz. 

Casusluk:a mücadele te-t.:tr ~ı • 
ler arasııı."a!d kanunlar b:.mları bacc.::ğini <lü~.:r.ın_,:o \'e haı be i 
baş.rn başka gurmc.~te ve ceza - nnnm ... ~a mcc!:u.ır .. ur. l ... t uu ... r~ .. n 
l= .... n.ı C: ... b:ış::a t"rlü vcrme!.te- b:r yns.ı ı;.Ji lıullanı nn b.r n :ı ı:v • 
ciir • zü 

Ifarp~c bir a:!:::r bir c .. !:eri öl "G:lrıcn:-:Z.l'/: c:mı ·:·c•'n r sl . 
, •• •• , •• , •• ' 1 

ü • _:, 1~ •• ct c.ı.uu. en ' k .. til,, de- c.ır,, d~ıı·. Şc.:n ve nJ~n! .. r.n.n l.<ı-

j2ildfr, l. :za görmez, mm~:fat r .. !:~cri b:.ı o'~=!t~r. 
~ ... ;lr. Dunun gibi bir as!:cr düş
. .n • ..!::na ac'"cr, l:c"iflcr ya
p ·,. 'r ,.c. ..Jl:1 :ımr, d;.: m~nm 
: · ' • 'J re ... ini dinler, ' -r·c::ctle
r: i r-" •• ::, lı:ıtt5 d"rm~n n ~vzi-
1 • :n:n f ...,:oö-r:ıfl~nnı alır; b:r 
tav '<m ... .:i aÜ"'m: geril i c gil
\' :c: .. :cr ve c·" · ~r indHr. 
Bunl:ıra c:.su:;lu!.: denmez. va-
P ı.r c=~:;- c z"' sı 

Fa' :ıt bu irlcrc d::ı.ir sivil v,iyin
mir. bir a-irm·n üzerinde bir t<'1~ 

arf, bir ufr': resim veya <'İ"'";'i 

l::t:~ılı:mıt ::crı:; l r:n n bnrı_'_n!:' 
çciı:nıdnrınn bnhıl.r n ~ l.:crl ': · ~
lor:ni il;;inci d.::rccc:b r ö1·d:·,· .1 ·ri, 
siyn:;::.J ve il:tis:ıt mc~ ... ı 1 r:ni t l!l 1 
v~ öz o·nrn1t ~:.:·· 1 .. j rrr ·ı r . 
Göy le ol nnl;ln b ... ra!J r h r dı· 1 t 
İatihbarAbn hl:ıre \ oı:: to:~lt ·'.~tını 

tcrc~hnn as!ccılcr cmı·'nc bırni~ış· 

lır ve b:.iylc ol::ı;ık ı:zımdır. 
"htihbarnUn ınflılı ve itimnt çc!t 

ald:mıp. teb~Q o1ur. r.fomuılar iy: 
acç:lmcli vo lı zm-Lto dcvnr.1lı o' n -
ralt knlm.ılıdırl:ı.r. Fcnn mcm .. rl.~rı 

!>u ·ın .. ·m, o ;r C"'t'' .. tur ve öW""'l t1onr:tdnn tem ';:lem fc ve tc~!c:, ~ t. 
r"'-ı:.,sı ~örür. Eir hik5ye c-'mcltt"'l dJz::Vmcüc lıol';m:ık b'r hnyal, b"r 
h: m"~ n,. c ~rc,.cve k"'c'.,r do;;.- aldanıştır. B:.ı, ır.üml::n dc.::ırhr, 
r ı: S'\'il c'Y- .. ..... c--rı•-lt ': ~-:ı -
T')iJn b'r z:ı'Jit ., t ne 1 1 -Tıı c ,.,r :ı 
' 'l"trrrl!nı ... f .. ' ... t noı:~1 "r i'"':: -
ri,·e dt' •civc lmdar z.,bit d,, -

"1 1 r""'"mi iinifonr., .. ·'11 ~ivmic;, 
..... ı)it olara':;: va' 11nrı..,,1c; ve .... 
~1" ...., <',.. .... ,. • .,,., .. ., ı.,, .. , ... ımuc;. 

Yiııe Miltolny diyor ki: , 

"J?t;hbnrat hi7.tneti 3•ü1·•., t ve 
h~T m5.m.!İle "c"ntilmen., i · clir. is
ti b:ırat ~efi her noktndnn l'!l"'mur
hnndnn üstiin ka1mn1ıdır. 7.ekA ve 
idıırcdc memur n a~ni?r kr.b.n ş"f, 
ço t t"t-C'Jn""'· M'ı"t!lurun P.vt ,.l'.,<ı. .., r
,.,:~ r.J.•r. f ~t: b ...... •tl\ tı:r dl"•}j b;r 

,.ı;~ıı: ... 1:., i••rr. f i;l.umet hl"r lı"!'l":i 
y.,:., h;ıt-::..,.., .... 1 ... do•t ve rn:!•t,.f''· rı • 

J .. h:ı:l'. l~ti b""1't ,,.fj ,.j .. ~·i rr. 1·:?l. 
ı .... : ,.ı~...-. .. "l c-J .. ralt l·~'-.. J ,.t':"ı .. ~ ... 

cl'yoruz. F~::nt her h .. ld'J ~cf:n z" 
l;& ve :.cciyc::nc l: Imı' b:r i::r.,, 

ı .... ı·• 1 - ·--t·n ı· ~ı· \' .. 1 "'T" I·- 1·"'r LJ ... ~u- .. - .. .ı. ~ 

1 ı 1 • .ı w 'ld' a l ..1 : ! SZ- top.am:' .: uC 1 ır. 

Sır c·'d:ım:ı1:;:, el" "I f.,.,.,rt -
r.:ıJ'. ve düo;rr n rı h"lre1:etJ:-. ine 
engel olacak z~rarl:ır verm-:'~ te, 
bara gele i,..lcr, •· - C: vle za
mL!n'r;.r olur l:i, ':ti' b--.. at ı:;C'ri 

Lumandamn kun1'lr 1:•a 0Mt1 ~u 
bir h:ı.rctı:cti el"' -i,..t'r'r durcl•,.·ur, 
b.,cıka yere, b~"ka scjle so'·tu
rur. Cünl:ü yapıh.n hareket düs
manm o :: ... ~~·-i · ıv"t ve vazi
vetinc göre nct.ic~ verir; b·1 va 
zivcth '"c'·lini V" i,.. ,,.:·.,.fü,;i :s,, 
en ivi J-.;1,...n me '·ez i...:i 1bara• 
servisidir. 

I /\ -•---· •·--·- \ 

•• kas un 
Y alovada yapılacak Otel Münaka

sası Bir Hafta Tehir Edilmiştir. 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Y alovada yapılacak otelin kapalı zarf usuli~e yapılacnk 
münakasasına girmek isteyenlerden bir kısmının Nafıa 
Vekale,inden alınması lazımge.en ehliyet ven ·kasını al
mağa vakit bulamadıkları v~ki müracaatlardan anlaşıl
makta olduğundan buna imkan bırakmal< üzc:-e lmpalı 
zarfların açılması 29-4-935 Pazarteci günü saat 15 e ta· 
lik edilmigtir. Tekwif mektupları bundan evvel yap1lmış o
lan ilandaki tafsilat veçhile o gün saat 14 e katlar Akay 
l~le~mesi Müdürlüğüne tevdi edilmelidir. (2093) 

As ·eri Fabr;lca~ar Satın:ı~tn3 
m-syonundan: 

2948 

Bakırköy Barut Fabrikası için re~me r-öre 13935 
kilo demir açık eksiltme ile döktürüleceğinden talih 
olanların izahat almak üzere her pazartesi ve perşemb~ 
günleri öğleden sonra ve eksiltmeye girmek üzere 
9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satın 
alma Komisyonuna miiracaat etmeleri. Ivluhammen be
deli 2090 liradır . .. (2122) 

• 
• 

s~ "~a • e ın a 
PAl!il. HORBl<iER • JE nv JÜCiO • T EO LI 'GEH 

G 

Yarın matinelerden itibaren ~:;m::::c::ı-.11:1111111 , 
Halı-.ınıızın pPk c:pniığı arıi. t CL•\I K 

l'O" ELL ve l\J) R~A LOY ılc herı lıt>r 
a• 

1 
'rnn;;ı7<' ı <:Ö/, ii f ılmiııde ~ii iııırcı k 1<• dır. Bu lı.ııı i\lı tro G0 1, 

... , .... r 't1 ,,,,.. rto .~ , .... ,."., pn ,.,, "t' f"'C'n' 

e, 

• 
1 

O\"" r \ \CC Cl \1 11. <.;:> tanıf nrları ~(frülırıeın ş c:ııip hir fılııı 
\ • l'..\11L ZOL \ 'ııın ~alıP eriııJı•n ıktı• a ve hii\ ük artist 

A 
A 

ra ~be 

A em~alc: z ve j?B\'et ~iizel 
l.'1,.:1 !l fil.,,, 

C'~ya. bc!c.:r Dağ kııpusu haricinde c:isterilecek yerde in 
;::ı ı.u .. 1r..c""·' ~ 5 ... 29 tira 'J7 kuL uş keş:f.ti Nafıa garaj ve bi

::ı • ~- ~tx 11 r.1 yı:s 935 tarihine mfümdif Cumartesi günü 
C:lr't 12 yek d:ır k'"'palı zarfla ekoiltmcye konulmuştur. 

• 
1 de 

Dün ·ada m ve ı , 

e. n en n_ s, 
en ıhl.is d:r. N . z.b 
ci.dlı kadı n.a l!l ha-
y at arkadaşıdır. 1 . 
t : yarları aençleşt -
ir ve genç eri gÜ· 

zel eşt:rir. Ins ~ na e
bedi bir taravet ve. 
:en Hasan krem:n 
unutmayıpız. Kutu-

su 50, lÜb halinde 
'.lO, Tur ki yede yapı-

Jıb da Avrupa eti
. eti yapıştın an ve 

ıalkı aldc.t n krem
ler~, vesair ıtrıynta 

ı dlnmayınız. H.ı -
san markasına dik
ttat eaın z. 'Ja.:>uu Fk.:;'Itmcyc iş~İrak e:ecekler ~-~,·.! .. '; ~:-· - J -~ ... '- ''" 

tt"İ c'aı•.ın:!n f, __ ı."' u.c.ttU.JU veya D~.ulı ıstıkraz verecek-
f G r. fotck.ilcr:n y:ı bi=:zat mühend:s veya mimar olması 1 D~posu: An' ara, 
ve.rnhu in,.--ct müddetince bir mühendis veya mimann İ tan bul, Bevo~ u 
f-..nni rrcs'u'iye'İ deruhte taa 1hütnan1esi ve bina işini ida- •-•••••••-•_. 
re e"miq oldurrt•nu gö:;tcrir vesika göstermeleri lazımdır. 

~artname, plan ve ke!}fini görmek isteyenlerin her gün 
ç-ıh;:mn "'-ı:ıt:İ içinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat 
e·n-e i i er. 

T clc'if mck up'arı i ~ale günü saat 11 e kadar bel eme· 
hı Er:c"rner-e vcı-i!miş olacaktır. 2919 (2036) 

Asl·e,i a r~ka1ar Sa'ı:-:a-ma Ko
..... yor.. ndan: 

Zeytinburnu tapa f::ıbrikası dahilinde yetişen ot
l2rm biçilüp alınması açık arttırma ile ihale edileceğin
e' n isteklilerin 9 11/Iayıs 9 3 S perşembe günü saat 14 de 
Eal:::ırl~öy Barut Fabrikasında Satmalma Komisyonu
na mürncaat]arı. Muhammen bedeli 30 liradır. Şartna
mesi Komisyondadır. ( 2124) 

r-~c:=:==:~:z:ıı.1cm .............. mı .......... .. 
H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l 

s·~ort~1 armızı Galat~ch Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türldyedc b:ıa.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

lU ~ Y T 
Kumranyasma bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

'rr1 ,.r,...., : 4.ı"'t~~. ?~R~ 

·a::::::::::=:.=~:;::.;;:~:::::::ı:ı':!::!::zım::ıllll!i:clBIC:ll:!!91 .. ~f~.:wslll!!Wi!Wl·•A!Sm ............ ıi 

~-ü_K_I L_A_"_L_A_R_ı 
HIZIR sis pUskürme 
ve yangın söndürme 
MAl<INALARI 

ed Halis 
s esesi 

t::>unranzama 
n ı n da paran 
hem iyi, herı-ı 
ucuz mala ver 
VIKIN<i 

markalı ~ÜT maki
nası bu iki meıiyct ı 

haizdir. 

Türk:;llONJPD LTD. ŞTI 
• -•tt r..A• ••• ,..~!'t~EMfH: P&7AAI, 

Memleketi kemiren yangın fe15.ke
tile mücadele eden mü::ssesem yan
f"m mı.l:ina"l bulunan daire amirin· ı 
den rica ediyor. -

Mal:'nalarınızı muayene ettiriniz, ,,. s • • 
noks:ırıfarını yaptırın z, muayene İ· f Il 1 T Do:<toru 
çin. f"r:.l al ı oruz. Yak nınızda b'ı 
ynn,., n, cıl:ar ise sizu,.ld makina ile 
ön 'ürünüz. Snrfer1ece~i'liz eczayı 

rnec• .. "ırn d"' lur"C""""m. Makinala 
nn n'l ıl k ı''1nı1 '!"'" !COI h;ırlemele· 
ö-r"'tnek liiı:ımdır. Du iş: bedava ya 
pıyoruz. 

Arzumuz h::he"l'lehal bu makinalar 
ile va'lr:rmı .,·· ıiürmektir. 

MüeS""Sem ha~irandan itibaren be
ledivrlere, ha'kcvlerine. hastahanele • 
re, leyli m•kteplerc veni bir h:Zmete 
karar verdi. 

Al'!"er;l::ırı Miil·emmı-1 radyo maki
nal:ırı, getirdi. 6 lambalı dünyayı din 

C!a il Cevat Emr, 
'irinci ~mıf sinir ve ruh mi' 
'has"ı"ı. Laleli Cumhuriyr 
..... ~ r .. 1:ı, p --n---t"-"'"' 

liyor. 
15 sisli makina alan müesseseye 6 

lambalı bir radvo hediye ediyor. E
mirlerinize her daim amade olan mÜ· 
esseseme müracaat ediniz. 

Adre'lim: Galata Rıhtım üzeri 
Mesruriye han, Telefun: 41447. 

''Ancak ayakta 
Durabiliyordu,, 
Müthiş ağrıları, yanm saat zarfın· 

da tamamen geçti. .. Geçen sene, ta
tilim esnasında arkamda müthiş ağ
rılar peyda olmuştu. Pek zahmet!e 
ayakta durabiliyordum. Hemen ken· 
dimi evime naklettirdim. Fakat All
cock yakılanın b:tmişti. Mahal1-:

mizdeki eczane ancak ertesi gün ve
rebileceğini söyledi ise de ben Lu 
kadar uzun zaman bckliyecek vazi· 
yette değildim. Ağrılanmdan kıv

'"anıyordum. Derhal trenle şeh"re İlı· 
dim. Bir tane Allcock yakısı aldııo 

ve ağrıyan mahalle koydum. Yanm 
s:ıat zarfında bütün ağrılarım geçti 

ve bermutat gidip gelmeğe b:-~t;ı

dım. Artık Allccck"suz geçinemrm. 
Alkock yakılarıru kullanm"llarını 

tavsiye ettiğim bir çok k mseler b:lnto 
teşekkür ettiler,,. H. - Y. 

İşte Allcock yak tarının ~ifaca' '? 
r siri hakk mlaki hesal:-s·z delili rJcrı 

'>iri, bu Allcock yakıları, ağrıyan 

1ahalde tesırini çabuk gö ter r l: < "· 

eyanı çoğaltır vr devamlı h:r ' 
·et tevlit eder ~avanı ha· ı .. ! 
.lASAJ OTOMATİK "avesın lı: .~ 
ı ları teskin ve izale ed•r. 

ı\llcock yakısını kovm k veya k;ıl

dmn:ık iç:n iki san·ye kafid r Ha· 
kiki de] kli Allcock yak la mı "" a
nenizden tedarik ede bilirsiniz. Ü •e· 
rindeki Kartal ve kırmızı dairi' mar· 
kasın .. diklcat rd'niı ve ucuz taklit· 
!erinden sakınınız. Fiyau 40 kurut· 
tur. 



:Ce1 ~r:ıt, 23 (I-Iusuci muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Ma
\ T' u o:mnd:ı Bü::re<>te to-:>lanacak elan Balkan kom:eyine burada 
Ç }: e!1cmm:yet veri1~el~ted:r. Konsey müzakerelerine dai.r haber-
i rb c~: i':.:.sı c~!:i1:~sına ne .. redilmesi için tertibat alınmıştır.Ro 

ı: :~y:ı ~j.,ncı müdürü bu hususta Avala ajansile görüşmek üzere 
b 

• . . 
• :-:ıy:ı ac_m :;tır. 

E:ird ŞEFiK 

o 
n. ' "'"' ı.t.•1 ev1 ıt:. Riişf:Ü Aras geliyor 

Ee:erQt, 23 ( Hususi m·ıhabirimiz tdefonla bildiriyor) - Dış 
lş"er Ba!~anı yarın sabah buradan geçecek, İstanbula rridecel:t! .. 
Tren Bel!!Tat P.'armda on dnkik:ı kadar kalacaktır. Garda matbuat 

b ' 
m:.:m~ssili ve Türk sefareti ileri gelenleri buluncaktır. 

a 
s 

Eçrcf Ş~FlK 

-op-
öse~er 

Sofya, 23 (Telefonla bususi muhabirimizden) - Yugcslavyada 
lspilid ka~abasmda intihabat toplantıları yapıldığı esnalarda bı-
:rışıkhklr ol•nuştur. Hük !met ncrnzetlerinden, eski Viya ı:a sefiri 

doktor Anje1inoviç hanesine giderken kafasına vurulan bır darba 
neticesinde a~ır yaralı olarak yere yı1 :ı1mrn, ölüm dcrcccs;nde has
tah:meye kaldırônıştır. Ertesi gün Anjelinoviçin karde~i muha -
liflerden doktor Balata yaralanmıştır. 

Hükfunet şiddetli tedbirler almıştır. 

o 
\? ~n G 
Atina, 23 (Tclefonl:ı) - Dünkü bakanlar heyetinde ferik ge -
nera11eıi n1· onrr~ .. ac·""';~~1.; c:: .1'l'Pr.d. l\fanet~s, Kcrs, N•~nctas. ve 

>~ ..... !..ı.L.ıM U 1 tcırnu e sevıdcrı e ııva gc1u:1a ....... L s!. 1 - ....... nnn n<; 

Krızis . Deloyrz.mnt ikas ve Çunakas'm ferik generalWr:ne tı!rf1ıe: 
rin~ veid:una mahkum edilen K8.mcnos, Anagnostopuks Ga1anos 
v~ Koçanfr;'iıı ordu kadro:undan silinmesine karar veri '~·ştir. 
o 

• r "and nı 

Afna, 23 (Telefon!~) - Bulgaristana kaçan a~!lerden Kame -
~~s0~c ~l:adnııhırilc; ~-rlikte giyaben idama mahkum edilen Yan-

; dun gece Se'unıkte sal:lı o!dug-u yer kesfedilerck yakal"n-
mı"' tı H ·· ı ·· d h · .... • . . ~· u ·mun er al mi ir foz eclileceö-i yoksa vicahi muhake-

rr ~:ı mı ya--11 -ıca-ı belli de.Yilclı"r b ' 
.,) J • 

o 
\~u ~~arpter·nde 

E e1' siwer 
Atina, 22 (Telefonla) - Yanyaca teşel:kül eden divanı harpte 

isyanla a1f..Jmc1ar olarak ild yüzb.::şı ikişer sene, bir yüzbaşı birse
ne ve ordudan çıkarılmış bir yüzbaşı da iki ay hapı::e malı ':ihn 
ccilmi~lerd;r. Atina divanı harbinde "cümhuriyeti korı •m:;ı,, der
neklerinden icyana iştirak eden 50 kişilik _ikinci bir k3fi~cnin 
muhakemesine başlanmıştır. Bunların arasında mütekait bir ee
ncral ile bir m ütekait birinci sınıf aı::keri hakim v~rdır. 
Midilli rıdaı::ı isyancı1anrun m'lhakemcsi mayısın ikisine talik e

di'mi~tir. Bunlar 57 kişi dir. Adadan buraya getirilerek birinci 
nümı·ne aiayı kışlasına hapsedilmişlerdir. 

i syan hareketinde alakad<Jr olan e~ki nazırlardan Rentis, K::ıJ
}'as, ordudan çıkarılmış zcbit Savopulcs, Ccdpris, Rucemaldı:; 
t evkif edilerek bit inci ordu kumand.,nhtına f"'cndcri'mişlcrdir. 
Sakız isyanında a!fü:achr olarak ma~ıkum edilen zabit!crin dün 

askçri rütbc:eri k::ıldırılımştır. 

o 
'TAN" m tcfnl ası : 2 

~ j~fürrll L '.:ı.~ Jj 
Eürhan C/iHlD 

İ§ hayatı, b "1·nz ela frcn::I : rle C::i· 
fÜ-, it- -ı:~~ı:·'.l.., (!C!c:ı C:r gör:.:~ 
f m-:u b"':ıİ çc !t dc~:·t "rdi. 

lst~mbul cnzat~!;r·n c:e o!:u··n 
o~u7ıı ndı hntırımt.'n lmlnn Ecyc"'fr
lun !-:ı b:r c1~ lo ind"r.ı. 

Rn'ı~t, tc:r.ı:z lı
0

r otd .. r."nrd·n 
e -' :i b 0 r ıı::!ı:r. Evl :r:, o:.~·l::ri h

0

ç 
to l:onforlu c! • ·ı. F e.!..nt b · z ~n· 
t::n ~,.:1:r-·en l·-::-1:: I-~I"."'p l: " •>-tı 
Y:ı1ndı,:rm·z i-:·ı:ı l:en:l:m :-e ı;C:-c 
l;c--ı '°cr y~-rı-·•ı:.:. 

nu~-! ·:ı t·- rı .. -:.: 1·~vc·· -. , !' ' : 
t -··::el · -:ı ·r · :ı: · ":: ::-~t · · 
r " , 0 - ! •J, • ·- ·~ • - ' .. -. ,._t 

b • ·- , • ·· · : l.r.::c! T := ·a 
t : r · ': . · 

s:nc ci:f m. r.lc!.:tcp~c iken b t:rc··a 
nr:.:-. daı'crln ccrrdil:. Parcr:ı:z el· 
no:.dıf; ı iç"n şöyl~ b"r l:claç•m c c r, 
b 0 r tnl:ım zc:ı~·n in·anhrın y:•·:p 
i: ·p müzilı: C::r.l"ycrc':: cf: lcnd.::·lcri 
t:-J·.:ı.fa u::~!:tnn bn!:ar ve b.r hı· 
Ir 'ı:ıt i+:m·~ c"'Jj (!Öl ;cl --re n·I
n~r~!: ı;u7tu yolb rdnn <lr: nn çı· 
l;nr ' ı':. 

! .. ı:nd i b:.ır:-:h i~·:n t:trcrıcc- :l 
....... r :c::l- .. .:ı e::ı·. ı T vcr"r, nl:ın::ı 
~ "':;:r l:clh•!i' c r cct:r~·r::cn, i:

0

r.u:~ 
y:rmi y: I <:ncc!: i r.mf1rum:ycfn 
lu:--ı c~n!:ı.myor. 

D:m::ı cdA:ı, r:"T"p c·Icncn, y;-
·+1 ir-n l:u in:r.r.kr nrn:ındn nrtı~t 
bc-ı C:'} v-r=ı. 

C', ·--m ·•r-n ·r p"' rr.n'"ı l:::r· 
§r:ı ' n bı -:;ı b

0

r=rı i:·yc~-n. 
: ·ı _,.-.. ·: f "., ''"' ... • • -ı C'.'·- ·v--,. 

ı ~:·ı r-' ·": ·n .- r 1 r·· 1-rı r.ı·:,·'::ı 
~ - • 1 " .... •• • ,,..··1 ! ·-· .. ·rr. 

r· • .. ·: · ,. ..... L" .• ·-., .,. ·Jt." • .... 

r .. r - . -. ' ' - """ • •'Oj-, r- • :r ... - • ... , r ... 

l • · · - r • ·-- ·- ı ..... · - .... · , C' • - ı '\' : '1 v··j v ... - · .. -
t · ı L"! ; ::- . (" ' :· b· ""\ .. , ··- - ,.._ · ! ·-·· • 1 , !-·:-·: ~ ·r 
lr" .. :: t ·..::··: c I .. ,:--- - :-1 • ' •• • - ... • . ... ı i~""-:lı ' ·"""'-""''"'" :-!:ı cc-

.... . . .. ' , .. ·-· ... Ç • ... -·:ı c·.. 1 t ' ı - r . t° • ': =r·, 1:-"r r ... - ... ·c r• ·ifl. 
h• ·.:·:'."l r· 1 !J •• ·ı··- :ı i' · • i ı ··"- '' ·I r .. :.: c!c· ·~m·,. 

trı:f b ·r c~ ı: i··. ·c ·ı·~ v- · ··t ....... -.., t .. ·~ı, 
0

f··~.-''ar ':ol:w .:ı ... 
P ""n -·ycnC:.., h:.I •• ~!.:: :ç:n I.cn:lz !:a· ;- · • ..., ... :: ~ ·r! •r. C n::etrl · r :fo ve b :r 
rnr vcr:n=t.· ·m. p 1 r'"il dn yeni rcm..,r.l ~rda ek •du • 

l::t ... r 'Jrl· n d 'u'·t~n r ........ a im- ·ı,..,, bu yc"\i ı~~anbul hayatı bana 
~at $C' -J"ni br lmdt rrüç ~e,:il. yl' 1'"'nrı gchıedi. 

T n"'h b 0 r m:ı· JS b'\~lıyor. r·"! r 11 
.. rd=-:ı civnrmdl\ ndPtl\ 1-ii • 

Dnlııı ilk ak~nm Taks:m bahçe- çük bir kasaba yapmışt;k. Lclıl:ler 

• • 

Diiıı Y1ınamsta11i!:ı mrılıa':cmc
~ri7e {J:ı:;fanan mulı"'lif parti li

cr erınacn, çu, .. : P:ırtisi ı:dcri 
Papanastasiu, ayan reisi &oı,.,.. 

tos ve T erakkiperverler reisi 
J(afandaris 

alknnla d a c:ır 

Sofya 23 (Telefnnla) - Dul
garist anm pek çok yerlerinde 
yağmurlarla karışık dolu ya~ -
mıştır. Eleuo, Preslav, Şumnu, 
Küçükharanda, Eskizat'rra, Şip
ka, Eskicuma ve Harandaya çok 
dolu dü~mü~tür. Yü!::::e!t Eııl -
kanlara kar yağmal:tadır. 

IU:ş müoab~!<~: z::rı 

Sofya, 23 (Telefonla) - l 
Temmuzda Rm:çul:ta avcıl:.nn 
beynelmilel atış müsııb:ıkaları 
yapılacaktır. Du müsalıııkalara 
Lehistan, Macar, Rcmen T ürk 

' ' Yueoslav avcıları i~tirak ede-
ce!derini bi!dirmi"lcrdir. Ayni 
zamanda Dul~arlarla 15 inci Av 
cılar kongresi o esn2d:ı yapıla
ca!:tır. 

f ~ol!ejl"h.~r Bu.dJ~rbtand:ı 

Sofya, 23 (Te1 efonlıı) - I s -
trnbul P.obcrt l::ollcj t imi ile 
~irr..e cndovdald Amerikt.'n kolle 
ji _timi ar~cmda yapıl:m beyncl
'r.ıle l c:ı!:l:c tbol müsab~!-~c:n'1 a 
17-21 ile i--t~b:ıl k .. zanmış~ır. 

..,. t ': , ... , .... , -· ..... , 
· ı ·-ırn ' · j . .. ... . . ~ ' . ... .. _."' "-" .. ....,, 

~ -- ~ ··: "'· ' · ' · .... .., h ·r r, • ., 
~- -~·ı r --...... --""' ~ "'1•1 . ....... r••!""'\. rl). 
·"t ' · • ...... ..,··n yeni 1 ~--nbulu ta-
r-~'· ı~-. .,. 
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- Bir Iloi;nziçi verir misiniz, de-

B~/kan Oazete!eri 

Boğazlann Tah
k im i İ ç ·n Y u n a n 
G a zet elerinin 

Yazdı kla rı 
Atinada rık::m müstn!::il Hes

t ia gazetesi, Cenevrede Boğaz
far meselesinin ortaya ::ıtılması 
münasebetile yazdıf:ı makalede 
diyor ki: 

" Her ne şcl:ilde olursa olcun, 
Bo,:::azlar meselesi alf..bıdar dev 
lctler ı~arşısmda meydana atıl
mış bulunuyor. Diraz evvel, St
resada: Saint - Germain, Tria
non ve N cuilly muahedelcrinde 
ki as'~eri hükümlerin ilg::-sı me
selesi de mevzuu bnhcoldu. 

İstenilen bu taclil:t l:arrısm
da Yun:ınistcnm va:""iycti Jac...:~
ca tebe.llür ediyor. Yunanist an, 
Bul"arıstanla altın kcm.,ulu""u 
yüzUnden Ncuilly mualı~de::Ue 
ve ayni l·cm .... ulu!t ve ya::mhl:
t:m ötürü Do.::;azbr rejimi ile a
lfıkalıd.r. Hiç rüp~1c yol:tur k i, 
Türldye, l\"' r.cari!:tan, A vuctur
ya ve Bul~:ı.rist:ın, nskeri hü
kümlerin t:ım"mile ı: :vını dc
ğ·ı~e bile, chemmi··ctli tatli.::t 
elae ed::ceklcrGir. Du tadil~ttan 
sonra Yumınista 11n vaziyeti ne 
01 acaktır? m. nu t .. yin edecek 
b:z de_:i iz. Anc .. k, Yunanista
mn e'Tlniyeti, mü, f.,:ı v~::at:ıla
rımızla mütcnas"b olacağım 
süylemek vazi~emizdir.,, 

A tin~da cıl~an m.:stakil H cs
tia gazctcd yazı} ar : 

" V cnizc i..m rrtı'-: clirilmiyc
ce1~ bir nazariyedir. Du cereyan, 
i11tilalci ve sry"sı.l mahiyetini 
ebediyen b~ybc.ti. Sıyz:.s:::ıl kuv
vetleri, b:..yl..k h:-11: kütlelerini 
ve as'':cri: un::;:.ırları b:r araya gc
tircrc1i:, b .. lı b:ı ıa diri ve mi.i
cs"ir b ·r kuvvet cl::tr~!: tonbn:
bilmcni im':~nı 1 • m-.dı. Du nd 
:ıltrıda hcr;ınn"i b:r i 'ıtilfü kuv-

. • o 
vetının ctc tc~c.~:.ı..L.ü h~tıra gel-
mez.,. 

Yun:ınbtanda s:ıylav seçimi
nin bir an önce yap:lm~sI gere:~
li,:indcn bahsed n Le I.lcs::;ager 
d' Athcnes gazet esi d iyor ki: 

" Ya::mda yapılac<;.k saylav se 
çimi yurdu altüst eden darbenin 
derin t esirleri altında vaki ola
ca!::tır. ô miiessif hudirede halk 
int izam,1:anun ve birliğin remzi 
telc'.i!~ki cttifri hü umetin etra
f mda, müttehit bir hamle ile 
to~1 "11mırt1. Emin olmnhdır ki, 
uh ~ vnziyeti, intihabııtta da 
ayni cl:ıcal:tır. H:ıl!::, ::ı.zim vece
S"reti ile rr.uz::ı.ifcriyeti temin 
edenlere karfı besledi' i sükra
m infhabatt:.ı reyini hüI:fimcte 
ver .nck suretile ifade etmiş ola
caktır.,. 

V u3oc!ovya . ~nı·rızb~b 
Delgradd::ın fransızca Temps 

ga -:etezine yazılıyor : 
Ö .... d 1 • 5 l!'f y numuz e.: ı ı .ayısta u-

goslnvya ulusu, 5 ~~batta fcshe
clilmi<; ohm SI:up"ina i'.1eclis a
znsTnı se--ecel:tir. J\'Iefsuh Skup
çina, 8 i!:inci t e--rin 1931 de se
ci'mi ·ti. Sı::b•k T1cclis 1931 t c'"
ldl.:tı · e--~siye l:"'m.muna ve in ti-

g 

SOFYA MUHABIRIMIZıN MEKTUBU 

• 
1 
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• 
ın 

Kabinesi 
Değişti? 

( Sofya Hususi Muhabirimiz Bildiriyor ) 
General Zlatef kabinesi isti

fa etti. İstifaya sebep şudur: Es
ki Başvekil Kimon Görgiyet, 
Zlatcf kabinesinin iktidara gel
diği 22 ikinci kunun 934 tari -
h indenberi Zlatef kabinesi aley
hine çah~mal:t:ıdır. 

Be!grad'da çıkmakta olan 
Pravd::ı gazetesine verdiği be -
) anatta Görgiycf, General Zla
tcf i, cı~)r kellmeicrle itham et
m·:tir. Gü.giycf, evinde geceli, 
gündüzlü toplantılar yaparak 
~r2~a<ltış:arı ile ict:şareler y:ı.p -
makta ve Zlatef aleyhine elin -
den geleni geri koymamakta ı
<li. Di6er taraftan, Bulgaris -
t:ı.n'da fırkm:ı en lmvvetli bir li
d.::r o!an eski başvekillerden 
Alckcandr Çankof geçen hafta, 
tarar arları ile partizanlarına 
h~t:::?ben mektup şeklinde bir ta
ır. · m neşretti. Ayni zamanda 
tföye Fraye Presse gazetesi i -
le De ~ratı daki P ra\.da gazctc
t:nc de beyanatta bulunan Can-
1:?~· ~ugünkü rejimin, ordudaki 
d .... ıplın ve itaati h içe indirdi"'i
ni, bu halin rok feci neticeler 
do~urabilccc~i;;.i, ve Bul,,.aris -
tana çok ağır fedakarlık ;e za -
y~ata mal olacağım bildirdikten 
~onra, kendisini bir Mesih ve 
Eul3'aristanı kurtarmağa me • 
m:.ır ed]miş mukaddes bir şah
s~yet gibi göstererek, partizan
lıınnı, faaliyete teşvik, gayret
lerini iki üç kere daha fazlalaş
tırarak, onun "öldürülemiyen ve 
ö m·yecek olan,, partisinin et -
r~rınd::ı top1anm;ı~a ç::ı~ırmak -
tıdır. Çankof dah i, Görgiyef gı
bi cv:mle geceli gündüzlü top -
l:.ntılar yap::ırak hükflmetin ka
nunlarına mugayir hareket etti
·i;indcn dol::ıyı, Dahiliye Nazırı 
J,1iralay Kurum Kolef'in emri 
ve Başvekil General Zlatef'in 
muva a rntı, fakat, kabineye da
hil dizer nazırların muvafakat 
ve haberi olmaksızın diğer bir 
kafile ile b 0 rlikte sürgün edildi. 
İki eski başvekil, Çankof i -
le IGmon Görgiyef ve ihtiyat 
mira fayı Porxof, Nikola Kfuni
lef, Vasil Karakulakof ve Vla -
dimir Naçef, Karadeniz boyun
da E urgaz karşısındaki Aya A
na~tasya manm::tırma sürgün e
dilm=ş1erdir ld, burası küçük bır 
ad::ıcıfrm ortasındadır. 

Eu kafilenin sürgün edildiği 
P,"Ün, Belgrad'dan gelen Pravda 

habat k~nununa tevfikan secil
mişti. İntihabat kanunu 10 Ey
HH 1931 de yapılmış ve 1932 de 
tadil olunmu~ idi. !kinci defadır 
l:i, memleket 1931 teşkilatı esa
siyesine göre intihabat yapacak 
tır. M:alfimdur ki bu kanun, 
mahalli, dini vey ahud hususi 
mahiye ti haiz sıyasal fırkaların 
teşekl:ülünü kabul etmez. 

Bu defa secilecek savlavlar 
3GS kiridir. G~çcn M~ cli~in aza
sı 306 idi. Memleket 35 intihab 
m•nta~rnsına ayrılmıştır. 

Memleket in intihabata gös-

: ·uz t nn:yel: r oldu. Nihayet açll • 
Gt!.:. 

r.1:ın beni rrcli:mi~. clzunla;ı:nıı 
b 1 1yoı·c!u. Çenemi tutup ıallıya • 
r n' :: 
, - r.fordi.n . havası sana yaramıı. 

[" .,n•crve gıbı tnp taze kalmı§sın 
D:yor dn. · 
O 1-t.,.nbult!a b elediye nafıa fen 

h :\'Cllc:·ndc bir Z""ma n 'çahKtıktan 
ı::onr:ı yme ark:ı.dn~l ıı.rdan Muhtar 
?1:1u ynnına nlmı§. Girİ!tİği büvük 
~ er ~e on:ı da p ny ayırmıı. Falcat 

~ mdı ltcn.cl"Abe.;ma Çl'lhfıyonnuı. Ga 
htr:dn n.ııur h?::.nında yazıhanesi 
vormı~. 

- Demel: Muhtar d:ı memuri -
yc0 cn çel:

0

ldi hn - dedim . . _r:.pe hcv:ı.da b:r koç yuvarlak 
Ç---· · 

- r fohtr r. Onun mnccra~ını i~it· 
mc:l"n mi h 0 ç. 

- I lic;. 6°r n"'ft l;uyulıırında n <? 
i:i• ~· T ri"':: l:i ! 

- ~h·'r-r mü'c:- lhit l'.1uhtor A· 
r "f•,...n bııh:ıcd

0

l diğini duymadın 
r.u? 

- O Muhta r Arif bizim Muhtar 
mı? 

- O··Jc ya .. 
Şimdi nn?am·ıtnn. Ald·ğı bir 

knç yol in~nntı ile yükünü tuttuk -
hın ıonra büyük taahhütlere gİri· 
şen, ıirltetler kuran sermaye ıahj. 
b i ohn bir Muhtar Ariften gazete. 
ler bahseder dururlardı. Demek o 

gazetesi, Çiftçi fırkasının Pilev
ne grupuna mensup liderlerden 
Istamboliski kabinesinde dahili~ 
ye nazırlığı etmiş olan Hristo 
Istoyanof'un verdiği bir müla • 
kati muhtevi olarak Sofya'ya 
gelir, bu gazete toplattırılır ve 
derhal Hristo istoyanof da 
sürgüne gönderilir. 

Dahiliye Nazın Kurum Ko -
lef ve Başvekil General Zlater
in cmirlerile yapılmakta olan 
sürı:~ün işleri ve diğer tertibat 
yapıladurmakta iken kabineye 
dahil diğer nazırlar meseleyi 
öğrenirler. Bunlardan Hariciye 
Nazırı Batolof ile Adliye Nazı
rı ProfeEör Dikof ve lktısat Na
zırı Profesör Mollof perşembe 
günü müştereken istifalarını ve
rirler. Bunlar, iki sabık basve • 
kilin sürgün edilmeJeri keyfi • 
yetindeki m~s'uliyete iştirak e
dcmiyeceklerini bildirip istifa -
larını verdikten sonra, General 
Zlatef dahi kabinenin istifasını 
saraya götürerek krala verir. 
Kral yeni kabine teşekkül edin
ceye katlar, muvakkaten hüku -
meti idareye gene Zlatef'i me -
mur eder. Dünkü cuma günü, 
kral sarayının önü, gazeteciler 
ve meraklı halk kümeleri ile do
lu idi. Herkes, saraya çağınla -
cak olan zatın kim olabileceği -
ni merak ve heyecanla bekle -
mekte idi. Kral evveıa, Dahili
ye Nazırı Kurum Kolef, maarif 
nazın General Radef ve Askeri 
Birlik azalarından Viktor Nay
denof'u kabul ederek görüştük
ten. sonra saat beş buçukta, eski 
sef ırlerden ve harbiye mektebi 
es1d ?ocalarmdan Andirey To
şef bır otcmobille saraya gele
rek kral tarafından kabul ve ka• 
bineyi teşkile memur edildi. 

Şimdiye kadar hiç bir fırka -
ya inti~ap etmemiş, ve harbiye 
m ektebmde hocalık ettiği za • 
manlarda mektepten yetişen bü 
tün zabitlerin hürmet ve mu -
habbetini kazanmış bir zat olup 
evvelce, Bulgaristan'ın A t ina, 
fatanbul, Çetine ve Viyana Se -
firliklerinde bulunmustur. 

J{endisi 72 yaşındadır. Brüıt
sel'de hukuk ve felsefe okumuş
tur. Balkan konferanslarında ve 
akalliyetlere ait beynelmilel 
konferanslarda Bulgaristanı 
temsi] etmiştir. 

Mcıt-mud Necmeddin 

terdiği alaka çok büyüktür. 
Başbakan Y evtiç'in fü:tesine ka
bul olunan namzetlerin sayısı 
778 e çıkmıştır. Şimdiye kadar 
hükumetin neşrettiği miJli liste 
en mütecanis ve mükemmel ola 
nıdır. Bu listenin muvaffakıyeti 
ihtimali çoktur. Muhalif grup
ların en kuvvetlisi aşağıddd 
grupların birleşmesinden vücu
de gelmiştir: 

. Maçek'in Hırvat Köylü Parti 
sı, Davidoriç'in Demokrat Par
tisi, J ovonoviç'in Zürra fırkası. 

Muhtar Arif biz:m Sarı Muhtardı. 
- Me!dep~en çıktığı za:-nan na• 

fıa m:ihendisi olmuıtu değil mi? 
- l\ma bir yıl geçmedi. Çekil • 

di. Once uf ak tefek yol yapııı alı
yordu. On bef, yirmi kilometrelik 
yollar .. Sonra bir i'eri gelenlerden 
b :ri ile iş yapmaia başladı. O za • 
"llan doffnıdan dofn.ıva münakaıa• 
hra girdi. Şur"dan .. Buradan der• 
' ;:en adnm a!:dh tüylendi. 

- Aferini 
- it bir kere böyle kemildenin-

::eve ka d rdır zaten. On dar son • 
T:\ ke:"-i i )·f!.,d 0 n0? vüriir. Muhtar da 
öyle oldu. G"t &"ide yol, yapı müte
ahhitl:ii ile lıalmadı. Şirketler yap 
maf a, b iiyük, milyonluk iılere ri • 
-:şmeğe ba .. ladı. 

- J•itirrt·m. Ercivas tünelini, tat 
lı su Bıırajını o yaptı değil mi? 

- Yalnız onlar mı, Balıkesir -
':anak!:ale demir yolu, (Hopa) Ji. 
"Ilanı, daha han'?i birini sayayım. 
\!lr. ::. ı yuk:oırı oe•ti ba•lı b:iviik it • 

terde "nun P rmağı vnrdır. 
. - Bravo .• Muhtarı görmek iste-

• M . N "re~c o!unıyor. 

• . o~.h~n bir~z evvel havada çizdi· 
gı kuhık tekılleri tazeledi: 

- Nerede otunnıyordu kil Ada· 
nın en P.'Üz"I kö~kü. Şitl inin en gÜ· 
zel konaiı, Tarabyenin en güzel ,. .. 
1111 onundu. Avlanmak içôn Bel • 

[Arkası var] 
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,, Dünya Kadınları 

VGAM 
Kongresi 

Kongre Bugün Dağıhyor, 
Bir Heyet An karay a 

gidiyor 

23 Nisan Bayramı 
"Devrim Direğinin Üzerine Çekilen 
İnkıltih Bayrağı Daima İçimizden 
Gelen İman Havr ile· Dalgalanacaktır.,, 

[BU ESERDE iLERi 
SÜRÜLEN DÜŞÜNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YÖK -
TUR. BU 'TEFRiKAYI 
BUTON DUNYADA DE
DiKODU UYANDIR • 
MIŞ SiYASi BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Aldığı azacık yetim ma
aşı kendi idaresine bile ye
tişmedi~i için, ayrıca çahsm:.ı
ğa mecbur kalıyordu. Adr insa
na sarkılarla karışık dansları 
hatırlatan Tuna kıyısmd:ıki bu 
!büyük şehirde geçirdiği beş y;:l
lık hayatı, Hitler mahrumiyet 
ve sefalet yılları olarak hatır -
lar. Öyle oln;ıakla beraber. bu 
yılları talihinin nimetti bir tec
rübesi sayar. Kitabında bu müş
kül günlerden bahsederken, 
"zarureti bir ilah olarak tasvir 
eder. Kendisini kucağına alan 
bu zaruret çok zamanlar kemik
lerini kırmakla tehdit etmiştir. 
Lakin azminin mukavemeti ile 
bu cetin deraguştan en nihayet 
zaferle cıkmıc;tır ... Bir zaman -
lar Hazreti Yakl''1 ile Melek a
rasmcla gecen mÜcadele gibi. 

Hitler. beş sene ekmeğini ka
zanmağa mecbur kalmıştır. 

"Açlığını gidermiyen ölçülü 
bir ekmek .•. Açlık bütün bu yıl
lar i~inde benim sadık bir bek
çim oldu, hiç benden ayrılmadı. 
Açlık yardım etmedikçe bir ki
t ap alamazdım. Bir tiyatroya 
gitsem, açlık bana günlerce ar
kadaşlık ederdi. Fakat buna 
rağmen, en çok şey öğrendi -
ğim yıllar, bu ıstırap yıllarıdır. 
Mimariyi öğrenmeğe çalıştığım 
ve daima m idemin ödediği na -
dir opera gecelerini istisna eder
sem, en çok hoşuma g iden şey, 
kitap okumaktı.,, 

Hitler, işi boş vakit bıraktık
ça, hayatının bu yıllarında çok 
okumuştur. Bütün öğrendikleri 
Viyana'da geçirdiği bu yıllara 
münhasır değildir. Fakir oldu -
ğu için fukara hayatı fukara a
rasında geçmiştir. Fakat gözle
ri, zenginlerin daha çok kazan
mak veyahut kaba bulduğu işti
halarmı tatmin etmek için ser -
vetlerini nasıl kullandıklarım 

görmüştür. Kurtuluşsuz sefale
te düşmüş ailelerin yaralarını 
sarmak için bu mes'ut insanla
rın insanseverliklerinden umut 
duymamıştır. Hayır müessese -
lerine de kızar. Der ki: "Viya -
na'da, ben hayat mücadelesi i
çinde iken, açıkı:a gördüm ki, 
eğer içtimai bakımdan bir yola 
girilmek isteniyorsa, bu mües -
scseler hiç te müessir olmadık
ları kadar gülünçtürler. Asıl 
hücum edilecek nokta cemiye -
t in gidişi, iktisadi bünyedeki 
sakatlıktır.,, 

Görülüyor ki Hitler Viyana'
ya geldiği zaman Avusturya 
hükumetinin siyasi bir muhali
fi, Habsburg'larm düşmanı, ya
ni kendi kafasına göre sosya!ist 
ve ihtilalci idi. Marksizm yolu
na gidip te, kendilerine sosya -
list ve demokrat süsü veren fır
kaya da göz atmadı değil.. . Bu 
fırkanın başında Victor Adler 
adında bir adam vardı. Umumi 
intihabın gizli reyle olmasını 
istiyordu. Hitler düşündü: "Fe
na değil, bu insanlarla iğrenç 
Habsburg rejiminin sonunu ta
cil edebiliriz.,, 

Bu fırkanın siyasi amaclan 
bazı noktalardan Hitler'in ho -
şuna gidiyordu. Bunların rnaz
Hlm amele lehine talepleri, söy
ledikleri nutuklar genç ve ace -
mi Hitler'in zayıf taraflarına 
dokunan noktalardı. Yalnız bu 
sosyalistlerin H itler'e göre bir 
kusur lan vardı: Basında Shö -
n erer'in bulunduğu .. Alman milli 
partisinin Avusturya'da da te -
şekkül etmesini çekemiyorlardı. 
O zamana kadar Marksizm 'in 
ne olduğunu bilmiyen Hitler, 
bu sosyal mezhebin de ne de -
mek olduğunu iyice öğrenecek 
kadar vakit ve fırsat buldu. O 
zaman fazilet maskesi altında 
nasıl için için bir veba salgını -
nm yayıldığını anladı. Ve diyor 

H i t 1 e r i n yazdığ ı kitab 

ki : "Şunu anladım: Yer yüzünü 
bundan kurtarmak tazım. Y 01':

sa yer yüzü insanlardan kendi
ni kurtarmağa bakacak.,, 

Arsıulusnl kadınlar birliği kon • 
gresi dün sabah saat 10 da Corbett 
Ashby'n'n başkanlığı a ltında açıldı. 
Başkan 23 Ni::nn m:lli bayramı mÜ· 
na:scbct'lc koncre namına Atatür
ke çekilecek olan ter brik te1 g : <ı.fını 
ol::udu ve al ::ı~larb kabul edildi. 

Telr;raf ~öyİc yazı lmıştı: 
Ankarada Cümhuriyel Başkanı 

Ata'ürh'e 
Arsıu'usnl on ikinci kadınlar kon 

gresi, ulusal bayraı:n münasebetile, 
size \'e Türk ulusuna bütün tebri:,. 
krini ve en iyi dileklerini b;ldirir. 
Bund:ın sonra dün yapılan icra 

kc•'?l ' tesi seçim 'nin net:cesi kongre
ye b ' !dirildi. Başkanlığa Corbett 
Achby yen:den ittifakla seçildi. Bu 
nct'cc şid:!e.le alkışlandı. 

Türk kadın b:r 'icri başl:anı U.tife 
Bck 'r I şığın d başkan vekill iğine 
ı:eç' ldiği c.ll:ı ş l ar arasında bildiril · 
di. icra komitesi azalı ı}ına da yİr· 
mi muhtel:f memleketin mümessil
leri scç'ldi: 

Mekteblerde MUs -· ... •er Verildl.-Ab ld eye· Çel en kler Ko ,· ı· • ~ u 

Hitler inşaat i~lerile meşgul 
olduğu sıralardadır ki, ilk defa 
sosyalist partisi mensuplarile 
temas etti. Hitler beraber çalış
tığı öteki i şçilere hiç benzemi -
yordu. Elbisesi daha temizdi, 
konuşması daha temizdi. Tavır
larında bir başkalık vardı. Ye -
mek zamanı gelince, öteki a -
mele civardaki ah;ılara gider ve 
miktarı her gün çoğalan diğer
lerine ise evlerinden kanları, 
kızları yemeklerini getirirdi. 
Hitler de bir kenara cekilir, ek
meğini yer, bir şişe sÜtünü içer
di . Bu acayip ameleyi bir gün, 
hem de hakimane bir şekilde 
sendikaya girmeğe çağırdılar. 
Hitler bu nevi bir cemiyet tanı
madığını, sonra da h iç bir şeye 
mecbur edile.niyeccğini söyliye
rek, teklifi reddetti. Bir müddet 
belki yorulur, yola gelir di ye 
kendisini rahat bıraktılar. Hal
buki ne gezer. Öğle t<ltillerinde 
dinlediği nutuklar, bilfikis onu 
daha ziyade iğrenc.liriyorclu. On
lara baktıkça milleti kapitalist
lerin bir icadı sayar, vatanın 
burjuva tabakanm amele sınıfı
nı kullanmasından baska bir 
varlık hikmeti olmadığm.ı sanır
dı. Onun için kanunlar proleteri 
ezmek için yapılmıştı. Mektep
ler de esirleri kullanan mahir in
sanlar yetiştiriyorlardı. Bu ka -
dar kötü fikirli insanlarla fazi • 
letli bir vatam:ever olan H itlcr'
in uyuşmasına imkan yoktu. 

ln:::iliz murahhası Turbervill lngi 
liz parlamentosunda bur:ün CCO er
ke!: mebusa mukab:I 15 kadın me
bus olduğunu, fakat İdikbalde GOO 
erkeğin de yerini kadınlar İşgal e
deceğ 'ni , I\focl'ste ancak 15 erkek 
mebus bulunacağını söylemiştir. 

GENÇLiK S Ö Y L OY O R: Futuhatçı deOilfz, ~akat TUrk gHnUllerini fethed~b 
dain._ beraber olacal)ız 

Susamazdı, susmamak ıçın 
daha kuvvetli bulunmak azmile 
Marksist fikirler telkin eden ki
tapları devirdi, gazeteleri harıl 
harıl okudu. Çok geçmeden de 
mücadele başladı. Hitler, karşz
~mdakilerinden daha faz a bil -
diği kanaatile kendin i haklı bu
luyordu. Fakat dikine kuvvete 
karşı kanaatin , bilg inin, talaka
tin ne faydası vardı. Arkadaşla
rı :endisile münakaşadan bir 
şey kazanamıyacaklarını anla -
ymca, böyle zamanlarda kul -
!andıkları bir vasıtaya müraca
at ettiler: Tetlıiş. 

[Arkası var 1 

Ledi Aıı tor kendisine mahsus o • 
lan tal" l:ati ve zerafeti ile buna iti
raz etti. "Hayır eledi, Ö} le değ:J, 
istil:bnlde pnrl"mentoda en iyi er· 
ltcklcr 'e en iyi kndınlnrı bir araya 
getirerek hep b:r lil:tc sulh için çn
lı ~acafrız . ,, dedi ve al'w~l ıı ndı. Saat 
1 e gcldiı]indcn müzakcren:n deva
mı öcledcn sonraya bırakıldı. 

Ö~~eden Sonra 
Kongrenin öğ leden sonraki celse· 

sinde f rantız murahhas larındnn 
Malaterre Scll:cr icra komitesi ta· 
rafından hükümet rejimi ne olursa 
olsun insanların masuniyeti şahsiye, 
scrbest ii fikir gibi esas haklarının 
kadın ve erkek forkı gö-- .. 'meksi
z:n muhafazasına dair ...... karar 
suretini olrndu ve İzahat verdi. Bun 
dan sonra b:rçok murahhaslar söz 
aldılar. 

Bundan sonra lnciliz murahhas· 
ları ıkınci bır karnr sureti aaha 
teklif cttıler. Bunda kadınlarla er
kekler arasında her turlu haklarda 
müsavat isten.ime.ete ve kadın.arın 
h.ılı::iunct icıar\!s.nc iştirak ederek 
vaziıe ve mesul.yct sahibi olmaları 
isten.yordu. tncıhz murahhasların-

pa P U •as c:aıt .• urbcrvil1 bu hususta izahat 
ti verdi. 

[Baıı 1 nci sahifede] 1$ ırçok murahhaıılar söz alarak 
A tina, 23 (Telefonla) _ Yu- bu letdıtın leh ncıe ve aleyhmc.ıe 

soz suyledı lcr. Uu meyanda ·rurk 
nan isyanı suçlularından cüm - murahhnslarınJan Ncci.c Tevfik 
huriyeti koruma dernekleri re- b.r nutuk aoyl.ycrck ·ı urkiyede ka· 
isi General Papulasla arkadaşı cıınlara beLdıye ve mebus intiha
miralay Kimizinin divanıharp batında seçmcK ve scçılınek hakkı 
tarafından idama mahkrm edil _ verıldığini ve Atatim.un bu bahis-

:ı: te kaoı.ılığa vercııgi ehemmiyeti an 
diklerini dün bildirmiştim. İdam la .. tı. ı-.eut.edc ıngılız te.ıdıti de ay· 
hül.mi.i, kendilerinin vecahmda nen lmbul cdılJı. 
veriımemiş ve gece hükumet ko Iwsır murahhnıılnrı da tabiiyet 

· · h ' ı · <lerek bu me...clc:ıi hakl.ı:moa cr • .:e.de kadın 
mıserı npı~ ıaı:eye gı . . . 1 arawında mı.ı ... vnt olm:ı:ıı için tV1ı -
kararı kendılerme teblıg etmış - sırun knp.tulusyonl:ırm kaJuırılma
tir. Mahkum:ar bu karar kar§I - sına arsıulusal b.rı.g .. n muzaheı·et 
smda faz~a heyecana dü~müşler- e.ı. esıni ı .. uyorlarcJJ. 
a· H ·k· · d d' ıı: l llu tc.ıil• ıcr aoul edildikten son 

ır. er ı ısı e ga~ ıyan ar ta- r:ı topl.ıntı,1a nıhayet vcrıldi. 
rafından tutularak ıdam malı - ı~onc. e bug.ın knpanış celsesini 
kumlarına mnhsus höcrelcre yap.ıraıt cıngııacak.ır. 
nakl&diimişlerdir. 1-tnkaraya Ciidecek Heyet 

Mahkumlar bu gece hiç uyu- Kon,.:reye iştırnk etmek uzere 
mamışlar ve mütemadiyen ci- şehr.m.zc gelen murahhaslarcıa ı 

bir grup yarın oğlcden sonra 15,15 
gara içmişlerdir. Hiç kimse ile uc harcnet coen trenle Ankaraya 
görüştürü.memektedirler. g.dccc l erd ır. Eu heyet blr gün 
Avukatları, bugün cümhurre- AnKaraoa knlacnıdar ve Cümur1>aş 

kanı Ataturl{. taratından kabul e • 
satta bulunarak mahkumların clıleceklerd ır. heyet §U bayanlar • 
isi Bay Zaimis nezdinde teşebbü dan mürekkeptir: Lntife Bekir, La
affedilmesini ve cezanın mi.ieb - mia Refik, r.Jıhri Pektaş, Kongre 
bet küreğe çevrilmesini r ica et - başkanı Corbett Aııhby, murahhas
mişlerdir. lardan Schrciber, Em.l'e Gourd, 

Mısır murahhası Hoda Şaraui, Ris
ehbieth, Şerife Hnmid Ali, Dimes
ko, J nmayik murahhası Marson, 
Rosa Schain, Zelakovska, Pictcn 
Tubervill, Maria Veronne, Faat, 
Von V clson ve diğer murahhaslara 
m ... nsup bazı bnyanlnrdan ibarettir. 

Reisicümhurun af hakkını isti 
mal edip etmediği henüz meç -
huldür. Eğer affetmezse divanı
harbin koyduğu müddet, yani 
48 saat bu akşam bitmiş olacak 
ve mahkumlar sabahleyin kurşu
na dizileceklerdir. 

!dam hükmü vaktile Atinada 
altı nazırın kurşuna dizildikleri 
Gudi mevkiinde infaz olunacak -
tır. 

Bunun için şimdiden her tür
lü tertibat alınmıştır. Mahkum
lar sabahleyin, erkenden kaldı -
rılacak dini merasim yapıldık -
tan sonra kendilerine son istek
leri sorulacak ve nihayet rütbe
leri ve formaları söküldükten 
sonra kurşuna dizileceklerdir. 

Murahhaslar yeni Türkiyenİn ida 
re merkezini c<.:recclcler:nden ve 
bilhassa Atatürk ile gÖrÜ~ecekle • 
.. ·., ... • "',., r ""l • .,_ ,.. __ . , _.. ... ı . , .. , ... _ 

htanbu. 'r t!uıııc . ı.c ı a 
M " trur u ;:; undar : 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup 
satı~ına karar ver len ev eşyası ve 
saire Tarlabaşı Çatık kaş sokağında 
7 No. lu hanenin önünde hazır bu
lunac:ık memuru tarafından 25-4-935 
pC'rşemb:: günü saat 9 dan 10 a kadar 
açık artırma ile s;ıtılacaf!ı 934-6762 
dosya numarasile ilan olunur. 

Dün Milli Hakimiyet Bayramı ve 
Çocuk haftasının ilk günü idi. Bu 
tarihi gün lstanbulda ve yurdun 
her yanında büyük tezahüratla 
kutlulandı. 

lstnnbul şehri baştanbaşa bay -
raldarla donanmıştı. Dünkü iki bay 
ramı kut lulamak için ayrı ayrı 
programlar hazırlanmışh. Evvela 
Çocuk Esi rgeme kurumunun hazll'
ladığı pror;r ama göre geçit res:ni 
yapıldı. Sabahleyin saat 10 da kay
makamlık dairesi önünde 45 oto -
mob:le mühtaç çocu:dar bindirildi. 
En önde Şehir bandosunun bulun· 
duğu otomobiller vardı. istiklal 
marşı çalınd ıktan sonra kafile ha
reket etti. Doğruca belediyeye gel
di. Vali ve belediye reisi namına 
mektupçu Necati çocukları karşı -
ladı. Onlara şeker ikram etti. Ka-
file buradan ayrı larak C. H. Part i
sine geldi. idare heyeti reis vekili 
Ali Rın kendilerini ka'"'cfıl~:-
Buradan ViJp- - • __ .. ~ .. ,~ın~. gı 1 10 

a.s:arı ıc bundan sonra kopru, Kara
köy yolile Fındıkhya gitti. Kuman
danlığa uğrar · · . . Kafile köprüden 
geçerken düdi... :ılındı, ıelamlan· 
dı. 

Saat tam 12 de kafile Taksime 
geldi. Orada lstanbul ve Ga1atasa
r a y izcil e ri tarafından kartılandı-

1 lar, Abideye Çocuk eıirge:ne ku
l rumu, Dumlupınar yatı mektebi, 
' C. H. Partisi, Hallcevi ve Belediye 
namına çelenkler konuldu. 

Istikl iıl marşı çalarken direğe 
bayrak çekildi. iffet Halim çocuk· 
lara bir nutuk söyliyerek 23 Nisan 
ve Çocuk bayramını tebrik ederek : 

işiniz büyükt ür çocuklar... dedi. 
Büyük işi size bırakacağız. Siz ba
şaracak, yurdu ıiz koruyacaksınız 
çocuk lar ... diye sözünü bitirdi. 29 
uncu mektepten inci, 23 Nisan adlı 
bir manzumeyi okudu. Meruim bit
ti. 
Oğl eden sonra Halkevi ile MiJJi 

Türk Talebe Birliği tarafından Uni 
versite konferans salonunda büyük 
meraıim yapıldı. 

Bu toplantıda latatnbulun ileri 
gelenleri ve parti erkanı bulunu
yordu. istiklal marşından sonra ı.. 
moH Habib Sevük kürsüye geldi. 

23 Nisanı, 15 yıl önceki kara gÜn 
)eri anlattı. Atatürkün iki görütü 
ile vatanın kurtulduğunu ve milli 
hiı!: 'ı:niyetin ilan edildiğini söyledi. 

Diplomalar 
Dün verildi 

[Baıı 1 nci •ahi/ede] 

Bu nutkunda dedi ki: 
"Bütün dünya bilsin ki, Türk 

yurdu göz konmaz, el sürülmez ve 
bölünmez b;r bütündür ve bütün ka 
lacaktır. Bu bütünlüğü yara tan A
tatürke bin minne t.,, 

Agah Hamdiden sonra Topçu 
zabit vekili Hamid Macid Günay
sel de kendi yazdığı bir manzume· 
yi okudu, alkışlandı. 

Bundan sonra gençler ordu mÜ· 
fett'şi Orgeneral Fahredd in, h tan
bul kumandanı T orgeneral Halis ve 
diğer askeri büyükler önünde bir 
geçit resmi yaptılar, merasim bitti. 

Yeni mezunlara dün metkeple· 
rinde diplomaları da dağı llmı§tır. 

Bir görüı ile düımanın mağlup e
di!eceğini anlattı. Diğer görüşle de 
k:ıraıt:1.1~. ~eceleri delerek . sabah gö
ren gozu ıle bu mes'ud gW.leri cör
düğünü ilave etti. 

Münir Müeyyed Heykel iamin. 
deki şiirini okudu. 

Bundan ıonra Milli Türk Talebe 
Birliği reisi Rükneddin söz ıöyledi. 
Tarihte Türk kahramanJıklannı 
anlattı ve dedi ki: 

- Devrim direğinin ÜMrİn• ç•· 
kilen inkılab bayrağı içimiden ge
len inan havası ile daima dalgala· 
nacaktır. Fütuhatçı deiifüı amma 
Türk gönüllerini lethedip daima 
beraber olacağu. 
Ba§ımıda bQfancı Türk Atcuı 

Atatürk ı>ar. Türk gibi konu~. 
iız., Türk gibi düıüneceği~.,, 

Lebit Hakimiyeti Milliye ve cenç 
lik mevzuuna dair söz söyledi. 

J amail Hakkı 1.:.ı...:-=--1! eli. ·-v·· 
, ... - -•" ucur "R)2- ıoy e • 

dedi ki : 
- Köylüyü kurtarmak ltdımtlır. 

Onun acılarını •evinç )'Opamcuaalc 
yazık olsun bize ... 

Bir gün ?O lik bir köylü ıöyle d• 
miı: Kavuklular geldi ver elediler. 
V erdik . Ol dediler .. Oldük. Fesli.ler 
geldi. Ver dediler verdik. Ol dedi
ler öldük. Si:ıı. ••lJini:a. Ver ıledini.a 
verdik. Ol dediniz öldük. Ne ~mcan 
al diyeceksiniz.? ... 

Engelleri yıkacağız.. Köylüyü yük 
•elteceiiz , bu da k öye gitmekle o. 
lur.,, 

lsmail Hakkı çok alkıılandı. 
Bundan sonra Fen fakü.tesi tale

besinden Pakize kürsüye geldi. Ha
kimiyeti miJJiye ve çocuk bayran:u 
mevzuuna dair söz ıöyledi. 
Başka rteler Yapaldı? 
e Çocuk esirgeme kurumu dün 

Beyazıdda sütdamlaunda aıevi aç
ta. Hergün burada 20 çocuğa ye
mek verilecektir. 
e Alemdar kolu Gülhane parkın

da bir müsa.mere verdi ve Gürbüz 
çocuk müsabakası yaptı. 
e Dün lıtanbuldaki bütün ilk 

mekteplerde merasim yapılmııtır. 
Her semt talebe.i büyük mey· 

danlarda toplanarak resmigeçit 
yapmıılar, tarkılar söylemiılerdir. 
e Dün Şiıli Halkevi İçtimai uıu

avenet ıubesi ve Şiıli-Feriköy fık,,. 
raperver cemiyeti tarafından mü
samere veri)ınİf ve 45 fakir çocuğa 

-

Asker yannın askerine t •ker veriyor 
- Bugünün küçükleri yarının l}\i
yükleri söylüyorlar - Miniminiler 

günlerinin keyfini sürüyorJclr. 
Oniverıite salonunda toplanan 

gençlik hatipleri dinleyor 

elbiae dağıtılmıştır. 200 talebe de 
sinemaya götürülmü, tür. 
e Kınalıad.ı ilk mektebinde fakir 

çocuklar menfaatine bir müsamere 
verilmiıtir. 

e Hayriye liaeıi, Ş!şli Terakki Iİ· 
aeıi ile latanbul kız lisesi ve diğer 
liselerde müsamereler tertib edil· 
mittir. 
e Dün Çocuk esirgeme kurumu 

tarafından rozet dağıtılmıştır. 

BugUn ne Yapalacak? 
Bugün Halkevi b:nasında gür • 

büz çocuk müsabaka11 yapılacak -
t;r. B:.ı miisabakad:ı meme, mama 
ve oyun çoculdarından en güzelle
rine, en cürbüzlerine hediyeler ve
rilecektir. 
e Şişli Halkevi önünde civar 

mekteb talebesi top'anmıı, Cümhu
riyet Halk Partisi ve Hal!-levini teb-
rik ederek lıtiklaI marşını söyle -
1niştir. Cümhuriyet Halk Partisi 
Baıkanı Cemil, Halke•ıi reisi iz • 
zettin birer ıöylev ıöylemi~ lerdir. 
Oğleden ıonra da Halkevinde tem• 
ailler ver:lmiştir. Gece dans' ı çay 
tertib olunmuştur. 

Sofyada talebe nümayişleri 
SOFY A, 23 .A.A. - Vatan

daşlan, Krala karşı m innettar-
lıklarını izhara davet eden b ir
çok beyannameler dağıtılmıştır. 
T alebenin sarayın önünde tertıb 

eyledikleri nümayiş i z:.bıh men 
etmiştir. 

SOF Y A, 23. A.A . - K abint' 
buhranını büyük b ir a1a ka ile 
takib etmiş olan gazeteler T~
şef h ükumetini m c)nnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Slovo gazetesi, yeni kabiııe· 
nin iktidar mevkii ile ulus aras·n 
da sağlam bağ-tar t eessüs etti
ğini ve bunun siyasi h ayatta nor
ma] tekamül hususunda temina t 
teşkil ettiğini yazmaktadır. 

M ir gazet esi başb-kan Toş-: f 
in d ahili hayatta sul '.ı u ve ka

... niyet i getirdiğ:ni kayd ~ tmek
t edir. 

Dnevnik gaıetesi de, Kralın 

yüksek bir h a kem o1arak mem
leket in refahı için ordu ile 
milleti birleştireceğini yn m k

tadır. 

SOF Y A, 23.A.A. - Kat-.ine 
bugün top1anL:ı ra't yeni ~na ya
sanın esaslarını hazırlamaya 

başbakan ile adliye bakanını me-

m ur etmiştir. 
Eski başbakan f!eneral Zlatef 

kenCli t~1 ... h: ile iht~ynt kadrosu
na geçmiştir. 



Tulumba ile 
Yelkensiz Perva
nesiz lşliyen gemi 

Fransız-Sovyet Andlaşmasın- Formozdaki 
Paris, 23 (A.A.) - Pervane .. 

siz, kür~ksiz ve yelkensiz ola -
rak, saatte 20 kilometre süratle 
işleyen bir geminin tecrübeleri 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Bu icadın sahibi, Duradain'de 
oturan Valanten - Mesnager is
minde Britanyalı bir kasaptır. 
Gemiyi işleten, bir motörle mü
teharrik emme basma bir tulum 
badır. Tulumba, baş taraftan su 
yu emerek, gemiyi ileriye yürüt 
mekte ve sonra arkadan boşcı -
lan bu sular da denizin sathına 
tazyik yaparak gemiyi itmekte 
dir. 

daki Gecikme Nasıl Zelzeleler 
Tef s i r E d i 1 i y o r? 

Paris '23 (A.A.) - Bazı gazeteler, Fransız - Sovyet anclla~ma
~mdaki 'geci'ınıeyi tahlil etmekted~le~. Bu _geçikmeyi müsait bir 
şekilde karşılayan Le Jour gazetesı, dıyo~ ki: . .. . . . 

"Tass ajansının haber vermekte oldugu talile hadisesı, bızderı 
ittenilen ~ey hakkında daha etraflı düşüneb~emizi temin edecek 
bir fırsattır. Biz bu fırsatı büyük bir mernnuruyetle karşılıyorus. 

"Om - libre,, Paris - Moskova yolunun, Bertin ve Varşova gjbi 
durakları olduğunu yazıyor ve diyor ki: .. 

"Ne !:Öylenilse ve ne yapılsa, bu dU~kl~n nazan ıtibare ~k 
lazımdır. Bu duraklara verilen ehemmıyetın Fransız - Rus ıttlifı
nın gecikmesine sebep o!muş olması muhtemeldir. Lehi~tan: tat
bikine engel olduğu takdirde, böyle bir itilafın ne ehemmıyeti ola-
b·ı· , 1 ır.,, . . . .. 

Echo de Paris emnivet muahedelen ımza edılmesırun Savyet-
lerle anla~maö-a baab o'ıduğunu yazarak diyor ki: 

"Kücük itiınf, F~ansız - Rııs andlaşması imza. edilmeden Tuna 
mttakı "müzakerelerine girişmeği kabul etm;mektedir.,, 

Petit Parisien gazetesinin Moskova muhabiri, Sovyet mahafili 
nin müzakerelerin inkıtaa uğramasına ihtimal vermemekte oldu-
ğunu yazmaktadır. 

Bu mahafil, ihtiyatlı bir lisan kullanmakta, fakat muvakkat~ 
lan inkıtaın, Fransız - Rus mesai birliğine zarar vermeyecek bır 
mahiyeti olduğunu söylemektedirler. 

G 
Protesto işe yaramadı 

Berlin 23 (A.A.) - Korespondans diplomatik yazıyor: 
Uıusl;r kurumu konseyinin 17 nisanda verdiği kaQU"a Alman

Ya tarafmd~ yapılan protesto siyasal mahafilin bu brara ehr.m-
nıi et vermediklerini göstermektedir • • · . . 

c~-nevre karan bir hüküm değil, fakat siyasal bıJ:" tarafgırlik 
t~şkil etmektedir. Bu itiparla.Al~anya için hukuki !>ir tesiri ola

r.:az. Almanya bu gibi usullerın sıyasal hayatta yemden kullantl
llla"'ma milsaade edemez. Protestodan maksat, alikadar hükU -
nıettere Cenevredeki kararlan hakkında A!manyapm düşündük-teruu bildirmektir. Diğ~r devletler kendi kabahatlerini gizleme
ğ~ uğraştıkça böyle bir kararın Almanya için hiçbir tesiri olamaz. 

e 
TGı k QCl~dLt:\;IJcı i Drocl~v' tfa 
Bresla~12~--ıf ·A.) - Alman matbuatı ulusal birliği tarafından 

aaveredı en ürk matbuatının 8 mümessili, dün buraya gelmiş
leıdir. 

Türk: gazeteciltri, Almanya dahilinde bir tetkik seyahati yapa
caklardm. 

Bresliv f8hri dün kendilerinin şerefine bir ziyafet vermiş ve bu G.1 afette Silezyalı birçok zevat bulunmuştur. 

.. Nankin, 23 (A.A~) - Hiik(bnet kuvvetleri lengtU ilZediıe yU -
rutmekte o!an komünistleri durdurmuşlardır. 
Mrşhur Hsu - S:ang - Şieu'm kumandası altındaki kızıl or.du -

J?-Un. kısmı küllisi, şimdi Penlqtn ve Klaliıig nehirleri arasında çev 
rı m.ş bulunmaktadır. 

.Jngi.Iiz ve Amerika tebaasından 40 kadar kadırt ve çocuk komü
n.ıstlerin tecavüzü korkusundan Şengtu'yu tahliye ederek Şun
king'e doğru gitmektedirler. 

Hüküm ~üren kargaşalıktan istifade;etfeiı ha# Ç4puleular Şeng
tu'ya sokulmağa çalIŞiyorlar. Yollai'dan gecmek tentikeli bfr lulll 
•!mıstıx". 

Ulusal krtaatm yetişmesi üzerine Şengtu artık emniyet altına 
ginn;ı telakki edilmektedir • 

Pekin, 23 (A.A.) - Szechouan'da hareltat icra etmekte olan 
komünist kıtaatı, Tchengtu'nun 150 kilometre ş·mali şarMsinc~; 
ltiin Kiangyou mmtakasmda teha§§üt etrlliştir. Çinli memurlar 
ecnebileri şehirden ch§an çıkannakıiçin son derece faaliyet sadet
bıektedirler. 

Mısırda 
lbrahim Pş. çekil
mesi meselesi 
Londra, 23 (A.A.) - MısD' 

krahnm emlik müdürü İbrahim 
Pqanm çekilmesini Daily Tel -
lraph gazetesi, sevinçle karşdı
yor ve diyor ki: 

"Bu, lngilterenin nüfuz ve 
haymyeti için bir muzafferiy.et -
tir. Şimdiden sonra, milliyetper 
ver vefdistlerin harekitma sed 
Ç,ekmek ve ialihatı tesri etmek 
mümkün olacaktır. 

Ibnhim Paşanm şahst Wlztye
ti, kendisinin devlet işlerine mü
dahalesini ve hükOmetin siyasa
ima ket vumıasnu kolaylaştı
nyordu. O derecede ki, Mısırı i
dare eden kral değil de sanki İb
rahim Paşa idi. ••• 

Seyllnda Malarya 
Colombo, 23 (A.A.) - Sey -

lan adasında, sene başlangıcın
da mühim insan zayiatına sebe
biyet veren malaryanın, adanın 
bazı lasnnlarmda tekrar ba~gös 
terdiği haber verilmektedir. Ma 
laryanııı salgın bir şekil alm~ -
Blndan endişe edilmektedır. 
Hastaneler dolmuştur. Birçok 
lhtlcadele tedbirleri atmmakta -
dır. 

1 Mayıs 
Rusyada Bayram 

yapılıyor 
Moskova, 23 (A.A.) - Sav • 

yet Rusya, amel~ye bir çok isti• 
rahat gür,:Crini balışeden 1 ma
yıs tenliklerjııiıı teaidine bugün
den başl~m. 

Mutat olduğu -.eçhile konlü .. 
nist fırkasr merkeZi icra itom.it~ 
si, beyaniıame pklinde hakiki 
bir program neşretmiştir. 

Bu beyannamede Rusyamn 
tulh azmi yeni baştan teyit edil
mekte, faşizm takbih olunmak
ta, Atman amele smm ile bil -
tün Çin amelesi ve Çin komünist 
fırkası selimlanmaktadır. 

Kızıl ordu ile donanma "vata
nın müdafueri,, diye tebcil olun
maktadır. 

Banka" &Oyan Haydutlar 
Buen.:>a Ayres, 23 (A.A.) -

Patago.1ya'da Santa Krüz'den 
bildirildiğine göre, bazı haydut
lar, Anglo - Südameriken Ban
kasının oradaki şubesine hücum 
ederek, lskoçyalı iki memuru 
öldürmüşler, direktörle kansını 
yaralamqlar ve 200,000 pesos 
alıp kaçml§larcbr. 

3065 ÖIU, 7889 
Ağır Yarala Var 

Ze1zeladen yıkılan bir ev 
TOKYO, 23. A.A. -- .• ıoz 

zelzelesinin sebeb olduğu insan 
zayiatı hakkında neşredilen 
resmi son malilmata göre, 3065 

Zelzeleden yıkılan bir ev 

ölü, 7889 ağır yaralı ve 1490 
hafif yaralı vardır. 

HONG-KONG, 23. A.A. -
Burada bulunan İngiliz harb ge 
mileri, Formoz adasındaki res
mi makamata yardımlarını tek
lif etmişlerdir. 

" -- .... ;ıc~ salibi Ahmeri reisi 
amiral Gayson, l' vıu ... - "'•"eket 
zedeganma yardım teklifin 
bulunmuştur. 

lnglllz Krallnın TeeulrU 
LONDRA, 23.A.A. - Japon 

imparatoruna çekdiği bir telg 

Rusyada büyük bir 
kabili sevk balonu 

Moskova, 23 (A.A.) - Sov -
yetlerin en büyük kabili sevk 
balonu olan 18500 metre mikabı 
hacmindeki balon dün uzun bir 
uçuş yapmıştır. Mürettebatı 23 
kişiden mürekkep olan bu mu
azzam balon, 30 saat 20 dakika 
havada: kalmış ve saatte 122 ki
lometre kadar süratle uçmuştur. 

Moskovada yeralt. 
tramvayları 

Moskova, 23 (A.A.) - Mos -
kova metrepoliteninin tecrübe -
leri yapılmıştır. Dün Bay Stalin 
ile Bay Molotof, Bay Kagano
viç ve Ordj onik",1ze'de metro 
ile bir turne yarr t,l:ır ve isws
yonlarda bulunan binlerce c: m e, e 
ile kendileriyle birlikte seyahat 
etmekte bulunan diğer amele ta 
rafmdan hararetle alkışlanmış
lardır. Son günlerde metro, yüz 
binlerce kişi taşımıştır. 

Pa•kalya Kazaları 
Paris, 23 (A.A.) - Sent - E

tiyen'den gelen bir tren, dün Bi
kudek civarında bir otomobile 
çarpmıştır. Otomobilin içinde 
bulunan üç yolcu derhal ölmüş
lerdir. Paskalya yortularında, 
F.canoa.'ı:la birçok yol kazası ol
~?ştur. A:mı dü Pöpl gazetesine 
gore;-1'ti-~ neticeai.olara~ 
30 kişi ölmüş, 50 kişi yara an· 
mI§tır, 

rafda İngiltere Kralı, Formoz Kanseri Sür'atle 
~ tahrib eden bü~.zelze- cek Bir Macide 

·· ı b'ldirmi= ~ fi K.)\.) - ıtar • teetaUf eti ı r. vatd Uilivenitesi tıb fakültesi, 
lraltdakl ZelZele kanseri bugüne değin görülme-

PARtS, 23.A.A.- Tahran· mit bir tuzla inkişaf ettirmek 
dan gelen bir telgrafa göre Ma- haasası..u .Jıai.z, metycholorant -
deran villyetinde wkubulan brene admda ve bir nevi hydro
zelzelc yüzlerce kişinin a:ünı:ı- carbüte olan sun'i bir madde i -
ne scbeb olmuştur. Muhte:if maline muvaffak olmuştur. Bu 
mmtakalarda enkaz altından yeni madde, önce insan ve hay-
500 ~ ~chğl bildiril- van safranlanıim hanuzlarile is-
melctedir. tihsal edilmetkedlr, Bu madde 

Kalanlar, Ölenleri farelere telkih edildikten 53 
Kald1ramııor gün sonra kanser husule getir-

TAtHOKU, 23.A.A. - Tay- miıtir ki, bu bir rekordur. Bu 
yareler zelzele sahasında iki defaki tecrübeler, bazı safra hu
bin mil arazinin tahribata nıa4 muzatır.ın hasıl eyledikleri mad 
ruz kalmış olduğunu tesbit et- delerin kanser husule getirebile 
mişlerdir. Taymis gazetesinin ceğini ispat eden ve Londra 
muhabiri, petrol ve şeker fahri- kanser halltanesinde yapılmış o
kalamun masun kaldığını ya- lan keşifierin mabaadidir. 
zıyor. Toyoharaya yakm bir 
köyde ölenlerin adedi o kadar MI il V • 
büyüktür ki, kalanlar cenueJe-- ı•ıeme n azıyeti 
~damaya kifayet etmemek- ltalya l4ıg11tere, Fransa 

meeleye ıvezıyed ettiler 
Dün saat üçde şiddetli diğer 

bir zekele Taişu aakinler~ni 
korkuya düşürmüştijr. Müııaka
leleri kesilmiş olan bazı köyler 
yiyeceksiz kalmıştır. Kabaran 
nehirler yeni bir tehlike teşkil 
etmektedir. Deyli Tel~ ga
zetesine göre, kurtarma işleri 
de çok müşkül şartlar içinde cer 
yan etmektedir. 25 bin kişi yu
vasız kalml§tır. Bunların kımu 
azamı çamurdan yapılmış 
olan evlerin yıkılması neticesin
de alchklan yaralardan ölmüş
lerdir. Buna mukabil hafif Japon 
evleri çok iyi mukavemet gös
tennısterdir. 

Leh· Alman İttl•akl 
Telczlb EcllllJor 

ANKARA, 23.A.A. - Lehis 
tan büyük elçiliğinden gönde
rilmiştir: 

Lehistan ile Almanya arasm
da siyaat ve askeri teşriki mesai 
için bir itilafname akteditmiş 
olduğuna dair ecnebi menabiin· 
den sızan haberlerin aad ve e-
sası olmadığı gibi bazı Fransız 
gazetelerinin neşretmfş olduk
lan metin de uydurmadır. 

NasyoDal sosyalistlerin, Lit -
vanya ile Almanya arasında bu
lunan Meınel mmtakasında 
şiddetli bir propaganda yaptıkla 
n ve bu arazinin Almanyaya il -
bakma çabştıklan malilındur. 

Memel'in vuiyeti baklanda Li
tuvanya hük<imeti alakadar dev 
!etler nezdinde teşebbüslerde bu 
lunmuı bunun tizerine İngiltere, 
Fransa ve İtalya noktai nazar -
larmı bildirmişlerdir. Dün bu hu 
susta şu telgrafı aldık: 

Bertin, 23 (A.A.) - lngilte
re, İtalya ve Fransa Memel mm 
takasmm vaziyeti hakkında Lit
vaııya hilkOmetine bir nota gön
demıitlerdir. Uç büyük devletin 
bu husustaki endişelerine tercü _ 
man olan bu nota, yapılan ihtar
lar neticesiz kaldığı takdirde 
devletlerin, Memel misakınm 0~ 
Y~ci maddesi mucibince me. 
aeleya uluslar kurumu konseyine 
tevdi edeceklerini tasrih etmek-
tedir. -r-

Almanyanın Silahları 

Her Hangi Bir. Devletin 
Kullanacağı Silahları 

Almanya da Kullanacak 

Fransız ordusunda kullanılan yeni tip gece bombardunan 
tayyaresi 

(2250 kilo bomba ve üç mitralyözle mücehhez bu~eni tip tay
yarenin ilk tecrübelerde çok muvafiakıyet kazandığı haber veril
mektedir. üç mitralyözle mücehhez bulunması kendisine hangi 
taraftan hücum edilirse müdafaa tertibatı sayesinde bu hücum
lara karş{ koyabilecektir. Azami sürati saatte 130 mildir.) 
Bugünkü dünya sıyasasmda 

haklın olan şey : Alınan tesliha
tı.nm her yerde uyandırdığı en -
dışelerden doğan tedbirle;, kon -
feranslar, kararlar ve dedikodu
lard.ır .. Göze çarpan, açık, kati 
hakıkat şudur: 

Versay muahedesinin beşinci 
faslı ile eli a) jı bağlanmış o
lan Almanya teslihata önce giz
li olarak başladı. Bunu akıllara 
hayret verecek bir ciddiyet ve 
takip fikrile tahakkuk ettirdi. 
Sonra mecburi askerlik usulünü 
tatbik ederek, bütün hazırlıkla -
nm meydana vu an Al:nan•ar, 
A vrupada mevcut en korkunç 
kuvvetlerden birine malik olmuş 
bulunuyorlar. Almanların hava 
ve kara kuvvetleri Fransız, ln -
giliz ve İtalyan devletlerinden 
her birinin bu nevi silfilılanna 
muadildir. Sayıca ve disiplince 
onla .. dan üstündür b·ıe. 

'"" AıımıffTann resmen bildirdik
en se erı vvet şud~ 

550000 kişiden mürekkep 32 
fırka, 

Top, mühimmat, rrıitralyö.z, 
tank ve buna benzer bütün harp 
silahlan; 

İngiliz veya Fransız kuvvet -
terine muadil hava kuvveti ve 
tayyare .• 

Bizzat Hitler, bunlan İngiliz 
hariciye nazırı Sir Simon'a itiraf 
etti. Ve açık bir sözlülük ile de
diki: 

"Her hanri bir devletin kulla
nacağı her hangi bir silahı, Al -
manya da kullanacaktır.,, 
Yetmiş milyonluk Almanya -

run, harp halinde, sekiz on mil
yon asker çıkarabileceği ma -
Unudur. Muazzam sanayii, sar
sılmaz çalışkanlık ve disiplini ı

le bunların her türlü ihtiy ç•an
ru bol bol tatmin edebileceği de 
bellidir. Bunun içindir ki, nüfus 
azlığından muztarip olan Fran
sanm telaş, endişe ve yaygara
ları, Fransızlar hesabına, ma
zur görü'mek gerektir. 

Almanlar, lngiliz donanması
nın yüzde otuz beşi nisbetinde 
bir ~eniz kuvveti de istiyorlar. 
. ~ıtler bunu açıkça İngiliz ha

rıcıye bakanına söyledi. Alman 
~atvetinin b!.itün Avrupada, he
le Fransa ile italyada, uyandır
dığı endisenin en aşikar delili bu 
iki devletin seferi kuvvetlerim 
derhal çoğaltmış olmalandır. 
~r~s~, askerlik hizmet müdde
tını ıkı seneye çıkardığı gibı 
İ~'!._lya da terhisi icabeden sınıfı 
sılah altında tuttu. 

Bugün Fransarun seferi kuv
veti laakal .Yarun milyon, ltalya 
nın da yedı sekiz bin kişidir • • 

• Siyasal tedbirler 

Almanyanm korkunç kuvve -
ti karşısında Fransa, İtalya ve 
onlara iltihak eden lngiltere bu 
çok siyasi tedbirlere baş vurdu -
lar. Almanya, geceli, gUndüzlij, 
hani harıl işleyen bir silih fab
rikası halinde gücünü saatten sa 
ate arttırırken, öbür devletler, 
var kuvveti siyasal teza ilrle
re, siyasal tedbirlere, siyasal 
tazvildere verdiler. 

Bu siyasal tedb'rlerin 'iki bü
yük aafhası vardır. 

1 - Streaa konferansı: Bun
da lngiliz, Fransız ve J talyan 
tesanüdü, teyit edildi. Bu kon -
ferans neticesinde neşredilen 
resmi tebliğde bedbin tahminler 
vardı: 

Alman~antn, muahedeyi bir 
taraflı olarak bozmak yolunda 
kullandığı usul, sulh nizammm 
sağlamlaşması hususunda ef -
kin umumiyenin beslediği iti -
madı sekteye uğratmıştır. 

2 - Uluslar kurumu konse -
yinde Fransız teklifi müzakere 
ve kabul edildi. Bunda on iki ki .. 
şilik azadan on birinin - yal -
ruz Danimarka müstenkif kal -
rmştır..:... reyile Alman tealihatı 
manen mahkUm edildi. 

Almanya proteıtosu 

Almanya, bu minevi mahkQ .. 
miyeti kolayca ve sessizce ka -
bul edemezdi. Derhal, protesto-
ya kalkıştı. Uluslar kurumu kon 
seyinin, Almanyaya karıı bir 
mahkeme halinde hüküm ver -
mek salahiyetini reddetti. Bunu 
ş~ddetli bir nota ile konseydeki 
devletlere tebliğ etti. Notanın 
sureti şuc;tur: 

"Uluslar kurumu konseyiıain 
17 nisan tarihli müzakeresinde 
A!manY':va kar§ı birer hAkim sa 
lihiyetini almak istemiı olan 
devletlerin böyle bir hakim ma .. 
lik olmadtklarmı Almanya be -
yan eder. Alman devleti, ulus. 
tar kanmu konieyinin bu mü -
zakeresini, Almanya aleyhinde 
yeni bir tezlil teşebbüsü mahiye
tinde telakki eder. Bu müake. 
reyi en kati bir şekilde red4ede
rek bumm istihdaf ettiği malı -
telif metrzular hakkında vazi -
yetini ileride tasrih etmek hak .. 
kmı muhafaza eyler.,, 

F ranaamn aıkeri politikası 

Alman hazırlıkları karşısında 
ayni şiddet ve dikkatle çalışan 
Fransa, askeri kuvvetlerini son 
derece artırmıştır. Fransanm as 
keri politikasından bahseden Ge 
neral Duval fransızca Deha ga -
zetesinde yazdığı bir makatede 
diyor ki: 

"Makyavel, vecizelerinden bi
rinde, 

"Tedbirli ve akıllı bir hüküm
dar iy( müttefıklere ve kuwetli 
bir orduya malik olmalıdır. Kuv 
vetli bir ordusu varsa iyi mütte
fikelri de olur.,, Sözlerile büytik 
bir hakikati ifade etmiştir. Fran 
sa gibi büyük bir devletin btittiıı 
asker politikası bu formül ile 
hülisa edilebilir~,, 

Kuvvet, kuvvet, kuvvtt t itte 
bütün devletlelitt bUgfht dayg -
dığı temel! •. GCift ~ bU ha
kikate karşı lngiliz bal bakam -
IHD ŞU ~lerj tesirli bir deft 0-
labilirmiJ 

Jngi)is Bqhakam nikbin 

"istikbale büyük bir ümit ile 
intizar edebiliriz •• ,, 

Makdonald, radyonun esrarlı 
~olundan, dünyanın dört huca .. 
gına, ayın on sekizinci günü şu 
umut verici sözü yaydı. Insan • 
larm kasvetli yüreklerine olduk
ça serinrtk serpti. Evet, gelece
ğe ümit ile bakalım .. Ne tatlıl-
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Fındı~l 

Mahsulü 

.. Tjirkiyenin, ispanyanın ve Italyanrn dünya istilısalatındaki 
mevkiini gösterir grafik • 

!&' hpanyada "Dragon havalisi 
fındık müstahsilleri birliği.,tara 
fmdan Barselon şehbenderliği 
vasıtasile Türk fındık ihracat· 
çdarına bir anlaşma teklifi ya
pılmıştır. Bu tekliften görülen 
ıgaye, dış pazarda fiyat düşkün
lüiüne mani olmak ve ayni za
manda rekabetsizce satış fiyat
ları tanzim etmektir. 

Bu münasebetle bizim fındık 
mahsullerimiz hakkında rnalll -
mat vermeği münasib gördük. 
Türkiye fındıkları bilhassa 
Trabzon, Gireson vilayetlerin
de yetişmektedir. Bu mahsul 
ihracat maddelerimizin 4 üncü
südür. Türkiye fındıkları he
men hemen bütün dünya fındık 
mahsulünün yüzde 50 sini teskil 
etmektedir. Bizden sonra lspan 
ya gelir ki, bu nisbet orada yüz
de 30, İtalyada ise yüzde 20 dir. 
Rusyanın Kafkas eteklerinde 
ıve Yunanistanda da fındık zeri
yatma başlanmıştır. Fakat mah
ısul ehemmiyeti haiz değildir. 

Türkiye fındıkları ihtiva et
tikleri yağ mikdan itibarile dı.ş 
pazarları kazanmıştır. Her ta -
raıftan Türk fındıkları taleb e -
dilınektedir. 

Ve her sene mahsullerimiz 
hemen hemen stok vermeden sa 
tılmaktadır. Yalnız, köylü aşa
ğıda sayacağımız sebeplerden 
dolayı tam bir teşekkül vücude 
gitinnediğinden satış, gelişi 
güzel ve iptidai bir şekilde, drş 
ıpiyasayı takib etmiyen muta-
vassıtlar tarafından yapılınak -
tadır. Neticede müstahsiller pa
raya ihtiyaçları olduğundan 
mahsulleri erken toplanıak 

tadırlar. Bu ise fındığın uzun 
müddet ambarlarda muhafaza 
edilmesine mani olmaktadır. 
Buna mukabil, İspanya ve Ital
ya gibi yerlerdeki müstahsiller, 
müstehlik memleketlere çok ya
kın olduklarından vesaiti nakli
yeden ehven şeraitle istifade et 
tikleri gibi bu yakınlrk t:ıah
hütlerıinin de vaıktü zamanında 
ifasına amil olmaktadır. Bütün 

tlo. Z 

ra baş vurup onun da yolunu de. 
ğiştirtti. Bu lütfu 182* seçimle
rinden sonra elde etti. 

Sorel'e, aldığı bir fidan (ar
pent) toprağa karşılık, beş yüz 
adını aşağıda Doubs kenarında 
dört fidan toprak verdi. Bu yer, 
çam tahtası ticaretine çok daha 
elverişli olmakla beraber Sorel 
Baba, (zenginleştiğindenberi o
nu bu adla anarlar), kom!iunun 
içine işlemiş olan mc:ıl sahipliği 
sevdasından istifade edip 6.000 
frank da para kopardı. 

Doğrusu bu uyuşma, memle
ketin ileri gelenlerinin haylı 
tenkidine uğradı. Bir sefer cc 
bundan dört yıl önce bir pazar 
günü, M. de Renal belediye re -
isi kıyafeti ile kifü:eden döner • 
ıken, Sorel'in yanında üç oğlu i
le. ~en~isi.?e bakı~ ,,$ülümsedi
fını gordu. Bu gulumseme be -
lediye reisine işin aslını acı acı 

bu izahattan şu anlaşılır: Tür
kiye fındıkları, ihracat madde
lerimizin dördüncüsünü teşkil 
ettiğinden bu mühim malımızın 
terakki ve inkişafı bir memle-
ket ve köy meselesidir. Binaena 
leyh meseleyi lazımgeldiği dik
kat ve ehemmiyetle mütalea et
mek icab eder. 

Fındık ytiştiren vilayetleri -
mizde yapılan tetkikat gösteri-
yor ki, zirai kooperatifler teşkili 
hakkındaki kanundan sonra 
memleketmizde bu gibi birçok 
müesseseler açılmıştır. Yalnız 
Gireson havalisinde 42 zira,i ko

operatif vardır. Fakat maalesef, 
mesela İspanyolların Dragon 
fındık müstahsilleri birliği ile 
bu kooperatifleri temas haline 
getirecek bir birlik yoktur. Her 
şeyden evvel böyle bir birliğin 
teessüsü şayanı temennidir. 

Diğer mühim bir mesele de, 
zirai istihsal kooperatiflerimi -
zin mevcudiyetine rağmen satış 
kooperatiflerimizin noksanlığı
dır. Filhakika satış memleketi
mizde gayet ipt.ida.t bir şekilde

dir. İstanbuldaki bazı kimseler 
hariç, satış tamamile s~nnaye
siz ve bilgisiz mutavassıtlar ta
rafından yapılmaktadır. Bu gi
biler ise, dünya fındık piyasası-
nı takib etmek zahmet ve külf e
tini bile ihtiyar etmeden bu işi 
görmektedirler. Satış umumi
yetle pazarlarda, fiyatın en mü
said zamanı beklenmeden yapıl
makta ve ekiciler de bunu rayiç 
fiyata göre derhal, elden çıkar
maktadırlar. İstihsal koopera -
tiflerine verilmesi lazımgelen 
ehemmiyet kadar satış koopera
tiflerinin de bir an evvel teşek-
külüne yardım edecek tedbirle

rin alınması herhalde fındıkçılı
ğrn in!d~afına pek ziyade hiz
met edecektir.. Fındrk yetişti-

ren mmtakalar biribirlerine pek 
yakın olduğundan ve müstahsil
ler ayni içtim:ıt şeraite malik 
kimseler bulunduğundan bu gi
bi teşekküller büyük bir mem
nuniyetle karşılanacaktır. 

sezdirdi: o gündenberi bu de
ğiş tokuşun daha ucuz da yapıl
ması kabil olduğunu düşünüp 
hayıflanır. 

Verrieres'dc halkın saygısını 
kazanmak için başlıca yapıla -
cak şey, birçok duvar ördür -
mekle beraber, baharda J ura sı
radağlarından ~eçip Paris'e gi
dtn duvarcıların getirdikleri 
planlara kapılmamaktır. Böyle 
bir yeniliğe heves edecek olan 
ihtiyatsız mal sahibinin ölünci
ye kadar dik kafalı diye anda -
cağı ve Franche - Comtc'de 
kimlere itibar edilip kimlere e-
dilmiyeceğini kestiren akıllı us 
lu kimseler yanında hiç bir de
ğeri kalnuyacağı muhakkaktır. 

Doğrusu bu akıllı uslu kim
seler en cansıkıcı birer müste -
bitti; Paris denen büyük cumu
riyette yaşamış olanların küçük 
şehirlerde oturmağa dayanama 

BORSA 

22 NiSAN PAZARTESi 

PARALAR 
Açılııı 

Sterlin 606.-
Dolar 123.-
20 ı- ransız Frangı 166.-
20 Liret 202.-
20 Belç.ıka Frangı 80.-
20 Dranmi 22.50 
20 lsvıçre fr. 810.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98.-
Avusturya şılin 22.-
Peçeta 16.-
Mark 44.-
~loti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Yen 33.-
İsveç Kuron 30.-
Altm 940.-
Mecıdiye 43.50 
Banknot 238.-

ÇEKLER 
Açılıı 

Londra fil0.25 
Nevyork 0.794375 
Par is 12.06 
Mıtano 9.6117 
BniJı:sel 4.695 
Atina 84.0725 
Cenevre 2.458Z 
Sof ya 65.5535 
A!.ıstcrdam 1.1779 
Prai 19.0Z 
Viyana 4.23 
Madrid 5.8175 
Berlin 1.9725 
Varşova •t.22 
Budapeı:ıte 4.5068 
Bükreıs 79.0737 
Belirad 35.0710 
Yokohama 2.7850 
Moskova 1090,50 
Stokholm 3.1785 

ESHAM 
Açılış 

İş Bankası Mü. 
,, ,, N. 

" " H. 
Anadolu Sm. 60 % 

,, .. 100 % 
Şirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti-N ektar 
Terkos 
Balya 

Kapanış 

609.-
126.-
lô9.-
206.-
83.-
24.-

814.-
24.-
84.-

102.-
24.-
17.-
44.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

941.-
44.SO 

240.-

Kaparuıı 

611.25 
0.7955 

12.06 
9.6177 

4.695 
84.0ı25 

2.45 
65.5535 
1.1779 

19.0Z 
4.23 

5.8175 
1.9725 
4.22 
4.5068 

79.0737 
35.0710 

2.7850 
1090.50 

3.1785 

Kapanııı 

Reji 
Aslan ct-~nu. so,r;J I0.75 
Merkez aBnkası 65.- 6'.-
0smanlı Bankası 

Afyonlarımıza Mahre~ 
Bulmak l~ln Çareler 
Avrupaaaki afyon karteline 

dahil fabrikalar, uyuşturucu 
maddeler inhisarı ile bir türlü 
anlaşamamışlardır. Son günler
de kartel fabrikalannın bir ka • 
çına ufak partiler gönderilıniş -
tir. Fakat devamlı sevkiyat, bu 
gün için mümkün görülmüyor. 

Türk afyonlarını, A vrupadaki 
piyasalara sevketmek için bir 
çok tedbirler düşünülmektedir. 
Bunların en başında şu akla ge -
liyor: 

Avrupadaki kartele dahil fab
rikalar her yıl memleketimize 
tıbbi ecza olarak (2,5) milyon 
liralık mamul afyon gönderiyor 
lar. Mallarımıza müşteri bul -
mak için, tıbbi ecza gönderen 
kartel fabrikalarım ham afyonu 
bizden tedarike mecbur etmek 
kafidir. Duyuşumuza göre, Eko
nomi Bakanlığı da bu işi bü • 
yük bir ehemmiyetle tetkik et -
tiriyor. Yakında kartel mümes -
silleri ile konuşmalara başlan -
ması m uh teme] dir. 

malan hep bu çirkin istipdad 
kelimesi yüzündendir. Fransa • 
nm küçük şehirlerinde genel -
oyun, hem de ne oy! istipdadı, 
Amerika Birleşik - Cumuriyet
lerindeki kadar budalalık ko
kar. 

ikinci Böl Um 
Bir belediye reisi 

M. de Renal'in idarecilikte ü
nünün yerleşmesine en yarıyan 
işlerden biri, Doubs'ın yatağın 
dan yüz kadem yukarıda, tepe
nin boyunca giden gezme yeri 
için kocaman bir payanda duva 
rına ihtiyaç duyulması oldu. O 
gezme yeri, bu mevkii yüzün -
den, Fransanın en seyre değer 
tabiat manzaralarından birine 
bakar. Ancak her baharda yağ
mur sulan yarıklar açıyor, çu -
kurlar kazıyor, orasını geçilmez 
bir hale koyuyordu. Herkesin 
duyduğu bu mahzur M. de Re -
nal'i, yirmi kadem yüksekli -
ğinde, otuz veya kırk kulaç u -
zunluğunda bir duvar yaptırıp 
idaresi çağına ölmez bir ün ka-

KENDi KENDiMiZE Ç~rlYORUZ 
Marke ~aışaıya 
M e k 'le lYI ~ 

Saklambaç 
Tahsildar ile mükellef sak

lambaç oynayan iki adamdır. 
Bu oyunu dünyanın her yerin
de görürsünüz. Son günler A
mer~kada büyük vergi kaçakçı
lığı meydana çıkmadı mı? .. Bu. 
yaradılışın kanunudur. Ver
mekle almak arasındaki farkın 
kanunudur. Bu saklambaç OP1 1-

nu bizde daha güç değils 
daha sıktır. Neden? .. Suç k. -
dedir?. Tahsildarda mı, mükel
lefte mi?. Belki ikisinde de d~ 
ğil. 

Bizde vergi vermenin son se
nelerde bir hüner olduğunu bi
liyor musunuz?. Para tedarik 
edip vermenın zorluğunclan 
bahsetmiyoruz; ne vereceğini, 
nasıl vereceğini bilmenin, he
sabını yapmanın zorluğundan 

görüşmek istiyoruz. Vergi ka
nunları bir kadın modası g il..ıi 
her sene bir teviye deği~iyor. 
Her kanun yapılırken (en !yi
si) diye ortaya atılıyor. Ertesi 
seneye kadar potları meydana 
çrkıyor ve ... ôna yeni bir (el::) 
yapılıyor ... Bütün bu vergi ka-
nunlarını ve eklerini bilmek 
artık bir ilim oldu; bu hu::;usi 
ve çetin fen şubesi oldu. Ban
kaların, büyük şirketlerin ay
lıklı pul ve vergi mütehassısla
rı var. İyi okuyor musunuz? 
Hükumete nasıl vergi verilece
ğini kestirecek vergi mühen
disleri var. Bankalar gibi, bü
yük şirketler gibi kanunu an
layış kudretleri mükemmel o -
lan kurumlarda vergi nasıl ve
rilir? Bilmezlerse, erend'miz 
köylü Hasan Dayı, bunu nasrl 
bilecek?.. k 

Y. 
. 1 __ ...... aı ı çok ve sı 

pr<Y• 

degişiyor. Halkın bu kanunla-
ra alışmasına zaman bırakmı
yor. İki şeyin eskisi - belki en 
iyisi değildir ama · en raha
tıdır: vergı kanun lan ve kun-
dura. 

••• 
BİLMEDEN 
Çiğnedik lerimiz 
İstanbul, şarki Roma impara

torluğunun merkezi olmasına gö 
re, Bizans eserlerinin kaynağı 
sayılabilir. Yine, eski eserlere 
karşı alakasızlık ta, en ziyade 
İstanbulda göze çarpan hususi 
bir itiyat halindedir. M"'zar taş
larının kapı esiği, merd:ven ba
samağı, h<ıL · kaldırım t~sı oldu 
ğu burada görülür. Bunlar ara
sında. şurada burac::ı, s~rki Ro
ma imparatorluğuna ait sütunla 
rn bilhassa, süslü başlıkla.·a 
rastlanır. Gözür ::zc r--· an ba -
zılarım şurada sayıverelim: 

Vefadan r .kana'" ·.., ine . :·ol 
üzerindeki Veynuk Şücaattin 
camii yam,daki ;. ·unl:: :ı . sen 
imparatoru Kostantinin orada öl 
dürüldüğünü söyledikleri tarihi 
ayazmanın bahçesinde iki sütun 
başlığı vardır. Bunların, Bizans 

zandmnak mecburiyetine, bu 
mutlu mecburiyete düşürdü. 

M. de Renal bu duvar için 
tam üç defa Parise gidip geldi, 
çünkü vaktin içişleri bakam 
Verrieres gezme yerinin aman 
bilınez bir düşmanı idi. Şimdi 

duvarın korkuluğu topraktan 
dört kadem yüksekt~dir. Son 
günlerde de, geçm;ş geçecek tü
tün bakanlara meydan oknr gi
bi, onu yontma malta taşı ile dö
şüyorlar. 

Kaç defa göğsümü bu mavi
ye çalan güzel gri taşlara da -
yayıp, daha bir gün önce bırakıp 
geldiğim Paris balolarını dü • 
şünerek gözlerimi Doubs vadi
sine daldırdım! Daha ötede 
sol tarafta, yılankavi giden beş 
altı vadi daha vardır ki bunların 
içinden de küçük dereler aktığı 
nı göz pek iyi farkeder. Bunla
rın bir çağlıyandan öbürüne ko
şup en sonra Doubs'a döküldü
ğü görülür. Bu dağlarda güneş 
pek sıcaktır, onun tam tepemiz
de parladığı saatlerde yolcunun 
yine sığınıp hulya kurabilmesi 
için.de şanh çınar ağaçlan var-

Hor.ANIN TEKERLEMELERi 

Sehrin en işlek ve genış cad
delerinden birinde bir (Asri İş
kembeci) var. Gördüııüz mü?. 
Ödun depolarında, kasap dük
kanlarında, hatta meyhaneler
de nice ulusal ve tekin adlar gö
zümüze ilişiyor. Bilmiyoruz bu 
adları bu kadar münasebetsiz 
yerlerde kullananlar onlara o
lan bağlılıklarından mı, yoksa 

İP 

cıükkana muşterı çekme Kaygu
sundan mı böyle yapıyorlar? 

• Birgün Nasreddin Hoca hal-
ka öğüt vermek için kürsüye çı
kıp demiş ki : 

- Ey ahali eğer oğlunuz o
lursa sakın adım (Eyip) koy
mayın! Kullana kullana (Ip) 
olur. 

, __ o_K_u_v_u_c_u __ ş_ı _K_A_v_E_T_L_E_R_I_ 

8, 10 d a n 20 k u r u ş a .. 
Bir okuyucumuzun uzun bir 

mektubundan şu parçayı çı -
kardık: 

" ... Sonra daima okuduğum ga -
zeteler de muayyen zarr.anlarda 
nükseden, hazan münakaşalı, 
hazan münakaşasız geçen klişe 
hir h!ı her daha varJır: mesela 
Belediye ekmek narhını sekiz 
k~ruş, J o~ ı:ar~ _ol.,a,~akp!ffcl'ı~kstk 
~ya fazlalığı tesbit eden komis
von seJlem,."'ıüsselam hükmünü 
vermiyor. Masanın üzerine muh 
telif ayların geçinme endeksle
ri, sert ve yumuşak buğdayın 
piyasası, şehirde mevcut stoku, 

tarihi bakımından, arkeolojik 
kıymeti büyüktür. 

Fatihten çarşambaya gider-
ken büyütül.ip eni a · ___ yo -
lun sol tara: ıda bir kapmm 5-
nüne konmuş yine kıymetli bir 
:.aşlık vardır. 

"-i:·; rt.rşambadc.. c.:.rş:ımba 

çarşısındaki çınar ağacının ya
nında ve yine bir kapı önünde, 
;.,,ir 1

' ,~· k dt ·up cıırmnkt~..:ır. 
Şehzadebaşile Aksaray arasın 

da, Hoşkadem camiinin karşı
sındaki arsada, taş yığınları a -
rasında kalmış, yine Li~ans dev 
rine ait bir sütun . -'§ 'ıaı, boynu 
nu bükmüş Yatmaktadır. 

Fatih camii ilerisinde, boya
. M~hnet T' .... sa camii harimin
de, yine, kısmen kırılmış bir baş 
1:1: vrrdır. 

Bunların ve bu neviden eser
lerin ayak altlarından kaldın -
!arak tarihi kıymet ve ehemmi
yetleri tesbi t edildikten sonra 
Ayasofya müzesine konması 
çok yerinde bir iş olacaktır. 

dır. Bu çınarların çabucak bü -
yüyebilmesi ve maviye çalan ye 
~ilikleri, M. de Renal'in knca 
payanda duvarının arkasına yığ
dırdığı katık toprak sayesinde 
elde edilmiştir; çünkü reis, be
lediye meclisinin muhalefetine 
bakmıyarak gezme yerini altı 
kademden fazla genişletmiştir. 
(O krallık taraftarıdır, ben ise 
liberalim ama yine de bu işini 
doğru bulduğumu gizliyemem) . 

Bunun içindir ki, gerek M. de 
Renal'in, gerek V errieres dilen
ci bakımevinin bahtiya: müdü -
rü M. Valenod fikrince bu 
sed, Saint - Germain - en -
Laye sedi ile pek ala mukayese 
edilir. 

Benim bu "Sadtklar mesiresi,, 
hakkında bir tek diyeceğim var
dır. (bu gezmenin resmi adı "Sa 
dıklar mesiresi,, (*) olduğu on
beş yirmi yerde, mermer levha
larla gösterilmiştir; bu levhalar 
da M. de Renal'e bir nişan ka
zandırdı); "Sadıklar mesiresi., 
için edeceğim biricik sitem, be
lediyenin o gürbüz çınarları in
saf sızca ve adeta derilerini yüz-

mevsimine göre daha ne kadar 
buğday gelebilmesi veya gele .. 
nremesi ihtimali. dc~~rmenlerin, 
fırınların vaziyeti, bunların şe -
hirdeki sarfiyata göre gelir ve 
giderleri, vergilerin çeşitleri, ne 
vileri saymakla tükenmez sıra 
sıra rakamlar gözden geçirilir, 
telefonlar işler ve en nihayet 

E~e~-iia~ll:i"'öri-· par~rıhaıru .. 
mıştıtır. 

Geçen JÜn b!r lol{antada Y<"meK 
yiyordum. Bu komisyon azasın
dan tanıdığım muhterem bir zat 
da karşı masada oturdu. allah 
bilir, ekmek narhını on para in
diren komisyonun toplantısın -
elan geliyordu. Çür.kü halini 
görüp te çok çalrşıp yorulduğu -
..,,ı kestirmemek mümkün değil-
di. • 
Selamlaştık Yemeğini alelace
le yedi, k-ı 11uesini de 1çtikten son 
ra çıkıp gitti. 

Ben ele zaten yem~imi yemiş, 
kahvemi içmiş, tenbel tenbel 
gazetemi okumuş bulunuyor -
dum. Hesabımı görmek üzere 
garsonu çağırdım. Listede bir 
porsiyon ekmegin fiyatı 5 kuruş 
tu. On para için okadar rakam -
lar içinde göz nuru döken narh 
·~om~syonunun muhterem azası 
gibi ben de bir porsiyona bila iti
·az 5 knruş verip c:ıktım. 
Sonra kendi kendime düşün -
düm: komisyonda görüşülür -
ken, on para için okadar müna -
kaşalara katlanan, ter döken 
muhterem aza, vemek yedikten 
sonra hesab görürken, niye bir 
norsivon ekmeğin hala müşteri
ye 5 kuruşa satıldığına aca -
ba itiraz etmedi? 

dürür gibi budatıp kırktırması 
üzerinedir. Alçacık yuvarlak ve 
yassı başları ile en bayağı bostan 
nebatlarım andıracak yerde İn
giliz çınarları:qın şeklini almak 
için onların da içleri titriyor. A
ma belediye reisi bayın dediği 
dediktir; belediyenin malı olan 
bütün ağaçlar yılda iki defa hiç 
acınmaksızın böyle sakat edilir. 
Ora liberalleri, papas vekili M. 
Maslon'un budamadan cı'·an 
dal ve yapraklara el atmağı adet 
edindiğindenberi belediye hah • 
çıvanının eli daha insafsrzJc:'rtı 
diyorlarsa da mübalağa ediyor
lar. 

B..ı gene rahib bundan birl·"q 
yıl önce. Abbe Chelan'a ,,e civar 
daki birkaç "cure .. nez<:ıret t· 
sin diye Besançon'dan gö-,deı .ı· 
di. İtalva seferinde hizmet ed1P 
sonra Verrieres'e cekilmiş olan 
ve belediye reisinin sözüne ba

[ Arkası var) 
N. Ataç 

(*) "Cours de la Fidelite .. için e~~~ 
dille " mesirctüssadaka ,, daha t} 

olurdu. 
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E LE KETTE AN 
Belediye Başkanı Köylünün isteği 

Başkanın Yerine Başkası Se_çildi Bir Kö:~~aA:,:~Y:,.abancı ;.:., 
l~egol: 23 Çcmişkezek, (Hususi muha . · } 

(Hususi muhabirimi:d~n) -. J(asa~amı: bcled!y~ b:ış~anr birimiz bildiriyor:) - Çimişge-~ !!!!~ •• ~--llİIİ!ll•I 
Sabri başl:anlıktan ç:kıldı. Yerı.!1e 8Nurı Td uf~ul. ~cçı.l~ı. Ye

1
m sde- zek kazasının Munzur dağları 

çim, kasabamızın muhtaç oldugu ayın ır 1 1~ erının yo un ~ eteğinde ve Firatın üzerinde 
gideceği um.uduf!~ uyan~ırmı~tı~. Başlc~n Sabrı A.lmanyad~ 71- Başvartanik nahiyesi vardır. Bu 
raat ve makmecılık tahsıl etmıştır. Y e~ı b•şkamn ılk yaptıgı ış- rası, tabiat güzelliği ile ün ka -
!erden biri de pencerel~r~en kafeslerı kaldırtmak . ~lmu~.tur. zanmıştır. Fakat, nahiyenin is_ 
Bursa • J{araköy §Osesınm ~au.~anır;. ort:ısmd~.'1 g~ç~r~lmesı de mi halkı ile tezat teşkil ediyor. 
kararlaştırılmıştır. Bu ve d!ger. ı~lerın yapılabılr;n~sı ıçın ~O - 60 Başvartanik adının Başyurda ve 
bin liraya ihtiyaç vardır. Şımdı bu paranın temını çarelerı ara§- yahut başka bir isme çevrilmesi rtf1 
tırılmal:.tadır. -----._ çok iyi olur. Merkezde ve köy - _ 

o 
Lirahk Tahsisat Verildi ~o Bin 

~ Sivas: 23 
Sivas (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gümrük ve İnhisar

lar Bak~nlıö-ı Sivas inhisarlar binasının yapılması için 30 bin li
rahk bir tahsisat ayırdığım bildirdi. Yeni bina, Jandarma daire
sinin arkasındaki ~aa;ra kurulacaktır. Yapı, yakında başlaya-
caktır. \. ~ - ı · ~ i 11 

• "'-

O 
Yol Parası Dört 

Sivas: 23 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Umumi meclis, vilayet 

dahi ine yel parasının dört lira alınm:ısına karar verdi. Haziran-
dan itibaren bu şekilde alınacaktır. r ı · 
~ 1 .. t, 

Atatürk'ün Heykeli isteniyor 
Aydm: 23 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Genel meclise son tcplan
tıs nda Ömer Aydın, Ahmet Şakir oğlu ve Refik Süvari o~l~ im
zalarile bir takrir verildi. Bunda Aydının Atatürk heykelı ı~e o
nurlandırılması isteniyordu. Takrir ittifakla kabul edildi. Önü
müzdeki ilk tcp!antıda i~in para tarafı konuşularak bir sona bağ-
lanacaktır. 

Bir Fransız Muhabiri 
Anadoluyu Geziyor 
Sıvas, [Hususi muhabirimiz 

bildiriyor] - Anadoluyu dola
ş:ın Fransız gazetecisi Sovaj 
buraya geldi. Sıvas için yazaca
ğı yazılara esas olacak fotoğ -
rafları a!dı, tetkiklerde bulu ı -
du. Fransız meslekdaşımız Sı -
vas'tan iyi intibalarla ayrıldı. 

Yılhk Toplantı 
i\ydın, (Tan) - Hilaliah -

mer Cemiyeti, yıllık toplantısı
nı yaptı. Başkanlığa avukat Ne
şet seçildi. Çalışma raporunda 
bir yıllık faaliyet yazılmıştı. ü
yeliklere: Necip, Şevket, Zahi -
re, Saime, Humeyra seçildiler. 
Genel kurultay mümessillikle -
rine de saylavlarımız Adnan, 
Mazhar ve Nazmi ayrıldılar. 

Halk Dershaneleri 
Aydın, [Tan] - Bu yıl vila

yette 45 halk dernhanesi açıldı. 
113 ü kadın, 1205 i erkek 1318 
yurtdaş devam etti. 548 kişiye 
şehadetname verildi. Dışarıdan 
müracaat edip ~ehadetname a -
lanlarm sayısı da 256 yı buldu. 

Yeni istasyonnar 
Diyarbekir, [Hususi muhabi

rimiz bildiriyor] - Urfa kapı -
smdan on kilometre uzaklıkta 
aralıklı istasyon binalarının ya
pısı ilerliyor. Memur evlerinin 
birkaçı da tamamlandı. 

Şehre gelen Hamruvat su -
yundan inşaat i~in de istifade e
dilmektedir. Kuyu kazılmakta -
dır. Lokomotiflerin muhafazası 
için de büyük bir hangar yapıl
maktadır. 

Denizlide Görülen işler 
Qi!tinço: 7 65 Kim. Yol 53 

/Köp; ti, 34 Menfezi 

. \Denizli Valisi Fuad_.. T~ksal Umumi Meclis 
) O· ... leri ile bir arada .• 

D eniı:li, (Husust muha- ı rayı b luyor. 
birimiz bildiriyor:) - Geçen yıl içinde muhtelif yer-

!erde altı ilk mektep var. Nahi- m,--....... .t 
yede okuyup yazma bilmeyen l'l'•iG= 
ıdm~e ka1mamıştır. Başta müdür 
Hamit olduğu halde bütün halk 
eksikleri tamamlamak için çok 
çalışıyor. 

EksiLlerin birisi de, yolr" r. 
Toprak tesviyesi yapıldığı h . -
de tamamlanamayan ana şose, 
nahiyeyi Kemaliye ve Arapkire 
bağlayamamıştır. Beş seneden -
beri bu halde duran yolun bir an 
evvel tamamlanmasını Nafıa Ba 
l:anh~ından dileriz. Bu, köy hal
kını Kemaliyede kurulan pazar
lara vaktinde yetiştirmek, hem 
de nahivede bir paz~r kurulma
sına im!tnn vermek b:ıkımların
daT? çok faydalı olacaktır. 

Ba.şvartanik nahiyesi, maden
ce de zengindir. Geniş sahada 
taş kömiirü ve daha başka ma -
denler vardır. Bu noktada da 
Nafıa Ea1·anlığmm dikkatini çe
leriz. - Emin Şamlıo.Tlu 

1 KÜÇÜK, TELGRAF 
1 HABERLERi 

Ç Bozdoğan, (Tan) - Delediye 
kar.-a::ıuna uyular. 1. kurulan yol 
bir:.iği çalıtmalarına devam ediyor. 
Kasaba içinde açılan büyük yol ü
zerinde"!.li demirci dükkanları kal
dırıldı. Caddenin altında yaptırılan 
daha geniş ve muntazam mağaza
l:ıra taıındılar. 

O Bandırma, (Tan) - Nisan ayı 
faydalı ve bol ya&- nurlarla geçi
yor. Çiftçilerimiz yafıt vaziyetin • 
den ço!t memnundurlar. 

O Ah~ch1r, (Tan) - lki gündür 
bol yai: ı urlar yağıyor. Bu sene 
faz'a bereket clacai;ı umuluyor. 

ft Aktehir, (Tan) - Nasreddin 
hoca caddeaindoki eski medreae ar
u.tıncla Çocuk Esirgeme Kunımu 
tarafından güzel b'.r çocuk bahçesi 
yapılmasına batlandı. 

O Aktehir, (Tan) - Belediye 
&okaklarda t.avuk aatııını yasak et
ti. Sckata tavuk çıkaranlardan ta
vuk batına bir l~ra ceza alıncak
tır. 

e Akıehir, (Tan)- Hilaliahmer 
Kurumu, yıllık toplantısını Halk 
partisi salonunda ynptı. Kurumun 
bir yıllık faaliyet raporu okundu. 
üyeliklere Abdullah, Mustafa, Me
ı:ha seçildiler. 

) Tekirdai, (Tan) - 21 mayıa
Ankarada toplanacak olan tica

ı ~t odaları konıreaine, oda reisi B. 
Arat gidecektir. 

O Tekirdağ, (Tan) - Ekim işle
ri havaların müsait gitmeai dolayı
aile normal b:r tekilde devam edi
yor. Köy:ü ve müa.tahsil havalar -
dan istifade için durmadan çahıı
yorlar. Mahsulün fazla olacağı u
muluyor. 
e Sivas, (Tan) - 9 Mayuta An-

karada ' "\Cak Halk Partisi 
Genel na Parti Başkanı 
Hüseyin Veli, Umumi mccHs aza
sından Nuri gideceklerdir. 

9 Sivas, (Tan) - Yeni bir Atlı 
spor kulübü kuruldu. Halkevinde 
tcp!anan gençler, kulübün nizam • 
namesini çizdiler. 

O Sina, (Tan) - Her yıl oldu
ğu tiibi nğaç bayramı bu sene de 
kutlulandı. Vilayet, b:r procram 
hazırlamııtı. Muhtelif yerlere a
ğaçlar dikildi. Ağaç bayramı neşe 
içinde ıeçti. 

8 Aydın, (Tan) - Halkevi sa
lonunda Namık Teğmen, zehirli 
gazlar hakkında bir konferana "·er
di. Zehirli gazlardan gelecek teh -
likeleri açık bir dille anlattı. Kon
feranstan ıonra Şefik ve Hü,eyin 
bir konser verdiler, 

t z m i r d e n g ö r ü n ü ş 1 e r : A
tatürk, bu suvari Atatürk heykeli -

Halkevi, ziraat mektebi.. 

Ath Tramvaylar 
Helediyeye Veriliyor 

İzmir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kordon atlı tram
vaylarının İcra Vekilleri Heye
tince belediyeye devri kabul e
diım= ştir. Beledive trarr' ' ·<'v1 :ı -
rm boşluğunu otobüs seferlerile 
dolduracak ve 1 mzyıstan iti
baren yeni şekilde seyrü seferi 
temin edecektir. izmirin en şe -
refli bir mevkii olan Kordonbo
yunda bu atlı tr:::m . r·· -ırı ,. e-
mesi ötedenberi dedikodulara 
sebep oluyordu. Hükumetçe va
ziyet edilen Rıhtım şin>.etı ida
resi ile trc-mvay araba ve atla
rını d:\ belediyeye bırakılmak -
tadır. Tramvay deposum1n ve 
hayvan .. hırlarmın bir park ha
line çevrilmesi mevzuu .habis -
tir. 

Kimsesizler 
Fakir Çocuklara Urba ve 
Kundura Datıtaldı 
Aydın, (Tan) - Çocuk esir

geme kurumu yıllık toplantısını 
Halkevinde yaptı. B:ışkanlığa 
sihhat müdürü Hayri seçildi. İ
dare heyeti r=ıporunda 63 7 lira 
gelir elde edildiği, 87 çocuğa el
bise, 53 çocuğa ayakkabı veril
diği, iki çocuğun yatı mektebi -
ne yerleştirildikleri yazılı idi. 
Rapor onaylandı. Yeni heyete, 
Kemal, Seyfi Tezer, Saime yaz
gan, İsmail, Salih ve yakup se
çildiler. -------

Tf 
ç 

Üzüm, incir 
~ eyetl lzmlrde 
.ar1na Batladı 

(Hususi muhabirimiz 
bikı r) - Ekonomi bakan-
Iıaı .ret genel çevirgeni mu-
a;ini Bay Salahaddin ihracat 
işlerinin tcşkitatlandınlması, ü
züm ve incir istandarizasyonu -
nun tetkiki için yanında iki Al
man mütehassıs olduğu halde 
Manisadan izmire gelmiştir. 
Bav Salahaddin ve arkadaşları 
(Türkofis)te bir müddet uğraş
mışlar ve borsada üzüm ve in • 
cir nümunelerini gözden geçir
mişlerdir. Bu tetkik heyeti, İz
mir ihracatcılarile görüşerek 
fikirlerini alacak. bundan sonra 
raporunu hazırlayacaktır. is -
tandar<liz<1s"on c:evirR"erıinin de 
bu~ünlerde İzmire gelmesi be'~
leniyor. 

O Kandıra (TAN) - Aşnn müd 
deti yakla~tıaı için lzmit aygır de
posund"n kazl\mtz hissesine düıen 
damızlık aytiırlar getirilmiıtir. 
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MEKTUPLAR 

Türk Köylüsünün ilerisi 
İzmir Valisi General Kazım Dirik 
Günün işlerini Anlatıyor 

lzrnir, 23 [Hususi muhabiri
miz bildiriyor] - General . :a
zım Dirik'i vitayet konağı ö -
nünde otomobiline binerken gör
düm. Yüzünde her vakitki tatlı 
gülümsemeleri vardı. 

- Sizi rahatsız edeceğim 
General. , 

- Soracaklannız kısa ise bıı
rada konuşalım. Acele Türko -
fis'e gidiyorum. İsterseniz ya -
nm saat sonra oı_da buluşalım. 

Tayin edilen vakitte Türko -
fis'e gittim. İçeriden valinin gür 
sesi geliyordu. Kendisine "pa
şa,, dedikleri için haklı olarak 
kızıyordu: 

den üstün, köylünün inancı içi
ne ıığmıyan bir hız ile köyleri: 
ve köylüyü yürütmektedir. 

Mayısın ilk günlerinde kırk 

- Paşalık, beylik yasa ile .. 
kaldırılmıştır. Kanunlar tatbik 
edilmek için yapılır. Beyliği, pa- General Ki.znn'm bıı.glarına kii· 
şalığı Mısırda bıraktık... kürt teminile 1 "-aı~ığı köyliller:miz 

Beş dakika sonra baş başa i -
dik. lzmirde günün meselesı ha
line giren bağcıların kükürt me
selesini anlatıyordu: 

- Kısa söyliyeyim: Kükürt 
vardır. Hem ltalya'ya sip~.riş 
verilmiştir. Hem de Keçiburnu 
yetiştiriyor. Spekülasyona göz 
yumulmaz. Tutuşumuz sert ola
caktır. Gördüğünüz gibi bu işle 
meşgulüm. Bazı firmalarda es
kiden kalmış kükürtler vaniır. 
Bunları ucuza satmak insafa ve 
akla uygun düşer. Kredi koope
ratifleri Zerbank'a (Ziraat Ban
kası demektir) dayandığı için 
hiç kuşkuları yoktur. (Krediko) 
tara girmemi§ olanlardır ki el al 
tından yapılan tek tük gizli sa
tı~lara kurbanlıktır. Onun için
dir ki didiniyoruz. Dün Keçi -
bumu'nun kükürdü vagonlarla 
geldi. 5 mayısta da ilk taksit İ
talyan kükürdü gelmi~ olacak -
tır.,, 

Bundan sonra köylüye ve köy 
lünün kalkınmasına geçtik. Ge
neral onun için de dedi ki: 

- Köylümüzün bet yıllık kal
kınma programı önümüzdedir. 
it bölümü, İf takvimi, canlı her 
imece (kooperasyoı ve hepıin-

örnek köyünün teftişleri yapı -
lacaktır. Ekonomik ve kültür iş· 
!erindeki büyük adımlar görü
lecektir. Toprağına ve tekniği· 
ne ve sosyal düşüncelere bağla
nan köylümüzün ilerisi açıktır.,, 

Büyük Türkiye ülkfü;ünün 
perçimini ,..iürk köylüsünün kal
kınmasında bulan içtimai şuur 
için Generalin bu son sözleri ne 
kadar umutluydu. - E. H. Ustel 

nazlllide mek eb 
Yapılıyor 

Naı:illi, [Hususi muhabir:miz 
bildiriyor] - Kaymakam İh -
san, kazayı maarif alanında ile· 
ri götürmek için çok çalışıyor. 
Geçen yıl Atça'da başlanan ve 
yarım kalan mektep binasının 
tamamlanması için bir proje ha
zırlattı. Yakında mektep iki 
katlı olarak tamamlanacaktır. 

Atça'lılar mekteple beraber 
bir de hükumet konağı yaptırı· 
yorlar. Bunun da projesi hazır
lanıyor. Nazilli'den yeni men -
sucat fabrikasrnm yapılacağı sa 
haya giden yol yeniden yapılı -
yor. 

----------------~~-Milyon 
Afeti 

·ca 
len 

Halk Malarya 
Kurtulacak 

Cellad 

İzmir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Küçük Mende
res sulama işleri için ingiltere
den getirtilen makine mütehas
sısı buraya geldi. Kendisile. gö
rüştüm. Diyor ki: 

"- Buradan Torbalıya, ora
dan da Tepeköyüne gideceğim. 
Sulama işlerine başlanmıştır. 
Gecen yıl planlan bir Alınan 

- . 

Göl U Kurutuluyor 

profesör hazırlamıştı. U muyo • 
~m ki, planlar tasdik edilmiş
tır. t~e başlamak için iki hafta 
önce beni memleketimden ça -
ğırdılar. 

Kanal yapıldıktan sonra bu 
yerlerin cennete döneceğini, 
(Cellad) gölünün kurutulmasi
le oralar halkının sıtma af etin
den kurtulacağı şüphesizdir.,, 

.. 

uenel meclis, son toplantısını lerde 13039 yol amelesi çalıştı. -
yaptı. 936 martının ilk günü nldı. 19 köp~ü ve menfez tamır 
toplanmak üzere dağıldı. Cel~e edildi. 7~5 k~l~metre ~?lu~ top
sonunda vali Fuat Tuksal verı - rak tesvıyesı ıle 53 kopru, 31 
len kararlardan, encümenlerin menfez yaptırıldı. Her yıl oldu
iyi çalışmalarından memnuni - ğu gibi, ~il~~etin ziraat bahçe
yetle bahsetti. sinde yetıştırılen meyva ve as -

48947 ma fidanları köylüye parası:t 
Vilayet bütçesinin dağıtıldı. Vilayet deposundaki 

at ve aygırların zayiat adedi 
378, merkep aygırlarının 180, ki 
ceman 558 dir. Damızlığa elve -
rişli olmayan 644 baş huğa e -

Q Aydın, (Tan)- Belediye, Şf"h
rin elektrik itini Sait Omer ve Sait 
Ar:f müesaeseııine ihnle etmiştir. Be 
lediyenin bu iş için parası hazrr -
dır. Mühcndider tesisatı altı ya i
çinde bitirecekler ve teslim edf!cek
lerdir. Aydın, gelecek bahara e -
lektriğe kavuşmuş olacaktır. 

O Konya, (TAN) - Selçuk spor - '------' 
~ençler birliği ile at1 ı spor teııek • 
külleri bir çatı altında yerleştiril • 
diler. 

... 

...., Denizli: 23 
lirası muhasebei hususiyeye, 
193253ü yol ve köprü işlerine 
199086 sı maarife, 19886 lirası 
riraat ve baytarlık işleri~e, 
62766 lirası sihhat ve hayır ış
Jerine, 34664 ü muhtelif masraf
lara ayrıldı. YekUııu, 528600 li-

,'lendi. Örnek köyler için 35 P~
levne buğası getirildi. 

O Karacasu, (TAN) - Belediye 
başk.'!l~ı Ha1il iıinden çekildi. Yeri
ne Alı Vehbi vekil seçildi. Yan ka 
lan fırka binasının taımamlanma -
aı için verilen müsamereden (300) 
lira gelir temin edildi. Y apınm ta
mamlanmasına belediye mecliai de 
yardım edecektir. 

8Trabzon, (TAN) - Packanm 
Hor:tokopuzir köyünden Ali kızı 
Sadıye hayvanlarına zeytin yapra
ğı yedirmek Üzere ağaçtan yaprak 
kopanrken yüz metre derinliğinde 
bir uçuruma düıtü ve öldü. -

Denizli, (Hususi muhbirimiz tiriyor) - Vilayet ,.. __ ·I 
meclisi dağılmadan evvel üyeler vali ,uksal başlarında o.duğu 
halde H iyerapolis harabelerini ziyaret •• • reflerine 
bir ~ğle ziyate.ti verild_i. Ziyafette vali bir nutuK söyledi. Hiycra· 
polıs; çok sev~len şe~ır dem~ktir. Bugünkü vazyetinde bile, çok 
enteresan vazıyettedır • ./ · · 
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HiKAYE 

(~ 0~ AAr f -· --
BiRÇiN HiKAYESi -~ :,,~..;~" 

~ ôU • v e ,~.-~. 
Y a z a n : N i ~ a m e t t 1 ~ NA Z 1 F , j{. ~.n~ 

YAZAN: ORHAN SELiM 

" 1 o 'Sa izans, O Nığebolu 
ı ın Saldırışına 
ayanabilirdi?,, 

Mektuplarınız Gelmeden Ewel 
Dün de yazdığım gibi mek - nu anlatmaya çalı§aca~. Fa -

tuplarmızı bekliyorum. Henüz kat bir ~art var: Şeklı1! tahta 
idarehaneye uğramadım. Bel - üstüne çizilmiş olması lazımdır. 
ki simcliden bir yığın göndermiş- Yani bu satırları ~kuya~lar ha
siıİizdir. Bakalım. Gidince gö- yatlarında hiç dcğılse hır kere Bn~ı bo~ ~::.hn t~• ·~t, ns rb.rın 

en b-., ı.ik L"ı he~l l'i. ·, en ih~.şnmh 
snrayl rım, en gu:ı:-1 bnhçcl-rini 
kunnnl: iç"n n ırlnrcn sırtı.11 oymur;, 
kn:mu:;, czr;.ıiş ve ım·:ındaki en ki.ı
çük y.:,,.crmcyi bJe z.o.l ken~i zcv
k0n:) uy .. ur.mu" elan c •ci Eizan_ı;ı 
ince in· n.n ::el.:5.tı 1> .. n:lvcr~ncc b r 
aonradan gönn:.işc dön.~Ü'.i~Ü. Şiın
de, 11".:.n:n- 'c b:L.ıçıvan t"~ellübünc 

ıkar~ı o . . n, yan bir mwd::ri,ete ka~
şı o nn '" tı. lık hınc nı uzun ı:ı.rr.ıu:1 
bir csu.rc~ten h'ı :l ... nbire ~ur
tulanl:ırın ölçüsüz co .. L:unlul.lar. e 
her tarafa saldırarak alıyordu. 

l:o·koca Ann-'olu H's:rrru Bosfor
da Bizansı boi!'acnk b:r luskaçın b"r 
ko!u rr:bi kuran Yıldrrım Bayazıd'a 
bu lı:ülüıtü:- lmle dayanabilir m:y
llİ? relc Tü k k l ncının N"ğcholu 
da c"hana ~crl:u salan o de ışctli 
znfcr:nden c!önüşünd~ ... 

V"I:Jı ... rncye d~ rldırmıştı işte ..• 
O V lühcrne k:, Bi.nn .. n içine bir 
hülı:ü."nd::.r sı ndır b lccck c. .. "1 r. n 
çatını, bir~cik sarayıydı; onun dı
varb.rını ve onun n'li lulnrını dn ıtır· 
ganlar ve ynbnn o::lnrı kap amıştı. 
Ooh .•• Hayır! hiç b:r medcn:yc~:n 
böyle lt" tü ti,. ıo u om:urı:tıl A-

c d •· · V ı · ' ,. ge rap .. a~ • ı nı • • ;: tns m c .. une • 
çen Mcdayinde!.ti I u~iı·c\'nn sc.r:ı.
yının hcrnb-lcri. b "le şu ynuheme: 
nin ynnın 'n m mar el ndcn y.;nı 
çılmıı~ b.r ynpı gibi cüzü çckcb:Er· 
di. 

Iranın D"lm n"'hri ib tulnnan 
zümrad ovalarında {:Ö'"Üp giden Sn
~ni medeniyeti, bı.:rdi diye~im ki. 
oğul nr nc!nn I.u rcv Perviz, ı:erg:.ım 
bcr r. ubıııxmccıin nc:.me:ı:nı yır ••• gı 
iç:n çöl nr .. bl rır.ı b:~lc~t:r~p ı:uv
vctlcnc; ren Allnhın lanet.ne ugra
mrtı ... Amma ~u, :rı~nrmnraya rı5ğ
~ünü yo."lamı~ ol:.ın E:zans, b:.it~:ı 
gün ç.nhı.rı u !Uldil.ynn, gayı~ız lt 1.
sclcrir~·n kapılnnndan cünlül: ko
k~lu d n'nr fı hır.-n Ş'.l B"zans, h:ın· 'i A::!:Uıın lan~tinc u[,"Taynb:"iı di? 

Kııtoli'·r&:n b"r türlü ele ceç"rc
mcdi[;i Ü!"~odclts hır:stiynnlo:.n bu 
mukn..:des ~chri acnba hnn~ı nffo
lun:mız ı;ünnhın ceznsını bö~la c;:!
hcnn"mt b:r az:ıb iç:mle gcçırme.:
tc:;di 7 

Evet n'"den? Du ı1on ı.unli t.-ı:ı . . .. 
yirmi üç r.en~C::r, Tanrınm gunu, 
Tnnr;nın GCCCti yat:ıüıncln yatar ve 
ya t~!ıtın:h oturur"t ""n im':''"ratc-~ 
lyov nn:ı P. Lo oa da k:mdi k_nd .. -
nc s_rmıı!:tad r. 

c "ı"mih:ı ceri!cn l&ru:ın b~~m:, ka
ra ~ ... enli · :k-.n_e ç.L.ıJı n.ı~I ~n
n::ıtr.ıışsa, lı~r r;ün ı&ırgnn ı yollnr
dil., top:ıçlı tnıinlnrdn çrplr.!.: lcbnn
hırı, t p .ı ~yl.:: dcl"ncn v~ kanayan 
Bi.nnsl.lnr, hep b5yle yo~ı:sul, hep 
b5ylc :ıcfıl ol. r ..: ka.kıru ..... ,. •P gcı.. -
rec .:tl~T' 1'1° y~i ? Şu tnc nı ba~ında 
tn~ı--~ı L :::nru oo! ı...t .ı; ... ıu- ı.... • ..,u
ç::? rıi.:ecc.;f? 

Pclechc ci'c in·n ıc~:z'n..i lyo
vann: . .:i L znn bvylc ı...-...ı.ı ı.,,_r &O· 

nu mev'ud ııonmıyordu. Ve bunun 
iç:n def; l m: "r ki y~rmi üç uzun 
gcn_den beri z-ku:anı s_fcrb-r c.!c-
rck en §Cyl .. n d:ıh"lcre p-rıru:k ıs·r-

, k .. "? ç tz:.c=ı .: e .tr a r çc. ı.-rr.ı. tı. ev r-
n: "J ve muvn fak ta o1muştu ••• Zira 
59 &ene evvel Biznn-ın <.I .. m saati
ni çnldırmnynn muc · ;:;} na::ıJ bazı le 
En •• üfbrin ve bu tesadüfleri iyi l:u l
la - n §U V; ~ 1 er e s-r•yın n cs~rİ 
id:., $C wO:l y l. Ô. ÜÇ &C.n C:c •• bc. i, y .... i 
bn'Jnsı E ••• :.ı nocl l' ... 1 ... .., o~o .. un Ö· 
1ür ünd n ı: rn b:ı:by~n l endi snl 
tc .:ıt g:inlcr.ndc de c;cne Viluhcrne 
n:..ı eseri ol::ıu~tu. 

Yok::.n Bo,Jaz k·y hrına g len, 

"TAN" ı:ı tcf•i'· "I : 2 

.,.. E:I gr Waılace 

Ve otomcı0il yürüdü. Öteki 
yaya kaldırımından bir müddet 
otomcJi i:ı u .. ~':k'"~"l kırmızı 
fen erine baktı. Son;a sigarasını 
yaıkma~: btedi, fa 1:nt l:ibrit sön
dü. Elleri o knd:ır titriyordu. 

-Vay conma! 
Ba~1 .a bir zol:n~a sapnrak yü 

rüJ~. 

Sol~:ı - m irinden daha yeni .... 
!kaybolmu'"tu ki, civardaki yük-
sek bir evin kapısı önünde 
bir gölge belirdi ve takibe baş
fadı. Bu, uzunca boylu, iri viicut 
lu ve krna nefesli oldufht için 
güçliikle yüriyen biriydi. Yüz 
adım yürüdükten sonra durdu. 
Kapının karanlığından iki ada -
mı tarassut etmek için kullan -

Y nhud ikinci l'.forad mı yapa
mnz.:ı bu işi? 

Elbette yapardı... Fakat Bizans 
sarnyı p_k uyanıldı. Göçen Selçuk 
snltanatr içinde bclir:p, b:rdenbirc 
&ivr:lcn yeni Türk imperatorlul.'u • 
nun saldın§larını adım adım tnkib 
ediyordu. Her impcrator el:ndel:i 
baz:nch::ırin tükcnmiyen dtınlnrmı 
nvuç a\'uç d:ığ.t:ırclt tnrih~n mukad
der yıkıcı tırpnrunclan ynlıasını kur· 
tnrm;:ğa çn.ı§ı}"ordu. Ve t.sa.ü:, bu 
e~ki tar.ıdıi!.n:ı çok yur .. ım cdıyord:.ı 
dofrrusu ... 

(Orhan) rn ömrü vefa etmemişti. 
Bolny.ra ı,cçcnlcr biraz da".a ccğa· 
lnrak, biraz dahil. yayılnr.ııt, b~raz 
daha hır~bnnın t f'!cl.elcrdi muvaf
fok ola.m:ı;:>ar mıydı? 

Hnydi diyclJ l'l ıt • ..ı.;ğüddcki dört 
davul, i::ti zum:ı, yirmi nt ve elli 
koyun eahibi Otmnn Deyin o~lu l:.>ı
znnsı <lcv:r~cc!t d~reccdc ynld::::lı 
hü.yal ra C:ü:cmczdi. Ammn, Kosova 
cln yeni Türk irnp-rntor.ufunun ya
yıhşlnrıntı scd <!frehıne!c i:.tcycnlcr.i 
cz:p dneıtnn kahrrunanlnnn b:ı.şın
dı:ı ya-mi dört sno.t daha knlab"lm:ş 
dsaydı Hüd.:ıvcncl'gfır ilk Murad, 
Y cn!çer :ı r :nin ltc::kin pnlıılnrını 
b"r defo d:ı. §U Bizans varenf!leri
n!n ( ) z r"ılnr rd:ı t .. cıü;,e c.L •• c~ 
i.tcm:yc:::k miy.:i? 

Ell>et~c istiyccck!.i. Fd.c:ı.t hem or
ta Avrupo.yn, Iı_m de L..z .. n$n ai:a
cnk obn o :ı:rmanki knhrnmanhk 
telini de S rb k :hraır.anı Iv.ilo1 Knp 
Jeviç'in hnnçeri <lurduruvcı'.n.·§~İ. 

D:r znmnn iç:n §Üphes:z ... 

Amma şu tcsad~f, bu tesadüf •.• 
O su:l:nst, bu taı:s:zt:k, ~u rü~vct 

al:ı.n vc:ı::r, yeni zevcesine b:n b:r ge 
ce <.iÜ}ünleri ynp:ın şu Sultan, hep 
n:za.ıu nrnyının İf

0

De yarıyordu.. 

Ve bu )Ü.,.dend:r ki iş•e l:fı"a Teo
cl.:>.; ::ur:. rmın ı;ön cr.e:h ·e Pnb:>· 
Jo..,'for.n ç.fte k.:.r~r.ılı cr:ı-uvani roy
r-:ı C:ı':nbn p du."".J_.o::-du. 

( * ) Ücretli Saray askcrlcd. 

lç.<i Düşmanlen 
Arzıulm:al feminizm kongresi 

nin bugünkü toplantısmda 'ı'ürk 
clelgelcrin<len, Y c~il ay kurumu 
üyc::;ind:n olanları, bir t.ıkrir vc
rc~el:ler ve içki içilmemczi c:ı -
vaşmda arsıulu::al kadınlar b:r
li:?;inin yardımını isteyecekler -
dır. 

Yurdumuzda icki ircnlcrin Ea 
yısı azaimaktadır~ lgk; yüzünden 
delirenler Avrup:ıya göre <.z
dır. 

Bunlar için Londrada topla -
nacr k uluslarar~::;ı s:nir hast:ı. -
hkları kongresile Ankc::racl:ı top
lanacak altıncı ulusal tıp kon -
grcsine verilmek üzere birer ra
por hazırlanmLlktadır. 

<lığı b~hriye dürbününü çantası
na vcr1e:tirdi ve takioten vaz 
geçti. Yaya kaldırımındaki ada
mı nerede bulacağım biliyordu. 
L5 ..ır::1P-iz şoföre gelince, her 
halde yarın onu da yakalardı. 
Cünkü otomobilin numarasını 
almı~tı. Fclix Marl kafasını sal
ladı. Tarassut ettiği mülakatın 
mahiyetinden zaten s:.:p!-ıelen
misti. Kendinden daha e kuv
vetli adamların sade "kızıl çen
ber,, adım duydukları zaman bi-
le. ili::lcrinin ncısıl donduğunu 
biliyordu. 

Para vcrmiyen odam 

Kızıl çenber, mühim mikdar 
da para i:;tediği adanılan ölüm
le t. : . ..::t etmek:. sadece iktifa 
etmiyor, en l. .:çL.:: bir r c.d kaqı
sm.l:ı tehdidini heır.:.1 Ltb:~~ e
divordu. ra!:at, L~:nilen parayı 
v~rcnlcr. müsterih i..iiler. r.~ese
ıa Phili,,oe Bassard. banker 
J ... :ques :P..izzi de isteni1 _:ı para
yı vermic:;ti. Fd:at a'dım boz
du. Bir av sonra " ... :..i b :r ölü :ı
le öldü. CünL'..i on.1:ı i-:<: ·p has
talıiTI vardı. Maruf avul •. at Ben
sen tehditlere kulak asmamıştı, 

rürüz sevmiş bulunmalıdırlar.,. 
Bugün de umumi konuşalım. Ah, gördünüz mü? Üstat en 

S~ze kalbin tekniğinden bahset - mühim noktaya bastı. Ben de 
mek isterim. Düne kadar uçan, size bu sartı hatırlatmak ve tek -
belirsiz hülyaların merkezi gibi rarlamak isterim: Sevmemiş bir 
telakki edilen gönüllerimiz, bir adama aşkın tekniğini anlatmak 
dalgıç gibi ruhun en derin taba- güçtür. Bu sütunların anlayı~h 
kalarına inen romancıların ve bir okuyucusu olmak fotersenız, 
ruhiyatçıların sayesinde, bir in - hiç durmayın, seviniz. 
san yüzü gibi aydınlığa çıktı. A~lun Vedi Devresi 
Artık bütün gönül meselelerinin 
de bir tekniği var. Aşk mücade
lesinde - çünkü sevişmek te 
bir mücadeledir - Bu tekniğe 
uyarak hareket edenlerin ka -
zanmak şansları daha fazladır. 
Düne kadar aşkın gözü kapalıy
di, bu teknik sayesinde açıldı. 

Stendhal aşkı yedi devreye a- VA • NI • FE ile M:syoner. 

Bue;ünün adamı her şeyi bi -
lerek y~pıyor: bilerek seviyor ve 
bilerek soğuyor. Aşkta bile tesa
düfün payını azaltmak ve hiç ol
mazım yakın akibctleri vaktin -
den evvel kestirerek tedbir al -
m:ık ... işte iyi bir sevda erl~5ni -
harbine yakışan tabiye budur. 
Kalb"m1ze dümen ve firen koya
hm. Onu, istediğimiz yana gö -
türebilelim ve ir.tediğimiz nok -
tada durclurabilelim. Düne ka -
dar b'1ŞI boş bir at insiycldarile 
hare'~et eden yüreğimize bir oto
mobil tekniği koyahm. Daha hız 
lı gitsin v'e idaresi climfa<le ol -
sun. 

Bunun1a beraber, aman dikkat 
ediniz, gönüllerimizi bile maki -
nelcştirmek istiyor değilim. Ha
yır, hayır!.. Sadece bir te§bih 
yap1yon'm ve hassasiyeti zel:a -
nın emrine vermek lazım geldi -
ğini anlatıyon·m. Yoksa, insan 
rulıae otomobil motörü nr;ısrn
da dünyalar kadar fark var. Bi
rinin idare~i ötekine hiç benzı! -
m~z. ~cför o mak, mükenımel 
bir ruhiyatçı olmak için kfüi dc
ği'dir. 

Aş!< Bir Hastahk mıdır? 

Pek çok romancrlar ve müte
fekkirler aşkın kanunlarını ara -
dıiar. Bu teşebbüs eskidir. Meş
hur Stendhal, 1822 de aşk is(Tl.;n
dcki cı:crini çıkardığı vakit ve -
ni bir mçvzua girmiş değildi, la
ı~at eski bir mcvzua usul getir -
m: ş oluyordu. Eserinin başında 
diyor ki: "Bu kitab, sadece, ma
kul ve riyazi bir surette biribiri
ni kovalayan ve aşk ismini abn 
türlü duygulann bütününü izah 
eder. Gülünç olmak korkusile 
herkesin ekseriya içinde sakla -
<lığı bu ihtirasa bir haı:talık na -
zarile bakmalıdır. Ancak teda -
visi bu yolda mümt:ün olur. 

Ve ilfıve ediyor: , 
"Siyah bir tahta üzerine tebc

~irlc çizilm · ş karışık bir hende -
~e çeldi ta:arlaymız. İşte ben bu 

bi:.- P"Lin trcn:n vagon salonun -
da ölüsünü buldular. 

Hususi poliJ hafiv:3i T)errick 
Jale katilin izini bulmuştu. Bu 
nd:ımın v::ı~onun barama!:larma 
athvar.:.:c Bensonu !Jir kurşunda 
ö dJrenbir ze .. i dduğu anla
sıl .11stı. Zenci suc:unu itiraf et
ti ve asıldı. Fa!rnt cin:ıvcti sipa
riş eden adamın ismini kat'iy
ven söylememişti. 

Bu cinayetten sonra bir cok 
7 enP.;in kim<;eler, hatta polise 
hah"r vermiverek. kızıl ~enbe -
re kiUliyetli yekunlar tediye et
tiler. 

Bu suretle bu mec;hur santaj 
' ~kil~tınm vava~ yav~ ... İc;mi n
rntuluo ~idivordu. L5kin bir 
sn: '1 T ames Ec:lrdmore kah
' .:ıltısı::ı c1cr:_ ~-ı, kc~ -tine mu -
r·rr., ~c':lincle bir ztırf g~ irdi -
kr. t~indcn ,.. ... nis hir kızıl cen
beri gösteren bir kart cıktı. 

Kartı karşısında oturan oğlu 
na uzattı: 

- Sen bövle e~r::ırenai?. i~lere 
merak edersin, dedi, bir baksa
na şuna .• 

yırıyor. 
· Sayalım: - Gördün mü? diyordu, ben 

ı _ Hayranlık. . sana fenalık ettim, sen de bana 
2 _ Zevk. (yani insan, sev - tokat attın, fenalık ettin. Hani 

meğe hazırlandığı mahluku gö- fenalığa karşı iyilik etmek la -
rünce onunla sevismenin zevkini zımdı? 
hayal yolile duymaya başlar.) Misyoner hiddetini yendi. Kıl 

3 _ Umit. (en çekingen ka _ 1ı bir örümceğe benziyen elini 
dmlar bile ümit etmcğe başla - yine V A-Ni-FE'nin başına koy-
yınca gözlerinin ici kızarır.) du: 

4 _Aşk dofrmuştur. -Sen fenalık ettin, görecek -
s _ llk billurlaşma. (İnsan, sin ki, ben sana iyilik edeceğim, 

kendisi tarafından sevileceğini dedi. 
ümit ettiği mahlfikun hayalini Ve cenuptaki büyük limana 
b~n türlü meziyetlerle si.l ~, me _ geldiklerinde vadettiği iyiliği 
~ b 1 ) yaptı. V A-Ni-FE'yi; taşı, top -gc aş ar. . 

6 _ Şüphe doP,'ar. rağı, gökteki yıldızlan kimın ya-
7 _ ikinci billurlaşm:ı. rattığmı bilen ve daha ötesine 
Birinci ve ikinci devre arasın- karışmayan; fenalığı iyilikle 

da bir sene geçebilir. karşılayan mükemmel bir hıris-
lkinci ve üçüncü devre arasın- tiyan yapmak için babasının ya

da bir ay geçebilir. Eğer ümit mndan aldı. Baba, ilk önce oğ -
hemen do~azsa aşk ihtimali lunu vermek istemedi, fakat son 
ölür. ra düşündü ki, kendisi çok fa -

Uçüncü ve dördüncü devre a- kirdir ve kansının karnında ye
rasmda bir göz açıp kapama vak ni bir çocuk kımıldanmaktadır. 
ti ya var, ya yoktur. işte bu suretle V A-Ni-FE 

Dördüncü ve beşinci devre babasının hasır yelkenli kayığın-
arnsında hiç aralık yoktur. dan çıkarak ccnuptaki büyük li-

Beşinci ve altıncı devre ara _ manlardan birindeki misyoner 
smda bir kaç gün. mektebine girmiş oldu. 

Altıncı ve yedinci devre ara - O ~' . . . 
smda da fo~ıla yoktur. VA-Ni-:~E Çındekı ~ısyoner 

A 1 (l .d mekteplerınde tam sekız sene 
("! ' ve mı 1 ·ı b. .. d"" ta 1sı ve ter ıye gor u. 

"Askta t:midin derecesi pek Bu sekiz sene içinde, mavi, 
ufak ~labilir. kırmızı, sarı nehirlerde hasır 

"Hatta aşkı öldürmüş olma - yelkenli kayığile pirinç ve af-
dan ümit kesilebilir. yon taşımakta devam eden ba-
"Eğer seven adam bazı fela- basını bir kere olsun görmedi. 

ketler geçirmişse, yufka yürekli Ve şimdi birbirlerini görseler 
ve içli ise, düşünmekten hot;la - bile, birbirlerini tanıyamazlar -
myorsa, ba~ka kadınlar yüzün - dı artık.Hatta V A-NI-FE; bun
den ümitsizliğe düşmüş~e, yeni dan sekiz sene evvel, bembeyaz 
sevmeğe başladığı insana karşı dişleri, yumuk gözleri ve bir 
büyük b!r hayranlığ"ı varsa, ikin Hindistan cevizine benziyen ka
ci billfırla~ma devresinde hiç bir 
zevk onu avutamaz. 

"Tedbirli, ağırbaşlı, soğuk a
damlarda a§k, fazla mikdarda 
ümide mühtaçtır. Yaşlı insanlar 
da da böyledir. 

Aşlan müddetini tayin eden 
ikinci billurlaşma devresidir. O 
devrede İnfan, her an, ya sevil -
mck. :·ahutta ö1mek ister . ., 

Ye... •jne ve Adamına Göre 

Stendhal bu kanunlan yüz S:!

ne evvel koymuştu. Bugün dev-

Jack Ee~n ıore'un ~arta bak 
tığ-ı zam'ln, kaşları hafifçe ça
tıldı. Adi bir mektup kağ"1d~. 
Lastik bir mühürle basıldığı bei 
li iri bir kızıl çenber, kfığıt!ın 
dört kemırmc:i kadar taşıyordu. 
Çenberin içine de mcıtu::ı..ı h::ırf
lerile şunlar yazılmıstı. 

"Yüz bin lira, kadar bir para 
s~rvetinizc nazar~n hic savılır. 
Bu paravı yirmi di-irt saat icin
de, münasip gör · ğünüz za:n ~n 
rla Tribunr. P'JZ"tc"'·_,.,,.., ne~rc
deceğiniz ilana g-ön~ ~3ndcı cce
Mm aclam:t tf"~lim ed,.rc::iniz Sen 
ihtanmız da bundan ibarettir.,, 

Mektupta im.,.a vo1~tu. Zatfa 
da ad-PS vazTl.,.,..,l'l'lT~tr. 

- T\Je der~in bu i~,.? 
İlıtivar Ta,., M r- ~"'r'l...,1rf" 

rrözlüklerinin iirt·;,,,:ı'!~l oğlu .a 
baktı. T ... •• ~öu1 ,..ndi: 

- Ktzrl <:eııhPr .. 
Qö-lunun viiziincle'·i endi~e

leri görPn ihtiyar bir kahkaha 
sahverrU: 

- Evet, Kızrl Cenber! dedi, 
hem de bu dördüncü mekuptur 
ki ahunnım. 

- Dördüncü mektup mu? Ne 

reler arasında bazı takdim ve te
hirler yapmak, müddetleri de -
ğiştirmek lazım gelirse de bü -
yük prensiplere dokunmamalı -
dır. Şüphesiz bu kaidelerin sıra
sı, muhite, zamana, şahsa göre 
başkalaşır. Aşkta ve izdivaçta 
duyduğunuz ruh sarsıntılarını 
bildiren mektuplarınız geldikçe 
şahsınıza tatbiki lazım gelen ka
ideler burada zikredilecek, daha 
modern muharrirlerden delil ge
tirilecektir. 

diyorsunuz? Acaba Yale bunun 
için mi buraya geldi? 

- Doğrusunu istersen, evet! 
- Ben onun polis hafiyesi 

olduğunu biliyordum ama, böy
le bir iş için geldiğini hiç zan
netmiyordum. 
Babası sabırsızlandı: 

- Canım sen de! dedi, bir 
kırmızı daire icin insan bu ka
dar endişeye d-üşer mi? Benim 
kendi hesabıma hiç telaşım yok. 
Frayant'ı bilirsin. Zavallı böyle 
tehditle para isteyen adamlar
dan öyle yılmış ki .. 

Delikanlının karsısında bera
ber yemek yiven .T~mes Beard
more büyük babası denecek yaş
ta göriinen, beyaz keçi sakallı, 
buruşuk yüzlü bir adamdı. Fa
kat cehresindeki hatların hala 
sertliğini muhafaza ediyordu. 
Müskül sartlar içinde işe başla
makla beraber, büyük bir servet 
kazanmıstı. Kalahari cöllerinde 
elmas madeni, Klondyke'de al
tın madeni bulacağ"ım diye hat
ta bir gün susuzluktan ölümle 
karsı kar~ıya gelen bu adam, 
şimdi "Kızıl Çenber,, adlı kim-

fasile, mavi, san, kırmızı sula
rın aynasında gülen çocuğu bir 
kere daha görse, onun] .i bile 
kim olc!uğunu bilmiyecf.k, ve 
bu putperest yavrusuna atideki 
sözlerle hitap edecekti: 

- Ey, sürüden uzak kalan 
bctbah t. lsanın çobanları seni 
hak yoluna davet etmededir .• 
Sürüye gel.. Ve bil ki, taşı, top
rağı, gökteki yıldızları yaratan 
Allahtır .. Allaha ulaşmak için 
Fransızlara ve İngilizlere itaat 
et, zira onlar sürünün başında 
giderler .. Sana bir beyaz fena -
lık ederse, sen ona iyilikle mu
kabele et, ve zinhar beyazların 
malına, mülküne, af yon depola
rına ve mensucat fabrikalarına 
dokunma.. Beyaz tüccarlar sa -
na, dört bacalı dört direkli ge • 
milerile, medeniyet getiriyor -
lar, sen onların bu giranbah~ 
hamulesini taşımak için kolla
rının kuvvetini, gözlerini" feri
ni, beyninin kabili} etlerinin sar 
fet. Ecdadın tembeldi. Sen gün
de on beş saat çalışmağa al~ş. I-
sa çalışanları sever, hele beyaz
ların faorikalarında, bir tabak 
pirince mukabil, sekiz yaşından 
elli sekiz yaşına kadar ah a-
ğa daydnabilenlere bayı r. Ey 
sürüden uzak kalan betbaht, 
ben de vaktile dalfılette idim, 
şimdi hak yolunu buldum. Be -
nim gittiğim yoldan gel..,, 

• VA-Nl-FE on sekiz yaşından 
yirmi yaşına kadar, artık uzun 
siyah sakalına ak düşmüş olan 
Fransız misyonerinin yanında 
tecrübe gördü. Çini bir baştan 
bir başa dolaştılar. Sürüden u -
zak kalan koyunları sürüye da
vet ettiler. 

İkinci senenin nihayetinde, 
Fransız misyoneri şimal şehir
lerinden birinde, çıldırarak öl -
dil. lsasma kavuşan bu büyük 
ölüyü vaktile Singapur lir.ıamn
da tedavi etmiş olan Çinli bir 
doktor, ölüme sebep olarak me
lez bir kadından geçmesi mel -
huz bulunan frengi hastalığını 
gösterdi. Kendisini sürüye so -
kan mukadeskan mukadess ço

(Arkası yann) 

bilir hanği şantajcıların tehdida 
tına pabuç bırakır mıydı? Zaten 
o dakika kendisini asıl meşgul 

eden tehlike, bu de~ildi, oğ'lu -
nun başında dolaşan tehlikeydi. 

- Yavrum, dedi, ben senin 
ince zevkini bilirim. Şimdi bir 
şey söylersem, sakın onu sui tef· 
sir etme .. Ben senin ne eğlence
lerine, ne de konuc;tu.Yun insan
lara karısmış adam deöilim. Fa
kat su zamammı7.da, acnha da
ha akıllı hir is olmaz mı ki.. 

Jack babasının ne dem~k iste
diğini anlamı"'tı. 

- Galiba Mis Drummond' -
dan bahsedccek .. inh. 

t~·tiyar evet d r oibi ba nı . \ 

salladı. Deliknnh: 
- Bilivoru'il, d "tlİ, Frayant'

ın katibi dc{i"il mi? 
- Evet, o:ıun katibidir di ·e 

bir serzeni~im yo1ı:. Yalnız la"'~ 
biz ne btt kız ha'"kmda nt de ai
lesi hakkında hiçbir sey bilmi
yoruz. 

J ack peşkirini sofranın üstii
ne bıraktı. Hafifce kız'"'rm'ştı. 
Çenesinin adaleleri tcı'"ı:ıllfıs et

[Arkası var] 
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YER YÜZÜNDE 
FUTBOL sA· T'\NATı 
Bir kaç sene evvel, Avrupa 

lutbolünde, krallık taht ve tacı
na hak iddia eden iki millet gö
ze çarpıyordu: Adalarının içine 
kapanarak kainata metelik ver
miyen İngiltere bir tarafta, (ha
rika takım) ismini alan fut bol -
cularile avusturya öte tarafta ... 

O zamandan bugüne vaziyet 
çok değişti. İtalya, avuç dolusu 
para dökerek bütün cenup Ame
rikasımn en iyi futbolcularını 
Italyan tabiiyetine almak sureti 
le memleketine topladı. Nihayet 
İngiltcrcnin girmediği üçiincü 
dünva kupası maçlarında birin
ciliği aldı. Öte tarafta Almanya 
her işteki malUm ma~tine inti -
zam ve disiplinile futbolünü es
ki zaifhğından kurtarmağa mu
vaffak oldu. Dünya kupası maç 
lannda üçüncülüğü aldı. Özünü 
meşhur Siavya ile Spartadan a
lan Çek milli takımı da yine 
dünya kupası maçlarında ikinci 
oldu. 

İki sene evvel profesyonelli
ği resmen kabul eden ve ondan 
evvel her önüne çıkana yenilen 
Fransızlar, iki senedenberi fut
bolda umulrruyacak bir ilerleme 
gösterdiler. 

Bir kaç sene evvel, A vnıpa 
futbolünde, krallık taht ve tacı
na hak iddia edenlerden İngilte 
re, eskisi kadar olmamakla be
raber, yine adasında kendi işle
rile meşgul. Avusturyaya gelin 
ce, futbolde en fazla kaybeden 
o oldu. Harika takımdan yakın
da belki de tatlı bir hatırad::ın 
ba<-ka bir şey kalmıyacak . 

Buna mukabil diğer millet -
terden bir çoğu, hususile İtalya, 
Almanya ve Fransa dev adım
larile ilerlediler. 

Bir vakitler Avmpa futboliin 
de herkesin takdirle andığı 
A vusturyahlar, daha bir kaç 
haf ta evvel beynelmilel bir maç 
ta İtalyanlara 2-0 yenildiler. 
A vusturva federasyonu bunu te 
vile vakit bulamadan Vivana 
muhteliti Parise gitti ve 2-1 
ma.YlGbiyete uğradı. 

Artık ortada bir gölge halin
de dolac;an (harika takrm) ı A
vuc;tury~ futbolünün dikta:örü 
(Huı;o l\foisl) nar,ıl yemden 
diriltebilecektir bilinmez. 

Bu$J"ün bilinen hır sey varc;a, 
o da Avrupa futbolünün bir İn: 
giltcre - Avusturya meselesı 
olmaktan çıktığıdır. 

Bugün futbol kralh<Yı taht ve 
tacına h~k iddi~ ,.nebilecek bir 
çok milletler vardır. 

Bu, işin h. kısmıdır. Bir 
de dünya futu-.. düşünmek 
lazımdır. 1924 te .a. • • is olimpi -
y::ıdına sessiz sadasız gelerek 
dünya şampivonluğunu herke -
sin hayreti içinde kapıp giden 
ve on sene muhafaza eden Uru
guay futbolcuları, sonra onlar 
kadar futbolün ustası olan Ar
jantinli1er ne alemdedir, bilmi -
yoruz. Onlar da aralarında koz
larını paylasıp durmaktadırlar. 

Diinya hakiki futbol krallığı 
tahtına oturaca'< ve tacım bası
n~ ~erire~ck mi ı~t h~,.,rriricHr? 

Du mu:ımm:ı. rn ivi 19?4 SP

ne!;inde halledihnisti. C.ünkü 
,., zRnı:ın Paric; o1imni o;.·aclrna -
İngili;ı:l,.r müc;t,.c:na olmak \; 7 1'!

re - biitiin mill .. tJ,.r girrnicler 
vr. lJnt'{UaYhl-ır ela futbnliin ha
kild uctası olduklarım göster -
miderdi. 

Ondan c:nnr:ı ::ır.,mı 'hir ama+nr 
liik - nrnf,.c:vorı,...11ik rlav~sı O'İr 
rnesi futbolü olimniva<llar<lan 

Merzifonda Spor 
Kongresi 

Bu mıntakanm spor işlerini 
Türkiye federasyonuna ba~
lc:m:ık maksadile Amasyada ~-u
yük bir kongre yapılmış ve bu.
tün kazalardan üçer m;;mes.sıl 
istirak etmiştir. Ve bu "9,, k~ : 
şinin iştirakile Amasya valısı 
"Kadri Üçok,, un başkanlıkları 
altında yapılmıştır. İdare heye -
t;ne ve kollara seçilenler şunlar 

dır: 
Birinci başkan: Vali Kadri 

Uç ok 
!kinci başkan: Halkevi baş -

kam Ekrem Bilgen 
Müfettiş: Orta mektep mü -

dürü Doğan 
Katip: Orta mektep katibi lr-

fan Koçak 
Muhasip: Varidat müdürü 

Hadi 
Bunlar mmtaka rr.crkez heve

ti teşkil etmektedirler. Sehirclen 
ve ka7.a1C'-dan iftirak eden mü-
messillerde şunlardır: 
A mas va dan: Orta mektep rnü
di1rü "Doğan,, , jimnastik mu -
allimi "Arif,, ayar memuru "Os
man .. dır. 

Merzifondan: Orta mektep 
iimnastik muallimi "Vedat,, 
tiiccarrlan "Tahsin,. hazinedar. 
Halk Fırkası katibi "Ali Sel
çuk .. tur. 
Gümüş Hacı köyünden: In -

iv~ 
ır..~l..INLA.~. 
l B R 1 Ç 1 

Y"'rıi b~~Jayanlar için: 2 

Brice yeni başlayanlara, bu sü 
tunlarda bu oyunun bütün iı· ~ .. _ 
liklerini göstermek işine baş. 
madan evvel, bütün briç tabirle
rini bildirmek isteriz. Çünkü 
bricin ruhunu kavramak. ancak 
bu tabirlerle, bunların delalet 
ettiği manaları iyice bilmekle 
kabildir. Bundan bac:ka bunlar. 
aşağı yukarı, briç kaidelerinin 
akılda tutulabilecek bir hülasa
sı demektir. 

1: Masa - (yerine göre) 
bir masada oynamak ' ' ıa 
iz oyuncular grubt1 ,, ..ı.n -
cuların oynadık1 • ..;a . 

2: Giren oyuı - Bir masa 
da ya derh"'l ve) daha sonra 
ovnamak hakkını kazanan oyun 
r .. 

- Oyunc•· - Bir masaclaki 
den. t kişide · biri. İkisi ortak o
larak diğer i' ; .. ;-e karşı oynar
lar. Bu ikişer isilik takımlarm 
her birine taraf denilir. 

4: Sıra - Bir saat yelkovanı 
istikametinde gid ~n oynama sı-
rası. 

5: Kaat verme - Kaatlarm 
sıraya göre oyunculara birer bi
rer dağıtılması. 

6: Deklarasyon zamanı - O
yuncuların, sırayı takip ederr ' 
oynanacak rengi kati olarak ta
yin ettikleri safha. 

7: El - Kaadın kesilmesin -
' den son kaadm oynanmasına ka 

dar oyunun umumi heyeti. 

uzaklaştırdı. 
Şimdi 1936 !;enes olimpiyat

larını hazırlıyan Almanlar, fut
bol dünya şampivonluğu maç
larını yine olimpiyat proğram
ları içine sokmağa çalışmakta -
dırlar ve bunda da kısmen mu
vaffak olmuşlardır. Eğer Alman 
lar, bütün milletlerle birlikte 
İngilizleri de bu işe sokabilirler, 
masraftan kaçmmıyarak Uru
guay, Arjantin, Brezilya, Şili 
takımlarım da Berline getirebi
lirlerse, işte o zaman hakiki fut
bol kralı meydana çıkmış ola -
caktır. 

O zamana kadar dünya fut
bol krallığı tahtını münhal say
mnk, şimdilik İngiltere, lsıkoç
ya, Uruguay, Arjantin, İtalya, 
Almanya. Çekoslovakya, Ma -
car, Fransa milli takımlarını ile
ride görmek, diğer milletler fut 
holünde de ilerlemekle gerile -
memek arasında bir bucalama 
~ezmek en doğru şeydir. 

hisar memuru "Hamit,. kulüp 
reisi "Sait., , Bay "Veli,, <lir. 

"Futbol, atlati7T11, güreş., kol
larr teşckkiU etmiş ve idare he -
yet.ıeri, hir "baskan,. bir "yaz
gan,. bir "mutemed,. olm-:ık Ü· 
?.ere ü~er kişiden meydana gel
miştir. 

fı) 

Ankara Mektepliler 
M a ~ ı 

Ankara mektepliler tiki son 
maçı bu perşembe günü Anka
ra gücü alanında yapıldı. 

Şimrliye kadar yaptığı maç -
tarda hiç mağlup olmayan Ga -
zi lisesi ve sanatlar takımı kar -
şı !aştılar. 

Birinci devre sanatların, ikin· 
ci devre de lisenin üstünlüğü al
tında geçti. tık bölümde sanat -
lar Omerin ayağı ile bir gol 
yaptı. Liseliler çok çalıştılarsa 
da gol çıkaramadılar. Bu suret-
le bir - sıfır galip gelen sanatlar 
takımı bu sene Ankara mektep
liler birincisi oldu. Mektepliler 
arasında yapılan bu maçlara er
kek lisesi, beden terbiyesi ve zi
raat enstitüsü girmediğinden 

maçlar orta mektep, yapı mek -
tehi ve Gazi lisesi. sanatlar mek
tebi arasında yapıldı. 

Oyundan sonra merasimle ga 
tip ve şampiyon takıma kupa ve
rildi • 

8: Oynamak - Deklarasyon 
kısmını takip eden ve son ka -
adın oynanmasile biten safha. 

9: Renk - Oyun kaadmda 
(kırmızı ve siyaha) değil, (trefl, 
karo, kör veya Pik) işareti.:!"ir e-
verilen tabir • 

Nitekim bricte (Sart zatu) be 
sind Hr r,.nk savrhr. 

10: Dekl~rasyon (söyleme) -
Oyunun "deklarasyon zamanı., 
denilen kısmında her bir oyun -
cunun kaadmrn kuvvetine göre 
"pas <lemesi,, , "renk sövleme -
si,, , "arttırması,. , "kontr,, ve 
"sürkontr,. demesi. 

11: P::ıs demek - Dir oyuncu 
nun, hiç değ-itse muvakkaten, 
hir renk söylemek, arttırmak, 
kontr veya sii .. knntr d,.mek ni -
vetin<le olmadığını gösteren i
fadesi. 

12: Renk söylemek - Bir o -
yuncunun, muayyen bir renkten 
muayyen el almak taahhüdünü 
gösteren ifadesi. 

13: Arttınna - Evvelce ~vY· 
lenmiş bir renge daha faik bir 
renk söyleme. 

14: Kontr - Kazanılan veya 
kaybedilen sayıları iki misli art
tırma<Yı istihdaf eden deklaras-o 
yon. 

15: Sürkontr - Kontr denil
diği zaman iki misline çıkacak 
olan sayıları tekrar iki misline 
arttırmağı istihdaf eden dekla
rasyon. 

16: Taahhüt - Deklarasyon 
esnasında en yüksek arttırma. 

1 7: Oynayan - Arttırma bi
tip bir taraf her hangi bir rengi, 
her hangi bir adet olarak oyna
mağı taahhüt ettikten sonra o 
rengi ilk söylemis olan zat. Bu 
.,::ıt h~m ~ ...... ~i ,.lini. h,-m arkı:ırla 
şmm yani Mor'un oyununu ida
re eder. 

18 Mor - Oynayanın, kaat -
tarını açmakla mükellef olan ar 
'rndasma bu isim verilir . 

1 Q: V ="n ,,,,.,,,,r:nlar veya oyna
yanın hasımları -

20: Löve - Dört oyuncunun, 
lıirer k~<>t n)nı~1< n'7 ... re her de
fa oynadıkları dört kaat • 

21: Kaat oynamak - Her Lö 
ve de her ovu,.,cumın etinrleki 
kaatlar arasından birini seçe -
rek masanın üstüne atması. 

22: Atak v;ıınmak - l-Ier Lö
ve de ilk kaadı oynamak. 

23: Başlamak - Her oyunila 
ilk Lövcnin ilk kAadını oyna -

IGONLÜK JiMNASTiGiNiZ 1 

SIRT HAREl<ETLERi 
Her hakiki bedii mükemmeli-

yet, adalelerin 
süzgünlüğii 

katı adalel · 
hiç bir zam. 

·~kliğine ve 
1ert, 

.ucudün 
. .... vazin bir va 

ziyeti, ahenkli bir yürüvü~ 1 ola
maz. Adalelerin işlekliği bedeni 
büyük bir rah~tlık verir ve en 
n.:· kül va7=· .lerc }-- .ı. ... ı iı_sa 
nın uyuvermc.:ini temin eder. 

Olunnut vaziyette, topuklar geriye doğru, ayakların ayaları yere b1'111n•t 
olacnk, ıırt kanburlaştırılarak, alın dizlere temas edecektir. 
Bu vaziyette müvazeneyi bozmamak üzere sırt üstü mümkün mertebe ge
riye doğru taklak atılacaktır. Vücut n .. ;nci vaziyeloe cclince, omuz arın üze· 
rinde bir müddet bck!enilccektir. 
Tckr.ır sırt üzerinden yuvarlanmak surctilc ilk vaziyete gelinecektir. Bu 
harek~t 8 veya 10 defa tekrar edilecektir. 

mak. 
Yarın d:ı brice ait bir bu ka -

dar tabiri delalet ettiği mana -
larla verdikten sonra bu oyunun 
esasına gireceğiz. 

Bilenler için 

\'9547 
+ B 4 2 
+ 9 3 2 
~ R 8 6 

Bricör 

\'A 10 n\ •a 7 
+ g J 5 . + A 10 6 3 
4- 10 7 G 4 O 1. -!- R 8 5 

~ O V 1 O 3 --~- + A 9 5 2 

\'RDV63 
+ R O V 
-!- A OV 

+ 7 4 

Kaadı S vermiştir 
S üç kör yapacaktır. 
O oyuna pik damı ite baslar. 

N Ruayr kor. E As ile alır · ve 
tekrar pik oynar. O pik Valesi-

ni ya12tıktan sonra pik onlusu 
gelir. 

S, dokuz löve yapmak için 
treflden üç el yapmalıdır; bu -
nun için iki defa trefl empası 
yapması lfızımdır. El Mor'a an
cak kozla gecirilebilir, fakat bu
nun icin kendisinde iki ufak koz 
muhafaza etmesi icab eder. Bi
naenaleyh S, iiçüncü piki k_oz 
üçlüsü ile degil, koz Valesıle 
kesmelidir. Böyle yaptığı tak -
dirde, koz onlusu hasımlardan 
birinde üc vanh cıkarsa kozrlan 
bir yerin~ iki löve verir ama 
bunun r.hemmiveti yoktur. Cün 
kü esasen üc kör'ü ancak trefl 
emmısı ile ynnabilecektir. 

Prensip: Eğer ovnayan kim
se. eli Mor'a gecirmek mecburı
\·etinde ise ve bunu da ancak u
fak kozlarla yapahilivcrsa. bir 
rengi elinden kestiği zc.man. u
fak knzla de<Yil, "'üvük kozla 
kesmelidir: Kozlar. basımlarda 
taksim olmamış ise bir fazl~ 1ö
. ..... kaybetme. rah~ma da ol • 
sa ... 
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OKUDUKLARIMIZ 
DUYDUKLARIMIZ 

Yakında Sur 
Görec0k 

ıa;mur 
miyiz'> 

Kesel - Kesilme, gevıeklik, kesel. 
Keşfebnek (Bak: icad) - Açmla
mak 
Keşf - 1-Açın, 2 - (Bak İğcad) 

Örnek: Kimya en büyük keşifleri
ni Uvvazeye'ye medyundur -
Kimya en büyük a;ınlarını Lav
vazye'ye borçludur. 

Yakında sun i yaemurlar da 
apılabilecek mi ? Fransız müs

temleka t Fen Akademisine veri
len dıkkate değer bir projede, 
bunun şimdiki halde - Nazari 
dahi alsa - tahakkuku kabil ol
duğu isbat edilmektedir. 

Proien·n esacı şudur : Hor
tum d enilen, fırtınalardan, ka • 
srrgalardan, borcı!<ırdan kuvvetli 
ve yeri gö!Hi b·rbirine karıştı
ran tabii bir h ad"se daha vardır. 
Gerci hortum t abiatte sık sık 
vukua gelmez. Fa!:at ş"mdiye ka
dar vu!·ua gelen hortumları mut
laka ş·ddetli yağmurların takip 
ettiği görülmüştür. O halde sun 
i bir hortum imfil edilirse, bol 
ya ö-m1 r elde etmek de mümkün 
olacaktır. 

Suni b·r hortttm ya abilmck 
icin, evvela tab"i horttmlann 
meka · zm:ısmı bilmek icap e -
der. P ortt'm ya!nız denizlerde 
de-Yil, h1ralar<la da vukua gelen 
bir had: .. edir. Eazan hava sıc~k 
ve rutr!)et1İ old ı-u z"m:ın, g .. k 
yüzünde kara bir bulut peyda 
olur. Bu buluttan mahrut şek • 
linde b:r parC"a aşa - ıya doğru u
zanır ve kendi ctreıfmda hızla dö
nere~< alca'ır. F -er bulut d:::ni -
z"n üzerinde htlunuyorrn, deniz 
de de m ·b:ı.b:l bir hcrtum peyda 
0lur ve bun1ar r<-a -ıdan yul::"n
d"n b·rıe ... me-e sa ::?.rırlar. Pir· 
1 .-fl::leri ;:"man c ııiz e gö;-ib 
':ül rcnr(nde ve d ... irrı yer d ... ·-·s
•· .. cr~'r. clö-,.., b:r sütunla b:r. 
lc"f ~i röriiliir. 

Hort .. m vol ,..,a n"' t"""cl .. f e
lc-ı:e ra ...... • ... r, l·"'z" .. a h"r I! mi 

· )ylc b:r l;~d:rc} c y~·.a·knma • 
rı. 

Fa':"'t 1"'1'":1 t.,. .. t. ·• •" .. ı c•,.. .., · .. _ 
ı ... '·ilerd""n d · a I·or1.'1..,rt··r. 

.. nl:ü r m•c"'c .. , )•r.••t••m rrT-ı• 

'·a::;ına d·: .. rrı .. m ;· c' ...... ,..·,.., "'· 
""re Tr·,.... l .,."., · '·i l·---"'l:ı h"r 
"Jrt··m ~~:1 ne .·., k ·rtu'rr'"' ı i'1-
·m~1i v 'ır? I - ~,..·..,rı ı~··• ·· '-

Bir yağmur makinesi 

kilometre uzaklara kadar atıl -
mıştı. Kara hort·•mlarmm bir 
hususiyeti de şudur: 
Kapılan ve pencen sanki 

infilak olmuş gibi içe. 'tşa-
nya doğru söker, kopa )r-
tumun kendi mihveri eL. .ıda 

çok süratle dönen bir ağır hava 
ve buhar sütunundan olduğu an
laşılıyor. Bu sütunun içinde kuv
vetli bir çekici cereyan hasıl ol
maktadır. Bir gölün bütün suyu
nu yukanya çekip gölü kurutan 
ve balıklan kilometrelerce me
safelerde sağa sola fırlatan hor
tumlar görülmüştüı. 

Bir hortum nasıl teşekkül e
der? 

Eğer deniz üzerinde muayyen 
bir irtifada bulunan bir bulut 
küm ... si fazla bir elektrikle mah
mul ise, denizin sathı da ayni za-
manda faz a m · ·t rda ele ~trikli 
bulunuyorca, bulttt'a deniz ara
sında cazibe kuvveti husule gelir 
ve bulut dalrralara ininciye ka -
dar denize doğru uzanır. Buna 
hortPm derler. Döne döne inen 
bulut dalga ara varınca yine mü
temadiyen döner ve teşkil ettiö-i 
"Ütunun ort rmda büyük bir 
boşluk husule gelir. O zaman 
600, 800 ya ıut 1000 m etre ka -
dar yul ~nya sürüklenen sıc~k 
·ava. yt ':anda ela 1a soğuk ta
ba ·a1a'"a tes.,düf ed"nce, ihtiva 
etf ~i mı bu'·~n d--rhal d--mla ha-
1·nde t"'k'"Ei"f cdı::r. Hortumun 
ü-e:-

0

nd~ bul mm bulut o z.,man 
d,'·ikadan do.l:ikaya genişler, 
' e-afet rcyda ectcr. Hf'lrt ım ı:re
r.·nce, f!Ö1

: yüzünün mühim bir 
1~r-mmı t·~nhvan bulut bcı-r.,n, 
~.,~f cr"c < ··nm cd"" m"b?:11l blr 
u--~mur h~linde a~afrıya <lökü • 
l .. r . 

ş·ma· m"'::;'c'e, bu kücük h'Jr
tum a a t abii ce. ametle;ini ver
me t m .. m, ün olup clTadı~m
c'1,..1r. Hort m, te .. e tkül ettiği 
7nman iri boş b:r nevi borudan 
b-ıf '·a b:r rey de - ildir. Erasen 
rol c nı ·a;ı içindeki bu boşlul~
t·ır. fimd· bu h orturru me e 5. 
b·r kule g"bi betonarmeden yap
rrı"'~ ni re rrrm ·ün r.'ma'lm' 
/J 1i:ad m·ye verilen projeye gö
r in a ı t c '·Iif edilen bu ku e
n·n vü' se':lif!i rı'tı yüz metre, 
yerele la tru otuz ve tepede kut
ru vüz metre olacaktır. Fakat 
b ·· 1le bir kule in!':asmm ne kada: 
m"lvonbra mıl ola,.aıhm kestir-

~ 

rrı--'· rl· f!ÜC" değildir. 
Kule irı ~a edildikten sonra, 

ra-ıı'acak iş aşağıdan yukarıva 
doaru sıcak hava verm"ktir. Bu 
<-•r"I· hrtva vu1·anva O'·a·n sC""•ılı:: 
t.,b~ ·a ·a r"st1 avmca tek~ .. iif e
decek ve bir I·üciik bulut hu~mle 
ge'ecckf r. 

Sıcnk I n ·a ,.c .. i'mcs "rıe cle·:~m 

Kiş:f - Açan 
Keıide etmek - Çekmek 
Ketmetmck - Gi71emek 
Ketfün - Ağzı pek, ağzı sıkı, gizer 
Ketumiyet - Gizerlik 
Key - Key, yakma, dnğlruna 
Keyebnek - Da ";fam k, köymek 
Keyf - Keyif (T. Kö.) 
Keyfi (Bak: indi) - Ke~·fiğ, ken·rz 
Keza - Böyle, böylece, bunun g"hi, 
da, dahi, yine 
Kezalik - Bunun gı"bi, yine, öylece, 
idem 
Kıdemli yüzbaşı - Önyüzbaşı 
Kıhf - Kl\tatası 
Kılade - Boyunluk 
Kılükal - Jlediko~ıı 
Kıraat - Okuma, Jel 'Ür 
Kıraat etm k - Okumak, taktır
mak, laksıym~k 
Kıraat kitabı - Okuv - (Fr.) L;vre 
de lecturr 
Kısm - Kısım 
Kısmet - Kısmet 
Kıstas - Ölcek - (Fr) Criter"um 
Kısr - Ka'-ı•k 
Kıt'a- 1- Bölge,kıt[;a (T.Kö.) 2-
Bü• ük'ük, iril k <Bak: ces<.>met) 

Örnek: 1 - Yeryüzü beş büyiik 
kıt'~"a t,.frik olunur - Y !'rvii?.ii 
beş büyük bölgeye (kıtğaya) ay· 
rılır. 

2 - Duvara talik edileb"l cek k•t'
ada (cesamette) b r harita - Du
vara asılabilecek büyüklükte bir 
harta. 

Kltnl - Öldiirüm 
Mukatele - ÖldürÜ§me 
Kıvam - Tav 

Örnek: Bu işin tam kıvl"mına g"l· 
diği bir s·rada - Bu işin tam ta
vını bulduğu b"r s•radı. 

Kıyafet - Kıyafet (T. Kö.) 
Kıyam - Avaklanma 
Kıyam etmek - Aynğa ka'kmnk, a
ydc:lanmak, ka lk•şmnk 
Kıvmet - Değer, kıymet (T. Kö.) 
Kibar - Ki1 ar 
K;hr - Kibir 
K;.ffifı neft - Doyuml k 
Kils - Kireç, kireç taşı 
Kilye - Böbrek 
K:n - Ki., (T. Kö.) 
Kiııve - Geysi 

Örnek: Din rüesasının husu i k·c;
v~ «Yh7 ..,.,e1cri ................. ~·1....,..•c;••r. - nin 
ulucalarınrn özel geysi g · ..,...el,.ri 
yasak edilmi tir. 

Kişver - O:ke 
Kita!> - Kitap 
Kitfıbe - Yazıt 

Ör ek: f"\ ,.•,..,n kitabeleri - Or
hon yazıtları 

Ki aset - Usuğ 
Örnek: Bu mese!cy" sizin k"y--sn. 
tinize tevdi ediyorum - Bu soru· 
mu sizin usuğunuza hıral: ıyor"m. 

Ko~ordu kumandanı (ferik) - Kor
ı;eneral 
Ko~orc!o k mand::ını - I' orl:..,:-:ınt~n 
Kolordo erkanıhaıb"yesi - l~o kur· 
may 
Kongre - Kurultay 
Ko':l"Ör, m· addid - Sn•·aç 
Kö'-ıne - Etk·, er.ki p .. 1,ü 

Örnek: Üstünde b"r köhııe li' :-ıs 
ile karşıma çık•ı - Üs•ünd '1r 
eski püs'·ü 17evsi ile l:arşıma çı::•ı 

Kroki - Tas .,k 
l"u' 'e - Ku!:>'~e, k""mbct 
Kn-lsi - K•ıt•nl 

Örnek: Mil1ctin büvült "n1 ı'~lJla · 
rrnda pi va olrrı-ıl: nwır oldu~ ı k'l· 
du rla kuclsi bir İ"+ir - lT' , ... ,., 
b:.ivük devri'lllerind" ö., v;:ık cıl . 
mak a :ır olduğu katlar da kut ..... l 
bir i"t r. 

'' •ım!'ln.l'\n - f' o:-n ı .,n 
I~·'" an,;ıa - I~oMut, k?"n ı•, 

Örnek: 1 - As':e e v<-r"len ("ı· 
zırol) l:"l""<mfüt"ı ü·crhe - t s· 
k re verilen (hazırol) komutu Ü· 

,.;erine. 
2 - Kumandısı a1•ında bulu~ın 
livavı şarl:a cıo:ru i1e .. ı •ti - K-ı
mutası c>ltında b•ıl nan tuwn··ı 'o
ğuva do· ru ilerletti. 

I' ur'a - I' ırğa 
Kur"ı - Y le n. vn:t 
' urh.,., - Sun"l..,, 
·mTetü "'"" - r.··-ı 
K•ırs - 1'.,rs (T. Kö) 
Kusur - Kusur (T Kö ) 
l'uvvet - Kuvct (T Kö) 
Kı•vvcl inb:-ıti ·e - n;•e1!"c 

Örnek: Kuvvei inh.,f "e i p k fe
y"zdıır ohn t"arb v•ıA.,et1 eri - Ei
tclpesi p"k 17iir olan h'1tı illeri 

Kuvvei muharr"ke (B"k: Har ket) 
- t~1ctne 
'':;r"ik :ı:;,' "t - F.ı' .,o; 

r•·;ere•,... le - r;;,..!'"'I !t 
T'ii':;r1-:ız - .. V" n 

1 .• . -
ec··1rr ·cc, h•tt"'l i b1 lt t b·ivüye- Le +o•\t 

'·;ı i - Tü.-,..ı k .. ı•;;; 
cck. ku1enin d ibi ile vukarrsı a - K··ıı· T.. ı··k k;:1•11·yct _ • ıvet - um u , .. 
rasmdaki depresyon farkı ve di- <Fr.) Tot~ı·te 
ğer tabii şerait btiyük bir yağ - K .. nh - Öz, k .. k l< .. niiğ 
mur bulutunun teşekkül etmesi- Künye - Soy11dı k"i'lye 
ne yardım edecektir. Bittabi bu Küre - Küre (T. Kö.) 
bulut en sonunda yag-mur halin- Küreyve - Kürecik, yuvarcık, kü

reyce, künıvve 
de aşağıya düsecek ve bütün ci- f(•;,.~; _ p(;;r~ü <T KX' 
vara yaiacaktır. .... Küıpe - POM, tortu, küıpe. 

Küstah - Küstah 
- Küşa -Açan 

Örnek: 1 - Dilkü~a - Gönüla
çan 
2 - Kişvcrküşa - Ülkeaçan 

Küşnd - Açım - köşat 
Küşnyiş - Açıklık, fer ahlık 
Kütah - Kısa 
Kütle - Yığın, kütle 
Kütüphane - Kitabsaray - (Fr.) 
Bıbliothcque 

Örnek: Beyazid kütüWıanei umu· 
m si - Beyaz"t genel kitabsarayı 

K .. tü hane - Kitabi k (Ev eşyası) 
Örnek: Evd ki kütübhrınemde bu· 
lun n - Evdeld kitablığımda bu
l .. '1. 

Kühibhnne - Kitabevi - (Fr.) 
Lıl rairie 

Örnek: Yeni basılan bu eseri her 
k"i~i"hlı3n"de bulııb l"rsiniz - Ye
n: ba ıbn bu eseri her kitabevinde 
bulabilirsiniz. 

Kütüphane (evde aynlan k.sım) 
Kitap odası, k"tap salor 1 

Hastahane - HaatayurdJ 
Ecza .nne - Emrret 
Ln - 1 - Sız (Sonek), 2 - dıt (ö
nek) 
Lfü11cttny·n - Geli§İ güzel, kim o
lur a, ne olursa 

Örnek: Laal ttayin bir yere koyu
nuz - Gelişi güzel bir yere ko -

yun uz. 
T " lett:ı.• ·ıı h"riııi P-önr,.riniz -
K m olur n birini gönderiniz. 

Llı kal - En az, en azdan, biç ol
mazsa 

Örnek: Lfiakal üç kişi olmalı ki bu 
i~i yapabileyim - En az üç kişi 
olmalı ki bu şi yapabileyim. 

L"c rem (Bak: Şüphesiz) - Bes
be'li 
LfunekAn - Orunsuz, yersiz • 
L:n"ll ki - DışahlAksal 

Örnek: Laahl ·ki bir h:ıreket 
D ,hlAks ı b·r h r ket. 
LA dini - Dı§dİnsel 
L" ·cmut - Kalız, ölmez 

Örnek: L5ycmut bir eser - Ka
lız (ölmez) b r eser. 

LA• ü na - Yokolmaz 
Örnek: Muh::ıbbet layüfna bir ha
zin .. dir - Sevgi yokolmaz bir ha
zinedir. 

Lnycnlmtı - Ara vermeksizin, ara
l·'~"tz, ardı arası kesilmeden, bidüzi
yc, boyunca, aramsız 
LA yetecczza - Bölünmez 
L: und - Sayılmaz, sayısız 

Örnek: Bir cümle içinde Layuad 
ha ası var - Bir cümle içinde sa
yıs z y nh ı var. 

LA •uhti - Yanılmaz 

Örnek; K n lini Hiyuhti addetmek· 
t n daha b ··yük hata olamaz -
Ken 1ini yanılmaz saymaktan daha 
büyük yanrl,..,,a olmaz. 

I A yut k - Ç kilmcz, dayanılmaz 
Ln •üscl - Sorcuauz, sorulmaz 

Örnek: I- iç k"mse Iavüsel olduğu· 
nu iler· sürc'l'lez - Hic kimse so
rulmaz (sorgusuz) olduğunu ileri 

s .. rcm z 
LA' is - Givcn, giymi' 
I./' - Lfıf (Y kutca) 
l A z - LAft .... (T. Kö.) 
LArrar - C•I z 
l A ··v - Kaldırma - Kn' lırılma 
LA- re•.,, 1t - l':!1-'~rnı"1< 

Ör ,.k: Bu i i c k•a" 1a~vettileı-
Bu iş" ço1·• a kald rd:l r. 

LA ·ı, - 1 - .,"mdil.k (Sabık karşı
lıwı) 2 - Ulaşık 

Örn k: Trab on vcılii 11ih ki -
Tr h ontı"' '!limdiki ilbayı. 

' Al "!•"\ - F.'c 'A' •1. ; l'"'oo • ... "' ı·'"lle - ,..,_ k 
J A' < i mü•ce?J,ı"rc - Sonek 
J A• It olm U'anmn!<, yetmek 
' ... ·-e r.,..;1 

' . 
m 

ol...u:ı -

' w• , 
ö rdi -

' ' 1 , •ı n 

n ı • ı ı,.ı I 

, ' '" 
1 1 1 

" . '. , 
,.,. t ı .. 

;o....,.. ı "" ., lehindeyim -
B n ond n v~n yım. 

Le• clnr - Y '12i 
i'\-ne1· . o" ,., ; + k J .. l,~~rr vok 
tu - Onun b"r tek ranatı yoktu. 

J ,..ı ·nde sol lcnıok - y;Jiiina .öyle· 
mck. 

çoRJ3iltt 
-----------------

'ESRARLI ÇiN ÜLKESiNDE 
Dünkü sayıdan: 

- 'ı'~L~i ... 
- P :i bt adam ~ok • tiyar 

görL ·;··or .• • -Ç ya~mda var ..:c:
s · 1iz? 

- ::Jin ,.aş ~c· c 1T'"'a' ,_r. 
- İnsan bin yaşında olur 

mu? .. 
Çinli yüzünün hiç bir hattı 

ni değiştirmeden küçücük göz
lerile gözümün icine baktı 

- Belki de, dedi. Binden faz 
la dır. 

Bunun Ü?.erine vaziyet; anlat
Onun söylediğine nazaran 

f de b~ .• 1a 
- Kar ma içirdim, o da ölm ~ 

d · <leL .nli c... ıL 
t -d-..• ıa k _n.- . ,., ir ·i ~n 
I~e .• ü:si a.-:.cak il~.:-"·; t · ·ı a 
ı ... ık . .Ti; tı 

Çinlilerin ölüm hakkmdtı~d 
fikirleri gayet gariptir. Onla • 
nn korktukları şey ıztıraptır. 
[ :tak. l. - a!.... ()' 
lı.--a _vinirler v.... ku· • ~'"'-1t .. 
l::: L-u n;~ ·ü:~ün. b1ş: .lanna 
C: •• re.- . _:.::rı.. z. 'derler. 
r .lkat b:z • vrupadct ha ra 
er :ek, :ni s:ylcn liC!'imiz t;i• 
bi Çinlılerc 1e sö ,: ·-J i.z. 

Bir Çin doktora 

Buda ölmez, yalnız kalıp değiş -
tirinniş. 

Tibcttc bir büyük Lama öl-
aüğü zaman o gün bütün yeni 
doğanları topraklar,büyük Lhas 
sa manastırında büyütürlermiş. 
Bunların hep~i birer küçük Bu
da imiş. V c iclerinden en zekisi 
büyük L5.ma olurmuş .• 

Budir tler bu tenasi.. ' " fevka
Iade inandıkları için ölümden 
kat'iven korkmazlar. Yalnız has 
ta oldukları zaman belki ayni 
gün bir cocu · doğ-maz da ruhla
rı cı ·kt:ı s .seri 1. • •endi ·::sile 
kendilerini tedavi ederlermiş. 

Bu tedavi P-a t gariptir. Se
hirbazl r ve kahinler v· .sıtasile 
yaotlır. Ve onlar hastarlaki sev· 
t_n"ı bin ti.irili usulle cıkarmağa 
·<Yr;><'JT,;:lT On· :ı • in miit~aeoeo•u 
bir Budistin, Avrupalı bir dok
tor n n:. ..... ~. a .... a-ma imkan 
yo'·t-ur . 

Size 'ak b"r rr.ac 3 tlaha an 
cağım : 

T"" ·:. ,.,.,..,1 , • r'1n1i ,r~•ir-

rlj1,.r ~p,:rh::ı?hrı 1<fihinleri rfo
la mrs, fal·at derdine bir türlü 
deva bıtlamamıc:;Lı Oaun üze -
r ''an" "J°.i Avn·- · ·""n -n
r=·e L· mı {; .. : ·:. ·:cr.disini mua-

-.... ~~ v,. ~r .. 1 · y - ..... • 

Ti':rt,..~i ,.,.··..,·1 ilfı ... :ıp al- ,., ·":ı-
, .. , •.,-"j 

- {Öp"
0

~in-1e içirdim, dedi Kö 
-.~'~ ~: ... ec· (' · 1 h1r :ere. 
-1· '~:ı \ m"-ıi"'i Lti-1 ·u:n. .... 

r 

BUNLARI 
OKUMUŞ MiYDiNiZ? 

Jrrr cnya~a Ölrleri Nasıl 
Gömerler? 

J"~onvada ölüleri hac;ları si
mııe g lm"' ~ iizere mezara kor -
ı.,rtT1,~ E"n:ı"n.,1,.vh v~rı"anla· 

r n b•ı V" ivt"tte uvnmı'·t~m 
•., ... ı ı .. ı -ıar na c;1"'.,,1rn"l\\ la 
., el r E•1 1·0 ·11 ır:j;r 0 dc'·c-;ın 

'n•vmvnlm n kal inde va"'<ır. 
Iatt5 b~ .. 1 .,rı huna o i·adar ina· 

rıırlarmıc:; ki scyah,..te çıktıkları 
vaıdt yatt11·Jarı yerde hac;l armın 
simale gelmemesi kin cenlerin 
de cihet tC\vini iı;in hususi bir a
let taşırlar. 

8 

Yalnız a:1elerine gizlice hasta
nın vah 1 • devre. e girdiö-ini 
b .. _iriri". ~unun i• ailesi 
sevinçle hastanın yanına ko
şarlar V'" hiç endi!'e etmemesini 
ve çok yakır. fa öleceğini tebiir 
c • ~rler 

Zaten bunların biı çoklarmm 
tabutları hazırdır. Bu tabut ihti
yarlık zamanında ilk hastalan
dıktan zaman en büyük erkek 
çocuktan tarafından kendileri
ne bir hedive olmak üzere ve
rilmic;tir. Fakat ecrer can ceki
sen Cinlinin böyle kıvmettat 
bir hedivesi voksa o zaman ma• 
ranP"ozlar ca2-nlrr ve evin avlus· 
sunda tabut yapılmacra basla
nrr. Marangozların tabuta civi 
caktrklarmı duvmak, ölmek Ü• 
zere buhm~n kimsenin en bü
yük tesellisidir. 

Diğer taraftan terzit~r davet 
edilir. Bunlar hastanın öld;ik -
ten sonra e-ivecei!'i ~lhiseleri dik 
me~e hac;larlar. Avakkabtcı ta
banr kae-ıttan vandmıs bir d(t 
1mnö11ra P"et;r;r. B11 kundnr?l:ı
n P.'i~rmen,..n öbUr dünyaya git
m,..nin imkanı yoktur. 

ni;;.~,. t~raft::tn nlecek kim~e 
;r;n 1'~.Tıtt .. n h;'" ev, mnl<~vva

rlan hir Pt. hambudan hizmetçi 
!er ısmarlanrr. 

Artık her !'ev ha7.ırdır. E~ er 
l"l::ıc;ta hunlan ?'Önıı;;.._.,,.. so:ı rlıı>-

rece m~mnunclnr. r'ünkH ;:lhr'te 
techizatla ve dehdebe kinde i;ı
t il·::t 1 ı-nıar.,.n-in• kani lir. 

Avam Kamarasmda Bir Ust:I 
lngilterede Avam Kamarası 

azac;ı, partamentod:ın içeri gi -
rerken. clt"'CITJ r-yk~ l ; ... n , ... r•1 -

tuk siivlerı .,..n ~an'·al~rını ry • 
ı • .,,..,.,.,., ı. ,..., "~ "-••ri • .,. .. ;.., ~ n,l; ~ 1 "T 

V;:ın; avaJ.-ta <l11r11r'·,.n "~.,• . ., .... z 
rlırlcır hıma .,,,,1.-ı,p ,.,..r'n ···~ 

n .. nrrlnl-1.,rı v;ı'·it .... ~· "'~ J 
•,., ... ,.,r- ,.., ı,.,J ,., ·•-" . ; ı,.. 

"nrri1i 1 r·n gar· ini ' •. 
niz? 

f'a 'm ve "ara' c 1 k 
Her nevi e!'va ve kevif verici 

maddeler kacakcıh"ma te,.eh -
büs edenlerin vüzde dokoııanımn 
kadın oldttklan son ramlan hir 
istatistikle meydana çıkanlmı§
tır. 
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ECZANC::::LER 

HASTANELER 

I T F A I Y E V. S. 

~ u 3 G r· ;'o r R c f r: t; rJ r ':(;7) , Td:=:mc!c (Dclla Sı.:do:ı), 
-- ı y ... · . .!h'r.!c (S. Enrm:uı.kyo:ı:ı), Ş ~-

1 S TAL D U L : 1 :l .1 ! (I rı\ :·cc"yz-n), Tnl:::·m~e 
( ~ t··i"r..ıl), Cyi.:p~c (Hi!.:mct) cc -
::_lı..ı ı-1 :-i. 

.. I. 

(""I 

lis r::.z. r: o~-~ ov A 17~· :::1.: 

17,30 ~.n!.:> ': !.'.> ~ r, 1 ~:o: '
rx ı'c l:o 1 r ve o • a r ..... !:' ·, 
2J,30 I:d b'.rnt \C ~··r r ti, 2J ç;.·:
Ç:: yayı-n. 23,0S ln •. i .... :: } 1 ••• ı.

1 2 ',05 lli..n:ı •• c.l. ... 

o 
3'32 I:hz.!:o::;:~OVA (Ct l'n) :;~m 

1 
19,30 ı;~r:;ı'ı l:o:ıs r, 22 ol .ı.ı :::r

t: ... l .. rini.ı i:ıı• r ... ::i!e 1.on. r. 
~ 

t:?3 K ız. D Ü I .. I? ı: Ş 354 r:ı. 

13-15 Gjnt:üz p. ': ynyımı. 13 
~n..170 orl.cJtr:ısı, 19 DuyumI~r,19,15 
ı: n ... erin cl.v:::m ,20 Der:ı, 20,:::0 p"fı:: 
2J,45 I .. onfer.ın:ı, .. ı .ı..; .. ruv- u.ı · .... -
lu:.'11,, i. 

o 
223 I~hz. VA r. Ş O V h 1315 ::n. 

19 Pi • .':, r::n tl:Ci, ı:ü::~.r.20 pl:l:, 
tü-kr, 20,35 Düo s:.l:s:on, 20.!:J 
A' .• ü:ıl te, 21 Viy:ın:ı va s· •r:, 21.40 
UJ~::o Sl::ıl:ı o~::rası:ıd:ı=ı n .. ~ .... n 
Vcrcl:nin Ai~ o • .r .. :;ı. 

o 
G:s E1ız. n::LG •. AD 437 r:ı. 

20 r.eı:ı.: n ve p'~l:. 20,15 Duyı•...,. 
kr, 20,30 UluJ:ıl yilyı :ı. 21 Viy:ma
tl:ın n:ı!:ll, 23,05 lJuyu.mMr, i;..,, .. J 
I .. on:ı .. r n:ı!tli. 

o 
5 ~ 5 I~!lz. DUDhP ...... ÇTI: 5.'.;0 r.ı. 

13 r..us l~il .c l:oro::u, konferans 
11),05 C:ılon o I:e.,•rn-ı, 19,55 ko
n-~ma ar, 2J,30 Co:.ın:ıd'nu:ı F:ı.ı ... t 
c rası ( Pe;~e o~era::mC:an), 21,:;o 
1 •ı.:..-nhr v~s.ı:rc, Oi)::rJ.ru.1 C:1.v .. 1.ıı 
"'- •O Çin: ne m. :;"ki-i. 

l~l 1:!1. D::utsc! "<ır:d::::n..!::r 1571 m. 

23 r:·z.ı:1,21 r:ı:l d.ıyur.1ar, 21,15 
U: 'Sll y:ıyı.:ı. 21,45 fl:"l:n r.ıus l; si 
23 D~ıyu :Jl:ır, 2:.~ 5 D~.ı::: <1tı} •••• :ıl:ı· 
r., 24 ...... :.:ıc pl-1.'_r. 

() 

~ :>ı I::ız. ı:n" .. .J :G 3 ".., 1':1. 

20 ı;:o:ıf r:ı:ıs, ZQ ~a A~k::r r"ı

zı!:-sı, 21 Dtyuml:r, Zl,15 Gc .• !li n::
t:'l yayımı. 21.~5 I; clı7..s'ı ı c~e ~::
r' ıccn s.nfo:ı:': lto:ı-::r. 22,35 Al
ıtn:ınc<ı m-ın .. :ıra r"-1.ri, 23 Duyu-ı
l~r. 23,25 :rl:.ı ': 'i pro~ra"Il nr"-:ı. 
2 ı Fr :ısız ~u. ,_c n n c_cr:cr ml n 
Parçalnr. 

s:~ r-r~~!'I, TIVf T;":QLfl.f: 

S:ırcy, (!"!.o):J) v;ı (Ccvr::ıte::ı) 
o 

Tüı !., ("""tr:+ en 
c"' • '..il b:r o:u:ıc.:ı) 

\' "':..C"J UÜtt/ CA T 
YERLERi 

""'"' ·-: "': ~·· rı o::c:ıt~:i Tc-

( 
I y c·~ •' ·;, i '-.'c::i bş 

.u. ..,..ı) Tc:C:o.ı 437:;: 
u 

·. 
~ 

\ 

( 

'9 .. ' '· f. l: ~i rn::~:-z 
e ", ·ı·c· :oa 

; : Cc-ı·~ ,."::-.rı ı:-:·r:c:ı.-

(1703 

r. '. ·c . .ıi. ~:.: •• ei Tc:c~o:ı ::::m> 
() 

[ .... "et I:'c "ryo!·nrı ~ilril
r~ t I:~ :c:ni. 1 :cyd:ırp:l~:ı. 
'i·c.:_,. 1 (~1 ~:; 

C ·:.ı J"m:ı.nnn.=:ı c ... Ln ,;r p.:ı k.r 
~u l:ı1·~ır: 

r:rcC:cn cr:civnn), 

<" 
Lfon...:ı.r~.:l:ı.n (D:ın:lırm:ı.) ve 

(C~rtın), 

u 
l~nra~cn:zclcn (lnclıclu); 
o 
Irnı:tcnccdcn (Pr~n!les r.~a:-y:ı), 

A!::!cniz:!::n (D::>:ya}. 

D:n l'm:ı.nımı::dan cickn va_:>ur-
1~ runl:ır:l·r: 

l~rn'ro (I~cc~cli), 
o 
f.luc!anyaya (Tnyyar), 
n 
I:::c:ıdcrjycyc (Anlıcr&ı), 

o 
D:ım:ırmny~ (G:.iln]ı:ı.l), 

o 
I'aradcnizc (Erzurum), 
o 
Kö::.tcnccyc (Prenses r.forya), 

~u:ti:ı rmc.nnr.ı::a ~u vupu. lar 
c.lcc::::t'r: 

Aldcnizdc:ı (Anta'ya), 
o 
C:ınd:rrnad:ın ( San:lct), 
o 
l:::::ı:~tcn ( Kocneli). 
o 
ı::ır:ıdc:ıi::::l.:n (I:r:ncl) ve 

c:;ı '). 

ı: ·~::n l'mnmrızd~n ciJcc~k va
p· ı !ar ;;ur:lnrdır: 

. , . (I" • Ô .. :ırn .. c:uz:ı ... o.:ra), 

• "arr.ı:ır:ıya ( Ihn:lır.r.n), 
o 
/ yvnl.i::ı (I:::r:ıol), 
o 
1-ra:~c (G:lzcl r:~ndırmn), 
o 
1~~r:ıc!cni::e (Cartın). 

ITFAl'/E TELr:'.FOr~LARI 
l :ı• .. -:'_ ul it:n:yeııi 
o 

C 'lfrlu i~::ı'ye:ıi 
o 

[ · l:öy itfo:ycsi 
o 

Ü !.üc!"r itfo':, esi 

o 

2'1222 

44~14 

G:>D20 

o 
Sumer: cr·rT··-ı ,."':;~:ı) 

(fi ~n::c.:n ç.l~ınlı:.l .rı) 
ve Yc·"k"y, C:-!: r'::;y, r·i·•i:lr 'ere, 

1 

Pn~-· '\0 "C, ["a:ı·'i li, Erc:1l:öy, K"r· 
o 

o 
t '· (' ... ..... , .... t :-ı, 

o 
I . . c~. , · -~: . • s.:-!i l:n' ı) 

o 
' 

0

'ln, (:') ı::.ı., pr a , ;) 
o 
El'1""1r'1, 

Ç" 'J-iııtİ.;1) 
ve (: :ı .. :i. 

o 
!:. 'reyya (:ı:r.-rcn-i • 1 an:!) 

Y.ldız, (::> :,iin ı.re:ıJ::s) 
o 
Arf·t 1 '.'\r 'c ve rr". ·.,, 1

'11'1 re
C.t~:ta S :ıJ p:.r:.t.ı l..ı ı: il.~m 
\ • c n'n c ~ •) .. ""' _.... . . 

r • I"'"" - • c- r t 
,,_ı-,_ l ·'' . . ·' • L,.. ..... .. 

r•. . • ,,. 
, .... • - c.c (/ !i r. :: ) , ~- c:= =.r 
~n (uj y:t), L. I 1 ... c (!:.. _ı), ~-.J
Ç..J :> z.:-... a (.;_m 1), Şc z~~ :..~
j·r.tı . ..'l (t.ı.~o.f), A".:. r;:ıyJ:ı (; i~ n 
u.~), ~ .... n.Qt ndn ( •• ı:.'\nn), ~-h

~cının z:ıc!""J (t•:-z m), I~ora::;.:r. r. !: -F (Ar.f), D:ı!tır:::.iy:i ıtle cı.:ı:.o, 

(ycncrclc (Lr.::IyoC:i), ı:or.~l:ytle 
en· T·· ı · ni T ı ur :ıye) ,I~aEn:-:p:ı'.;n~a (ye· 

d uran), rlodndn (Fa"lt I·lıcn • 
er), Altıyol.!n (Mahmut) Scrm:-

Ycdc (Sel'miyc\- s·· "k d' d , .. t · R r, uyu n a a .,.ı-
n'..8.s~ ızn), Heybcl' de (Yusuf), 
eııkta~tn (Na:I), Cnlatada (Ka-

t 1, C"yü':~ !:ı, ı:c b::li, Cuı :;nz, Kı
r~', n n!~': l:ırı İ"0n tc'e'o~ s .. n~r~
I·-' ":i r--ın•·::ı (}::'. :-m) kcl:mc:ıini 
,:;y: --1( l:A •• ''r. • 

c:tCT/r:Z ~r.>~ESLı:.:RI 
ve T E Lr:.: FON 

r: u r.1 A R A L A R 1 

,.. ..,.. • .. ~ _n hn·~n=:;i. Cer-
• r. 
o 

Z rıc·1 [•A~ :ı 1 n•tnre•i. 

Ü~' ... br, N ılı 1:-ıyusu, Gün 
c'~ • unu en~.'csi 

() . . 
'•.., c':ı it"' '·n1~r b?stn.·v~sı. 
/' '··nrny ( .:ıre!d cnJ. 32 
() 

,....., ·0"'·1 Zi.!'. "r 1.:-st:ınesi. 
F' ız-ıCn 
rı 

(' · ·~n. .. c lı-sta"C i. G:il:ın:ıe 

0 
[ • ..:z b .. ~:'-esi. Ç:ıp:ı 

r () • O• 
-n-ı ;ı•-1 .. ~"' v,,. n""'.-ııı···e 

' ~-·- ~-·i. r~ 1: ı l::.iy f:q~-
<,. 1: .'njı 
o 

r ·,ı lı:ı !nnc:ıi. !;i'şli 

o 

21G:l3 

G:>li9 

24553 

43341 

20:;10 

22142 

1:1 GO 

'124213 

[h r''\r;m§a Nümunc hns· 
t:me;;i GD107 

Çt.buk Sıhl i Yc:rdım 
Teşkilatı 

llu nnmnradnn 
mob:li istenilir. 

imdat oto-
44998 

1 YARININ EÜYÜKLERI 1 

GÜ LELİ 1\.1 
ÇOCUKLAR 

iP OVUf!U 
:Cirkaç oyuncu ile de ols:ı olur. 

Biz iki oyuncu farzcdclım. Dir 
de hakem lazım .. 
Hal~cm oyunculardan her biri· 

n~ ayni uzunlukta b:rer ip verir. 
Oyuncular hakcm~n ilk irareti 
üzerine ellerindeki ipi müi=nkün 
olduğu ı~adar düğümlemc3'e ça • 
lışırl~r. Du, hakem'n tayin ede
ce1i vn1:"te l:rıd-r, yarım dakika 
b:r dakil~a. iki dakika sürer. Ha. 
kem ik"nci i::-:ırcti verir vermez 
oyuncu'ar ipleri bırakırlar . 

Du ::::efer oyuncular h<:.::::minin 
b:ikü:> d:.:ğCm1 ccE:) ipi eline alır. 
Cu defa mnrifct diiğiimlcri çöz· 
mz::tedir. Hakemin ü;arcti üze -
r~ne oyuncular düğümleri ~öz -
mz,:c u•,ra~ırlar. Kim daha evvel 
i~i dii~:.imcüz meydana çıkarır -
ı:;a, oyunu o kazanır. 

:Cu oyun lı:raz d:ı sabır içidir. 

Ç ClJ< CE\' A[ 1 
- Anne ben çorba istcmiyo -

rum, ~e\ miyorum. 
- Y c diyorum rana, !:C\·miyor

mu'? g'bi yrp, ye! 
- Yiyormu1 ci.bi y~pnam da

ha iyi değil mi? 

Bir:nci r·ed:: - ru ç cu { 
n:çin a"hyor llö~~e? 
İk'nci l'edi: -M yev.zmacı
nı b:.m.ycr da onci .... n ... 

c 
f;Y 

D:.:rt ya:fı:.lald l:ü~ük Cemi -
le, ilk d .. ;a, Erenköyündc oturan 
teyze:inin evini ziyarete g;t -
mirti. Gece teyz~!:ile b:ıhçcy~ 
çı::tı3'ı z:ım:ın, clile göstererek 
b:ı~ırdı: 

- Teyze b:ık ! bizim bahce -
mizclc ele tıpl:ı böyle ay var. ~ 

o 
rlERIT OYU ~u 

Dir masanın üzerine yirmi ta
ne kibrit dizersiniz. Her hangi 
bir arkadaşınıza dcrdniz ki: 

- Sen:n de, ben·m de şu kib
r:t!erde:ı bir, iki veya üç t:ıne al
m'.lk hal:kımız vardır. !eter bir, 
foter iki, ister üç kibrit alabilir
s:n. En con kibriti k:m nlırza p:ır
tiyi o knyb edecektir. 

Kibr: t1 er dizilir. f · mdi bu:-ad:ı 
en m~lün mcs'cle ~n dokuzun. 
cu kibriti almaktır. O va~:it kar
şınızdaki t:ıb:atile sona lrnkm 
yir~inci k:briti almak mecburi. 
yetinde ı~alacak ve oyunu kaybe
ckcektir. 

Bunu nasıl yapacaksınız? 
Hatırmı...:da şu raı<:amlar bu • 

lunsun: 19 ve 15, 11, 7, 3 oyun 
devam ederken <la;ma ucuncü 

, ' 
yedinci, on birinci, on beşinci ve 
on dokuzuncu kibntieri alma -a 

b 

çalışaca::zmız : 
Bu neticelerden bir tanesinı 

elde ettiniz mi, oyunıı kazandı
nız; demektir. Artık arkadaşınız 
is~:r~e bir, i~terse iki veya üç 
k.brıt a ~ın. Son kibnt muhak -
kak ona k<llır. 
Eğer bir tane alır~a, siz üc ta

ne alır~mız. E[.er iki tane al;rE:a, 
siz de iki t~e alır~ınız. Bu su • 
retle muhakkak 11 inci, 15 inci 
veya en dolmzuncu kibrit sizde
dir. 

Eğer arkada'"ınız birinci oy • 
nuyor ve 3 tane kibrit alıyorrn 
siz de 3 tane alınız. E.Yer bundan 
sonra bir tek kibrit almazsa, o -
yun sizin demektir. 

Bu tarzda 27, 28, hatta 32 kib
ritle de oynamak mümkündür. 

ER KUMAŞ BAŞKA 
ÜRLÜ ÜTÜLENiR 

Pamul:lu Imma.şlar 

I~repler müstesna olmak üze
re bütun pamuklu kumaşlar, ol
du!tça sıcak bir ütü ile ço!~ nem
li olarak ütülenmelidir. Krepli 
kuma.,ları, elbisenin şeklini 
bozmamak için, kuru ola1 .ık ü
tülemclidir. 

Sun'i ipek lmma[ila.r 

Cun'i ip"~: kmna"b .. ın ıhk bir 
ütü ile ütülenmesi 15zımdır. 
Döyle ycınılmaz~a ~:umaş ütüye 
r·p1:ır. Ütü sıca~t olursa, kuru 
bir bez ~ :ıllnrımalıdır • 

Saf ipcl: kuma~l::ı.r 

8nf ipek Lı.:ma""'"nn yenısı 
tersin·len ve kuru olarak ütü -
lcnmelidir. r.u cins l:umaslarla 
y"-ıl· ıc:: < • >i::.~l , ......... ınca, ü-
.... ,,. '1'"'1: ir·ı. · •i'.... l·untnı..,smı 

h--'-lr""l"'•...-ır-li·ı: ... nmınnl, h"T';:J.
h"r. rr'· n"''11li ('~ rı,...,.,nı.~lıdır. 
T"'.-t""1,::ı .... ;,,1"r. r-trf1lrr, 1-r,..,c:..,. 
tenler d:ıi:na t:~rsinden ve oldul{ 

ça sıcak bir ütü ile ütülenir. 
Muslin, kuru ütülenmelidir. 
Son çıkan lrnnıaşlar 

Her gün çeşit çeşit yeni ku· 
mnşlar çıkmaktadır. Bunların 
sun'i veya saf ipekten mi, yün
lü veya pamı·'Ju mu olduğu bi. 
linmediğinclen, böyle bir kuma
şı ütülemek tazım gelince, ufak 
bi~· parça üstünd~ denemeler 
vnpmalıdır. Bu suretle ütünün 
sıcak veya ılrk mı kullanılması 
kuma~ın kuru veya nemli mi 
t11tulması tazım geldiği anlaşı -
lır. 

Yünlü kumaşlar 

Yünlü l ıı-nnslarm Ü'··· nme
c;i, bac;ka J.-nmaslardan fa?.la ih
ti uat ve dikkat ister. Cünkü 
yiinlü ~nmac;lar biizi.ilür V"e ~a -
r;ınr. E"er iitülerken vünlü ku
mcıc; s..,r:ırt,1 rrs:ı, sar~ran kısmı 

a•mi r:rıc; 1'ir kumaşla uğuştur
m-k Iazımdrr. 

r.:. -·· kumaşların ü: ·qenme-

Her şeyiniz Esvabınıza 
U , • ...., u n O L m a L 1 f 

Çok şık bir clb'::::e; uyı;unsuz 
bir ppl:a, ayal:l~alıı, car.ta ve -
ywh 1t e:1 tlive:-ıle l:olayca berbat 
bir hale get'rilcbiliyor. 

Dunu her aldı b::ışmda ka • 
dm bildiö-i halde, bazıla -
rı nicin d;İ:k::ıt:::iz d::ıvranırlar? 
Bunun b:rinci E:ebcbi aceledir. 
Temiz ve rı': eiyirunck için çok 
d'1dtat et'11ck b~ ire eme!~ ve va
ı:·t verm~k l"zımdır. Biraz da 
b ·1 ~i katı'"tınlırs::ı ~ık olamamak 
bir kabahatt:r. Dost b::ışa düş -
man ay2' a bakar dedikleri ve 
pek az m .. :tcsna::;ı ile k~dmlarm 
d~::tlara şık görünmek istedikle
ri icin fa'1kalardan baslıyalnn. 
Evvelfı; yüksek ~apkal:ırı kendi· 
ne y::ı'~ıştırmnk şarfle giyebile
cek cok az kadın olduğunu söy
liyecc ~iz. Sn';:m bayanlar bize 
darı'maE:m, fa1 ·rıt bu iş epeyce 
zor bir f;eydir. Bunun icin tepcsı 
yumuşak o'mayan ve istenilen 
şekle c-ol·ulamıyan rap!rnları bir 
tarafa bıra1:ıyoruz. Erascn kadın 
turb::ın ve tok g'bi şeylerden 
hoı;'::ınıyorsa, ı~atı ve yüksek 
ş-ıpkal::ırı tam"mile ihmal ede . 
bilir. Eele yeni tokhı.r her ka • 
elma o kad:ır yakırıyor ki ş!mdi
lik başka rey dürünmek bile ca· 
iz dcf!iJ ! Tokları, yana, göz üs -
tüne yahut arkaya doğru; esva
bma uydurmak şartile her güzel 
kadın yüzünü bir kat daha gü -
zelleştirmek imkanım bulur. So
kak ve kır için bere ve kovboy 
şapkaları hala -ievam ediyor. 
Bunun için sıkılmağa hJ.cet yok. 

İngiliz moda9ma göre 1935 şap
kalan. 

.. 

iki iç çamaşm numunesı ve bir 
pijama. İngiliz modasına göre. 

si güçtür. Orta sıcakhktıa bir il· 
tü ile kumaşın arasına ıslak bir 
bez koymalı ve ütüye ayni yer• 
~c fazla tutmamalıdır. 

Kaa::e kuma~lar •• 

Ka.:.:.. kun... · _r ' - · ::ndan ü
tülenir. Başka k: .,-ıa5larda oldu 
ğu gibi ütüyü kumaşın üstUn • 
a~- değil, kuması rtün1n üs
.andt.n geci:.neLdir. Katlıfe 

kuma:.lar iltülenirken bir kişi • 
nin kumaşı tutması, ötekinin ü
tüyü altından geçirmesi daha 
doğru ol.ır. 

16 Günde Zayıflamak 
için Neler Yemeli? 

IKlncl Gün 
Oğle yemcCi 

200 gram balık 300 
200 gram lahana salatası 150 

Yo~urt 90 

Akıam yemeği 

350 gram sebze çorbası 
200 gram ıspanak 

2 Mandalina 

200 
150 
80 

'\Co.Jori yekQnu 970 

• 
1 

\ 
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T lstanhul Har•ci Askeri 
I~ıtaatı ilanları 

Z::ıyıf ve cılrz o1anlara fazla gıda l.izrmdır. İçte Hasan Fı: tı!ı:: Özü Y :ı,), g-ıd::ı1 mcvadclı 
ve bilhassa vitamini ve kalorisi çok bol o.duğundan dünyada m~vc:.ıt b:.iti.in gıdai 
maddelerin en n:ikemmelidir. Eilhrs:a çok 7.ayıf olanlarla vereme i~t:dadı olanlara az 
zan~ zarfınd::ı l:at'i tesirini gösterir. Ha~~m Fı~tık Özü Ya~mm bir k' 1osu yüz l:ılo 
zeytinyağına muadildir. Mideyi r2l1~t·,;ız etmediği gibi iştihayı t~:yicl ed~r. V c tıir 
kilo Fıstık özü Y <:ığı içen zayıflar, b~Hı~_:a ço:uldar ve b:rinci derece \ crcmlikr lfüıkal 
1 - 2 kilo kaz2.nırfar. 

ı - Yerli fabrikalar ma
muJatınd~n 22000 n:etre 
boz kaputluk kumaş k~palı 
zarf m::uliy'e ~a·.ın alır.a:ak
tır. 

Beher metresine tahmin 
edilen fin.t 297 kuruştur. 

2 - İhale 30-4-935 Sa
lı eünü saat 11 dedir. 

3 - İsteklilerin evsaf ve 
sartnamesini almak için 
327 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilecektir. 

Hns:ın Fıctı'~ özü Yn~ı kış ve yaz içi'"r. Çowkl~r::ı ve rrc::ıl"l"rc, ro':;ua 
ve hayattan zevki azahın ihtiyarlara ;ol~ b:.iyük faydalar Lm:n eder. 

HASAi~ DEPOSU : Anl<ara, Istanbul, B~yoğlu 4 - El:~iltmcye girecek 
!erin be1li gün ve saatinden 
en az bir saat evvel te'dif 
mektt•p1arı 5fl.· 1 7 Jirnlık ka
nt·n'i tcmin~tlnriyle arttır
ma ve el~siltrr"e kanunu!'lun 
3 üncü maddcs;nde y~zıh 
vesil:alarla l\ıl. IVI. V. ~a
tın"lrr"a korrb~ronuna gel-

iQesi 10 , b "yüCt 200 !:uruş ·r;-.. <; 'd *': ::: ::: ssv:-tJ 

Maarif Veki. e 
1 - Orta tcdrfr:at mekteplerinde tiirk:e, tarih -

coğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca. al
manca, in~ilizce muallim muavini o~mak i~tcycnler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtih:ınlar 1 Temmuz Pazartc:i ::;iini.i İ~i.an
bul Üniversitesinde başlry~caktır. 

3 - Bu imtihana dahil o1 acakların: 
A) Türk olmaları , 
B) 20 d~n el:sik ve 45 den fazla yaşta o~ma

maları, 
C) I-Iüsnühal erbabından olduHnrı, cinnyct 

ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli Vilayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim o, an ar bu 
kayıddan müstesna olub mensub oldukları Daire tmiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
mani vücud arızalarından salim o1duldarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

Muallim mektebinden mezun 0 1anlann en az iki 
ders senesi muallimlik etmiş bulunma!arı lazımdır. 

4 - N ~mzetler imtihanda muvaffak olduklan 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir 
istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya, 
şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vc

s1kalarının asıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfi

kan tasdikli sıhhat raporu. 
E) Mahalli l\1aarif İdaresinden tasdil:li ve fo

toğraflı fiş, 

F) Altı aded 4x6,5 büyüklü~ünde kartonsuz 
fotoğraflar, 

Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Ve
kalete gönderilmiş olması lazımdır .. \ Bu tarihten sonra 
Vekalete gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan 
gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yaml-
rruyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. (195v) 2849 

Askeri Fabr:ka~ar S:ıtına~ma Ko
m:syonundan: 

Bakırköy Barut Fabrikalarında müterakim takri
ben 40 ila 50 ton kadar Bi sulfat açık arttırma ile satt
lacakdır. lVIuhammen bedeli beher tonu (2) liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenler pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra ve arttırmaya girmek isteyenleı;-in 
de muhammen bedelinin yüzde 7,5 mikdarında teminat 
parasını Mal Sandığına teslimi ve alacakları rnak buz ile 
beraber 16 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Fab
rikada Satınalma Komisyonuna müracaatları. ( 212 3) 
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ğirıizı ılı\ a 
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te\'111 diirı· 

)8~1 saran 

~iilı rpf P 1 '-· 

sız dt'ğ ldır. 

meleri. ( 1897) 2743 

Beyoğlu dördüncü 
ma lke:nesinden : 

sulh hukuk 

Fmd kl d:ı Tekye yok ş ·nd'\ 10 
IIo. lu evde otur:n::.k•a ve y ;·k- k 
Kaldır mda 16 No. da bıçrkc-lık et
mck~e iken 28·11-934 de ölen Ve· 
l'd:lin':n terekcs"ne mahk"m::cc ıı:l 

l:onmuştur, n:ın gü 1ün1en b·şla ·ak 
üzere alacaklı ve verec.klikr:.n b::
ay ve mirascılarm Üi ay içinde B::y· 
o ~lu Dördüncü sulh hukı·k m~hke· 

m::s'ne baş vurmaları ve vaktmda a· 
lac:ıı<'arım kayıt etfrmeyen'er h: k 
kında medeni kanunun 561 ve SG9 
inci mad ·cıeri hükümleri tatbik olu· 
nacağı ilan olunur. (10802) 

~~ .. . . . .... . . . .. . ._.. .. .. . . 

I-IESAP 
TEKSlR 

M KİNALARI 

ZIYAEDDln SAiD 
30 6 <:.\LtT.\ 

Askeri F'4br.ka~ar U. Miidür1E-
ği:r:der : 

Kırıkkale fl5!·cri Fabrika'arı için Torn~cıya ihti
y<::ç vardır. 1stiyen1crin imtihan o!mak ve şeraiti anla
mak üzere her r;i"n Bakırl::öy B:ırut fabrikalarına mü-
r~caatları. ( 1 7ü4) 2627 

D hriye Veki"etinden: 
Vilfıyct'cr Evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı 

fenni ve mal' snrtn~me1erinde yazılı) s~hamn şartna
rr.eye il· c;ik ı~roldde gösterildiği şekilde tesviyei türa
biyesi l;:apah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

r.idrmmen kc~if bedeli ( 6680) altı bin altı yilz sek 
sen lira 0 1ub muvakkat teminat mikdarı ( 516) beş yüz 
on altı liradır. 

İs'.:cyenler bu hususta':i kro!~i ve şartnnmeleri Da
hiliye Vcka7eti EI·siltme Komisyonundan alabilirler. 

E {Siltme, G I\'Iayıs 93 5 Pazartesi günü saat 15,30 
da Dahiliye Vel:fıleti binasında top1anacak komisvon
da yapılacaktır. Ta iplerin 6 Mayıs 935 pazartesi günü 
saat 14.30 a kadar icabedcn belge1erile beraber teklif 
mektup1arın1 e ·niltmc komisyonuna vermeleri i1iin olu-
nur. (1919) 2798 

Hakiki çay istiyenlere: A·LE A YRAI( rı US1 .. AFA NEZ1H ÇAYI ~ 

• 

YüZÜM GENE 
HARA BOLDU 

•• • 
ÇU Ki: 

OKE 
PLAY 

tra4 ôıçağını 

"ULLANMADIM 

SATIŞ YERLERi·. ANKARA: Sofuıac!e Melaıet E'mfr 
• 17."'lR Hn•·v ... J.Jo."n 

Ojd e 
Z 'ıta memur arını mahsu! 

200 metro uk rr.esaieyi 
g:ster.r kuvvette 

DAIMON 
Ceb fener.eri 

gelm ştır. Her ysr e 1526 
aumar• tahtınd• ınyınıı 
ve takt. t er .nC:en aak.01aaz. 

MERSiN: Hakkıkofu Sil"fkeli R•hml 
<:;A~ı c:ııN. Tıı••m - ..... t 

2 ve 20 komprimelilc •"'·b•lajlarda 

bulunur, 

l.mbalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

OEILY Salon, Sal~mıınje ,.e ~ ııh 1 
odalarının envamı U< uı La J, 

IJ· an bu r'a R ıa P t• o u unC:a 65 ı u nar lı 

MOBiLYA 
bulaltil:rain:a. Telefon: 23i07 AHMET Fr..VZ 

--------------------------------------------~~~ 
Asl:eri Fabıika"ar Satu a m 1 

m:syo unda!1: 
c-

Bakırköy Barut fabrikası dahilinde yei.i~cn o .. lann 
müteahhit tarafından biçdirilerek alınması açık arttır
ma ile ihale edileceğinden şartnameyi g·· ı ~ ·- için 
pazartesi ve pereembe günleri öileden son " ttır-
maya girmek üzere 9 Mayıs 935 perşerrb 14 
de Fabrikada Satınalma Kcmi~yon · ı. 

~ 12 5) 

İstanbul, Ankar:ı ca·· L- .• ..; •.. 

CiHAN KiTAPHAN Si i 
Y n Ne~r !tlİ i K t p a : 
TiCARET liUKUKU 

İ!ltanbul Univeraitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku O dhıır
yuslarından Profesör ERNST E. HİRSCH tarafından yazılıp T:caret hu
kuku l.>oçenti Bay GALİB tarafından tercüme edJen kitabın birinci cildi 
çıkmıştır, ikinci cildi de çıkmaktadır. 

Prk büyük bir çalJ!ma eaeri olan bu kitap Tü:-k Hukuk Alemi içirı 
cidd~n bir kazançtır. Her hukukçunun bir tane edinmesi lizmıdır. Fiyatı 
225, t~ıra :çin 250 kuruıtur. 

MEDENi HUKUK DERSLERi 
'BJ dahi beynelmilel fCShreti haiz olan Hukuk Fakültesi profes8r1erln

den Doktor ANDREAS B. SCHW ARZİN takrirler iolub borçlar huku!:u• 
nun umumi nazariyelerile beraber forma forma çıkmakdad.r. Medeniden 3, 
Botçl;ırdan 6 forma çıkmı~tır. Beher forması 10 kuruş~ur. 

CUl\. HURİ't El KANUNLARI • UrlUl\. I 
ve HU~U~I 1- HR.ST 

s :vaa ihtisas mahkemesi müstantikı BAY CEMAL tarafından m~y· 
dana xetirLen bu eser adli, askert, beledi, idari, iktisadi, ticari ve maarif 
ve Mali ve Nafia ve posta ve telgraf ve sıhhi, zirai bütün kanunlarla mua· 
hede \"e mukavelenameleri numerolan aıraaile dere ve mer'i ve mülga 
olan!anna işaret etmekle beraber her kanuna müzeyyel kanunların nuıı.~
robn dahi hizalarında gösterilmi1 olmakla aranılan kanunları kolayhk~a 
lıul•nak ve resmi ga.ıetenin hangi numeros:le sicilli kavan nin hangi cihl 
ve ııayfasında bulunduklannı gösterir gayet pratk bir kitapt.r. Fiyatı 1 SO, 
mür.elledi 180 kuruıtur. Posta ücreti alınmaz. 
Temyiz mahkel"" ·i umumi heyeti tevhidi içtihad kararlan 7 S 

,, " l karr~rat hulasaları medeni ve borçlara temas edenler 75 
.. .. Hukuk Usulü muhakemelerine ,, ,, 15 
., ,, Temyiz mahkemeleri t:caret Hukukuna ,, ,, SO 
,. .. Ceza kanunu ve tatbikat kanunlanna ,, ,, 511 
,. ,, Ceza usulü muhakemeleri kanun~ ., ,, 7 5 
,, ,, icra ve iflis kanununa ,, ,, 7 5 

basılmaktadır. 
BütUn bu kararlar avukat BAY SEDAT FUAD tarafından tasnif 

edilerek Cihan Kütüphanesi tarafından her bir k taba hecai f'hristle mü
cehhez olarak ncıredilmiştir. Tamamı 5 liradır. Takını alanlardan posta 
ücreti alınmaz. 
İstanbul Polis Mektebi Dah "tiye l 1 

Mild.. .. B NURETTİN f . Zorba an yakalama usulü 
uru ay tara .n T b 

_._ 
1 

a anca atıp 
..ıcn yazı an 

60 
30 

Şiddete tiddet, hiyleye hiyle maharetle karşı kovmağr ö~rctir. 
92 nef s baaılmıt vaziyet resimleri vardır. Tabanca atı ınm da 15 resmi 
vardır. Her ikisi de İstanbul Polis mektebinde okutulmaktadır. 

Polls Mektebinde okutulan derslerden: 
Türk Ceza Ranununun 2 ve 3 ncu kitabı 

Ceza kanunu muallimi Avukat Bay T. TARIK DANİŞMAN'm 
eseridir. Fiyatı 50, mUcelled 75, b:rinc i kitapla beraber mücellcdi 125 
kuruıtur. Posta ücreti alınmaz. 

ASKERi • t.. lJLKI • YET)M. TEKJ_OD 
A \'LIK iŞLERi REHB~RI 

Bay KERİM BEŞ KARDE$ tarafmdan yuıJan hu ~ser tekaüd Y'' 
···•"m ;ıvlık ir1trini kolavhkla hiMirir. Fiv.-tı 2!1i kurı•ııı+ur. 
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Çocuk Haftası - l{umbara Haftası 

. 
f't·rv.J.·MA _4 

s·z de yt.vrunqza İş Pa ... k~nndan bir kumlara Phnız. Gelecek sene 
bu haf.~ çocuğcnuzun c a b rık miş bir çok parası o acaktır. (2940) 

l.t n ul Jan~arm atına~ma Kom'.syonun~an : 
Jandarma dikim evinde elbise dikiminde kullanılmak üzere cins ve 

mikdarlan ile tasarlanan bahaları ve ilk güvenmeleri aşağıda yazılı dikim 
harçları cinsleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf ve açık 
eksiltme usulleri!e Gedikpaşada eski Jandarma anhan binasındaki komisyo
nvmuz tarafından satın alınacaktır. Her eksiltmede yazılı harçların o ek-

siltmede hepsinin bir istekliye veya her cinsının ayrı ayrı isteklilere ihalesi 
gerektir. Eksiltme şart kaadlarr komisyonumuzdan parasız alınabileceği 
gibi nümune1eri de görülebilir. Açık eksiltme isteklilerinin istiyecekleri 
cinslere aid ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve hüviyet ciizdanı ve 2490 No. h kanunda ve şart kaatlarmda yazılı sair 
belgelerle beraber belli gün ve saatlerde komisyonumuza gelmeleri ve kapalı 
zarf eksiltmesi isteklilerinin de yine istiyecekleri cinslere aid yukarda yazıh 
makbuz veya mektub ile belgeleri ve teklif mektuplarını havi zarflarını belli 
saatten bir saat evvel komisyonıımuza vermis olmaları. ( 1929) 

Malzemenin cinsi Mik<ları Tasarlanan llk güvenme Eksiltme Eksiltme gün 

Astarlık beyaz ve 
dyah Amclikan 
Mavi ve kırmızı çuha. 

Halkalı ve dört delik
li irili uf aklı mat ve 
hladen düğme 
Büyük ve küçük kop
ça 

Pantalon tokam 

Siyah ve kahve rengi 
faplca muşambası 
Şaplca ve alamet mu
kavvası. 
Çiriş 
Kanaviçe 
1-Iaki ve beyaz "erit 
l' urşuni kaytan 

bahası şekli ve saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

t14220 metre 12766 40 957 43 ) Kapalı zarf 1-5-935 

" 
787000 uded 

52030 aded 

693 metre 

osno levha 

500 kilo 
1800 metre 

82400 " 
30400 " 

1660 50 
3414 00 

343 90 

130 on 
866 25 

1020 00 

175 00 
270 00 

1388 00 
304 00 

) Çarşamba gü 
124 53,75 
256 05 

) nü saat 10 

1-5-935 ) A~ık ek
) siltme Çarşamba 

günü saat 11 ) 
25 79,25) 

) 

9 75 ) 

64 96, 875
) 

) 
76 50 ) Açık ek

)siltme 
1-5-935 

Çarşamba 
günü saat 14 13 12,50 ) 

20 25 » 
104 10 ) 

22 80 ) 

Kurşuni i!)lik 5,270,000 ,, 2371 50 177 85,25 )) 
(makara İp1 " ği) 

1-5-935 Açık ek
siltme Çarşamba 

günü saat 16 r~tıki 2 g~o o~o 1323 oo 99 22,so ) 
P eyaz :: :: 1 ,200:000 :: 360 00 .. 27 00 ) 
l Ier renkdc ip.il< ayrı ayrı istekJilere de ihale olunabılır. - •• 2800 

:-....................... m ..... _._. .......................... ------~ 
Süt veren annelere -

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Knll::ımmz. ~iitiinH7ii ;:ırtt1rır. Cr,.11kl::ırrn kt>ıııil·h•ri rıi k1m'VPt1Pn~irir 2.ı;74 
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1 e i Kitab almak i~in i 
i Büdceniz 
i müsaid değil mi? = 
-
~ ı,te size: _ 

i fırsat ve kolayhk = 
- -- -- -- -1 Altı aylık abone 

1 Yalnız 1 liradır. 
-
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Bu müddet zarfmd.-ı 
Türkiyede çıkan bUtün 
kitapları okuyabilirsiniz . 

YENi KİTABÇI 

Müesscses1ne miir:ıcaal 
ederek abone olunuz. 
Kitaplarımız aboneleri
mızın ellerine kndar 

gönderilmektediı. 

YErtl KSTABÇI 

1 

• 
1 

1 

1 

1 

a 

Böylece bir de elektrikli 

GRAMOFONA SAHİP 

OLURSUNU2 

Bir tlektrlk moHlrO ne bir pikapt 
havi 23 ıo 13 untlmclre ebadı 
olan bu kutucuk Jıer hangi bir 
radyoya b•ıtlanılııbilır. Musiklnl• 
blltlln incelıklerinl plaktan oparl5~e 
naklrden bu aleh ayni umanda 
hlenilcn kuvvet Qıerlna ayar ede• 
bilınlnlL __ _ 

"Sahibinin Sesi" Mamulatı 

-~so 
= 298) 1 
1 Ankara caddesi No. 85 ER BANK~ 
~•ıııı•ım•ıııı•ıııı•ıııımıııımr: 

Cazpi Dişler 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 
DOKTOR D O R 1 G N Y 

DIŞ PJ!.STASI 
DİŞ TOZU 
D. Ş EKSlRI 

Fennin en son terakkilerine uygun 
surette tertip edilmiş beynelmilel 
bir şöhreti haizdir. Dişleri ve diş et
ler;ni hastalıklardan korur. Lezzeti 
latf ve rayihası ferahlık vericidir. 
Kullanışında katiyen bulantı vermez. 
Diclerin mineler:ni bozmadan beyaz
lat~r. Doktor Dorigny diş müstah· 
zarlannı bir defa kullanan başka 
marka kullanamaz. 

Uenız yoJları 

I Ş LE T ~ ~. s .. I 
Acenteleri: Karakoy Koprubaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
~ ·ade Han. Tel. 22740._ 

fMROZ YOLU 
'<OCAI· Lİ vapuru 25 Ni.:;aı 
PERŞh:l\11 E günü saat 16 d ıı 
l'opane rıhtımından kalkaca~ 
ıidişte Tekirdağ, Gelibolu. 
Lapseki, Çanakkale, İmrow 
lönüşte bunlara ilavt>ten Şar 
köye uğrayacaktır. (211 l) 

T enzi atlı 

~akırköy bez fabrikası Müdürlüğünder 
Nazilli Fabrikası hesabına Kayseri Fabrikasında staj ve 

bu fabrikada acılacak mensucat mektebinde tahsil ettikten 
sonra Nazilli fabrikasında çalışmak üzre Sanayi mektebi me
zunu veya orta tahsil görmüş olupda üç senedenberi mensu
cat fabrikalarında ustalık yapanlardan 25 kişi gönderilece
ğinden talip olanların Nisanın 25 inci günü saat 9 dan itibaren 
28 nci günü akşamına kadar Bakırköy Bez Fabrikasındaki 

· intihap heyetine müracaat etmeleri i15.n olunur. 
Şerait : 

1 - Askerliğini behemehal ikmal etmiş olacak 
2 - Sanayi mektebi mezunu veya bu derece tahsil görmüş 

olacak 
3 - V cya Sanayi mektebinden mezun olmayıp 3 seneden

beri mensucat fabrikalarında usta olarak çalışan orta 
mektep mezunu olacak. 

4 - Bir sene müddetle Kayseri fabrikasında (2) lira yev
miye ile kursa iştirak etmeği ve Sümer Bank Fab
rikalarında kurslardan sonra iki sene hizmeti taahhüd 
edecek. 

5 - Bunlardan Kayseri Bez Fabrikasına müracaat eden
ler ve yukarki şeraiti haiz olup da dosyalan Bakırköy 
Fabrikasında olanlardan ehliyetli olanlar tercih edile
c,,.h·lt>rrli r. 3001 

:JlllllJlllllJlllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,; 
: Resmi İlanlar Türk Limited Şirketinden: : 

§ Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık s 
: Vazifesinden ayrılmış olduğundan kendisinin şirket~ 
§ namına her hangi bir parayı almağa ve muamele vanmağ'a sala· : 
!'11111111111111111111 hiyeti kalmadığı ilan olunur. 111111111111111111111~ 

2898 , 
leni getirtmiş olduğu mevsim· 

lik çeşitlerini 

l .. T TABEK 
Sabık Ala Refik) 

Saygı değer mü~terilerine en . 
ucuz f,at ara takd:m eder. 

Bahçef apı Meydancık No. 5S 

T e,efon : 24203-2 
Hak Bi eferi l •-•':::zır;r:m-•-aım-m11111------

\1emleket dahılinde Seyahaı 
ola}la~tırmak rnakc:adıyle bıı 

ve ikı aylık terızılfırıı halk bı 
etini ihıias olıırınıuştur. Bı 

etler l Ma)ts 935 turıhindeı 
tibaren bütün ıskdeler aceıı 
ı~hanelerindt satılacaktır. Tal 

~ılat almak isteyenlerin aceıı · 
derimıze müracaat etmeler 

ilan olnnnr. "2120 .. 

lsca ou1 lJn versıtesı .. 1 ıp ~aku -
tesi Dekan ığından: 
Firengi Mücadele Etibbası için Sıhhat ve içtimai Mua

venet Vekaleti taraf mdan üç ay devam etmek üzere tertib 
edilen kurslara Gureba hastanesinde bulunan Fakültemiz 
deri ve firengi hastalıkları seririyatında 1 Mayıs 1935 ta-
ihinde başlanacalctır. 

----------------------------------------------------------------------~---------~I ................... . 
Umumi neşriyat ve yazı işleri müdürü: Etem İzzet BENİCE 

Bu kurslara hariçten İştirak etmek İsteyen pratisyen 
etibbanm sözü geçen seririyat profesörlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (207 ı) 2943 
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EJ 

il 

erli Malla Pazarları 

--------------------

-il 

• 
• ı-

1 
t' 

Bütün piyasaya mevs:min en iyi kumaş· arını vermekte devam ecl:yor . 

-• 
• ............................... 11 -a: 

.. 
m 

Her girdiğiniz mağazada ( iPEKiŞ) in ecnebi kumaş'arından 
11 

daha nefis daha sağ~am ve daha ucuz kumaşlarını ısrarla arayınız 11 
···········~············ 

İpek 1 i kumaş kenarı n da PEKiŞ markası sağ 1 a m l ık, g üze 11 i k 0 

ve ucuzluk ğarantisidir. il 

11 
- Toptan satışlar iCjin müracaat mahalli : Sultan 

mağazası üstQnde lpekiş merkezi müdürlüğü. 
Hamam 

il 

a il -
~ ıııı•ıııı•ıııı•ııııaııııaıııımııııc;ııııraıııı ıııım ıııımıııı•ıııı111111•1111•1111•1111•1111•1111•1ııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı• ıııı• ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

Dahiliye Veki etinden:1 

Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartname- 1 

de yeniden bazı tadilat yapılarak münakasası 4 Mayıs 
935 Cumartesi gününe kadar tekrar temdit edilmiştir. 1 

Muhammen bedeli 9994,35 lira olup muvakkat teminat 1 

miktarı 7 4 9 lira 5 8 kuruştur. Gerek yol ve gerek oda ı 
halıları 28-32 olarak kabul edilmiştir. 

Şartnamedeki değişikliği görmek isteyenlerin 
her vakit Dahiliye Vekaleti eksi1tme komisyonuna mü
racaat etmeleri. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
de 4 Mayıs 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icap 
eden bitikleriyle beraber teklif mektuplarını eksiltme 

. komis~onuna vermeleri ilan olunur. ( 1920 >~ 2799 

1 
1 

Bulaşığı \ __ ı_sT_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D_IY_E_sı_ı_L_A_N_L_A...,..R_ı __ 

Mezbaha memur ve müstahdeminine yaptırılacak 
Ekonomik havagazı 32 tane beyaz keten gömlek, caket ve pantalondan 

1 "J LJ N K ER S 
11 

ibaret 12 takım keten elbise, 443 tane tulum elbise. 45 
tane san keten gömlek, caket ve pantalon ve kasketten 

Su ISITICISI 
ibaret 13 takım elbise açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Bunların tahmin bedeli 1264 lira 25 kuruştur. Kumaş 

·ı k k b" kt' ve elbiselerin nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdiir-
I e ya ma ır zev ır. lüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 

1O1 istiklal caddesi numaralı kanunda yazılı vesika ve 95 liralık teminat 
~ makbuz veya mektubiyle ihale günü olan 25-4-935 

llİIİll------ Veresiye satış perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunn1a-

---------------··· ... --ıı hdır. (1800). 


