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PERŞEMBE 
1 9 3 5 

Sayrsı 5 Kuruş 

2 incide ı Peyami Safanm fıkrası - Or-
han Selimin fıkrası - Mah-
mud Y esar!nin romanı - Se-
bir haberleri. 

3 üncüde ı Ankara muhabirimizin .tele-
fonları, mektupları - Alı Na-
ci Karacanın yazısı - Fele-
(in fıkrası. . 

4 üncüde ı Aziz Hildayi Akdemlrin ''Bız-
de Casusluk" adlı eseri. 

5 incide ı Balkan muhabirlerimizin tele-
fonları, mektupları - Balkan 
cazetelerinin hülasaları -
Bürhan Cabidin "Sarı Bal" 
adlı romanL 

e mcıda t Hitler'ln "Kavl'am" adlı ldta· 
bmm tercümesi. 

7 incide ı Dünya ajansları - Avrupa 
caıetelerinin hülisaları 

1 incide ı Okonomi - Kendi kendimi:ıe 

~ 
~tıyoruz - Nurullah Atac~ 
tercüme ettiği "Kırmızı • Sı-
,.ah" adlı roman. 

O mıcuı!a ı Memleket aayfası 
)O uncuda ı Ninmettin Nazifin "Fatih Iı-

tanbulu nasıl aldı?" tefrikası 
- Sf'vioenler evlenenler -
Hiklye - Zabıta romanı "Kı-

lt fndde ı 
zd çember" 
Spor-Saflık öttltleri - Briç 

12 incide ı Nasd yaoadılar, nasıl yijkıel· 
diler - Ozdil 

UitncUde ı Yarmm büyükleri - Kadm 
ve Moda 

Fırka Genel 
Kongresi 

Kongreyi ATA· 
TÜRK, söylevle 
Açacak 

(Ankara muhabiı-imiz bildi • 
riyor:) 
Frrka umumi komitesi hazırlık
ları devam ediyor. Kongre Mec
liı salonunda toplanacaktır. 
Konıreye tahminen 550 murah
ıhas ittirak edecektir. Bu itibar
la Meclis salonu da hazırlana
<:aktır. 

Fır!ıca umumi idare heyeti, sa
at üçte Fırka Umumi Katibi 
Reccb Pekerin başkanlığın· ı 
topl:mdı. Partiye ait işler üz -
rinde urun ikonu~malar yaıpıLı. 

Meclisin önünde Fırka kon
gresinin toplantıaı dolayısile 
büyük bir tak yaıpılaca:k, elek
trilderle aydınlatılacaktır. 

Konıreyi, partinin ba.şıkanı 
Atatürk açacak ve büyük bir 
söylevle partini~ ve onun hüku
metinin on senelik işlerini teba
rüz ettirecektir. 

Atatürk'ün söylevine büyük 
ehemmiyet veriliyor. Söylev, 
radyo ile Türkiyenin her tarafı
na verilecektir. Kongre toplan
tıları bir ha.ıfta sürecektir. 

. 

• • 

ISTANBUL 

W'"""i 

Birinci gün,kongre açıldıktan 
sonra, ikinci başkan vekili ile 
dört kitib seçilecek ve on beşer 
üyeli program, nizamname, ve 
hesaıb ve 25 üyeli bir layiha en
cümeni seçilecektir. Program 
ve nizamname enctimcni parti 
programı ve parti niumna~e -
sinde lüzum görülecek tadılatı 
tesbit edecek, Liyiha encümeni 
ise vilayetlerden merkezi umu
miye gelen dilekleri tetkik ede
cektir. Birinci gün encümenler 
seçildikten sonra encümenlerin 
çalışması için kongre toplant~ -
lanna iki gün fasıla verilecektır. 

Gazetemiz Ulaşabileceği En Yüksek Doruğa Ulaştt. 
Hiç Bir Sevgi, Hiç Bir Kuvvet Bize Yaptığımız İşde 
Yürümek İçin Bu Kadar Derin, Böyle Işıklı B._ 
::Veremezdi. 
) Atatürk'ün Yoktan Var Edici Yaratıcı E 1 inin 
Yazısıyla Yazılan TAN Adını Yurdun Üstünde Bir 
!nanç, Bir İnkılap, Bir Kırılmaz U mud Bayrağı Olarak 
:Taşnnağa And İçeriz. 

Biz Onun Çocuklarıyız. Onun Yolunda Yürüyoruz .. 
O İçimizde, Başımızda, Yüreğinizde, O Bizdedir. 

1 iavo Seferleri Hemen 
Düzenine Sokulacaklar 

Yeni Hava Teşkilat Hazırlandı 
, " . · · b'ld' 'yor' - HükUmet 

A nkara 24 ı Husu11 muhab1nm1ı; ı ın 
ha. va ~eferlerini CH.slı tarzda organize etmeğe k~rar ver

. b · ·ın terti'b ve tanzimicıi Bayındırlık Bakanbgına hı-
mış ve u ıı . . ı~ d · · 

k F 1. te ıeçcn bakanbk bu ışı mtinaka at aıresı ra mı~tır. aa ıyc · . . 
b k 1 v b alı bir mtidürlüıkle idare edecektır. 1935 senesı 

a!} an ıgma •~ . · h · 
bütçesine hava seferlerini idare için yanm mılyon lıra t~ sısat 
kon t B lıca şehirlerimiz ara•ında hava seferlerim mun-

muş ur. aı . · 1 
tazam bir tarzda idare için en kısa bır zamanda temız yo cu 
tayyareleri satın alınacaktır. Baymdırlxk Bakanlığı muayye~ 
merkezler arasında temin edilecek hava seferlerinden başka cı
ttr dost hi:kfunet merkezlerine de tayyare i~letmek kararın
dadır. 

Dün çocuk bayramının ikinci günü idi. Gürbüzler 
müsabakası yapıldı. Bu resim blrincili~i kazanan 

iki yavrunun sevinçle öpüşüşlerini gösteriyor. 

SAYI: 3 - 2306 
Onb:r;nci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOVD. N 

===--=========-""""=,,,,_=-=:{:==zM~ii d ur: 21318. Ya ~ı isleri: 24 319. 
Telefon İdare v matbaa : 2'310. 

Bükreş Toplan ;sa 
TEVFiK RÜŞTÜ ARAS : "Bükre!; Roma 

konferansına hazırlanacağız ·· " j or . 
IE3> el rad, 24 (Husus! muhabirimiz bild~~i~.o~? - Drş ış~er 
u;;;;;:3J B~anı Tevfik Rüştü Aras Cenevre donuşu bu ~a?ah ye

tli kırk trenile buraya geldi Kendisini Yugosla~~a Harıcıye Ve-

k ·1 k'l' y nan Romen sefirlerile Türk sefırı karşılamışl~r-
ı ve ı ı, u , f · k R " .. A ı 

dır Trenin durduğu on dakika zarfında Tev ı uştu ras 1 e 
Baİkan diplomatları pek sıkı .~ıkı ~örüştüler. Bu arada ben de 
kendisile görüştüm. Şunları soyledı : .. , . 
"- Cenevreden pek memnun dö~üro~~m. Kara~Ja.rı:ı s~.r ~% 

ve her azanın reyini bltarafane venşı dunya sulh~ ıçın _?uy 
bir kazançtır. l stanbulda bir gün kalıp A:nkar~ya gı~ecegı1!1· A
yın onunda Bükreşteki Balkan konseyıne donecegım . .. Orada 
sizinle daha uzun görüşecek vaktimiz olur. Konseyd7 do:t dev· 
Jetin hariciye vekilleri ve dört devl7tin ~nka~a s~iız:len .. bulu
nacaktır. Bizim de dört devlet nezdındekı selırlerımız Bukreş· 
te toplanacaktır. Muayyen bir ruzname yoktur. Misakın reviz
yonunu yapacağız. Bizleri alfıkadar eden ve Cenevrede mevzuu 
bahsolan mesai! hakkında da görüşeceğimiz tabiidir. Orada, Ro
rrı,.,da ayrn yirmisinde toplanması mul1temc· nferans~ Bal~an 
rr · ·-kmdaki hükilmetlerin beynelmilel vaz~. dolayısıle alaka
da. 'ldukları meseleler üzerinde de hazırlaı. ,ğız." 

Sefir Haydar, 10 dakikalık kısa zaman ıçinde Dış işler 
Bakanı ile görüşemediğinden trenle iki saat kadar gitmeğe 
mecbur kalmıştır. ~a.o=. Eşref ŞEF IK -' 

ago 
Papulas ile Kimisis Dün 
Kurşuna Dizildiler 
A. tina 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -
~ harbince general Papulas ile general Kin 

rilen ölüm cezası bu sabah saat beş buçukta infaz edile.... -
si de soğuk kanlılıklarını muhafaza etmekte idiler. Yalruz gözle
ri bağlanacağı zaman asabiyet göstermişlerdir. 

Cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine verilmiştir. 
Divanıharplerin kararlan kat'i ve re'sen tatbik edilmekte ol -

duğundan Papulas ile arkadaşı Kimisis hakkında verilen idam 
kararı hiç bir makam veya mahkemenin tasvibine gönderilmem:ş
ti. Yalnız cümhurreisinin idam cezalarını müebbede tebdil etmek 
salahiyeti vardı. Fakat dün geç vakite kadar bu hususta bir tebliğ 
yapılmamıştı. Gece yarısından sonra divanıharpteki hükumet ko
miseri Atina muhafızı ile birlikte mahkumların bulunduğu (Ave
rof) hapishanesine gelmiş hükmün infaz olunacağını söylcmis -
tir. Dini merasim yapıldıktan sonra mahkumlar otomobillerle lı"'.: 
mün infaz edileceği Zografion semti civarrndaki cocuklar hasta
hanesinin arkasındaki mahale götürülmüşlerdir. -

Atina muhafızlığı gece yarısındanberi hapishane ,,.. fa ve 
hükmün infaz olunacağı yerde muhafaza ve inz'' .oirleri 
almıştır. 

Mahkfunlar kurşuna dizilirken asker kıtalanndan basl·a seyirci 
bulunmamış ve hüküm büyük bir sükunet içinde icra edilmiştir. 

Yeni Bulgar kabinesi aza· 
ları ve Baş _kil Toşef ' 
Sağdan sola doğru: 

Yeni şimendiferler nazHı Todor Ko 
joharof, Adliye Nazın Angel Karagö. 
zof, Mim İktısad Nazırı İstopçu Mu
şanof, Maarif Nazın General Radef, 
Dahiliye Nazırı· General Raşko Atna.. 
sof, Başvekil Andre Toşef, Dr. Köse 
tvanof, Harbiye Nazın Geneııal Sa • 
nef, Maliye Nazm Reskof, Nafia Na
zm Yotof • 
[Yazısı Balkan haberleri sayfa
mızda] 

DİKKATi 

iL TEMIZLE'NDIK· 
ÇE, AYIKLAN iKÇA, 
D0Ş0N0Ş0 ,ÜZÜN 
KARGAŞALIÖI VE 
KARALTILARI DÜ
ZENE 01RER, AY· 
DINLANIR. ÖZ DiL 
SÖZL0~0NDEKI 
~ÖZLERiN VAYIL· 
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ· 

I TUR. j' 
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s~ RCU ve KÜLHAnBEY 
Viyamılı takıma karşı yaptı

{; mız terbiyesizlik isbat etti ki 
b .. .zdc l:ülhanbeylik an<ınesi, yal
nız :ıdını ve kılığını değiştirmiş 
olara~, sporculuk halinde yaşa
m"'ya d ... vam ediyor. 

Bir çofr müstesnaları ayırdık
t::ın son.·a <:çık söylemek izterim 
ki b~ı Sı o:cuların tipi, daima, 
b~nde b:r külhanbey hatırası u
yanG.ırır. Jest aynıdır: Öne doğ
ru uzrumş baş, gergin boyun, 
çarpık cmuz, ayrık bacak, yan
p~ri gidiş, sarsak adım. Konu -
şuş aym~ır: macun yalar gibi 
oynrık \ e yayvan çene, heceleri 
eze büze telciffuz: "yu !,, , "u-
1 ,, 1 "b 1 "b" .. 1 . . h ~ , c ... ,, gı ı soz erının er 
ci.imlede L'rer iL:şer tekrarile 
a:gosu kab~ran yılışık dil, sulu 
ai:ız. I~afa aynıdır: Bilgisizlik, 
iddiacılık, meydan okuyuculuk 
ve hudutsuz l:fü:tahlık. 

Viyanah takım önünde biraz 
dara gelince bizim sporcunun a
nanesi tepti. Belinde Tarab1 us 
ku:ağı, ayağında yumurta ö!,{ -
çe!i kundura, elinde sustalı çakı 
yo~:tu ama jesti, l:onuEuşu ve ka
frsı dcğişmcm·~ti: Yumrufru sa
vurdu, küfürü ba::;tı ve disiplini 
bozdu. 

Kabahnt hükumette ve gaze
telcrdcd:r. Eunlara çek yüz 
verdiler. 

.Hü':umct tpora dö':ti.i::ü pa -
r'1yı l::itaba ve h:ıl'un terb .. ycsine 
harc~aydı bcil:i bi.:t~in dünya 
ta!::ım'ar 1a gene ycnilircl"k ama 
/'.vru:ıa spor mu~~crct:nc!e sıfır 
a"ma:::dı!t. r .. '1tbu~t tn, her ['"un 
s~oro. a} ırdı,) kc:;l:cc:ı c:ıy tO. -

kr ve si.:t nhr bıC:.ı:- gü::l ra
n:.thıra, edvbiyat::ı ve t~:1.l:idc 
yer vcr:::cydi belki spor bi13'~miz 
ve cpor h~yccanımız daha az o
lurdu a.rna g~zcl j ... ::;tin ve rrü 
zcl s~zün ne o1du,:unu ddıa çek 
b:1 ·rdik. 

Kff hanbcy oc:ıklarım l::ı.zı 
ı:por 1:ulüplcri halinde devam 
ettiren bu k~b~clayı!ık a~lrnnız 
nihayet Avrupa sporundan ko -
vuım:mıza l:aclar varacaktır. 

Viyanalı tal:IImı kar~ı yapı -
lan rezaletten tonra, ar<:llarmcla 
pek çok cenLlmcn c!e t:ımdığnn 
bütün tpo1·cularımız, uzun za -
man barlarını önlerine e w erek 
yüri.ime~e n:ecburdurfor; t~rbı
yeli inznnfarın yüzlerine b:ıl:ar
ken kızarmrya mccb rd rl · r; 
kendilerine zporcu 0 1 up olma -
dıl:!nrı zorulur~:ı, "<ıffcderdniz, 
EIJorcuy11m !,, dcme:;e mecbur -
rlurl"'r. P._nccl~ böyle uzun bir 
u::ub~t el... vrcsi geç· rdi!:tc·1 rc:ı
ra L"b:rt"'s'ın h zı1 .. ımc·a 1 ~v. 
b"'ttil:1eri m deni s fatını t ... '·.,..ar 
ablı~lirler. Eurrihılü':, bir de, 
m:::s'ttllcri E"'ı:ı.yn çc1 ı:re: r 1c -
nen üniformaliırı.ıı sö!nnck i:; -
ter. 

Anla~ılıvor ltl bir spor divanı 
harbı da l=.zımdır. 

Pcyc:mi SAFA 
DÜZI:LTUE - Dü:1ldi yazımda 

§U: "gazetel rde fa':ir b r çocu ·un 
yağ k:ıclar yumu a': beynin·n haz ne· 
dcbileceği k:ıdar h1 füt:r,, cfünleııind~ 
ki m!:nasızlık, "fJ: r.. k~ imc:ı;irıi:.ı 
"'fakir,, dizilmiı olmasınch:n i'er~ 
gelmittir. P. S. 

'"TAN" m tefrik:ısı : 2 • 3 

Erikçiçe leri 
MAHMUD YESARi 

[Mahmud Yeı;ar"nin di:nkü tcfrikl· 
ımı dağıtılan l.üç. k lir kı ım s:ıyıda 
bozuk çıktı:ı iç:n bu..,ün okurlarımız
dan özür dileyerek tc.krar eJiyorw '•] 

ve ı~onuçtum. 
Yüzüme ba':ıyordu: 
- Dana kı.:clın mı? :C iye 

tormı.:yorı..m ve hal:füati söy -
ledil.t:::n !:onra b:Ie !:enli benli ko 
nuşuyorum. r.iadcm~:i, asıl m 1

t 

sadım seninle tanışm:ıktı, haki
kati söylemeden de konm;ma~a 
dev.:.m edebilirdim. O hald~, 
nir-in söylüyonım? 

Cigarasmı derin nefeslerle 
çe!~ti : 

-Gözünde ve hafız2nda sirk 
bir dost, mfmasız bir ahbap gibi 
görünme!t ve kalmak istemiyo 
nım. Beni di1':1~atle dinlemeni; 
tanıdığım halde,hiç truumadığın 
ve tanımadığın halde tanır gibi 
göründüğün bir coklarmdan, be 
ni avırt etmeni istiyorum. 

Dün Romanya Üniversitesi talebesi Taksim Cümhurlyet abidesine çelenk koydular, tezahUratta 
bulundular, istiklal Marşını Türkçe ve hep bir a~ızdan okudular 

Atatürkün kabul 
edeceği heyet 

C-leyet üyeleri bug Un 
Ankaraya gidiyorlar 
Cümlıurreisi Atatürk tarafın

dan l:abul cdilccc!' Arsıulusal 
Kadmiar Birliği lıeycti bucün 
saat ıs de kali:aca:: trene bağl;ı
na.:~l' va:tonlarla An!rnraya gi
dcccl: ve cumnrLcsi günü Jstan
b:ıla dönecektir. 

H cyetc ~ üri: murahhaslarm
d::ın L:..~uc Ecl:ir, Lilıri PcJ:ta-,, 
Lfımia Rcii:: te i7tird: ctmel:t~
clir. Di;,cr muralıluısfrır §ıınlar
C:ır: 

Arsmk'""'.1 I~.:.dınl:ır Birli:':i 
b:ı:!•am Corbctt Ashby, Arsıulu 
~::ıl K • nl ... r Eirli:i fahri b-',?
kanı Sc.ırciber, lngiliz mcbusla
rmd:m Lr.dy A .. tor, Ho1anda 
munôhası Tiosa !ı~anus, lsvi~re 
murahhası E:ni ie Gourd, Mısır 
mura: · 5ı Huda Şaravi, Avus
turya murahhası H. · schbicth, A
merika mura..ııhası j osephine 
Sch, in, Yeni Zelnnda murahha
sı Kene, Jzmayi!t murahhası 
Una M:ırzon, Lehistan murah
hası Anna Szcfa~ovs'~:ı, İn~iliz 
murdıhası Putc:ı Turb::rvill, Ro 
manya murahhaslarından Di -
mcn::;:::n ve L ... stano, Yugoslav
ya m!lrahha!:ilarından Atanasko 
viç, Godjcva:.:, Brezilya murah
hQ:;ı Cnrncro I ıendo,.a, Ameri -
l a mı.ıra 'ı!ıası Fast, Mı:;ır mu
r"' 1'1331 Emine Fuat Sultan, Sa
r.ye mura1 'rn"ı Nu:v ve Hayat, 
E'bır~zi, Cc':o::;lov"'.:y:ı murnh
hası I~::-idinova ve 1'1olfova, Is -
ve~ mur~,1i1a:ı i ~ilsen, Almc>n -
ya mura:tha"ı V c:-ı V elsen, Cc
n• !:>i Afri':a m:ırah,1csı Öbbo -
w:tz, Le,~ü:tan murah1ıası Voifs 
I·a, Yunnn murahhası Argiria -
di:;, 

Maltepe ·Pendlğe elektrir: 
:Maltepe, Pendikte eleZ:trik 

cereyanı y~:tu. :rfayı:;ta hava 
yolu ile bunılara da elektrik ce
reyanı verilmesi kararlasmış, di 
re:!derin dikilmesine başlanmış
tır. 

Sol elini koltuğun kenarına 
vt:rdu: 

- Bu bir ... Gelelim, seninle 
niçin tam::;mak istcdiftime ... Bir 
kere şunu bil ki, ben, kitap, ro -
m::ın okumam... Bu, senin ya -
zıcılık gururunu incitmiyor, dc
{i"il mi? Beni, yalan söylemiyen 
bir kadın zannetme ... Hayntını
da, o kadar çok yalan söyle -
d:m, söylüyon1m ve söyliyece -
ğ"m l:i, yal::mla dofrnıya mcte -
lik vermiyorum, arkadaş ... 

iki e1ini trmpo tutar gibi kol
tu;; un kenarknna vuruyordu: 

- Fal:at s::ına. y~lan söyle -
miyeceğim. Yazdığın hikayele -
rin, romanların bir tekini oku -
madığım halde, neye sana ehem 
rriiyet veriyorum. Okuyanları 
duydum ve bana, iyi ve fena, cok 
şeyler söylediler, anlattılar. Ro
manlarının mevzuunu hayattan 
alrrmışsın. Do~ru bildiğini, doğ 
ru zannettiğini yazıyormuşsun ... 
Müsaadenle buna güldüm. Bir 
kadının hayatını yazıyorsun, 

farzedelim. O kadının içini nasıl 
bi1iyorsun? Romanmm, hikaye
nin kahramani. P"elio sana içim 

Romenler 
Dün lıbideye 

çelenk koydular 
Şehrimizdeki Romen talebesi, 

dün sabah cüınhuriyet abidesi
ne çelenk koymuşlar, öğleden 
~onra da Halkevinlle toplanarak 
Sultanahmet, Ayasofya ve ye -
re batanı gezmişlerdir. 

Bugün de askerlik ve eski e
serler müzesini, Topkapı sara -
yını gezeceklerdir. 

Yann saat 16 da Tepebaşı ti -
yatro~unda bir müsamere vere
ceklerdir. 

Cumarted günil, Universitede 
çereflerine bir kabul resmi ya -
pıl;ıcak ve o gün Süleymaniye, 
ve evkaf müzelerini gezceklr -
d~r. 

Pazar günü, Rcmanyada ge 
elcck diğer talebenin karşılan -
masile me~gul olacaklar, pazar -
tesi adalara bir gezinti yapacak
lardır. Salı günü Yıldız, Dolma 
bahçe sarayları dolaşrlncaktır. 
Misafirler çar~amba günü şeh -
rimizden ayrılacaklardır. 

Sağır;ar, dilsizler .. 
DUnya kongresini burada 

tophyacaklar 
Arsıulusal dlsiz ve sağırlar 

l:ongresi önümüzdeki yıl şehri
mi.:::de toplanacaktır. Cemiyet 
Eaıkaru şu haberi veriyor: 

"-Kongre istanbuld:ı topla
nacal:tır. 18 memle!•etin dilsiz 
ve Eağır mr.ırahhaslarını çağıra
ca.)z. Bunların sayısı 38 i bulu
yor. Konuşmalar on gün kadar 
sürecektir. P;ıra bulmaya çalışı
yoruz.,, 

Dibiz ve sağırlar cemiyeti 
şehr~mizde bir mekteb açmak i
çin de bazı teşebbüslere giriş
miştir. Cemiyet başkam bunun 
için Ankaraya gidecektir. Kül -
tür Bakanlığının vereceği kara
ra göre hareket edilecektir. 

döküyor, doğruyu, olduğu gibi 
söylüyor mu? .. Ben, buna inan -
marn... Sen, duyduklarını, gö
zünle, kulağınla ve zekanla ka -
p:ıbildiklerini 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. 

Birc!en gözlerini ac;tı: 
- Neye gülümsüyorsun? Sa

na, böyle mevzu verenler, pek 
çok değil mi? 

Acımış gibi gülüyordu: 
- Evli misin? W 
- Hayır ... 
- Ben de öyle tahmin ediyor 

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

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

salladı: 
- Sen, uysal görünen, fakat 

Buğday 
Yolsuzlu~~ 

Vilayet idare heyeti, İstanbul 
Ziraat Bankasında yapılan buğ
day alım ve satımı yolsuzluk işi 
üzerinde dün de çalışmıştır. 

Bu iş mayısın on beş"ne ka
dar bitirilerek suçlular hakkın -
da heyetçe karar verilecektir . 

Köylüye toprak 
Kanuna göre köylülere veril -

mesi gerekli iken başkalarının 

elindebulunan Azatlı, Yarım 
Burgaz çayırlıklarmda bügün 
keşif yapılacnktır. Keşifte dava
lı yerlerin sınırları gözden geçi
rilecek, pürüzlü yerler çizilecek
tir. 

Pürüzc;üz yerlerin ayrılarak 
köylülere verilmesi Bakırköy 
kaymak~lıftına b!ldirilm · şt~r. 
Bu işler çnbuk ba~arılacaktır. 

Çirkin döğüş 
Geçen cuma cünü Fener -

Libertas taknnlan arasında ya -
pılan maçta ~ıkan kavganın me
sullcrini lç Bakanlığı, vilfiyet -
ten sormustur. Polisçe yapılan 
tahkikat, Bal:anhğa bildirilmiş -
tir.Kavg<mm me"ulleri tnmami 
le ayırt edilcm~m·~t:r. Kavı:;acı
lann tözleri, biribirini tutma -
maktadır. 

Evkaf· Belediye 
Belediye, mezarlı' larla ceşme

ler gibi bazı gelir kaynaklarım 
kendine m::ıl etmek ister. Bunun 
için de evknfla daima anlaşa -
mamazlık içinded:r. Şimdi bu ih 
tilfıflan bir sona bağlamak üze
re hakem heyetleri seçilmesi ka
rarla~mıçtır. Evkaf nfunına, Ço
rum saylavı Münür,To1 :~t s"'yla 
VI Nazım !zzettin, belediye na -
mma da eski adliye bakanı Yu
suf Kemal, eski iktisat bakam 
Mustafa Şeref seçilmişlerdir.Ha 
kem heyeti, yakında evkı:ıf u -
mum müdürlü~ründe toplana -
rak ihtilafları gözden geçirecek 
tir. ' 

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

Elini elimden çekti : 
- Yalnız mı yaşıyorsun? 
- Evet. 
- Sen söylemeden, bunun i-

çin de bahse girişebilird·m. 
Omuzlarım kısarak sordu: 
- Benim hakkımda ne düşü-

nüyorsun? 
- Hiç! 
Başını geriye itmişti: 
- Hayır ... Daha kar3rsız -

sın... Duruşundan ve bakışla -
nndan anlayorum ki, beni, yır
tık, düşük bir kadm yerine koy
mayorsun. Kılığımdan, kıyafe -
f mden, halimin vaktimin yerın 
de olduğuna hü'·mediyorsun. 
Fakat senin ağzından duymak 
istiyorum. Sen de, benim gibı 
acık kalpli ol ve bütün düşün -
düklerini acıkça söyle. Sakın, 
beni. gücenir, diye korkma. çe
kinme ... 

Bu, çetin bir imtihandı. 
Gözleri gözlerimde sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
Kararımı venni!';tim: 
- Söyliyeyim, dedim. Siz .. 

1 KÜÇÜK HABERLER 

O Uyuıturucu maddeler inhisarı 
Japonyaya 14 bin li. ... !ık afyon sat• 
m ştır. Bu sabı yazıldığı pbi, Habe
ıistana yapılmıı değildir. 

O Baytar müdür:üğii enane itine 
bu yıl çok ehemmiyet veriyor. Kaza 
ve nahiyelerde dolaıan heyetler hay· 
vanlarda ruam olup olmaclıiıru da a
ra!f tmyorlar. Eneme Mayıs aonunda 
b:tecektir. 
e Galatasaray lisesi talebesi bul(iin 

ve yarınki cuma günü ıaat 15,30 da 
m:ktcp'erinin konferanı salonlarında 
bir müsamere vereceklıir. Müsamere
de piyes temsil edilecek, konser ve
rilecek, milli danslar yapılacaktır. 
e Galatasaray lisesi talebesi her 

sene açtık!an serıi ·erinin dördüncü
sünü bugün metkeplerinin aalonla • 
rinda açıyorlar. Seqi .,.....be •• 
cuma günleri öiledea eoma açıktır. 

ft Hilnliahmer kurumu Be,.azıd 
nahiye kolu Beyazıddaki yeni binası
nı tamir ettinniıtir. Yakında açılma 
merasimi yapı~acaktır. 

O Askeri mütekaidler cemiyetinin 
üveleri için yaptırdığı rozetler bitmiı· 
tir. Almanyaya yeniden ıipariı nri
ı.c.&ct1r. 

e Belediye Meclisinin kararma raf 
men, Karngümrük civarına henüz 
Tcrkos verilmemiıtir. Bundan tikayet 
ediliyor. 
e Cenevrede Uluslar kurumu top

lnnt larına ittirak eden Necmeddin 
Sad·k dün sabah ıehrimize döndü. 

O Türkofis latanbul ıubeıi mü
dürlüğüne tayin edilen Akil EmnıJ. 
lah itine baılsmııtır. 

O l&tanbul Erkek Muallim Mek
tebi talebesi tarafmdan bugün saat 
15de Tcpcbaşında Şehir Tiyatro -
ıunda emektar tarih muallimi Şeri
fin muallimlii;e baıladıimm 48 inci 
yı'dönii'nü kutlula.n!lctktır. \•apıla· 
cck merasimde bazı piyesler temsil 
ed'lccc!:tir. Tarih muallimi Şerif 
1837 yı'ında doğmuf 1887 yılmda 
mualrmliğe baılamııb. 

O Tıp Talebe Cemiyeti bu aktam 
aaat lG,5 da Halkevinde bir konaer 
vcrece~dir. 

O T epeba§ı bahçeıi Mayıs baım· 
da herkese açılacaktır. Bahçeyi Şe· 
h:r Tiyatrosu sanatkarlar koopera
tifi işletecekf r. 

O Şehir Meclisi tarafm~an kabul e
dilmiş olan ıchir bütçesi tasdik için 
lç" şler BakRnh3ına gönderilmİ$t:r. 

O Bu yıl be1ediye Fatihte, Akta• 
rayda, Niıantaşında üç çocuk bah
çesi yaptıracaktır. 

Birden sözümü kesti: 
- Senli benli konuş. Eğer 

teklifli konuşacak olursan samı-
milikten uzaklaşırsın. ~ 

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

Gülümsedi: 
- Mersi! 
- Zenginsin. Manton iyi bir 

terzi makasından çıkma... Hat
tfı, Parise ısmarlıyorsun, diyebı
lirim. Şapkan, çantan, çorapla -
rın, iskarpinlerin hep uygun, ay
ni ölcüde... Modayı dükkan ca
meka.nlarmdan takip etmiyor -
sun... U zerinde, ancak zengin -
liğin yaratabileceği yüksek ele
gans sadeliği var. 

- Mersi! 
- Çok gönnüş ve iyi yaşamış 

sın. Teklifsiz ve hakim konuşu . 
şundan anlayorum ki, hayata, 
hayatın her türlü cilvelerine ka
nıksamışsın. Bu öyle bir kuvvet
tir ki ,ancak hayatı yenen insan 
tarda bulunabilir. 

- Kac yaşındayım? 
- Kırk yaşında görünüyor -

sun. 
K;ı~lanm r~ttT: 

BU 
BENDE 

CE~A 

Vapurları, tr~nleri, tramvay
ları dilime doladım. Ne onlar 
kusura baksınlar, ne de daha di
lime dolamadıklarım, bize sıra 
gelmiyecek diye - eğer dile do
lanmaktan, hele benim gibi e.:n
misi okunmaz bir küçük gaze Le
cinin diline dolanmaktan çeki
nirlerse bu kadar tabansızlarsa
sevinmeğe kalkışsınlar. Onlaı a 
da sıra gelir. Şimdilik gene tre
ni, vapuru, tramvayı dolayalım 
dile. 

Bir arkadaşım, bundan iki sa
yı önceki fıkramı okumuş, bana 
dedi ki: 

- Ben Parise, Londraya, 
Amsterdama gittim. Orada 
tramvay1 :ı .... 1a kontrol yoktur. 
Hatta Amsterdamda biletçi bUe 
yoktur da tramvaya girerken 
bileti vatmandan alırsın. Bizde
ki kontrol sistemine gelince bu, 
vaktile tramvay, tren gibi nak
liyat kurumlarının emperyalist, 
ecnebi sermayeler taraf mdan 
yan müstemleke şeraiti içinde 
yaşayan bir Osmanlı Imperator
luğunda kurulmuş olmaların -
dan gelir. 
Arkadaşım bu düşüncesinde 

ne kadar haklıdır, bunu müna
kaşa edecek değilim. Y almz söy 
lediği sözün bir doğru tarafı 
vardır gibi geliyor bana. , 

• Vapur tam kalkarken yetişe-
bildiniz. Gişe kapanmış. Bilet -
lerinizi gişeden alamadınız. Va 
purun içinde de bir biletçi var
dır. Ondan alırsınız, olur biter 
değil mi? 

'fren düdüğünü çaldL Kan ter 
içinde vagona atladınız. Eh o
lura, insanın saati geç kalır. 
İşini çabuk bitiremez. Ne çrkar. 
Trende de biletçi vardır. Gişe -
den alamadınızsa ondan alıı-sı -
nız. Mesele kalmaz değil mi?. 

Hayır, ne olur biter, ne de me 
sele kalmaz, Biletinizi gişeden 
alaöiitfrğmu için içerde ceza 
venneğe mecbursunuz. 11 K -
ruşluk bir vapur biletini 20 ku
ruşa alacaksınız. İyi amma ni -
çin? Ha bileti gişeden almışım, 
ha içerde. Böyle bir ceza kesme
ğe şirketin, kumpanyanın ne 
hakkı var? Bu mübarekler şir
ket mi, yoksa beledi ye mi? 
Mahkeme mi? Maliye şubeleri 
midirler? .. 

Onun orasını ne siz anlayabi
lirsiniz, ne de ben ... 

Orhan SELiM 

Baöışlayınız 

Dün sabaha doğru gazetemiz 
basılırken küçük bir kaza dışa -
nya çıkan sayılarımızdan pek 
küçük bir kısmının bozuk ve -
rilmesine sebep olmuştur. Der -
hal ve tekerrür etmiyecek şekil
de düzeltilen bu vaziyetten do -
layı aziz okurlarımızın bizi ha • 
ğışlamalannı dileriz. ...J 
TeşekkUr Ederiz 

Çıkııımızı tebrik eden arkadatla· 
nmıza tükranlanmızı arzederiz. 

- Görünüşümü değil, kaç ya
,mda olduğumu, içten bir tah .. 
minle söyle. 

- Kırk bir, kırk iki. 
Kulağıma eğildi, yavaşca fı-

sıldadı: 

- Tam kırk üç! 
- Bir yeış \ anılmışım ! 
- Pek ala. şimdi söyle ... Kaç 

yaşında görünüyorum? 
Kahkahasını hatırlanııştrm: 
- Gülerken ancak otuz ... K o-

nuşurken ancak otuz beş ... Sus-
tuR-un zamanlar, kırk ... 

Elini ahbabça omuzuma vur -
du: 4 

- Arkadaş, seninle cınla~abi -
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 takahi
lirsin. Halbuki bir tek panna -
ğmda, bir tek yüzük yok ... Ra -

(" .. ı . ..... y , ...... 1 ... \ 
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Bulgar Baş bakanı ile 
a. ba 'anımız arasında telyazısı 

::a 
ı'~n'.~ra, 24. A.A. - Yeni Bulgar Başbakanı B. Toşe!'in 

l ~, .J:ıl:aı1Jı~a tay:ni münasebetiyle Başbakan General Ismct 
l.ıü:ıü'ni.m göndermiş olduğu telgrafla Başbakanımızın vermiş 
<..hıt _:: .. ı r~v ... 1ıtn: 

Başbakan General lsmet lnönü 
Ankara 

l3aşbakanlığı deruhte ederken za~ d~vlet~~r~n~e eski Bulgar 
h~.rnmctınin muslihane siyasetinde hıç hır dcgışıklık ~lmıyaca
t; ına, bilfıkis bu siyasetin komşu devletlerle .daha sıkı bır. sur~tte 
tc~rıki mesaiyi istihdaf edeceğine <lair temınat verme~. ısterım. 

İki memleketimiz arasında mevcut olan dostane munasebet 
lcri daha ziyade kuvvetlendirmek h~sus~ı:ıd~ ~at~ devle~lerinin 
krymetli muavenetlerine istinat edebılecegımı umıt ederım. 

To,ef 
Başbakan Bay Toşef 

Sof ya 
. Uhtelerine yüksek hükumet işinin tevdi edilmiş olduğu an
da bana göndermek lfıtfunda bulunmuş olduğunuz telgrafname
den dolayı zatı devletlerine samimiyetle teşekkür ederim. Tür
kiye tarafından takib edilegelmekte olan emniyet içinde sulh 
siyaseti her zaman bütün komşulariyle olan sıkı anla§ma ile ' . 
~endisini gösL_mıiştir. Ve bu telfıkkiye sadık olan Cümhurıyet 
hükumetinin, sulh davası ve hepimiz için aziz olan umumi an
laşma için zatı devletlerinin riyasetinde bulunan hükfunetle 
teşriki mesaide bahtiyar olacaö-mı teyit etmek isterim. 

' lsmet Inönü 

Demiryollarında Yeni Teşkilat 
Ankara, 24 ( H ususl muhabirimiz bildiriyor) - Devlet Demir

yolları ve Limanları idaresinin teşkilatı lıakkında bir kanun la
yihası hazırlanmıştır. Bundan başka ayni idarenin baremi ile 
memur ve müstahdemlerinin tekaüt aylıklarına tahsisi formül
leri hakkında birer Jayilıa lıazırlaıımıştır. Her üç layiha Kamu
taya verilmek üzeredir. Teşkilat layilıasrndaki yeni esaslara 
göre, Devlet Demiryolları işletme mıntakaları adedi arttırıla
rak, ona çıkarılacaktır. Her mıntakanın bir sahile müteveccih 
ve kolordu teşkilatına mütetnazır olması istihdaf edilmiştir. 

o 
5000 Lira~ık Sahte Çek 

An 1·ara, 24 (Tan) - lzmir Ösmanlı Bankası şubesinde beş 
bin liralık bir sahtekfırlrk olmu~tur. lzmirde kadı oğlu Ahmed 
i e I,..a, mud zade Hüseyin Zühtünün imzaları taklid edilerek 
b-n·· d n 5 b·n lira çe·~ilm' t'r. Ban. a 5 gün sonra imzalardan 
f.: .. r>he'encr~k snhiplednden sormuş, bunlar böyle bir çek imza
ı.. adı :lanm söyleyince sahtel.arl k meydana çıkmıştır. 

Memurlar 
İçin Yeni 
Barem! 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Muhtelif 
teşkilat kanunlarile devlet me -
mur maaşları arasında tevazün 
temini için toplanan müsteşar • 
lar komisyonunun verdiği rapor 
üzerine Başvekalet vekaletler -
den yeniden bazı malfimat iste
miştir. 

Alman bu malumat üzerine 
barem dereceleri 19 dan 15 e in
dirilecektir. Derecelerin sırasile 
maaşı aslileri şudur: 

15 inci dereceden itibaren bi
re kadar olan maaşlar şunlardır: 
1 o. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100, 125, 150 li
ra. 

Bu şekle göre şudereceler 
kalkmaktadır. 

12, 14, 16, 17,5, 22,5, 45, 55 
lira. 

Mevcut kadroları, vekaletler 
bu derecelere göre hazırlamak
tadırlar. Bu vaziyete göre maaş
ları indirilenler olursa bugün -
kü maaşları hakkı müktesip o -
larak mahfuz tutulacaktır. 

Meseta, maaşı evvelce 16 lira 
olup bu sefer 15 liraya inenler o
lursa, gene 16 lira alacaktır. Ye 
nilcr için yeni dereceler makbul 
olacaktır. Eski kadroda 14 lira 
alan bir memur 15 liraya terfi 
ederse 15 lira üzerinden alacak
tır . 

Beş yll için 
Tekaütlük 

Ankara, 24 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - (Tekaüt ka
nununun 4 üncü maddesinde ya 
zıh B ve C fıkralarının beşer se
ne tecili hakkında kanun 15.yi -
hası maliye ve bütçe encümen -

U 
lerincc müzakere edilerek he -
yeti umumiyeye sevk olunmuş -
tur. Tekaüt kanununun B ve C Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bayındırlık 

Ea'rnnlığı hukuk müşavirliği İstanbul Telefon şirketinde yapı
lan teftiş ve tct!dk neticesi hazırlanan rapor üzerinde etüdleri
ni bitirmek üzeredir. Şirketin kanunsuz birtakım işler yaptığı 
olmuştur. Bnk:mlrk şirketin, saHihiyetli mümessillerini yakın
da Ankaraya davet edecek ve İstanbul Telefon Şirketinin satın 
alınma~ı i""iyle uğraşmaya başlıyacaktır. 

Bir tadil yapıldı 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

rimizden - Telefonla) - Son çı
kan eksiltme arttırma kanunu 
nıucibince hami bankaların an -
c~k tediye edilmiş sermayeleri -
nı~ yarısı nisbetinde eşhasa te
mına t mektuplan verebilecekle
ri tesbit edilmiş, ancak lüzum 
görülürse bu nüıbeti arttırmak 
hususunda heyeti vekileye de 
salahiyet verilmişti. Tesbit olu
nan bu mikdarm ticaret erbabı
nı tatmin etmediği ve müşkül va 
2iyette bıraktığı görüldüğün -
den sermayenin nısfı derecesin
deki hüküm, sermayenin yüzde 
i 5 ine kadar teminat mektubu 
\'enlebileceği şeklinde tadil o -
lunmuştur. 

KÜÇÜK, TELGRAF 
HABERLERi 

A~cara, 24 (Tan) - Bazı 
ha,1mdır1Ik i~lerini ve bu cüm -
leden o'mak iızere muayyen li -
manıanmızı in~aya talih olan Vi 
kcrs ~irl:eti E::!ymdırlık Bakan -
lı na gc;ndcrdi~i bir mektupta 
tc.e:~ ;.ıatlı tc.diflcrini Ankara -
Ya gJndermek üzere olduğunu 
b i:mirtir. 

An ;:ara, 24 (Tan) - lç Ba-
1:. .... ıh~ı Haziranda yeniden işi 
ço .•o. ""'n vil.:yctlerde, il~i vali mu 
<l\ ın i .,i ihclas edecektir. Bun -
la dan b:ı i Ankara da olacaktır. 

An!;.ara, 24, (T:ın) - Halk 
ta 1 fazla a1ınmrş olan paraların 
he ahını görmek üzere İstanbul 
~ramvay sirketinin direktörleri 
ayındırhk Bakanlığı tarafın -

ılan bugün 1 erde Ankara ya çağı
tılacaklardır. 

Sinopta bulunan 
petrol damarlara 

Fen heyeti işe başlapı 
Ankara, 24 (Hususi muhabiri 

miz bildiriyor) - Son giinler -
de memleketimizde petrol araş
tırmaları hakkında yazılan bir
çok haberler vardır. TaJ1kikat -
ta bulundum. Ekonomi Bakan -
lırrı memleketin muhtelif yerle-

o 
rinde petrol için çalışmasına ~.e-
vam ediyor. Fakat bugun 
müsbet veya menfi denecek bir 
vaziyet yoktur. Sahur Saminin 
Sinop havalisinde taharri ruh -
satnamesini aldığı, bu mmtaka 
d:ıhilinde petrol bulunduğu an
laşılıyor. Buradaki bir damar -
dtın çıkan petrol şimdiye kadar 
·500 tona baliğ olmuştur. Ekono
mi Bakanlığı petrdün vaziyeti
ni ve ne dereceye kadar esaslr 
olduiTunu tetkik etmek üzere 
mezı:'ur mahal le bir fen heyeti 
e-öndermi!'tir. Vaziyet, hevet!.n 
t'e .. kikatı dan sonra anlaşılacak 
tır. 

fzmirin üzüm, incir davası 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

r·mi7den) - Ekonomi Bakan
lı"'ı standardizasyon meselesi ü-
7e~inde ehemmiyetle çalışıyor. 
Vumurta!ann tasnifi i~ini tetkik 
ed '1 mütehassıslar raporlarım 
vel·;\lete vermislerdir. 

Izm;rde , Uzüm ve incir işini 
tes1·i1ata bağlamak ve bu iki 
maddenin standardizasyon işini 
de h!"llletmek icin tetkikat ya -
pılm"'lkt~dır. Bunun icin lzmire 
P-Ö'1dP.rilen Salahaddinin riyase
tinc:ı,,.1-; hevet yakında Ankara -
ya dönecektir. • 

fıkraları kanunun neşrinden beş 
sene sonra tatbik edilecektir. Bu 
fıkra tekaüt olacak memurların 
bugünkü alacakları tekaüdiyeler 
den fazla maaşla tekaüt olmak 
hakkını veriyordu. Bütçenin 
darlığı hascbile esasen mühim 
bir yekun tutmakta olan tekaüt 
maaşlarının daha ziyade artma 
masını temin etmek maksadile 
önümüzdeki hazirandan itiba -
ren 5 sene zarfında tekaüt ola -
caklar şimdiki kanuna göre ma
aş alacaklardır. 

Ticaret odaları kongre• 
lerine haz.rhk 

Ankara, 24 (Hususi muhabi -
rimiz bildiriyor) - Ekonomi Ba 
kanlığı 21 mayısta toplanacak 
ticaret odaları kongresi hazırlık 
larına devam ediyor. Müzakere
edilecek maddeler ticaret ha
ya tına inkişaf verecek mahi~ıet
tedir. Ticaret odaları kanunun
da tadilat yapılacağı gibi, bü -
yük limanlarımizda ticaret kre
di işlerini kolaylaştıracak husu
sat ve standardizasyon meselesi 
de konuşulacaktır . 

Ankaradan lzmlre 
do§ru posta 

Ankara, 24 (Hususi muhabi· 
rimiz bildiriyor) - Devlet de -
miryolları idaresi haziranın ba -
şmdan itibaren Samsuna, Anka
radan lzmire ve 1zmirden An -
karaya süratli direk katarlar iş
letmeğe başlayacaktır. ldare bu 
katarların tarifelerini tesbite baş 
lamıştır. Y okular bu suretle ka
zanmış olacaklardır. 

73 Milyon 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Ekonomi ve 
biriktirme kurumu kongresi ya
rın sabah sergi evinde açılacak
tır. 

1929 yılı sonunda 27 milyon 
lirayı bulan biriktirme hesap -
lan 1934 yılı 73 milyon lirayı 
bulmuştur. 

Soysal konuşma 

MEKTEB, GENE MEKTEBi 
Arkadaşlarla yaptığnn top -

lantıda, İstanbulda kurulan u
luslararası kadınlar kongresi ile 
Ankarada toplanan Balkan and
laşmasmı, ekonomik konseyi 
etrafında konuşuluyordu. 

Arkadaşlardan birisi :"Doğru
su son günlerin hadiseleri bana 
bir gurur duygusu veriyor. 20 
sene bundan evvel birisi çıkıp ta 

- Yakında bir gün olacak ki, 
bir yandan dünya kadınları mü
messilleri İstanbulda toplanıp 
erkekle birlik davaları hakkında 
Türk kadınlarının iştirakile mü 
zakereler yapacaklar, öteki ya,n 
dan aralarında itişen, didişen ve 
bizi de candan düşman sayan 
Balkan uluslarının önderleri 
Ankaraya gelerek Balkan ve 
Türk ulusları arasında ekono -
mik birlik temellerini araştıra -
caklar, ve üçüncü yandan da dün 
ya uluslarını birleştirmek için 
kurulmuş olan bir meclise Türk 
mümessilinin başkanlık edeceği 
ve hem de Avrupanın can dama 
rı ile bağlı olan bir meselenin 
görüşülmesinde başkanlık edece 
ğini söyelmiş olsaydı - Herkes 
böyle bir kahini delilikle itham 
eder ve yüzüne gülerdi. 

İşte yalnız yirmi sene bun -
dan evvel bir vehim. bir hayal 
ve bir masal gibi gözüken bu ta
savvur, bugün hakikat otmuş -
tur. Göğsümü kabartan, bana 
gurur veren işte bu üç hadisedir! 
Dikkat ediniz: Tarih sanki bi -
terek ve istiyerek şu üç hadiseyi 
ayni zamana tesadüf ettirmiş -
tir ki, varlık bulmuş olan de -
ğişikliğin büyüklüğünü herke -
sin gözleri önünde, olduğu gibi 
canlandırsın 1 Hayali hakikat kı
lan, masalı varlıC{a çeviren bir U· 

lusa mensubiyetle insan nasıl if
tihar etmez? 
Arkadaş hepimizin duygularr

na tercüman olmuştu: H erkcs, 
bakışı ile, tavrı ile, yüzünün du
rumu ile kendisine hak veriyor -
du. 

Aramızdan birisi: 

- Dikkat ediniz! Tarihte ilk 
keredir ki. biz A vrupadaki kül -
tür gidişlerine işle karışıyor ve 
bazılannda da önderlik ediyo -
ruz; hadiselerin bu yam her 
türlü kıymet ve ölçünün üstüne 
çüan bir hakikattir. 

Üçüncü arkadaş: 
- Ah, keşki bu kültür işle -

rine karışma hareketine ta Fa -
tihin zamanından başlamış ol -
saydık! Rönesans devrinin en 
hararetli çağıydı. Beşeriyet tari
hinin kaynaşma ve dirilme çağı 
olan o devirden başlamış olsay
dık, kimbilir şimdi ne olurduk? 

Beşeriyete ne krıdar büyük fi. 
kirciJer, açkanlar (kaşifler), bü
yük şairler, muharrirler ver -
miş olacaktık! Fakat eyvah, bağ 
1ı olduğumuz tamamen tersine 
bir uygurluk bırakmadı. 

Dördüncü arkadaş: - Evet! 
Evet! Haklısın; böyle olmuş 
olsaydı, beşeriyetin medeniyeti 

tarihinde rolümüz büyük ola -
caktı, belki de birinci olacaktı. 

Çünkü o zamanlar bir çok a
lanlarda biz Avrupadan üstün
dük; Fatihten sonra devam e -
den iki yüz senelik galebeleri -
miz hep bu üstünlük galebesiy -
di; biz bilgide de, sanayide de, 
devlet kurumlarında da üstün -
dük ve zaferlerimiz bu üstünlük 
lerin ifadesiydi. Fakat ne çare 
ki, karışamadık, akının dışmda 
kaldık. 

Birinci arkadaş: - Geçmiş 
şeylere yanmak, tarihe acnnak 
abestir. Geç olsun güç olmasın 1 
Şimdi olsun yolumuzu bulduk 
ya! işte bizim için mesele bu yol 
da sebat etmek, onu her gün ge
nişletmeğe çalışmaktır. Bakı -
nız bize bu yolda yürek vere -
cek, bizi ileri dürtecek ve yakın 
gelecekte pek büyük semerelr 
alabilceğimize ve kaybettiğimiz 
zamanı kazanabileceğimize ümit 
verecek ne kadar alametler var
dır. Alınız mesela bu kadınlar 
kongresini: 

Dikkat ediyordum: perde ar
kasından çıktıktan, içtimai ya -
şavışa kan~tıklan yirmi senevi 
geçmiyen Türk kadınları, şimdi
inamyorum ki, tavır ve hareket
lerinde. oturup kalkmalarında. 
söz söyleyişlerinde, bir çok yüz 
senelerdenberi serbest yaşamış 
ve topluluk yaşayışına karışmış 
olan Avrupa kadınalrından hiç 
te eksik değildi. Sanki yıIJardan 
beri bu gibi işlere alışkın imiş -
ler ! Türk kavrayışındaki bu ko
layhk, anlayışındaki bu çabuk -
luk çevreye uygunlukta göster
diği bu kabiliyet. gelecek icin 
büyük ümitler veren atametler
dir. Yalnız elverir ki, bu yolda 
sebat ve devam edelim. 

İkinci arkadaş: - Ben de 
kongrede bir hadisenin şahidi 
oldum ki, beni hayretlere sok -
tu: Söyleyicilerden birisi ahlak 
ta braberlikten bahsediyordu. 
Dedi ki: "Erkekler bizden iffet 
ve saffet istiyorlar; haklıdırlar; 
fakat bir şartla: Kendileri de a
fif ve &af olmak şartile; yoksa 
bir taraflı vazife olmaz.,, yannn
da eski kadınlarımızdan biri otu 
ruyordu. Tavrından okumuş, 
tahsil etmiş ve bu gibi mesele -
terle uğraşmış görünmiyordu .. 
Yanındaki genç bir Bayan söyle 
nen sözleri kendisine tercüme 
ediyordu. Söyleyenin o sözlerini 
işitir işitmez: "Pek doğru pek 
doğru!,, diye haykırdı 1 Ve baş
ladı erkeğin ahlaksızlığının ne -
ticelerini birer birer saymağa: 
''O gidecek, sokakta gelişi güzel 
insanlarla görüşecek, bin türlü 
pisliklere bulaşacak, kimbilir 
ne gibi hastalıklar kapacak, 
sonra da gelip bizden iffet isti -
yecek ! Niçin?. Pislemek için 
mi?. Hastalık aşılamak için mi?. 
Ah! Bir dilim olsa da çıkıp bu -
gün bunları söyJiyebilsem !., de
di ve kürsüden söylenenleri an -
lamadığı halde durmaksızın: 
"söyle söylet Bu erkeklerin ders 
terini ver!,, diye haykırıyordu. 

Turizmi kolaylaş- Şimdi böyle bir kadını mun _ 
tlrmak için tazam tahsil görmüş ve arsrulu-

Kongre dün açıldı, müza- sal kullanılan dillerden birisi-
kerelere başlandı ni bilir tasavvur eti Bütün o ce-

Ankara, 24 (Hususi muhabi- maati yerinden oynatmak için 
enerjisi yetişir. 

rimiz bildiriyor) - Türizm kon İşte bizim için günün en mü-
gresi bugün saat 15 te Ekonomi him ve en can alan meselesi bu 
Bakanlığında açıldı. Bakan na - h 
mma kongreyi açan müsteşar ' ta sildir. Hiç durmadan bu yol-
Faik Kurtoğlu kısa söylevinde da çalışmak hepimizin borcudur. 
bu mesele etrafında iki acı hatı- Geçen gün bir belediyenin ta -
rasını na~ederek türizmin ehem sarruf niyeti ile bazı mekteblerin 
miyetine, memlekete bırakabile kapatılmasını düşündüğünü ga
ceği servete işaret etmiştir.Müs- z7telerde okudum. Bu garip zih
teşar, memleketimizin daha iyi n~yete şaşmamak kabil değil -

dır. Tasarruf için mekteb kanat-
tanmması, gelecek seyyahla - - · 
ra kolaylıklar gösterilmesi magı tasavvur eden bir baş. Tür-
çok neşriyat yapılması lüzu : kün geçirdiği tarihi günlerin ma 
munu anlatarak vekil namına na ve kıvmetini anlamamış de -
kongreyi selamlamış. ve muvaf- mektir. Bu tarih, önümüze geniş 
f . alanlar acmıştır. Bu alanlar ü
akıyet temenni etmiştir. 

K zerine atılıp yürümek bizim için 
ongre reis vekilliğine Türko bir yaşamak meselesidir. Fakat 

fisi başkan muavini Mecdet se - yapılması lazım olan ~eyleri ya
çilmiş, müteakiben müzakereye pabilmek icin her şeyden evveJ 
başlanmıştır. tahsil ve tahsili veren mekteb 
Trakya umumt mUfettlşl laznndır. Bir ulus için yaşayış 

Ankara, 24 (Tan) - Trakya savaşında yenilmemesinin iki te 
umumi müfetişi İbrahim Tali meli vardır: 
buraya geldi. Umumi müfettiş, Asker ve mekteb. Asker ola
Trakya için kamutaydan alman nr müdafaa ve muhafaza eder. 
500 bin liralık tahsisatın nerele- mekteb ise geleceği yani olanı 
re sarfedileceği hakkında ha - hazırlar • 
kanlıkla temas edecektir. Ahmed Aöoalilu • 

ÇOCUK MESELES~ 
Çocuk haf tası yaşıyoruz di -

ye çocukluk etmeye kalkmaya -
hm. (Onu yapacak zaten hafta
sına ayına bakmaz) biraz c~cldi 
konuşalım. Kimseyi tenkit için 
söylemıyorum. Biraz mankata
yım. Eskiden bana zeki olduğu
mu söylerlerdi. Ya onlar aldanı
yormuş, ya ben git gide hımbıl
laşmışım. Şimdi geç 3nlayJrum. 
Bu çocuk haftası dediğimiz şey 
nedir? .. Böyle bir kaç hafta da
ha hatırlarım. Tasarruf haftası 
gibi eskiden bir bayram haf tası 
vardı, bir de mangal tahtası. 

Gerçek bu çocuk haf tası ço -
cuklara eğlence tertibı için mi
dir? Yoksa çocukları büyüklerin 
yerine geçirtip, küçük iken bü
yüklük taslamasına yol açmak 
için midir? Bilemiyorum. Bu so
nuncu eğlenceden vaz geçildi 
galiba. Matbaalara falan çoluk 
çocuk uğı;adığı yok. Lüzum gör
miyorlar mı? .. Galiba vilayette 
falan da öyle. Mankafa oldum. 
Anlayamıyorum. Çocukları esir 
geme derneği dediğimiz kurum 
bütün çocukları koruyacak de
ğil mi? .. Ne güzel, ne güzel! La
kin hangi çocukları ... 

Dün gece (yani milli hayra -
mm ve çocuk bayramının akşa
mı) saat on birde Taksim abi .. 
desinın karşısındaki kahveler -
den birinden çıktım ... Asfalt ya
ya kaldırımının üstünde şöylo 
bir iki adım attıktan sonra bir 
k.üçük ve kirli çıkın gözüme ilış-
tı. Kahvelerin alundaki ötebe
ri dükkanlarından birinin kapalı 
kepenginin dibine konrnustu. 
Boz renkli, kirli bir şey, sok~l -
dum .... Dört beş yaşlarında bir 
çocuk. Başını dizlerile kolları a
rasına sıkıştırmış ve sırtındaki 
hırpani ceketin yakasım da üs -
tüne çekmiş uyuyor ... Baldırları 
ve ayakları, kolları gıbi çıplak. 
Ceketin yukarı çekilişinden do -
lay1 beli aı:ılmış, bir fıkara ça
maşır gözuküyor. Yumruk ka -
dar. 

Cemiyetin kimbilir ne gibi a -
mansız şartları dört yaşında bu 
yavruyu - yataksız ve yersiz bı
rakmış. Acıdnn. Görseniz siz do 
acn-dıruz. Para vereyim dedim. 
Uyuyordu. U yandırmağa kıya -
"?adım; belki rüyasında daha iyi 
bır hayat yaşıyor - dur, tedirgin 
etmeyeyim diye. Baktım, içim 
sızladı. Kime ne diyebilirdik. 
Bereket oralardan bir polis geç
medi. Çünkü uyandırıp kışkır • 
Lacak, sefil yavrunun biricik sı • 
ğınacağı bu fizyoloji cennetin -
den onu uğratacaktı. 

Ne zaman böyle sefil, yersiz 
ve hırpani çocuklar görsem aklı
ma. çocukları esi:geme derneği 
g~lı~. B~ derneğ~n bir müfettişi, 
bır uyesı gecelen bu gibi çocuk
ları toplamak ve bir uyuyacak 
yer vermek için dolaşsa ne iyi o
lurdu. Vakıa biraz tatsız, şata -
fatsız iştir ama faydalı iştir. 

Gene aklıma geliyor .. Çocuk
ları esirgeme derneği acaba ls -
tanbulda tramvaya ctstlma yü -
zünden ezilen, kesilen çocukla -
rın bir istatistiğini yaptı mı? 
Her gün kaç çocuğun tramvay 
basamakJarına asıldığı hakkın -
da bir fikir edinrnişmidir? .. 

Bana içerlemesinler. Bu der· 
neğin işleri arasında: 

1 - Sefil çocuklan kurtar • 
mak; 

2 - Çocukları maddi kaza: 
lardan korumak, 

3 - Çocukları ahtaksrzhktan 
yani manevi kazalardan koru -
mak; vazifelerini goruyorum. 
Belki de aldanıyorum .. Ve ina -
nıyorum ki; çocuk esirgeme iş -
teri arasında onları bedava tram 
vayda gezdirmekten başka şey
ler vardır. 

Muttasıl beğenilmeye alış .. 
mu; bir müe~ı:;ese kin tenkit tat
sız gelir. Ama benimki tenkit 
değildir. Belki pek çok iyilikleri 
olan hu ilıarnecrin P'Örmediklerı
ni, bilmedikleri, gözüne ilisme
y~nleri .göstermek bir gazeteci -
nın vazıfesidir .. Sövleyişte fena -
hk varsa onu da toyluğuma ba
ğışlasınlar. 

8. FELEK 



4 ===================================================TA N=:========::::::;:================================= 25 4 - 93ı:; 

Haftanın en zengin program• 

Yazan: Aziz HUdayi Akut;mır 

istihbarat Kaç Türlüdür? - Gizli 

istihbarat .. Şef Nasıl Olmalı? 
Nikolay ( 1) di, .:du ki: 
'' ap~.eon d\;vrinde olduğu gibi 

7alru2 aıkeri iatıhba.ratJa lf aurwlo· 
aııoz. ŞımJi, ıınai, ıkt aadi ve ııyaıi 
iıt .. ıbara. da lazımdır • 

"SoıyaliıtJer artık harp yok diye 
ba~myorlar. Ben, hayat rekabet • 
6İ2, yani h-rpaiz olmaz fikrınde • 
)'inı. MiUiyc:.t hudutları kalkaa, dün 
ya inaıu.!..ır ;ırasında miif terek bir 
yurt J.aJine ıetirilae, belki miJlct • 
ler harbi durur, fakat ıınıflar ıava
!I bitmez. Değil bitmez, hatta ar· 
tarak .. ;der. Hayatın .. ,deti ıulh 

ve emniyetteılir. Sulh ve emniyet 
için kuvvetli ve hazır bulunmak 
gcre!;::r. Bu da yalnız askerlikle 
değil, siyasetle, bilho.aaa aiyuetle 
aııümkündür. 

"Siperlerin ıerisinde br hallı YI· 

ğını bı·! .. nduğu unutulmaınahdır. 

Bu yıfının silahı manevi kuvvet • 

tir. itilaf devletleri bu noktayı da

ha iyi ve bizden önce takdir ettik • 

leri içindir ki, aakerlerimizin mi.ne. 

vi hallerinden iıtif ade ettiler, On -

ların ruhunu öldürdüler. Biz yalnız 
aıkerlik :.nrbi yaptık. Orduların 
neferlenlen, yani halktan ibaret 
olduğunu dütünmedik. Diifman si
perlerimizden ziyade diifünceleri • 
mize, ,, :. eklerimize hü..-:ur~ etti ve 
bu sayede kazandı. r netice gÖS· 

teriyor ki, iatihbaratm en zehirli 
•ilahlarından biri de "propaganda,, 
clır. 

".-Her devlet düırrumlarmm •
&!et ve kuvveti niabetinde mü.kem • 
mel bir istihbarat hizmeti vücude 
getirmek mecburiyetindedir. latih
barat bir müdafaa ve emniyet aa • 
• •ıra§ı demektir. Müdafaanın en te -
eli usulü ise "taarruz,, dalına ta
arruzdur. Taarruz propa&anda de· 
1Dektir,, (2), 

Gizli istihbarat 
· İstihbarat şefi 

İstihoaratm bir de gizli çalış
ma, yani "Casusluk,, hiznıt:ti 
olduğunu söylı!mistik. Bu hiz
met ötekinden daha 1nühim ve 
teşkilatı daha ı;eniş o:dı.:.ğu i
çin büsbütün gizli tutulmasına 
imkan yoktur. Bunun büyük 
blr merkezi, mul,teşem Lir bi
nası, m ..... ıirn bir uÜt~e:i varclır. 
Bu sebeoledir ki her devlet bu 
teşekkülü saklama;:- J. cclışmak
tansa muhtelif isimlerle onu 
meşru bir "emniyet işi,, o~arak 

(1) Alman fsthbarat §efi olan bu 
~at hakkında biraz sonra malCtmat v~-
receğiz. A. H . 

(2) Propagandayı ayrı bir fasılda 
layık olduğu ehemmiyetle yazacağız. 

"TAN" m tefrikası : 2 • 3 

. 
Bürhan CAHlD 

İf hayatı, biraz da frenkl : rle d~· 
§Ü:> kaHcm:ilitruı eclen bir görüı 
farkı beni çok dei!'i~t:rdi. 

btnnbul gnzetclcr'nc!e okuya 
okuya adı hntırımtln lmlan Ceyoğ
lundn b ir otele ind'm. 

Rnhnt, temiz b'r otel .. r.tardin 
eski b:r §!:lıir. Evi r:, ote11::ri h'ç 
tc konforlu defr:l. f e.!:o.t b :z za
t en §ch:r..:cn uznk l:rJI:p lı:n y~tı 
yn,adıf:'tmız iç· n ltcndim.:;-e göre 
lıonfor yanmıştık. 

B:ın~ltıcı b·r ım:tık h::ıvn:b p rk 
t cm:z o:mı.rn':l b:r i~ · n ı l.: ·;: s nt &Ü· 

r en rorcur.lu unu, için 'e her l:on:or 
buh , .. "l küç:.:c b:ırnlııı!c:rrnıızc.Jn gi • 
c!en!"~

0

!t. 
L--hrtcr çalı•mnsını ve yilşnmn· 

a.ını bilen in anlnrchr. Onlar bana 
yalnız teknik dccil, )'n§amnnın ve 
çııl ımanın uııulünü d .. ö;'l'etti 'er. 

lnd'[:im otd B" of'lunun ik"nci sı
n•f bir oteli idi. Otelde ytiliut pansi
YO"'d lmlmnk için henüz karar ver
mcd:m. 

latnnbulda oldulıt n sonra ba-
7at şeHini bulmnk güç değil. 

Tath b:r mnvuı bn~lıyor. 
Dahn ilk ak§am Takılın bahçe· 

göstenneğe çalışmaktadır. Giz 
l. istihbaratın kabul edilen harf
ler: şunlaı Jır: 

S. R. S. , yani • Service de 
Renseignement ~ .;ret - Bu hiz-

Askerleri casusa karşı dik
katli tutmak için senelerce 
evvel duvarlara yapıştınl
mış bir beyanname. 

mete; 
İngilizler: İntelligence Ser -

vıce 

Fransızlar: Bureau d'İnfor
mation (de Renscignement) 

Ruslar: Gcpeeu (G. P. U.) (3) 
Avusturyalılar: Evidence Bu

rc_u 

Almanlar: Naohrichten Di
enst (Drei B: B III) 
diyorlar. Başka devletlerde ek -
scriya müdafaa hizmeti, milli 
hiz. t, emnivet hizmc~i gibi 
:::!1 r vcrilmektc..:ir. 

nu hizmetlerin gizli oL.n ta
rafları gi. "i aianlar, ..... i casus-

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

sine ııitt'm. Mektepte iken buraya 
ark deı'nrln S?d:rdik. Paramız ol
madığı için ~öyle b'r ht"laçan eder, 
b'r takım zcnr:·n İn5anl rın vivip 
iç'p müzi c dinliyere c efrlendikleri 
tar .. fa U'"! k an b kl'!r ve bir ka. 
b h t i lem·, gibi r,"Öhel-'re nğı
narn.k kuytu yollardan dııan çı
kar ık. 

Şirndi bur:ıd"' içim titrt"rn"'df'n 
Pi'!r"O'ı.lara rmirl--r verir, altnna 
h"str kc-l•u'c'ar ,,.etirt'rk"n, İc:mde 
uirmi yıl Cinccki mahrumiyefn 
hmc1 u-ılan• ·CM". 

Dnns c;ı·n. rii'ü., eğlcren, v:i • 
vh · ~--n h'J in: '.'l!ar aruı:ıda art·k 
be .. c1 "' vnt'Ml. 

"- "••n ••~vm h'• r- rr:nsı ltnrşı • 
smd'l buzlu b'rn-nı icivorum. 

,~ •• -"Y .. "C-''· te-r'""··....:.., cr"'uvan-
1nr 2.:-:...,."1 ,,.·t n ~·· t'a, nlt.rntla mor 
b" ··t ... jt.i "'ö' .. e' .. ·ı'••nr lu. 

K·rlc t'l1i dtti · ,.·ı,-rir .. k!lv ıştu • 
re., c:-::' a .,t b'ln'l bile gühn,..lc, sıç· 
reM?.k, oynrunnlc h vesi verivor 
Yavaş vavnş ftnltvorum, krrk b'r 

va ının 11 ~ rlıfiı in llnı hc-v~"l!na ııe
tinnek için b'r mere1 e deiil. 

J,•anbul çok de w itmit. 
Ya•am~ t .. n:ı. ;w,•~'•r kolın• d-. 

i'mıez d~rJer. Gazetel,.rde ve bir 
parça da yeni romanl 1'da okudu • 
ğum bu yeni l•tanbul hayatı bana 
yl'.bancı gel-nedi. 

;~ l'~l\rd::ı civannd ad"'tl\ ldi -
çük b:r kasaba yapmı§tık. Lehliler 

!ardır; yapmdk ve y: _ ~ırrr.:ık 
istedikleri şeylerdir. ( 4) 

Yukt rdaki tariflerden anla 
şıhvor ki, .;tihbarat casus~-k 
hep bir / ola çıktı - ı ha ldt millet
ler arasn aki kanunlar bunları 
başka başka görmekte ve ceza . 
la .. m d ... b1Ş!ta türlü vcnne!.te
dir. 

Harpte bir ask.::r bir . ':eri öl 
dürür, fakat ö!clü en "k ... til., de
ğildir, ·za görmez, mükafat 
görür. Bunun gibi bir asker düş
t an • .ıfına ı?"eçer, keşifler ya
par, t' ve. ...akl:ı.mr, di:::manın 

••' .. :::heresin. dinler, • -re:.etle
rı:.ı P.'Ör ~. :ıatta d"şm<..n n.!vzi-
1 ;rinin fo~oP.'raflarını alır; b~. 
tav ıareci dü,.ın. geril : .:! gü
,. :c: .: ... - ve en· indirir. 
Bunlara casusluk denmez, ya
p ,ıar C-Sus :ezası g"-.,ezler. 
Fakat bu işlere dair sivil giyin
miş bir adamrn üzerinde bir tek 
harf, bir ufak resim veya çizgi 
bulunsun, o bir casustur ve ölüm 
c::zası görür. Bir hik5.ye okudum 
bilmem ne dereceve k:dar doğ
r-1: Sivil elbise ., _ cası: -Iu!: v.ı • 
pan bir zabit bulunduğu o..:ada 
bastınlmıs, fakat polisler içe . 
riye gi: · cive kadar zabit der . 
l· :ıJ resmi ünifonn"l' .. '1• giymiş, 
zabit olarak va 1 .1lanmış ve .... 
öt~'.n cezasrnd.:ın ku:-t··'muş. 

Yine Nikolay diyor ad: 

"istihbarat hizmeti yüksek ve 
her minaaile "centilmen,, işidir. Is. 
tihb~·at §efi her nc.&tadan meL.:.ır
l anndan üatün kalmalıdO'. Zekiı ve 
idarede memurdan aşai{ı kalan şef, 
çok l'eçmez .memurun avucuna ::ir
nıit olur. l:ıtihbaratta §iddetli bir 
disiplin isttt. Hwümet her hangi 
bir hükiimetle dost ve rnüttcf:~- o • 
labilir. lıtihbarat şefi aiyaai raldp 
leri dü~an olarak kabul etmeğe, 
bugünkü dostun yarın diişman ola. 
bileceğini düşünmcğe \'e harb~ i· 
nanmağa mecburdur. lstihbarl'ttl\ 

bir yasa ıibi kullanılan bir ata sö • 
zü 

"Güvenai.%lik emniyetin arzc.sı -

dır,, ds. Şefin ve adamlarının ka
rakteri bu olacaktır. 

istihbarat ıervıılcrin ;n barışta}c: 
çalı~malarına bnkılırsl\ l'!~lcerlik i§
lerini ikinci derecede gördül.:lcri, 
ıiyaeal ve iktisat meselelerini temel 
ve öz olarak güttü~Jl:,.İ gorülür. 
Ilöyle olmakla beraber ber d .. vlct 
istihbarahn idare ve tc~ld'ôtınt 

tercihan askerler emrine bırakrnı~· 
tar ve böyle olmak lnzınıdır. 

"istihbaratta aaflık ve itimnt çolc 

( 4) Bu kısmı ayrıca "Casuslar,. 
bahs'nde göreceğiz. 

kadınlar:le celd"kleri ıçın mcm . 
ld:etlcrindeki hayntı d~r b"r ç rçe 
ve içinde o1ı,un orada kurnb'lmiş • 
!erdi. Banyolarımı:r; oyun ycrl,..ri
miz, ç lC'nntz vardı. Kır bal -. hrı 
ver"rdik. Yılbatı geceleri p ek e~len 
celi olurdu. 
Yakın, yerlere hayvanla yürüyüs

'er yapzırdık. Tmis maç:arımız çolc 
he.,~anlı gecerdi. 

Fakat ne kadl'!r o'an l\.'lfl, 11onu 
belli b:r hayat. Aylıır geçer yaban
cı b'r c-c•,re !,"Örm~'E"im:7 ır. n ,...,. 
denler mmta ta'"'"" tc~tıdüfen b'r 
yolcu düı•e fevkaljde b:r ndam 
g"rmüş ,.'bi kon ın-nn~ İst"'rdik 

Bu t:ltlı ç:le benim :ç:n d .. h- '1:t
medi ama z te!l b"•me~·::l· de i••c
m"vorum But"•;n ~·rkct:n h :!l h's· 
•e 'arı 'em f.e "l-7n-:İ <lirc'"'ÖT'"v;i-., 
Esk'•i kad r yort·lr-ııycrum. Fakat 
yoı-ulıınm da ne çıl ~r • 

* ıf: * Ak!lam vcmc[:ini BeyorJunun bü-
y':t. h:r lo'{antn .. ındl\ vcd 01 'll . 

Yıwa, yavM kendi,., .. bir pl~n 
oroi\Tnm çizmc~e ba;lıvonım. Fa. 
kat bir kaç rün yeni htanbulu ta
nlM k Huo:nn. 

Yemekten ıonra otele dönüyor 
dum. 

Bir sirtara almak icin tütüne:; -
nün öniinde durdum. Benden evvel 
welen b :r rr:i'lteri rara bozd•ırma
ğa ç~1·•nrnrdu. 

- Oir Boğaziçi verir mie.iniz, do-

1/ alb Nasıl 
Çalışıyor? 

u Görebilir 
m·yiz? 

Dünkü gazetelerde: «insan vü 
cuclundalci canlı uzuvların çalış 
ınıı 'arı ainemn perdesi Üzer:nde 
görülecektir.» şeklinde bir ajana 
haberi vardı. 

Dr Jorj C?-nn tarafından keş· 
fedildiği bil<lırilcn bu harikulade 
ışıkls objektif hakkmda tanmmış 
rontkenc'lerimizle konuştuk. Hiç 
biri böyle bir filmin alınmasına 
imkan göremiyor Bilhassa Uni · 
versitede ronthen ordinaryüs pro
fesörü bulunan Bay De::avcr: 

- Ben bu bahsedilen İ§i ve dok
toru da b:liyorum diyor. Me~elede 
ya y:ınlıçhk vardır, yahut müba
lnfralıdrr Bize bu kadarcık bir biJ. 
gİ ile iddıa edilen §ekilde filmler 
yapıl:ıcağı inanını vermek imkan· 
ar..: dır. 

«Belki mevzuubahis olan bu şe
kil daha önce de bildiğİ\."tlİz ve ta
nıdığımız rontkcnle vücudun ayn 
ayrı kıaımlnrım filme almak şek
linden fazla bir §ey olamaz. Ve 
bunlar da o iıznnın veya o ku.mın 
şua knr;ıeında alacağı görünürlü
ğe veya göı-ünmemezliğe göre ha· 
rici ilaçlar verilerek mümkün ola
b:lir. 

«Yokııa böyle hepsini bir arada 
yapmak ... işte bunu zannedemiyo
rwn. Veyn ihtimal ki (bu zat ay· 
rı ayrı filmleri ekliyerek b:r umu
miyet vücuda getiriyor) diyebili · 
yonl'Jı ki, acabn filmcil'k sanatrn 
ela da buna iml:an var mıdır? .. Bu 
da ayrı bir mcıe1cdir. 

«Eller böyle bir §CY olursa hiç 
şüphe yok ki bu İcat ve ke§İf ront· 
ken İcııdındalı:i bulu§ kıymetinin 
ve doktorlukta yapacağı t e f h i s 
yardımcılığındaki ehemmiyetin 
l·at kat Üstünde olacaktır. Fakat. 
temenni cdeJ:m ki böyle bir imkan· 
ıuzlığn bir imken bulunsun.» 

~naf Bankasından sonr~ 
Hak Bankası 

Esnaf Bankasının kapatılma
sı üzerine halka ve esnafa kü
çük mikdarda ikraz~ıt yapabil -
me'< için belediye tarafından ye
ni bir (Halk Bankası) kurulma
sı düşünülmektedir. 

Bu bankanın projesi beledi -
yece hazırlanmıştır . 

aldanışa sebep olur. Memurlar iyi 
seç lmeli ve hizmette devamlı o'a 
rak knlmnlıdırlnr. Fena memur(,,rı 
sonrndan tcmizlemcğc ve teşkil~tı 
düzcltmcğe kalkmak bir hayal, b ir 
aldanıştır. Bu, mümlcün değilrlır 

d'yoruz. Fakat her hnldc şefin zı• 

kiı ve seciyesine k lmıı bir ittir.,, 

İeot-ilıb?r"tm l"i V"'l-ıı.,. h-h ... r 

-----------------------------------------------.... ---------=--..... -------.,.,_ ---

SÜMER SİNE AS• 
2 büyük film birden ırösterıyor 

KIRMIZI AGOf 
RAQUEL TORES ve DON AL VARDO tarafından t"n ısıl ediln 

emaalaız bir fılm ve ayrıca 

PRENS~::> ı N Ç LG NLı LARI 
lA Rtt: RFt l A).RT"RT PPFIFAN AR\1ANO Hf RN Rn 

tiugi.an ilk matınE.&nıc.en ıtn>ar~, . 

A 
2 Film birden: 

1 - l:ROALVAY GLCELERI 

CONSTA:'\CE CUMMINGS v,. RUSS COT.0:\1BU 
taralıudaıı gö·ülmerııış mulıt• Şt'lll lıır şahı::ser 

2-NANA 
E~llL ZOLA'• ırı nıeşhur es~rı Vf" ._NNA STEN'in 

h 

--c:.. ------------------------
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dutun şemr naiKı; tSugun matıneteraen ıtıoarer, 

iP m sın da 
Sinrmanın "" lıüyiik artistlerı CL.A.RK GABLE · WlLJ .IAM 

PAUWELL ve MYRNA LOY tarafından temsil ,.<lilen 

SON GÜNAHI 
\f,.tro Golılw' n • M ıyt~r'ın Frırnsııca fülü ~Ül.el tılmini \:emal 

t•ıkı~İrl.., r•Ö"'"" k '"' ""' ~~.. -ıll·ıcl~, ,,,.,ı t ı• 

ıııgtı ıı ıııiılt111eJ~ruı::ıı ı tı haı n 

AS ... 1 Sinemada 
Bü} tik fi 1 m lrr Sf'rİ~i rıden : 

A K 
çele ·i 

CLAHK Gı\ lıLE ve JEANNt 
Ht\HLUW ıaraiıııdau ve 

C E B I 
DELiKLER 

ıu~uıı 1 UK 

İki fi ııı hird ··n: 

t ·Caz tugannis 
\L JULSui\ MA) ~lı 

\ VOY S ,~Ji Sırıemacılı~ı 

2. 
uııııtıılrnaz şaht-,erı 

ir saati 
i~yonec 

Fransızca sfülu 
F'·~vk<ıl.; ı,, .,,. _,, ı ı ,. 01 .,,ı 

Kaldırtlacak talebe 
cemiyetleri 

JÜZTABAN ıle HASTWACAr 
ıaralıııdan kahkaha fılmi Sıı 

\'arrlrrde: 8,45 de hrr İ~ ... lTTla1• ve sir to"'1 :ı.m1k d~~ildir. 
Srr S"'·J....,..rı1'. rlü ... ,...,am eo-.s·rt- J 
rnr'.ı: v rı·;,.rn"'n'n h.,r .. k~t'~"'İ"e •ECE:> 

film uırdeıı 

Şehrimizde bazı ecnebi mek
teplerinde, birtakım talebe ce -
miyetleri görülmüştür. Bazı 

nekteplercle bu cc.miyetler yü -
zünden milliyet meseltsi orta -
ya çıkmıştır. Maarif idaresi bu 
meseleyi tetkik ediyor. Milli 
hislere Jayanan bu cemiyetler 
l·aldtrılacak, her metkepte, bü
tün talebenin iştirak edece~i 
tek bir c..emiyet kurulacaktır. 

(''1"""1 rıl..,c..,1.-: 7.,r .. rl"'r ue .. -e•· 
te ra""l rrr-1 '"'mir'~-r1r:-clir. Öy1e 
..,.amanl:tr 0lur ki irti' bar-t c:e'i 
1 ·1•rrı..,nd-n1n k"rrrı-l·t1 o'duıTu 

bir l'ıar,.'·eti de.Yi"tirir, du-·lıı

rur b1.c·'·a vere, ba .. 1-a "ekle 
ro':tu-ur. \.iinl~ü va"lıl-n h"r . 
k"'t <li'"'m"mn o c:ında'·i l·uvvet 
ve va.,. ' •ıct;.,e P""-e ne•i .. e ve-ir, 
11't V"'Zivetin rp'·li-ıi ve İs yÜ7Ü· 
nq İ"e rn i•ıi 'bil,.n merkez is
ti1·1, ..... ..,t ""'"'++'ir. 

d"n. 
Tüt:'nc"id n ö:ıcc o mü•tf'ri bA•ı· 

nı çcv"rdi Göz ~jzc t:clclik. 13u 
JY"zlcr pclc yabancı clcğ:lcli. B:rdcn 
b;rc : 

- Tur ... utl 
O'v bağırdı . 
I I"l "ız:ı:nd"l <"İvi r:·ui hı 'alıp lıa-

l ıın b • .... -i rlerhııl tar.ıdım 1 
- Orhan! 
Ve 1 UC"'' kucn<:a rrr.ltlilt. 
Bövl" y Jhrc:ı:ı b'r'lı'rini rrörnıi 

•ıcn <'l'n c··,.r nrl ne n·h rm te~rdiif 
'e <'l .. n bı•lu•m"l .. r•"ln b'r knr krr" 
<1"'1'1 ,..ı .... ,1 •ı•m /\J tn "L'urbı,.ını 
ı .,,_"' 'r--1 rdi Ecn de, b:z de Öy-

O p"r"•ını, h "'n cİ'"nr mı unut 
h1'· 

(' 
1l"ın ro1• b.,zul:n •'ltu 

O b ... · t..,rım .. ~n r·l ~r-ne•c b 
! i . ..,,.., t'T"'ll""C'f' 1 ''ll ~:'v·l .. rı r.•' m 
.., · 'lı l r!"'" ... l'I "' -"-·'~ r" t ç:z · 
~·1-.r '> '"rm'-•i. I':...-Yrr b iki o dn 
•,... .. • ·1 .. • "' ,..·"'Ilı~• b·,hr'rr u 

P.a1ı-:ıt, h:.• .., a konu .. ahi'me!< 
icin en ynltın b 'r paztıı.cıyn gir · 
lik. ilk kr.r•ıln·m~l~rda ;n•an ~!iki 
zamımın yeni gelin J?Üvcvferin-: b ?"n 
v•r. B'ra 01.,ra d'inyıının en ııı· 
'"'?İmi ma· ı·ı.ı rı ol cıılclannı dü -
ünmeden •öyl'v!'cc1•1eri bir cok 
eyleri ıövli emedC'n vutkunur. du· 
-urlnr B'z ele O,. t"nln bu buhran 
-1eV1'ir' ("re-=-• ·ı, Tı1• n"fe• •ürür'; 
bcycir! ri ı:rilıi biribirimize bakı§h· 

Yapı derhal durdurulacak 
Yılbaşından beri, yeni yapı -

hm binalarda, zehirli gazlardan 
korunmak için hususi yeraltı sı
ğınma yerleri de yapılmaktadır. 
Son günlerde bir kısım inşaat sa 
~ıiplerinin, sığmma mahzenleri 
yerine, istenen fenni şartları bu· 
lunınıyan bir bodrum katı yap· 
makla iktifa ettikleri anlaşıl -
mıştır. 13elediye bu gibi binalar· 
da inc;aatı derhal durduracaktır. 

t"ll7. snnıyeler oldu. Nihayet açıl . 
dılı. 

rhan beni geli miş, olgunla :nış 
'.wluyordu. Çenemi tutup ıallıya · 
ı-a.t: 

- Mnrdin havası ıanl\ yaramış. 
Kon~cn:"" cibi tap taze kalmı,sın. 

O:yordu. 
O ı..t~nbuldn belediye, nafıa fen 

h•yrller"nde bir z11man c-Z\l•l'tılct.l\n 
~onra yin~ nrkııt!a~lardan Muhtnr 
onu yanına almış Giriştiği biivük 
'ş'er 'c ona d• P"Y ayırmı, F•kat 
-:'md i l:rn-l' ba•ına çrlışıycrmus Ga 
latıııda s:ııur h nında yazıhımeıi 
varmı~ 

- D"mr.k rluhtnr d:ı memuri 
ve' • ... ıı c 1 · ı :.r ha - dcrl 'm . 

Erir hnvnda b:r koç yuvarlnlı 
ç=zd': 

- r 1uh' r. Onun ınaccra~ını i;:t. 
med":ı m" 'ı'ç 

- Hiç. B'r n ft kuyufarınC.:a "" 
'1itebTrd'k l:i ! 

- M"s1ur mü•e,.hhit Muht r A 
riften bahıcdiltli2':ni duymadın 
mı? 

- O Muhtar Arif b izim Muhtar 
mı? 

- O •it! ya .. 
Şimdi anlam•ştım. Aldığı bir 

kaç yol İnşaatı ile yükünü tuttuk · 
•an sonra büvük taahhütlere •İrİ· 
$en, ıirketl~r kuran sermaye ıahi· 
">i d"n b :r Ml•htıu Ariftf'!11 ga7:•t"" · 
ler bahseder dururlardı. Demek o 

• 

inşallah 
Belediye Mayıs başından iti

baren bütün yolların her gün su
lanmasmı emretmiştir. 

Muhtar Arif b iz 'm Sarı Mu:ıtnrdı. 
- Mektepten çd:tıiı za:nan na· 

ıa nı hcnd'si olmuıtu değil mi? 
- Ama bir yıl ıeçm~di. Çekil • 

di. Once ufok tefek yol yapısı alı· 
yordu. On b"'f, yirmi kilometrelik 
ıollzır .. Sonra b'r i'eri relenlerden 
'>'ri ile i• ycpmrf!a bnşl dı O za • 
un do,-rll'1:ın dofrruva müna!ta•a· 

'ua g:rc. i Surr..dnn Buradan der-
.. 1"' • llı tüyl endi. 
- /\'erini 
- 1 re b:;··I ~ !cem;kı~.,·1'1-

, rı'ır 7"trn ~.,,•ar •on • ... ,_ __ ........ _ ,. 
öyle o!Ju. G't ~·Jc \"ol, 

.... -, ' ... ,, .... ... ~-ı ,• . ' 
yapı m'i•e
et r ",> 
· I r .. ; 

t .... . ,......... r. ,..· .,.... . .. •• -""'· 

11 su "'~ı r 'ı.,ı o n.,t 1 ·•ı mi? 
- Y n( .... _. or.l ı m lı'·C'·· 

·'ln"'' ı... .ı ... ~'l·r v-.1 'I ., ' !i. 
ı::ın., cl:\'t:ı h~n"'İ b"r'.,· ı:;ı.. ı. 

"'\...... •••ı'" ... r , ... 1' l ..... ı ' .. ·i' i~ • 
~rdr rıY"tnn ,.,,......,...~~' "11 .. ·n. 

- Cravo.. 1uhtarı rr"rm•k iı.tc
,. 'r n'Prııvnr. 

Orhan biraz evvel havnda çizdi
"i kiih:k 51"lcill·ri tazeledi: 

- Nerede otunnıvordu kir Ada
,,ın "'" -·;,. .. ı •·ö••tii c::,ıinin en "Ü· 
ze) konaiı. Tarabyerun ~ r,üzel va• 
lısı rnl.!ndu. "''l"n'T,.ı. ;,..;T! P ~J • 
"'1' d "Tm"'"'' .. rn yarı11n1 ~uhtar ~ 
rif tutuyordu. 



---
25. ~ • 935 ======~~~~--:=====---========================T A N ==================:=::::::..::=============================== 5 

Belgrad Muhabirimizin Mektubu: 1 

Muhalif Liderlerin muhakemesi 

eG natas Girid'te 
, 

s a laşmışlar 
f.ti a 24 (Telefonla) _ Muhalif par.ti :iderlerin.i m'7ha.keme 

et c .t.! bu l n~n divanı harpte dün.~:. ıtt!h.aı:1 ~ahıtlerı ~ıı;ıı;n
n tir. hitlerd_n Girid wnumi valılıgı katıbı, ~sranın Gırıd de 
n -ıl b rl:.dığım ve umu"Ili valinin atlanın ~sayışı b.o~~mama~ı 
i(n Ve·-izc!o:a göndcr-(:i~i mektuba karş_ı ıs~an reısının aldıgı 
vrı i;e:i ve v:rdiği ccv~bı anlatmış ve fı!an ;ne.b~s Konduros 
ile e l:i Maliye Nazırı Moris'in isyanın reıslen. f.?ıb~ har~ket et
t "klcdni söylcmi~ tir. Bundan sonra dinlenen _Gırıdlı .şahıd Mey
rr.a:a' is Cirit,in isyanın tr.erkezi bulundugu1!'~, ısyancıla.rın 
ke 1C: il~rin~ karşı vaziyet a 'm::ıları ihtimal dah_ılınde .ol.an. kım
s ::lcrin bir lbt"sini hazırladıklarını ve fırka lıderl~nnın ı~y~
n n ha.,.·r·andıö-ın::lan h~berdar oldı:ık!arını, Gonatos ıle Sofulıs ın 
ikide birde Gi;ide gekr~k Venizelosla anla~tıklarını söy~emiş
tir. Bur.dan scnra Girid adnsı memurlarının ısyan harekctı hak
kında gönderdikleri raporJ ~r c.;rn?muştu:._. . . ... 

Papadoyamis, Venizelos t 1n ı~tır<!k ettıgı ıhtılalden haberdar 
oldu ~unu s:>yl;miş ve bu ihtilalin terekkül safhalarını a:ılatmış
tır. Emniyeti umumiye miidi:rü Zezas, ma~n~n}a~ı tc.crı~ eden 
çok mühim beyanaea bulunmuş ve Zezas ıhtıl::ılcı reıslerın her 
şe-·i müdri,.c oldukkr:m ve Papilrastasyu de1 ~_ıetiyl~ I;o!rnn~'de 
Vcn:zelos ile mi;zil~:ere etmiş 01dı..~kli:ırm1 soylemıştır. Daha 
di lene:e!t şahitler vardır. 

• e aksas 
Atina. 24 (Hususi) - Kat:merini gazetesi, Hür. fil:i.rliler p:ır

tisi lideri Mctakı:as'ın intih~bata Yunaniı:tana kr::ılı~etın tekrt:;.r 
ge!.i:ilmesi programile v~ hü.tumet p:ırtisine muhalıf olar:.k gı-
reccğini yazıyor. 

·en So i~a 

Toplanı 
Eelrrrad, 24 (Hmmsi muh::ıbir:m:z bildiriyor) - E"i~:re:-te E::ıl

kan k~n::eyi içt~m:ıı mayıı:ın onunda b::ı;;:ay:ıc::ı~t, on dördünde bi
tc.:e:~tir. 

Ayın on a:.tı::md~ da Ec:~radda küçük ant:ınt Dış i;:ler Bakan-
farı topl<.>ııac~l:tır. Curıc1on conra da Rom:ı konferancı vardır. 

Bü!~reş konseyinin, dünya dyacefne yeni l:ir veshc vermesi bek 
ler:en Roma konfcram:md~::ı evvele t:sadüfü, bu defald içti -
m:ıa büyük b"r e: cmmiyct ka=::ındnmal:tc.ôr. Eül~reş ve Eelgr::t
ta a:ıhr:acc:ı~ olan E:ılkan ::v!ctleri I,,.c:· a kod:::ran~ına l~cntl]~ -
r~ "'a·t mc~c·c·c ı· p·,.·rın .. 0 1 .., ..... • .. çı'·::ı"'a'·l-..rdrr E e (} • • - • - • ·:. •• ':i ...... ..... •• ~ ........ • - • 'i'· 

Atina, 24 (Telcfcr.ln) - ~eniz §.:;ilerinin muhakemesine 
bd.mat.::a 0 1an d'vanı harpte bütün ittih<!m ~ahitleri dinlenmiş 
v~ ş"m:li müdafaa şahitlerinin din1 enme:;ine ba~lanmı;tır. Eu 
g :.i 1 suç·uıar müdafaalarını y~pac:;klar<lır. 

Atina, 24 ('ı'elefonla) - Piyade l::ıym:ıkamı YC!çb'in riyase
tinde terki! edilen birinci dn;mi divnm harpte (Cümhuriyeti 
Ko. umJ) derr:e':lcrinin ikinci kafile!iinin muha~;:emesine b:ı~
hınmırtrr. (35) ki,.id::n ib:ıret okn suçlular hiyancti vataniye 
tertib~tını bilc"i'·l~ri hddc:, '"<l~:laır.ak ve asilrr1

-: ter;ri1:i m"'--i 
etmekle n:aznun:lurkr. 

- l 

i CJr 
• 
1 .. fi a ~ni 

Atina 24 (H· 1 ~:.ı~: m·•:1::ı'ı· .. ·miz bi1diriyor) - I.fahl:um gene
raller bdş ottızd::ı l:ur~unfandı'nr. Dün b3:la?o:1 yc:ıiz;Ic~ ve ta
raftark.rı muha::em:c:n:n, intihaptan evvel orf ı ı~arenın kaldırıl
ması için, sürat!e b:tirilm:si istc:-ımc!:tedir. - Fıkret 

- Ond:ın b llh:cdcrl:cn oturu • 
yordu, ynpıyordu, cliyonun, ı:ım:i 
)'np:ıuyor mu? 

Orhnn b:r cicarn ya!~tı, bana da 
uznttı : 

- içmem, dedim, nt:zıma alma • 
dım dnha f 

- Aıl:ohun, bnhtiyarun, alı~mıı 
az· z:m, lıÖtÜ §Cy, r1-1uht:ırdan lnf 
açı"dı, kcncl'm'zi unuttu!: yahu. Ne 
diyordum, ha l".1:.ıht:ır, so:ı zn:r..:-n· 
krda işi bo=uk, diye: Itır. Crtak el· 
dui)'u §

0 rl:e!l::rdcn iFı!n:n vnzivct-
1 .. -i kö ... 1 ... ·r.··. r'etta r.-uht .. r iç'n 
piyımıyn b"r çc:.C bı:-c~ v:ır, c!i or
br O :r:ı"l•·cr.br n::ı.::ıl cr:r, gid ... r, 
a::J:rn crm"Z b'rn::er . 

- Son n~ z::.ı:ı::.nd~:-:!:>eri cö:T.'lc 
d 'n? 

- - C'r \'~ !::!Lr d.:. :"::"ı b:ly~fü · •l r 
de b:ı.:ı:ı c!:ı b'r p"':r<;n ver"r:li. Elli 
b':l, o~u~ b"n ·:rı-F· i-l=r Scr"r:ı 
b -n t;c,-'i bn·r.:--ı çd··:--nen b .. ·lı:ı
)'ınc:ı ltız:lı r:-::.l"b-ı. nr:ı-n-ıd ı. B-n 
d .. ü::tüne dü·.mcd':r:ı, a'\:t;;.ı yu'tı-n 
1: ... l\V v"r ı ,:, ·r- ·t1 .. dı"ım da yoh. 
Co:cn t;Ün b:r münıılta:a v:ırdı. ~:r 
k:ı.ç ar.:atl:ı~ topl:ımp be~:ı.~_:~ ~ r· 
ftt "lı: iııtedilt. o toplııntı runu ıd ı il\ 

nmm. f.'luht r Arif f!rubundan 
b nh.,ctlildi. O r:ircrııe diye bazılıı.rı 
kcı,. ruvorl!.\rdı •• 

Dediler ki: 
- O nr"ık pivasada çalı~ cıılt 

h"'1-1e dC'fil. Br.rl·rl"'r garanti mek 
~lanm geri alını~lar , 

Demek cluyor ki, dcdikodulnr 
ynnlıt def"l. Ama c:ıun bu akibcti 
ni b::n ke~fctm'yor defrild~m. 

_ Nereden nhyordun. 
Orhanın p::ı.nneğı hııvada bu ııe~ 

fer zikzak hntlar çiz~i: .. .• .. 
B::ı.§ı ha~tn tavuk g.bı onune du~-

tü. 
Merı:ılı ediyordum. 
Hiç aırııı: ı olmadıcı halde ban:ı: 
_!"en d::li mbin? 
D ::di. 
Hııv:ro!le btl~ımı aa'ladmı: 
_ Yool:, ne mü..,aseb-:tl 
- [l'c ... vtc:ıı-r.cd'n mi? 
- I.:ıyır. 
_ Tcv '.•-eli bövh 1; .. rt .. l gibi 

•n"'s..'.1-•:ı...., k .. lm:ı.-:ı:~:ı-n a.,.iz"m. _ 
_ Peki r,r.?:\ bunıın konuştugu · 

m.u: b .. J1":b a':'.Jmsı ne? 
- J\l~.!:n•mı ~ md: nnl:ırııın. Muh 
r Ar:ci s~r.ı -o:su:ı. 
Onu bu h- le gct:rcn l<ndrndır a-

• · = ·m 1 .:ıdın! 
- Hıı, :;u me•clc ! Peki ama ka-

l n in::r..nıı. r,oculı: yct'•tirir, hayat 
"lr!:ada§ı olur. Nasıl diyeyim can 
•old ·ı clur,. 

- Bu öy'csi dcfil .. Sen lstanbul · 
dn olnydın h erkes ıibi görür, i§i· 
tir, anl:ırdın. Muhtar Arif b irdenbi 
re zenr;in oldu. O hırsla da fazla 
·imardı. O nun (Altın bar) da bir 
.. ec"'de iiç b:n lira yediğini ıözüm
le görd"m. 

- Ziyafet mi çekti 7 

Bulgaristana kaçan ve 
Atina divanı harbi tara
fından gıyaben idama 
mahkum edilen asi Yu-
nan generalı Kamenos 

Veniz:elos Pariste 

Gazetelere ileride 
beyanat verecek 

Pa. is - Soir gazetesi V cnize
lo_uu l arisc muvasalatı ha/.
k nda ~u malumatı veriyor: 

"V ... nizelo~u, Lyon :sta::;yonun 
d:ı ofr.u ı~yıü:.c s, ile reıikaGı ve 
tcr.:nk.rı knr~ıladı. Veni.:::e.c:., 
Italyada!:i iyi kabu!c!cn mcm
nu.1 ve Frarl!;ayı tcl.rnr günnck
le b.ıhtiyar cldu.:;,unu söy .cdi. 
V cnizclos~n Pc:r~s~e mi b:.laca
ğı, yc!.sa b::~: .. a bir ır.cmlc .• cLte 
mi ycr.c~ecc~i bc .... i clc_::ildir. Ve 
nizclos, mütebessim olar:ı:• vı:ı
rr~n..:an indi. An~:ı:•, yl.izUnde, 
b.i1 i:lt bir yo. gunlu_: un izLri gö 
r ü,1:.:yorJu. lner: .. en rdil:~smm 
l:o u.ı:ı de). rmyordu. P.e:i~•~sı i
ki g~~n evvel Parise gc'lmi~ti. 
V c. iz ... los, \ a~cn~2.n ç:!~::r ç:~
maz to. unlar nm l:ol.arı cı • .:~ı -
na atıldı. 

V enizc:c:;:ı do.::ru gittik. Terk 
-Yun~ 1 ank:rra:mm fcrd::.s:n -
ela b~:i, l{yfisya mali::une::inde 
sevimli ve lutui!t::r bir z:.ırette 
l:abul e!.mi.ı olduf:unu 1.atırlat -
tı:•. D~di ki 

- "Frnn5::da bulunm'lkla bah 
tiy::.rrm. Bnzı nc!~taları tenvir 
ve tnshih icin matbuata beya · 
n::ıtta bulun~cağım. Fa:~at. iıeri
dc, ileride .. ,, 

Şe:vro!e fabrt 'a
sınca grev yapi~dı 

Toledo, (Amerika), 24. A.A. 
- Ş~vrolc fabrikalarında çnlı
,..:ın 23'.0 r.mele, scnclik--:.ya c'a 
hil i~cilerin yerine mü llr'"ır.,n 
t~yin olunmak ma!;:sadiyle grev 
iJ"n ctmirlerdir. Şir!~et, işarı a
hire de :in. imal"'t1ı~nelerini ka 
o:ıtmı:;tır. Bu iht'lfıfm b:-~1~o 
f.,b .. il~alara da s'raycti muhte 
mc1dir. 

- Yalmz z'ynfct mi .. Barın ne 
kod"r nr~i·ti vnrrn çnhıcıl:ıra varın 
cı··:ı k:ıdar c'J" ~er, yüzer !::n!ışi§ ver
di. 

- Her hnlde ı;ok lı::~znnç yap
tıfrı b'r i in keyfi olncn'd 

- n:ryorum. Tünel ifi idi. Ben 
~ ç h~mıştım Fnknt in~ n yüz b'n 

··-.. ı • .,_., __ ,_,,, n· •. ,. b·· ı·~-fl"!r ho-

vnrda.lılt cc1cr mi?.. Haydi bunu 
.:ı Q .. ' w-.:cı.ın. 

- f'lt ' n ne yııp~ı? 
- l3:ı•·cb!Ii l ... :ıclı. lnrtlnn b:rini 
':ti, c.JJı • 
- < .. r. 
-- r .. - ,,. 
- ,.. """' r·'·@l". 

- T1e çı' tı-ı "OT>r,, rı,.).,.,·' ·'ı , .. ,._ 

Amerika da 

er" 
aziy 

Vaşington, 24 (A.A.) - Kon 
,ı·e, malıye encümeni bahri büt
çesının tetkikini bitirm~ştır. 
Bütçe 4 70 milyon dolardır. Bah
riye mevcudu 88 binden 102.676 
kişiye çıkarılmaktadır. Bunun 
8176 sı sub:ıydır. Bütçede 556 
yeni tayyare yapılması derpiş o
lunmaktadır ki, bunun 282 si P.s 
ki tayyareleri değiştirmek için -
dir. Bütçede keza 24 yeni harp 
gemisinin tezgaha konulması 
da deriş pediliyor . 

Maliye e-ıcümeni gelecek de -
niz konfer. nsmm toplantısına 
kadar hf\:umetin gemi in~asma 
başlamaması ihtimalini ileri sü
rerek masraflar fo::>Jını 15 mil -
yon azaltmıştır. Komisyonun bu 
mütalaası tahdit prensibinin de 
vaı:ı edeceği ve gelecek konfe . 
ransta bir ; ıaşma elde edilece
ği hususun Amcrikanm iti -
m~ 'ı olduğuna b:r delil suretin 
de tefsir cdi1mcktedir. 

Amcri1•a deniz harck~tı reisi 
am"r::ıl St~ndlcy, kcmisyonda 
verd' ö-i iza1~J.tta dem'ı::tir ki: 

''A°i'.nerika bahr:yesi bugünkü 
vaziycfnde b'r tecavüz harbı 
yailttC31• v~-:iyette drğilse de A
m"r·1·a r~h;11erinc1 c her hanrrı 
bir t:ıarru:-u t~rd edecek kudret
te l'r. Amc ··::a bahr:yesi mua 
h "'!dc1 cr:n m" ~""de ett' <?,i seviye 
,.e '·;ın' • -ı t-ıl:cl"rde d"ö-er her 
'1n ·,.., b"r c1 ,,..tin filosu l~uvve -
fn•'e cl:tc"'' f!r. 
T~yy"rccT-e p; l""'ce, v~z·vc 

timiz C"01i: cvicl"r. tn-;i tercd .. n 
,....c ivC"n rr. hı"'T" bı1 r·yec-i l-u
rrih flr-'1. h'r b'r lrwa kuvvetine 
rı.,l"l: de~., ··r. i ... leri bilivorum. 
in~l;z t:ı"v~re rrrmi"eri irt' d"'i
clir. Or~ ,a b"7"m b1·n-1"n on re
rc cvv 1 ...... ,.,n,1ş ("11 1u:-umuz bir 
t"'' .rm ~"'"l"'r y~r-ı'ıycr. 

!. nrr"' .,,... ord•1:ıu 

"~~·nrton, 24.A.A.- F.:lr
b ... e · c,..,.a ef in b'r t b i~ ne 
r;:>c, 18 ile 35 yn-:l:ın ara~mdaki 
c ~r... T"1 ::T''1 a t-n:ı. ça -ırr1m-sı 

1 t m t1 " ':ı l::ı-1 ya~~ı:trr. 
!'"tJ .• ,,. .. c o- 1 •1 mı';: 1:1rrro1 118 
bin 7 .. O ne" n 1 

.... n 165 bin ne -
Lrc vii'· ~·cm ..... ine m:.i ·a""c"e 
c•n ':t" l'r. Tem nu7 c::ı-ın1rra

rı b'l mii"""""'C1"''1in t~f·i't s"ha 
•-r~:ı p;-::r; rn,.,.; h•ı,.Ps ncla ilk a
ômı tcr'-"1 t-•1rc.-'·tir. 

Ludendorf 
Mara~al o:rna~< 
~sten,:;or 

Bcrlin, 2 .A.A. - H"',I"b"ye 
na~ırı Gcı.craı ..1.1'on Bkmue ... g 
1..-rn:ıncla:1 ke d s"ne te".li- clu
n:ın marc allık m:a mı rc.d ... c..:cn 
Ge cr"l Lu<1e d ı ·f: 

" Bir ·n n ı Ilar ş 11 ğa n-s
boluııur, fa' at b yü - k .. un:ınC:an 
<lo-'°r, .. c' mi,.t"r. 

D:ızı a::-'·eri m !-ı .. fil, Gcnerd 
Lt. lc:ıdorf'un b l re 'din1cn col< 
inci ... ınişlerre de t ~cssUrlerini 
r,i "lcmirlcrd · r. 

Lt: de-dl")rf. vc-r· iş ol 'uğu 
yul:::ırıki cevrbı, kü ·ü'· b'r mec
mtı.,rla b0 ""~t rcş cy·~m'c;t"r. 

mc!c. 
- Oyl va, b:.ç yıl oiclu hem de 1 
- Güzel ,mi? 
- n .. n mı·ı~ındnn pek ho:lan 

m"'Ull. Bu altın ll'lÇlı, m'\vİ gözl:.i, 
boylu, bo lu bir •ey. Vücudu l:u
mr uz. B'r çok Ru· k d:n1 r.rı ~ibı 
etli, c nlı, n·y:nme:oini ynkı~hrır, 
b:,0 lırıç c'il bTr. Can çekici bir scy. 
Fr.kat hnn ıorars n yine biitiin 
Rus 1•"1·1 nl n ı;ibi ruhsuz. Renk, et 
ve 1 ~ i'<. 

- Peki Muhtarın yıl:ılmn•ına bu 
luıclın n-den ııebep oluyor? 

· .. '"'· · ı-····-~· .. J ... ·-..ı .. n. Val-tile 
ı:>c•,..,..\..,,.,. •, ""'l"'n h~oıt.~n ordu'"u 
~cnc:-al!cı :nC:~n biririn harısı im:s 

- Bu 1- dın b"rda iken bir çok 
ZC:.1':'

0

nlere rnıın dcd"rtni~. Bunu 
tnbii görmek lô.zım. Çıı.lı~tığı yere 
l:nr!I• vn"':'f~·;. F .. k:ı~ cv'cnrl"ktcn 
•onrn ev l:rdmı olo.cnlt de-·ı mi? 
Ne ccz"r, ~fo lh:.r doi:ru"'u eli nçılı 
b:r ac!nmdır. Hn iç"nc birnz r-önüJ 
vuflrnlı :ı da 1 r rı!lınca artılı ( A' tın 
b"r) ın c• ci nrt'•ti 7.•vnnn..Jl\n çık 
tı. Bir l•crc Üz r"ndcn bar kolrn~u 
.. jıs'n, birnz da VI\ uı unutulsun di. 
v~ Üç "''lı1< b'r Avrupı\ seyah:?ıti vap 
hlnr. Bütün Avrupııyı hvf'!çe, Nor· 
vcçc lrndnr P:czcl :1er. Muhtl\rın bir 
'<nç hırtını burl\lo.rdan aldım Dö • 
,üp geldiklı-ri 7.r.man l<l\dın artık 
'lünv yı bntkn türlü görmeğe baı • 
lnr-ıı tı. 

J.ı~ı uı..t..1n ınec ıoindc nza im:ş, 
"'r:c'r el p bur:ıv:ı gcl'nce kims" 
ı··-·-.,. n--..... ·-1·1 ..... ., e•· .. -· • .., 1,.. •• 

_., c•·· ..... ~-' .. ~" n''1 .. v""t (/\lt'n 
•, ... _, .... ' ·- .. ' -- :.,_..:411.. nr1t.~a ıözr!e 

ıcrviıJc de~il de ıalonlann ııüs
llryetc proğramlnrı · 

-n h zırl:ınması iderinde ÇL'. lıııı -
--. ... _ -- ' · ' .,_ ·.,.,...r!.- /. t,,, t 

böyle ft!i!-1,.nce yerl-rine !!ılı 111k gi 
den arhadaşlardan İ§ittim. Parayı 
bol verip şamnnnyayı çok aç
tTJ"Jnca maııadn gelip oturuyor, danı 
ed"yo,.....,•1s. 

- Muhtar Arif bunu aldı do • 

O z,.rnl'!n,. 1"1!~,.r l\"P.rtrnanrfa o· 
tunıvo•lnrdt. ş:sı:tt .. eslci generaller· 
.ıe"'I '-ir·.,j., hü• ük ko-fti!·nn f"C~tİ· 
ler. Bir daire kuru!du ki, ııonnn. An 

d y 0 1 U n d a (Ekspresten) 

(Bclgr .. d • Bükreş, hususi muha
birimız yazıyor ) 

Beni seliimetlemeğe Sirkeciye 
gelen dostlardan ayrı.alı yirmı daki
ka oluyor. Boyuna Isı:nnbuldan u
zak.a~ıyoruz. Şehrin dış şeklini de
niz kenarlarında be,li eden ış klan 
da biraz sonra" göremez olacağım ... 
Denizsiz memleketlere doğru 'idiyo-
rum ... 

Istt1nbt ldan çıkalı biı gece geçti. 
Ekspres hiç durmadan bütün gece 
yol aldığı halde Belgradın daha çok 
uzağ nd:ıyız. Vagonun penceresinden 
gfüıeşin doğu!luna bak-yorum. Sa.'lt 
pek erken, yataklı koridorunun kö§e· 
s'nde gece nöbetçisi vazifesini benill 
gUndü·l:ülere devretmemiş ... 

Uykusuzum, fakat uyku tutmuyor. 
Bu snatte kimseyi rahatsız etmemek 
için gezinemıyordum da... ln:ı.l.n 
memleketinden ayrıl rken karada bu 
katlar çabuk giden vasıta:ara binme· 
meli. Arkada bırak kın yolun uzun
luğu pek duyuluyor ... 

Türk topral:larile Bulgar hududu 
arasına uzanmış Yunan koridorunu 
ge~t"lc. Bulcar hududuna gir;yoruz. 

Kirc~le beyaza bo) nnmış kazıklar
la çcvr"li kiiçük bir tepenin üstilnde. 
kaputunun y:ıl:ası kJlkık bir Bul,ar 
hudut nöbetçisi dolaşıyor. 

Sivilengrad'da biraz duracakmı

lı:ti a eden general Zlatcf kabıne
sınin yerine yen sinin getirilip geti
rilmediğini öO:renmck iizere vagon
d:ı.1 fırladım. Burada yeni k:?b"nen:n 
kime verildiğinden haber yok. Sordu
ğu:n ada'11: 

- Sofynya do~ru gidiyorsunuz, 
b: .. ,l-n evvel ö~renirsiniz, d:di. 

Oğl'" olm•or So'v"ya yaklcıı·vo-
ruz. 1r "'nbulla Belg .. ad arasınd-ki 
m·•:ıf .. nh v::ır:~ma vaklaştık. Etraf
ta Sl ~"\n t""\Cr yok. iki sut t"VVC] sa

ğrmrzd"n ak n çamurlu dere b'Je kay 

boldu. Hele bizim deniz, çok arkada 
kaldı. Tren yoiunun ıki tarafında sü
rülmü~ arazi uzayıp gidiyor. Bulı,:ar 
köylüıı.i tarlada karılarile çalışıyor. 
U atleri bagları pek düzı:ün değil.. 
Ekserisi yamalı abalarla, ayaklarında 
eski çarıklarla dola~ıyorlar. Çiftleri· 
ni tahta sapana sürüyorlar p;rinin 
yüzil gülmüyor ; düm d ü r 
mfioosı olmıyan gözlerle A"" •• 
ninin geçişine bakıyorlar ... 

Biz lstanbuldan çıkarken, Balkan• 
larda kar olduğunu söylemit:;lerdi. 
Ne aofuk var, ne de en yüksek tepe
lerde kar var ... 

Yemekli vagonda fransızca konu
şan iki kişinin sözlerinden kaptım; 
yeni Bulgar kabinesinin te~kilinc M. 
Andrea Toı:f'i memur etmi~ler. 
Baıvek'l henüz çalışma 31'kadaflannı 
tamamile ıeçmemiş. 

Sofyadayız. Alel~de bir ıar, ıu 
Sofya ı:arı ... 

Benim olduğum vagona yathca 
fakat pek ıüslü bir kadın bindi. Ken
diaini ~ara ıetire ondan biru ~eç .. 
kin erkekle dıkiblarca öpil§erek ve
da ettiler. Tren hareket ederken, er
kek batırıyordu: 

- Ayın sonuna Pariıteyim. Uzill· 
me sa km canım! .• 

Kadın hUncür hilncür ıöz yaıtan 
ara91nda: 

- Şu on ıünU nasrl geçirecefim 
b:r cehennem 1 diye cevap veriyor ... 
Ne me ut blr çift!. 

Ayni kadrnı, yarım eaatte ahbap 
oluverdiği genç birisile kahkahalar 
atarak şakalaşııken gördüğüm zaman 
kendi kendime, her halde kocasına 
b:ağırd·ğı cehennemin böyle oldufu
nu sanıyor. dedim. Yahut, treni cöz 
vaşile durduramıya~tını anladı da 
~azgeçti. Sofyadald koc.a kim bilir 
ne mesuttur, Jimdi... 

Eşref ŞEFiK 

• 
1 lgar Başvekili 

sını Anlatıyor 
Bulgarla r, komşulariyle müna
sebetlerini düzeltmek istiyor 
Sofya, 24. A.A. - Br:.ş-J ekil 

To~ef, beraberinde dış işler bQ
kanı olduğu halde, Bulgar mat
buatı ve ecnebi gazeteler mü
messilleri huzurunda bir söylev 
ynpmış ve demiştir ki : 

" Yeni hü!tumetin vazifeleri, 
Kral tarafından neşrolunan be
yann:ımede sarahatle gösterıldi 
ği gibi, dahilde ve hariçde ba-
rışı muhafazadan ibarettir. Bul
g~ristan gibi küçük bir memle
,ret, h--rb esna..,ında aldığı yara
ları tedavi eylemek için şüphe 
yoı< ki, her şeyden evel intiza
n"'a ve sfü·un muhtacıchr. Be 
nim ve adliye nazırının müşte
rc1·cn h~zırhvaca~ımız yeni teş 
kil~ tı c::;asiye kanunu,hcm Bu!-

garların ananelerini, hem de bu
günün siyasal ve ökonomik ihti
yaçlarını gözönünde tutacaktır. 

Ördunun 19 Mayısta ba§ladı
ğı ıslahat programına devam e
dilecektir.,. 
Başvekil Andre Toşef,dı~ ıiya

sndan bahsederken aıluslar 
kurumuna Bulgaristanın merbu 
tiyetini işaret ettikten sonra, 
Bulgaristamn ccrek Balkanlar
da ve gerek A vnıpada daima 
bir aulh amili olarak kalacağmI 
kaydetmiştir. 

Yeni Bulgar hükftmeti, bütün 
ecnebi hükumetlerle ve bilhassa 
komşulariyle harsi ve ökonomik 
miinasebetlerini kuvvetlendir -
mek azmindedir. 

o a Garında Görüşmeler 
Sofya, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Cencvreden 

dönen Dış işler Bakanı bugün 6,45 de ekspresle Sof yaya vardı. 
Tev:ik Rü tü Aras trenin garda kaldığı 20 dakika içinde Bulgar 
Ea ·ba' a·u Toşef Dış işler Bakanı ile görüştü. Bu mülakatta iki 
Dış i'jler Ea1·am Batalof ta bulundu. 

e:t..~ c·lci prensler de böyle ya§ıyabi
lirle d', 

G"•zel Nadya nrtık lstanbı.l mo. 
d • lüka ve cüzcllik kraliçesi olmuf 
tu. 

- Adı Nndya mı ? 
- Evet, herkes ona güzel Nad-

ya, diyor. 
- Her h ide gü:zel olacak ki 

iiyor'ar. ' 
-;- T~~ii .cüzel, .folı:at dedim ya, 

en m ç n ıdenl hır tip deiil. 
. - Muhtar da yaıamnsını bilen 
r n~.n1:.1dı~. Z:ıtcn m"'ktepte ik~r 

"''l - ... .,. ·' .. ·-'-1"" ... ''~ ;,.1: d,..;;.:ı ,....:--
- lvi h'r ll:J .. nin çocuiudur. Ba-

1' .,..,,_ .... ___ , ,n .. ·1.: ı.·~--·~ı, ci'·r~· 

vıırdı. M htara kaldı. F kat o çifti"{< - .. , ,.. 
der m ·? Son znrnnnlr.rda kür,ük İt· 
lcri b''c nlmnz ol nuştu. Em"rıı-an 
- B"bck Mfnlt rıh ımı için eksilt
me ilan P-d'lmi ti Biz Muhtar Arif 
te g:recck diye telaş edivorduk. 
Hnbcr gönd,..rmiş, merak etmesin • 
ler, yüz bin liradnn aşağı işleri on· 
lara b•rnkıvonım, demif, 

- Ynm n adam ol"nuf. 
- Ne divoraun .. Fakat ded:m va 

~on zamanl rda iıl•ri çok bozuldu. 
Sen pek meırrul olduium vok ama 
-·-..... ,:ı. ,:ı .. ,:ı:1,."n11··· "Ju.,~r . 

Orhan bir cigara dııha yakb: 
- Falcnt ne d rsin, kansı hiç İıı · 

:fini bozmıvor Dün ııabah erken 
ynynn yazıhaneye iniyordum. Bak-

t~m o meıhur otuz iki bin liralık °" 
tomob ili ile Tokatliyanm önünde .. 
';rıJ'J..- h -.. ~e-..lt-r ı•mıırlrvorJu. 

- Şiılide nende otanıyor dedin? 
- E'tki ~arallerden Halidin ko-

nağı vardır. Osman lteyi seçince. 
latanbulu o ıııaaar unuunuıwn ki, 

· r • ·· • ' · · .. • -r l" ..... ..., ı,,,,...,,..n.. 
- Gitmek mi iıtivortun? 
- U(ranm bir ıiin ltelki. 
- . ,, ......... ._, ---· .... _adqlan-
l:ar·ı muamelesi pek deiipne .. 

·. Hele aenia ele itin yolunda ol • 
:"Unu Öf; nine daha çok aeTi " 

r • 
111 ... .ı ... ?\., 
... _,._ -- _-, ... _..,,.~ .,1.,..far 

fnk!r ve geri kalan eıki arkada.~la .. 
rilc pek yüz yüze selmek i.temez• 
ler. 

GüHiim: 
- Niçin '1 
- K.mbilir, belki bir yardım f.., 

tenmek, yahut fena günleri hatırla .. 
.. , .. 1. '<nr1nı•ı, 1..ff!., l,,. ldfl' !yi, ıt"Ü:r.el 

·~~ler9 alıtanJar fena n çirkine 
u,man "'I rlar. Bu biraz tabiat me 
.. Jeıi raliba. 

r.ece varıaı olmuıtu. 
nr'hanl" ..... ~,.,, 1'··ndan J.;ra:r. da 

ha çene c::aldık. () on nhlanberi 
evli olduiunu, bir ~ocuiunu üç ya· 
'ındrı iken kaybettiiini, aekiz yaftD 
~" hir kızının m•ktebe Kittiğini ao
lattı. ~ 

[Arkası nr] 
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"MEIN KAMPF,, 

<AVGAM 
rnu ESERDE iLERi 
SuR.ÜLEll DüŞUllCE 
V~ DUYGULAP..1.JA HIÇ 
BlR DAGlll1IZ YO:: • 
TUR. BU TEFRIKAYI 
B V TÜN DUilYADA DE
DlliODU UYANDIR • 
MIŞ SlYASI BIR VESJ. 
ICA OLAR/.. . ;. N EŞflC. 
DIYORUZ.l 

Hitler'e i: ini bm:ıl:ıp g:tm~d
ni, yok:::a iske:cnin ü_tünden a
şağıya yuvarlıy~cnkl:rmı !Öy
liyerok, tehdit ettiler. Bu tec
rübeden ve daha buna benze::-fo 
rindn o da sosyalistlere k<:lrşı 
nasıl muamele yapmak lazı:m 
geldiğini daha çek er-
kenden öğrenmiş o!du 
ve her yerde parla!~ netice
Hitler, hali: kütlesinin ruhunu, 
ler veren şiddeti sonrad:ın nasıl 
tatbik ettiğini de hep biliriz. 
Hitler, halk küt'esinin ruhunu, 
kuvvete meftun bir kadın ruhu
na benzetir. Onun fikrince lır 
kadın, yumruğunun altında bo
yun eğeceği bir erkeği, tahak -
kürn edeceği zayıf bir erkeğe 
daima tercih eder: "Demek k; 
sosyalistlerin bu ş:dclct:ne karst 
müsavi bir şiddetle mukabele 
etmek gerel:ti. Mar~~s:~tıer~n a
tölyede, fabrikada, toplantı ver-
lerinde, halk nüm:ıyişlerinde 
tatbik ettikleri tetlıişe kn:şı 
koymak için bir çare vardı: Ay
ni suretle tethis.,, 

Hitler, ihtilaİci :Marksi!:t :;en
dikasmın be:eriycti na:::;ıl müthiş 
bir tehlfüe ile tehdit ettiğir.i an 
faymca, bütün sendika teşida -
tını ve tatbik etmek istediği 
umdcyi tetkik etmeyi kurdu. 
Viyanad:ı amele f;endika5ı hak
kında edindiği fikir gayet basit
tir: Bu sendil:a bir tazyik vası
ta::ıdır. Şiarı da şudur: "Ya biz
den ol, ya kafam kırarım.,, 

Mark:;izme gelince, Bitler 
der ki: "Fırkanın re51Tli edebi -
yatında :Marksizmin özünü ara
mak, beyhude v:ıldt kaybetmek 
demektir. lktrs<ldi meselelere 
karsı iddialan batıldır. En ha -
yağı şarlatanlara yakışır bir 1i -
sanla kendini izaha calısır. Bu -
nun için müracaat ettiği usuller 
de beni ifrcndirm:~tir. Bu ustll 
müphem ve hatta anlaçılmıyan 
kelimelerden, iddialı olduğu ka
dar manasız cümlelerden mü -
rekkep çirkin bir yığındır. Ne 
yazık ki halkımızın d:ı bir kıs -
mı en az anladığı ş~yi d~:1a 
derin ve daha yerimle ~anır.,, 

O zaman H it:er kendi kendi
ne soruyor: O halde bu zehiri 
ortaya yaymal:ta kimlerin men
faati vnr? Kazarur~a, galibiyeti 
be~eriyet için ölüm cddedilebi -
lecek böyle bir kin ve hodpe -
restlik medeğini hanei adamlar 
methü sena ederler? Hitler, ni -
hayet bu yüre!t üzücü suallerin 
de kendi düşünü~üne göre ce -
vabını b":.{muştur: Bu işte en 
büyük s•.çlulnr Yahudilerdir. 
Der ki: "Yahudiliğin ne olduğu
nu bilmek insana muammanın 

anahtarını verir. Netice itibari
le de sosyalist partisinin ne g:z
li ve hakiki maksatlar güttüğü -
nü gösterir. Yahudi milletini 
tanıyanlar için maske kalkar, bu 
fırkanın hakiki gayeyi örten 
sahte fikirleri dağılır. Sanki bir 
sis çekilip gidiyormuş gibi. Ce
miyetin kötü taraflarım anlatan 
hitabet cüm!eleri artık zihinleri 
karartmaz, !':Iarksizmin hakiki 
çehre::;i ve iğrenç istihzası mey
dana çıkar.,, 

Viyanaya ge!meden evvel 
Hitler'in ne Yahudiler, ne d: 
Antisemitizm hakkında bir bil
diği yoktu. Val:ıa Linz'de bir 
ka~ Yahudi görmü~tü. Dış kılık
ları ile Avrupalıya benzeyen ya
hudiler ... Fakat bunlara kar~ı 
da içinde daha o zamandan be -
lirsiz bir soğukluk duymu~tu. 
İlle önce bunları din· 
teri başka Almanlar zan-
netmi ~ti. Viyana'ya gelince 
de, nüfusu bu şehirde iki yüz 
bin kadar tutan Yahudilerde 
kendi ırkına karşı bir düşman -
1ık sezmemişti. Bilakis, Y ahudı 
aleyhtarı gazetelerin, medeni 
büyük bir millete yakışmıyacak 

H it 1 erin yazdı~ı kltab 

bir dilde, o zr.m:ınki zannına gö
re, her hangi bir din ve itikada 
hücumlarını hakı:ız buluyor ve 
bundan ho~Ianmıyordu. Bol ha
berleri olan, tenkit ve mlinaka
~:ı~armda daima ölçülü hareket 
eden, bütün dünyaca tanınmış 
Neue Frcie Pres~e, ycı.hut V./ie· 
r.er Tagbfatt gibi gazete!eri 
tercih ediyordu. Yalnız bu ga -
::ctelcrde:ı bir şikayeti var<lı: 
ihtiyar Imr>arator François Jo
~cp!1'i g01:Jere çıkarırlar, ha:b:ı
l:i icinden o l:~dar derin bir tak
d:r ~beslediği hakil:i Alınan lm
para toru ikinci Vilhelm'e karşı, 
hiç de yerinde olmayan bir va -
ziyet alırlardı. Gerçi bu gazete -
lcr !:Özle Almanya ile birleşme
yi iltizam etmiyor değillerdi, Al 
m:ınya'nın dahili işlerine karış -
maz görünüyorlardı. Fakat e~er 
Avusturya imparatorunun da 
i::ımi karışan mUessif bir hadise 
olursa, hemen dillerini uzatıyor
lar ve yaraya dokunuyorlardı. 

Hitler'in büyük Viyana gaze
telerinden başka bir şikayeti de 
şu idi: Bu gazeteler Fransaya 
karşı açık bir muhabbet göste -
riyorlardı. Fransız kültüründen 
zevk alıyorlar, Paris modaları· 
ru seve seve yayıyorlar, Fran -
sız sanat ve edebiyatını göklere 
çıkarıyorlardı. Yabancı bir me -
deniyetin sathi ve gürültücü şa
şaasını sağlam Alman faziletle -
rine tercih etmekteki bu acına
cak rcıaf, Hitler için o kadar ta
hammill edilmez bir şeydi ki, 
Viyana'run yüksek sınıfında çok 
revaç bulan bu neviden gazete
leri kerhen okumağa mecbur 
kalıyordu. Bu noktadan Hristi
yan sosyalistlerin orgaru olan 
Volksblatt'ı daha beğeniyordu. 
Hiç olmaz!:a bu gazete o kadar 
kendisini Fra.m::rz sevdasına kap 
tırmış değildi. Fakat bunun da 
Yahudi aleyhtarlığını hoı gör -
müyordu. Hitler Viyanaya gel
diği zoman Hrristiyan Sosyalist 
p:ırtisinin, yılfarca Viyana vali
lifrini yar.mrş o!an şefi Car! Lu
egcr'i tuttukları yolda pek ileri 
bulr.:ıamıştı. Fakat sonradan 
fikri deği~miştir. Kitabında der 
ki: "Hiç bir Alman valisi hiç 
bir .ıaman onun kadar canlı ve 
kanlı olmamıştır.,, 

[Arka11ı varl 

Zeyneb H. mirası 
Univensite Mısırdaki miras 

me~clesini neticelendirerek Zey
nep sultan vakfından ol:ın vari -
dat membalarını ele geçirm~~e 
karar vermi;}tir. Universite id.:ı
re heyeti Mısıra hukukçulardan 
müre!~kep bir heyet göndererek 
I:tanbul üniversitesinin hakkı 
o!an parafo.nnda kurtanlınasına 
çalışacaktır. Universite bu va • 
kıf tan bir bu!'.;uk milyon lira ka
dar biı para istemektedir. 

Şimdi .fen ve edebiyat fakiil
telerinin işgal ettiği b.:Ua da, bu 
vakıftan kalmadır. 

Doktorasız Doc;entler 
U niversi te doçentlerinden 

doktora imtihanlam.ı vermemış 
olanlar, bu yaz tatilinde, Avru -
paya, evvelce tahsil ettikleri U -
niversitelere giderek imtihanla -
nru vereceklerdir. Doktora im -
tihanlannda muvaffak olama -
yanlar fakültelerindeki vazifele
rinden çıkarılarak orta tedrisat 
muallimliğine tayin edilecekler 
<lir. 

Universitede (!JO) kadar do -
cent vrırdır. Bunların dörtte biri 
henüz doktora imtihanlarını ver 
memişlerd:r. 

Bu yd yapdacak at yar1,. 
lartnın programı 

Yan~ ve ıslah encümeni, bu 
yıl yapılacak at yanşlarma ait 
talimatnameyi dün vilayet bay -
tar müdürlüğüne göndermiştir. 
Y anş!ara, temmuzun 26 smda 
Veliefendi kcşu yerinde ba~la
nacaktır. 2, 9, 16, 23, 30 ağus -
tosta altı yanş yapılacaktır. Ka
zananlara dağıtılacak ınükilat 
mikdan 10,642 liradır. 

Kadınlar kongresi 
Dün bitirildi Gürbüz Çocuk Müsabakası Yapıldı 

raı 

Köngrede kUc;Uk bir hadise 
ve bir istifa oldu 

Meme, mama, oyun çocuklan arasındaki müsabakada 
b i r i n c i 1 e r. ,ı k i n c i 1 e r, ü ç ü n c ü 1 e r 

Arsıulusal Kadınlar Birliği 
dün sabah son toplantısını yap
mış, ve s:ı:ıt 14 de dağılmıştır. 
Sab:ıhleyin toplantı açılınca ar· 
sıulusal kadınlar birliği a::a ya
sasmda y.:pdacak tadilat mese
lesi görüşülmüş, k.:bul edilmiş
tir. Bundan başka kölelijin il -
g::ı.sı ve bugün d:!vlct halinde 
b:ılunmıyan Ukr;::.nya kadınları 
namına kongreye gönderilmiş 
olan murahhz.skr meselesi ko -
nu1ulmuştur. 

Bu meselenin esası şt:dur: 
u::ranyıı kadın cemiyeti 1923 
te te:e!d~ül etmiş ve arsıulusal 
birliğe girmiljtir. Fa~tat bugün 
Ukranya n~mın<la bir hükumet 
olmadığı g"ibi Ukrnnya:ım bir. 
kımıı Lehistanda, bir kısmı Sav 
yet Rusya hududları içinde bu
lunmaktadır. Leh murahhasla -
rı müstakil bir milleti temGil et
m:yen Ul:ranya m·!rahhas·an
nm, Lehistanda oturnn bir ekal
liyeti temsil ettiklerini ve bu i
tibarla Leh heyeti murahha::a -

Cocuk bayramının dün ikinci 
gü~ü idi. Dün de hemen bütün 
ilk mekteplerde, ve bir kısnn or
ta mekteplerde, çocuklar için 
müsamereler ve eğlentiler ya -
pılmıştır. 

Y ann, Taksimde dağcılık ku
lübünde bir cocuk balosu verile
c~ktir. Baloda, bir çok numara -
lar ve eğlenceler vardır. 

Dün öğleden evvel, İstanbul 
Halkevinde, gürbüz çocuk mü -
sabaka~ı yapı1mıştır. Dokt~r A
li Şükrünün başkanlığı altında, 
doktor Sezai Fahrettin, Şevket 
Srılih ve Fahrinin iştirak ettiği 
blr hakem heyetinin huzurile 
ynmlan bu müsabalraya 39 ço-
cuk girmiştir. Bunlar, yaşlan -
na göre meme, mama ve oyun 
cocuklan olmak üzere üçe ayn -
iarak aralarında seçme yapıl -
mış ve her çağdan birinci, ikin -
ci üçüncü gelen çocukl~ra muh
telif hediyeler verilm:~tır. 

12 çocuk da ayrıca takdirna-
sile birle~meleri lfizun geldiğini, me kazanmışlardır. 
kon~rede ayrıca mevki alamaya Müsabaka neticesi şudur: 
caklarını ileriye sürdü. Kongre Meme çocukları _ Kudret 
bu no!.:tai nazarı kabul etti. Bu- birinci: Üsküdar, Şemsi Paşa -
nun üzerine Ukranya murahha- da, parlak sokakta, 34 numara -
sı Sofi Volska kürsüye çıkarak da Hikmetin çocuğu. 
murahhaslık vazifesinden isti -

2 - Rıdvan 2 inci: Beyoğlu, fa ettiğini söyledi ve göğsünde-
ki murahhaslı!< rozetini çıkardı. Ağa hamamı, 71 numaralı apar-

tımanda tüccar irfanın çocuğu. Bu hadise siyasi mülteciler me-

k g ürbüzlük bayramına giren yavrular D . . çocu 

remin oğlu. 
Bu yaştakilerden, Necla .Fa

ris, Izzet Hızveren, Suna bırer 
ta!{dirname almışlardır. 

Mama çocuklan - Yüksel 1 
inci: Beşiktaş Sinan Paşa, Kız -
lar ağası apartımaru 9 numara
da, Kemalin oğlu. 
Oğuz 2 inci: Beyazıt, Ta~an 

taşı, Tabanca sokak 8 numara • 
da Zekinin çocuğu. 

Müberra 3 üncü: Cağaloğlu 
Himayei Etfal sokak 2 - 4 numa
rada lsmail Hakkının kızı. 

Bu çağdakilerden Özdem bir 
takdirname almıştır. 

inci: Milli Reassürans memurla
rından Suphinin kızı. 

Gönül (2) inci - Gedikpaşa 
38 numarada Osmanm kızı. 

Pakize ( 3) üncü - Haseki 
caddesi 23 numarada Şükrünün 
kızı. 

Bu çağdakilerden, Gayyur, 
Mualla, Sdma, Coşkun, Rıdvan 
irfan, Saliha, Necla, Metin Rıd· 
van birer takdirname almışlar
dır. 

Gürbüz çocuk müsabakası baş 
lamazdaıı evvel doktor Ali Şük
rü tarafından çocuk velilerine, 
çocuk bakma ve büyütme mevzu 
lu bir de konferans verilmişt' r. Oyun c;ocuklan - Birsen ( 1) 

selesinin ortaya atılmasına se - 3 - Fuat 3 üncü: Tophane -
b!b oldu. Bunun üzerine ba~kan de, Kumbaracı yokuşu; Serdar 
Corbett Ashby bunun siyasi bir Ekrem sokağı 1 numarada Ek -
mesde~d~~u~knngrenin - ----~-------------------------------
bu mesele ile meşgul olamıya-
cağını, uluslar kurumunun mül
teciler işile esasen meşgul oldu
ğunu ileriye sürerek münakaşa
nın uzamasına mani oldu. Bu 
meselenin uluslar kurumu ile 
devletler arasında halli lazım 
geldiği hnkkmdaki teklif te re
ye konularak kabul edildi. 
Ea~kan Ashby ulusal kadın 

birliklerinden gelecek kongre -
nin kendi memleketlerinde top-
lanmasını isteyenler olup olma
dığım sordu. Bunun üzerine Mı
sırlılar Kahireyi, Brezilya mu -
rahhası Brezilyayı, İngiliz mu
r~hhası İngi ltereyi Fran~ız rr. t· 
rahhası da Cezair kadınlarını.1 
da inki§af ma hizmet edeceği 
mülahazasile Cezairi teklif etti
ler. 

Bu teklifler tetkik edilecek 
ve gelecek kongrenin toplanma
sından 18 ay evvel icra komite
si tarafından bir karar verile -
cektir. .. . 

Kongre kapanıyor 
Bundnn sonra kürsüden Cüm

hurbaş:~anımız Atatürk'ten l:aş
Iıyara.-c Başve~dl General ismet 
lnönüne ve kongreye doğrudan 
doğruya veya dolayısile alaka 
g:.i:;terenlere alenen teşekkür e
aildi. Bir murahhas, ~imdiye ka 
dar söz almamış murahhaslar 
namına kongre için büyük yar
dım ve muzaheret gösteren 
Türk murahhas heyetine teşek
kür edilmesini teklif etti. Bu tek 
lif te alkışlarla kabul edildi. 

Haydarpaşa, Galatasaray liselerf Spor Bayramın~a Ga!a~~sa~ı;tY futbofda 1 L· 

zandı. Haydarpaşa da atletik müsab.a.kal.arda bır çok bırıncıl!~ ler .aldı . Res· 
mimiz Haydarpaşa lisesinden bırıncı gelen koşucuyu gosterıyor .. 

Son sözü söyliyen kongre baş 
kanı Corbett Azhby bu söy:e
vinde murahhaslara teşekkür et 
tikten sonra elde edilen netice· 
terden memnun olduklarını ve 
Arsıulusal sahada daha iyi ça • 
h:abilmek için ulusal sahada 
kuvvetli olmak Iaznngel
di3'ini söyliyerek sulhün temini 
için bütün dünya kadınlarını teş 
riki mesaiye davet etti. Bir defa 
daha kongre azalarına teşekl:ür 
ederek kongreyi kapadı. 

Dün öğleden sonra Rcbert 
Kollejde murahhaskr şere~ine 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Mu· 
rahhaslardan b:ızısı dün memle 
ketlerine dönmüşlerdir. 

T. RUştU Aras 
Uluslar kurumu kom:eyinin 

fevkalade toplantısına başkan -
hk eden Dış işleri Bakanı Tev
fik Rüştü Aras, bu sabah şe!1-
rimize gelecektir. Tevfik Ri.:ş ~ü 
Aras'm bu akşam Ankaraya git· 
mesi muhtemeldir. Ayın 10 un· 
da da Bükreşe giderek Balkan 
konseyi toplantısında buluna
caktır. 

Leon Brunşvig'in 
Konferansı 

Dün Universite konferans sa
lonunda; Fransız filozofu Le
on Brunşvig "tahsil ve tecrü -
be,, mevzulu konferansını ver -
di. 

Fuat Köprillü, profesörü tak
dim ederken karşılıklı ilmi te -
maslarla Paris ve İstanbul Uni
verr;iteleri arasında ilmi teş
riki me!lainin ba~lamı~ bulundu -
O-una fraret etti. Konferans bü -b # 

yük bir alaka uyandırdı. 

Bafmuall!mler mekte;>
de oturmıyacaklar 

Ilk mekteplerde, baş muallim
ler, mektep binalarında oturmak 
müsaadc~i verilmesinin, b~zı 
mınta!mlarda suii:::.tJrıal edildi • 
ği ankşı"mı:tır. Bütün baş m'.1-
allim!er, mektep b~na1arından 

çıkarılmı;trr. I::azı me!:tepler<le, 
yakılacak m::ddelerin, ve s:ıir le 
v<:ı.znnatın fazla sarfodildi~i na -
zari dikkati celbetm: ştir Bund:ın 

bir knç ay e' el vazifelerine ni · 
hayet verilen üç ilk tedrisat mü· 
fetti~i ha!:kmda Kültür Bakan
lığı tahkikat yapıyor. 

9 Liman ye Rıhtım Gene! r.1üdür
lüğünün eııaı kadrosu hazrrlannuf, 
Malive Bakanhtına xönderilmiı · 
tir. Yeni kadroda deiitikl"k yapıl· 
mamuıtır. 1 Haziranda tatbik edile· 
cektir. 

Mektepliler Spor Bayranıı 
Dün Galatasaray-Haydarpaşa 
Liseleri Bayramlarını Yaptılar 

Dün Taksim stadında Gala -
tasaray ve Haydarpaşa liseleri 
senelik spor bayramlarını iki 
mektebin talebesi önünde yap -
mışlardır. Sabahleyin saat 11 de 
sporcuların geçit resmile b~şh -
yan bu bayram atkt'zm ve fut
bol maçlarile akşam geç vakte 
k:!d1r devam etmiştir. Atletizm 
neticeleri şunlardır . 

100 metre Fikret G. S., Afıf 
G. S. Nej;::.d H. P. 

200 metre l• iı:ret G.8. Talha 
G. S. Nejad H. P. 

4CO m~tre Tdha G. S. Nejad 
H.P. !Iehm!t G.S. 

1 !300 metre Uu~l fı G. S. Ce
m"' 1 G. S. Akın H.P. 

4x400 bayrak G.S. ta 1:ımı bi
r inci, H~ydarpa~a il:inci. 

Uzun atlama Tahsin H. P. 
Mi ıhat G.S. Latif H.P .. 

Yiilc:k atl:ıma Cilı~d H. P. 
S.:cid G. S. Latif H. P. 

Cirid Necclet 1-l.P. Tahsin H. 
P. Kasım G.S. 

Disk Necdet H.P. Reşad G. 
S. Lfıtif H.P. 

Gülle: Etem G.S. Behzat G. 
S. ~! ecdet H. P. 

Futbol marlannda 3 Uncü ta 
krmlar O - O berabere kalmışlar· 
dır. 

İkinci takımlarda 1 - O Hay· 
darpaşa galib gelmi:tir. Birin
ci takrmlar maçını Haydarpaşa 
lılarm güzel oynamasına rağ -
men 4-1 Galatas:.ray k~z:ırumş
tır. 

Galatasaray mektcb takımın
da tanınmış futbolcülcrc.l en Nej
det, Münevver, Fahir, Gündüz, 
Kadri. Haydarpa"":ı mekteb ta!:ı 
mında da Sille; man i yeli Ali gö 
ze r arpıyordu. 

~iüsabakalard~n sonra kaza
na~ atlet ve takımlara kupdar 
d:;ı~ttılm,~tır. 

i[ "nci ı·arış•~rın n c "Ete!;i 
Niste!d arcıult ... al at.ı mi.: .. a • 

b" .a"<ır pazar g·:nü b"tecc'~tir. 
Müsnb~k':-.rın il:inci "nele T" !
m::n Ce 11n:lla s .:·rn ber;:ıbcı ge -
lere!: yedir.ci olm u tardır. Bu 
y2rış , 0ortc!~iz 'mp sı mür~ a
lrnsı idi. Maniler 1,40 · 1,70 ara
smd:ı bulunuyordu. 

Mayıs barında Almanynnm 
Ahın şehrinde de atlı müsaba -
kabr yapılacaktır. Bu müsaba
kalara Türk binicileri ça~ırıl -
mıştır. Türk z:ıbitlerinin ı;irip 
ginniyecekleri henüz belli ele -
~ildir. Karar veri 1irse ~ist !l A· 
hm'a gidilecektir. 



·s 0 f ~ ansız Anlaşması 
G&rmc/t Üzere 

· p .. -· ... , "~ ( !\..A.) _ JumD.l'ın y3zdı~ına göre, Sovyetler ~imdi-
1 i 

1
"4 "' I r:.. ..ı'n .... ı n~ ... talibine ka~ı koymaktan vaz geçmışler • 

d ir. k • · · t ,. 1"" • ı·. r "':t ı-~rc:ılı!:lı muzaheret azıyesının o oma-
ı ., m ur .. ı , ~n , .... ~ . . k F 'd k 

t· ı. ı. • •• · • r·ı gecmcmesnı ve gere ransa a, gere 
• ı.; r ... u "' L r.ı~v .ıı ı e ~ d niha 

Fra: ız rn · t '"''~clcrinc!e komünist propagan asma -
yet ver .t.si i istcme~:tedir. b h r ed•tm • 

E"n ena yi.1, ~ndla~manın ak~am:ı,_ sa a a para e ı esı 
m t m ... crr H, bu <la, r,'Iat"n gazetemne nazaran, bu haftanın 
so-ıbn a cL ~ ru olup bit ecektir. 

P ar· .. , 24 (A.A.) - Karşı~ıl~lı !~~dnn an~laşmasında çıkan 
m··ıı'·üllcr b~rt'1raf edilmis gıbı gorunmektedır. . 

Matin g:ı eteri nihai itilafın Laval ve Poteı;ıkin tarafından 
haft:ı Eonund:ı p;raf e edileceğini zannen:ı~ktedır • v 

F i"aro gazcte~i, m lihim noktaların tesbıtı arzusuı:':dan. dogan ge 
cil menin mec:ru o!duğunu, misakın . m~kul e~as~ar uzenı:ıe kurul
d 'ğunu, Fransa'nın kararlarını değ"ıştırmek ıhtıyacını hıssetme • 
di y ini söylemektedir. 

Le Jour gazetesi diyor ki: . • • ... • 
" Moskova hü1i:umcti, Paris'ın hattı harcketını degış~ırmemek 

azminde bulundurunu anlamışur. Moskova'nın Fransayı mem
nun ed"n form· ·m

0
kabul etmesi, kuvvetle muhtemeldir. 

Peti t J ournal, Rus borcu meselesinden bahsede:ek, bu mesele-
nin ciddiyetle tctl:ik edilmesini temen:ıi ~tmektedır. • .. 

Bu gazeteye göre, Eden, borcun f:ıızsız ve 20 taksıtle o~~ : 
tnesi için Rus - İngiliz müzakerelerinin başlanması prensıbını 
Moskova'v:ı k~bul ctt:rmi~tir • 

o 
Seı n ··pten a aryadan ölenler 

Kolom'Jo (Serendip adası) 24 (A.A.) - l~i1_1citeşrinden mar
ta kadar, malarya salgını yüzünden 113.81~ kiıı t~lef. o~uştur .. 

He'rim ve ha .. tabakıcıların mezuniyetlen refedılmıştır. Yem 
bir azının t_tbi.dne. ırenis mikyacta dcvrun olunuyor. 

~: .. c··~ya Giden Türk Heyeti 
?1orl~ova, 24 (A.A.) - Muzaffer Göker ile Moskovaya gelmı§ 

o1 :ın Türk gazeteci mebusları Krest:nski tarafından kabul edil -
m · terdir. ı- eyet, dış kcm"serliği doğu şubesi müdürü Zuker • 
m"'n i e m"'tbmıt rubeni müdürü Umans!d'yi ziyaret etmişlerdir. 

Ta1i:d·m m"ras"mi Türkiye büyük elçi!Si Va!:ıf Çinar tarafından 
ya rlnrr .... r. B dr.ı-ı sonra m·safirlcr, m~nsuc<ıt m ühendis ve t~-
1 be8i.le beraber metro ile bir gezinti yapılnµşlar ve gece operada 
v ~uş1ardtt. 

Q 

-~-Ll~a l onferansına Hazırhk 
I!cm=ı, 21 (A.A.) - I?euter ajansı muhabirinden: 
l ta ya h""l~fımeti, Tuna konforansma ait davetiyeleri, h~nilz 

t öndcrmcm"çtir. l~onferanı::ın haziran ba~mda to~lanacağ~ z~e
eıiliyor. Buna, yalnız Avusturya ile b:ızı komşu milletler ıştırake 
c!avet 01unac4' dardır. Romanya ve Polonya gibi diğer devletler, 
ancaıc :r ... cariztan, Eulaaristan ve Avusturya'nm silihlanmaht~ 
m~sele"i mevzt:u bahsedilciiği takdirde çağınlacaklardır. Halbuki 
henüz buna k.,~r vcrilmem"ştir. . 

Davetiyeleri, İtalya ile Fransa mü .. tereken p:öndereceklerdir. 
İngiltere, bu l:onfer~sta ti:Z. mü~ahit bulunclurac:ıktır. 

o 
Macar:stan Almangaya Dönügor 

Paris 24 ( A .A.) - Pertin:ıks, Echo de Paris gazetesinde! 
' · , · · tkik etmekte ve yem Macar intihabının arsrulm:al netıceıerını te ka 

saylavların evvelden Hitler rejimince kazanılıml olduğunu Y· 
detmckted"r. · • li 

Goemb•os'un büyu""k arazinin taksimi ve muahedelerın ıpta .. . ı . lb' r v. pmaktan vaz şeklinde!:i programının hedefı, talya ıle e Jr ıgı ~ U ka 
geçere,c A'man ittifakına dönmektir. Bu da, ~t~lya nm ıa'11 te ak: 
bil yardım dstemlerine doğru teveccüh etmesını kolay ,urac 
tır. 

o 
Fransada Belediye Sf?Çimi 

P:ıri3, 24 (A.A.) - 5 mayısta, on bir but~ milyon Fransız 
Vatanda 1 450 000 belediye azası seçeceklerdır. uml 1 · ' ' f tl · um meaee· Belediye seçimlerinde, mahalli men a~ enn,ml k . aıyasa,1 
ler i:zer"ndeki tefevvuku cihetiyle, bu .se~ım me e etınlecf eve 
t m:ıyüllcrine tercüman değildir. L~kı~ ay~ .lzatllanb be be~ydiye 
vi "yet mümessilleri tatafından seçıldiklen cihe e, u e 
s~c·ın:n:n ol ul·ça ehemmiyeti vardır. • 

n· -er t r ftan, sıyasal t emsil, parlamentoda ve belediye : 
r in be ~ ni el:: -iıd·r. Mesela, sol cenah fll"kal.~ parlimen . 
e' cr"yc .. i ı~a·z bulunduklan halde belediye seçiDllllde bunu temın 
cd m"' n· .. •crcrr. . -n.d 36 

Be etli e m"clirlerinde, s:ığ cenah, beledıye azatannm hld e 
t'n:.ı m--r'·cz fırkal .. rı da yüzde 23 üne malik olduklan 9: ~ r~
dik.ı' lcrcfon l:omünistlere kadar, sol cenah ~ırkalan, belediyelerın 
ancak yüzrle 33 ini mürakabe edebilmekt_edırJe_r. • . . • 

Ma-m--fi 
1

, 1929 dald son secimdenben, Parıs ~eh~ ıçın vazıvr-t 
m:ıhsCıs ereccde de~işmiştir. Fırkalar arasındıtl<i mu~areke mute 
dillerle rad· rnll~,.i yekdiğerine yakla~~~ :'e sosyalıstlerl~ k~ • 
r.:1iln" .. tlcr arasında hiç değilse nazarı bır ıttıfak husule getırmıt-
tir . . . · 1 • Ma'ı"' a, umumiyetle öyle görünüyor kı, beTedıye meclit' en! 
kar ılıklı t vi ıer'e yeni formüller etrafında toplanarak. merkezi 8ir vaziyette kalacakl:ırdır • .J 

• 
N=====================================~=====T 
Ecnebi gazeteleri DUN YA SIYASASINDA 

Baldvln ve Makdonald 

lnglllz kabinesin
de de~lşlkllk 

Paris, 24 (A.A.) -Matin ga
zetesinin Londra muhabiri, in • 
giliz kabinesinde deği,iklik o • 
lacağı hakmdaki rivayetleri bil
dirmektedir. 

En çok dolaşan rivayetlere 
göre, B. Macdonald ile B. Bald
vin, mevkilerini mübadele ede -
ceklerdir. B2şvekAlete Neville 
Chamberlain'dan başka ııaımet 
olmadığı söylenr.1ektedir. 

Matin gazetesi, aynca pn -
lan ili ve etmektedir: 

"Şüphesiz ki, yeni intihaplar
dan mülhem bulunan bu ıayi • 
aJara fula ehemmiyet atfetme
mekle beraber, si yut mahfeller, 
Ncvillc Chamberlain'm bilhusa 
Mavdoru •.i ile Şir John Si -

~~\19e:if=Y:~at"'ta1S": 
da göatenniı olduğu phat ve si
yasi istiklll tezahürlerini kay • 
detmektedirler. 

Almanyanın deniz 
snahle.rı ve 
lngiltere · 

Loodra, 24 (A.A.) -Atman· 
yanın deniz ıiıahlanmaıı kar§I· 
smda lngilterede hlsıl olan ilk 
endişeler, bu sabahki Moming 
Post gazetesinde ma!teı bulmak 
tadır. 

Üçler anlaşma-
sının siyasal 
neticeleri 

Londra, 24 (A.A.)- Stresa 
konf eransnun neticeleri ve ulus 
lar kurumu konseyinin içtima 
devresi hakkında fikir yürüten 
Daily Herald gazetesi diyor ki: 

"Stresa konferansı, ve uluslar 
kurumunun ıon içtima devresi, 
Avrupa sistemini ve İngiliz po
litikasmı nihai, ve belki de tehli
keli bir dönüme götürmüşlerdir. 
Stresa'dan evvelki İngiliz poli -
tikası, serbest müzakerelerle, Al 
manyanm iştirakini temin ede • 
cek bir mukavele teminini istih
daf eden 3 şubat kararnamesi • 
nin esas hatlanm takib etmekte 
idi. Maamafih, Laval ve Musso
lini, Streıa'da bir İngiliz - Fran 
sız - İtalyan itilafının te~kili ile 
devletlerin harekete geçmesi lü 
zumunda ısrar etmişlerdir. Her 
iki taraf erkim harbiyelerinin sı 
la bir elbirliğini istihdaf eden 
bir İngiliz - Fransız hava misa
kı şimdiden tetkik ve müzakere 
~dilmektedir. 

Uç büyük devlet, uluslar ku
rumu konseyinde tek cephe al -
m:t§lardır. 

Uluslar kunımunun istikbali 
için, bu hldisenin ehemmiyeti 
büyüktür. Fransanm şark misa
kma verdiği ehemmiyeti, Stre
sada terketmiş olması kayde de 
ğer bir h!diıedir. 

Fransa, İngiltere ve ltalya -
nın muavenetine emniyetle da
yanabilir ye Sovyetlerin muave
netine daha az mühtaçtır. Ve 
ıark misak: kendisi için bir yar
dnndan ziyade bir yük olacak-
tır." 

Gazete makalesine şu suret -
le devam etmektedir: 

"Bugün, Almanya aleyhine 
tevcih edilmiş yalnız bir üçler 
andla,masma değil, fakat Mus
ıolini'nin uluslar kurumu yeri -
ne büyük devletleri ikame et -
mek hususunda·ki fikrinin tatbi
kı yoluna ıidilmektedir. 

Polonyada yeni 
1.0~"-llCl.l.1 ~----, -

V arşovL 24 (A.A.) - Yeni 
teıkilitı esasiye kanunundan 
bahseden Gazetta Plaaka, bu 
kanunun Lehistan teırit haya • 
tında yeni bir devre açtilimı kay 
detmekte ve mütaleasma şu su
retle devam etmektedir: 

Eu gazeteye göre, Hi tle
rin iddia eylediği gibi, ln~iltcre
nin de yüzde 35 nisbetindeki bir 
tonilito mikdannm A'manya
ya bah~edilmesi, kendisine te -
cavüz:i bir kuvvet verilmekle mil 
savi olacaktır. Guete, Almanya 
• İngiltere arasındaki deniz mü
zakerelerinin muhtemel netice -
leri hakkında endişe izhar ede
rek, İngiltere için, kuvvet nis • 
betine dair herhangi bir rakam
la bağlanmanın tehlikeli olaca
ğmı göstermektedir. Morning 
Post, İngiliz donanmasmm hat
ta tahdidi prensibini gayri mu
vafık bulmakta ve adeden bir 
nisbet tayini için sarf edilen bey
hude emekleri de takbih ederek, 
lngilterenin hürriyetini iade et
mesi ve donanmasını yenilemeaı 
lazımgeldiğini yazmaktadır. 

"Polonya, bu kanunu kabul !t 
mekle yalnız Fransa ihtililin -
den miras olarak kalmıı olan 
"hürriyet, müıavat ve kardeş -
lik" cümlesini ortadan kaldır -
maltla iktifa etmiyor. Ayni za
manda siyasi haklann vatandaş 
lara iktidarlariyle değil, tevel -
lüdleriyle geçeceğini tahayyül 
eden eski bir siyasi an'aneye ni
hayet venniı bulunuyor. 

Şimdi lizun olan yeni bir Po
lonya, yeni adamlar ve yeni b r 
cemiyet hayatı tesis etmektir. 
Bu yapıbraa, Polonyal:tlann iyi 
huletlerini inkişaf ettirme;:e 
meydan verecek ve kusurlariylc 
mücadele kabil olacaktır. 

Marqal Pilaudski'nin Adet
lere ve an'anelere iıtinad ettir -
miı olduğu hüldlmet, birçok se
neler devam etti. 

Şimdi yeni bir devre başlıyor 
ki, tetril haklar hukuki bir tarz
da teabit edilmiştir. Bu hadise
nin ehemmiyeti istikbalde daha 
iyi anla1Jtlacaktır.Çlinki1.a11l ga· 
yeıi Polonyayı istikbaldeki sar
amtılara kartı muhafaza etmek
tir. 

Suya DUşen Pakt 
Rus - Fransız 
Misakı Neden 

Yardım 
Kaldı? 

Rus dı• İfleır Bakanı 
Litvinof 

Stresa konferansmm akdin -
den bir kaç gün evvel ( 8 nisan 
1935), Fransadan, bomba tesiri 
yapan bir haber geldi:: Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında ban
şıhkh yardım paktı yapılmıı. 
Bu ehemmiyetli siyasi paktın e
sasli noktaları kararlaşmış, Ce
nevrede Rus ve Fransız delege
leri arasında parafe edilecc!aniş. 
Mesele, halledilmiş, ancak te
f errüa ta ait bir iki nktanm ten
vir ve tavzihi kalmış .. tık duyul
duğu zaman, bu haberin, Streıa 
konferansı kararlan üzerinde 
az çok müessir olmak için çıka -
nJdığı zannedilmişti; Fransız 
Dış Bakanı Laval Stresa ve son
ra Cenevre'de teyit edince çok 
ciddi bir siyasal hadise karşısın
da bulunulduğu anlaşıldı. 

it ta•ıadı 

Ancak Stresa konferansının 
ve ondan s'lnra uluslar kurumu 
konseyinin Fransa lehinde mu -
vafık bir karar vermesi üzerine 
Sovyet Rusya - Fransız anlaşma 
sı birdenbire, durgunluk ve ya • 
vaşlık göstcnneğc başladı. Cc -
nevrede tamamlanacak olan bu 
~~bir, iki noktaa:t bir 
ya ... ~~tının mhaylt0.E'ilmıı 
te parafe edileceği duyuldu. Bu 
da tahakkuk etmedi. Rus l>1' it
ler Bakanı Litvinof, Parise git
medi. Doğruca memleketine dön 
dü. Netice: bu anlapna timdi • 
lik geri kaldı •• 

Hakiki aebepl• 

tan sonra ıöndürülmüıtür. 
tikleri gibi her hangi birine kar
tı vlki Ölacak taarruzda - müte
caviz, kurum Uuından olmasa 
bile - filen yardnnda bulunmayı 
kabul etmitlerdir. 

Uluslar kunımu, harbi me • 
netmek için · ukerl, ökonomik 
ve mali kararlar Yerebilir (Pakt 
madde 16) ve taanın utrayan 
devletin müdafanmı emrede • 
bilir. (Pakt madde 10) Ulualar 
kurumu paktında, alkert yar • 
dnn sÖEÜ açıkça yuılmq de(il • 
dir. Bundan baıka yukarıda kay 
dettiğimis yardımın tahakku -
ku, kurumun toplanma.M, ittifak 
la bir karar vennllİ n yahut 
aczini anlayarak '8ayı lerbeat 
bırakması ıibi uzun usullere bat 
lıdır. 

Bundan bqka Pranaayı bağlı 
yan Lokarno paftı Y&rdır. Bu i
ki pakta riayete mecbur olan 
Fransa, Ruayanm iatediii oto· 
matik yardmu taahhüt edemez. 
itte Ruı - Framu: anlaflDUI -
n ıgeri bırakan bq1ıca 1ebep bu 
dur. 

Fruwa sun.._._. itin& 

Franau:lan çok it,.t eden bu 
teehhür hakkında bul ıuete • 
lerin mütalealarmı alıyonız: 

Deha diyor ki: "Lokarno ma • 
ahedeaile baib olan Fraua. an
cak pntlarla tlbi tutuldufu ka
yıtlar dahilinde yardım vadede • 
bilir. Franau aiyum ulaalar ku 
rumuna dayanır, Lokarno mua-
1.edeai, Fransız enmi) etinin bq
lıca kalemdir.,, 

Temps ıuetai Prananm va
ziyetini ;~ylec • tasrih ediyoa· · 

"Makaat: 3 Mabat P'ranem - ln 
giliz pllnmm .. cniç e~I_! _ şe -
kilde, uluslar kununu pütJ kad 
rOBU dahilinde ve ıarbin emni -
yetini zlmin Lo1Earno paktına 
tamamen muvafık bir: Pransıe -
Ruı kaf!llıkk yardım misakı ak 
detmektir. c.evre paktı ile Lo
Up\st_muahed•i, Fransamn ta· 
nin batlıca iki temeU~?\"Ztı· 
ea ile Ruayanm akdedeceli pak
tın gayeli pek urih olacaktır. 
1 - Ulualar laırumuna mira -
caat edilecek Ye kurumun vere
ceii karar-. ... yapacatı tavsiye• 
ler ıenit mikyuta kabul oluna
caktır. 

Anlaşma niçin geri kaldı? 1- 2 - JCunım bir karar verme-
ki tarafın anla~smı ve paktın yerek iki tarafı 1erbeat bıraktı • 
parafe edilmesini gerileten ve ğı takdirde, Ruıya - Fransa bi • 
belki kwrlaşuran sebepler ne - ribirine en mtıeair tekilde kar
dir? ıılıkh yardnnda tnııunaeaklar • 

Rusya, pek haklı olarak diyor dır. Ancak: 
ki : Tarafeynden biri, diğerinin 

- Karşıbkh yardmı anlaşma 1 miltecavis vuiyetinde olmadı -
sının imzasından sonra iki taraf, tmı kararlaıtırmakta ıerbett 
uluslar kuromuna bat vurma • kalacaktır • ., 
dan, biribirine otomatik yardım-
da bulunmalıdır. Eğer böyle ya
pılmıyacaksa, zaten uluslar ku
rumu azası olan iki tarafın, ulus 
lar kurumu paktına göre hare
ket etmelerinden tabii bir şey o
lamaz. Uluslar kurumu kadro · 
sundan zerre kadar aynlmaya • 
caksak, yeni bir vesikanın im • 
zasma ne lüzum var? 

Fransızlar, şu karphğı veri· 
yorlar: 

- Biz, uluslar kurumuna 
bağlıyız. Onun çizdiği yoldan 
ayrılamayız. Aynhrsak, harp • 
ten evvelki ittifak sistemine dön 
milş oluruz ki, bu, katiyen im -
kansızdır .. , 

T aahhıt yok 

Bu ıon aatırlan okurken. 
Sovyet Ruıyanm bu yeni pakti 
niçin imzadan çekindiiini ko • 
\aylıkla anladık. Franm teklifi 
ıuna münhasır kalıyor: Rusya 
bir taan-ma ufrana, ulular ku
rumuna bq vundacak.. ltmu • 
mun vereceii karara iki taraf tA 
bi tutulacak. Eter kunım bar 
karar venniyecek oluna Ruaya
ya yardim etmek llmn olup ol
madıtuu Fransa biznt tayin e • 
decek.. Demek ki, P'raftu Ru• 
yaya karşı hiç bir taahhüde ıir
miyor. Rusya, harici bir teca • 
vüz kartumda, Franladan oto
matik hiç bir yardım beldeye• 
mez. 

Vaziyet tamir 
Edllmiyecek 
Gibi deaudır 

Londra, 24 (A.A.) - Lord 
Parmoor, Timea gazetesine gön 
derdiği bir mektupta ezcümle 
ıu mütalealan söylemektedir: 

oluna, ıon muharebeden daha 
müthiş bir feliketin ortaya c;ık
masma sebebivet verecektir." 

Mal\imdur ki, uluslar kurumu 
nun başlıca amaçı, harbe ma
ni olmaktır. Uluslar kurumu a
zası, aratarmdan her hangi bin
nin mülki tamamiyetine v~ hürri 
yetine riavet etmeği taah1iüt et-

Action Françaiae cuetem, 
Franaanm enditelerini açıkça 
anlatıyor: 

.. Ruaymun, ayms bava filo • 

"Almanyaya Venay muahe • 
desi esnaamda ve o tarihten be
ri tatbik edilen ağ:tr muamele 
üzerinde yeniden utar etmeğe 
lüzum yoktur. Maamafih Cenev 
redeki gibi bir karar ittihazm -
dan sonra bu adaletsizliğin unu 
tulmuı ve doatcasma bir anlaş
ma fikrinin onun yerille kalın 
olduğu nasıl iddia olunabilir? 
lngilterenin anmluaal ıiyaaaı:t, 

\ cier bu tekilde devmı edecek; 

Aramlu!'al ba~ k"™'evi umu 
mt kAtibi General Bailey, f?ene 
Timea pzet~ine vön~ertHn-; 
bir "'ektuınttt s8v1e ~Mnt-1"t-'4; ,.~ 

aıı~;,, flti vnl ts~;h ",,,,,,.h;. 
lir: va Almanvava itimad gös • 
terllir. vahud h"rhin ;cti":ıah errn 
miver.f!k bir ,,,.,e ,.,.1,.r.,.~; n-,,.,3 

"" intfzaren hHnnnah hir hazır
bk •İV,.RHT tak;h olunur. 

'ButiinkU vazivet. tan"ir ,..ıne 
"'ivecek dfl"'fl!Ced,. f,.,,,, df!vHAir. 
Fa1bt ı 7 Ni11an kararmı ;wh11z 
ettiTeD fikir df!vam ,.,.erse, ya· 
kında o balo ıelecektir.. .._. 

Atı9 Melcteblnd• yan91n 
Dün sabah saat 7 ,5 ta Malte • 

pe piyade anı mektebinin çama
şırhanesinde yangın çıkmıştır. 
Ateş bacadan çatıya geçerek 
yandaki altı bölük yemekhaneyi 
samıı,tır .. Eldeki vasıtalarla 
söndürmeğe çallflhrken aleV1 
gören Ada itfaiyeei Kadıköy 
gurupuna haber vermiştir. Yan
gın Kadıköv itfaiyesinin vardı -
mı ile mutfak, çama,:trhane ve 
yemekhanenin çatılan yandık • 

larma rqmen, bi• milenir bir 
yardımda bulanabileceti tftphe -
lidir. Diyecek81ni• ki. lnnl tay. 
yareler Berlini bombardıman e
debilir. Fakat nereden ıec;erek?. 
Lehiatan havumdan, vahut Bal 
tıktan mı? Buna Lehistanıa mü 
eaade etmeyeceii rHıııi .mir dev
letlerin de izin '19nneleti ihtima 
1i var mıdır? Bir Fransu - Rus 
muahedesinin akdinden dota • 
cak ban tehlikeH neticelerin ~ 
dakikada tezahür etmiı olme• 
mümkündür." 
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AN KARADAN 

FRANSA iLE EKONOMiK 
MÜ NASEBETLERiM iZ 

Ankara : 23 Nisan 

Hükumetimiz devletlerle olan 
ekonomik münasebetlerine lüzu
mu kadar ehemmiyet vcnut!k -
te, ve bu münasebetlerin diınya
mn geçirdiği bulutlu .buhra~ ha
vası içinde normal bır yol uze -
rinde ·yürUmesine itina etmek -
tedir. Bu gibi anlaşmalarda yal
nız kendimizi dtiştinmiyor, kar -
şılaştığm11z memleketlerin husu 
siyetlerini de gözönünde. bulun -
durarak, iki tarafı tat.mm ede -
cek anlaşmalar yapmak husu -
sunda müdebbir ve hassas d-:ıvra 
nıyoruz. 

Ne çare ki, bu gibi iyi niyet -
lerle başlanan ve tamamlanan 
konuşmalar sonunda ortaya ko -
nan bazı eserler bir tarafın ihma
li yüzünden ayakta duramaz ha
le geliyor. Bu satırları yazmak
tan maksat, dost Fransa ile ara
mızda mevcut ticaret anlaşma -
sına işarettir. 1933 senesinde 
Fransa ile aktedilmiş bulunan 
Modus vivendi, aradan uzun bir 
müddet geçtiği halde .bckl~mek: 
tc haklı olduğumuz iyı netıcelcn 
vermiş değildir. Bu akibe:ı Mo -
dus hükümlerinin f cnalıgmdan 
değil, fakat Fransanm kendisi -
ne düşen vazifeleri yapmamış 
olmasından ileri geldiğine şüp -
he yoktur. Türkiye ve Fransa 
eski dostluklarına dayanarak 
1933 anlaşmasını meydana koy
dukları zaman, bundan gaye ve 
maksat iki memleket ticari mü -
nasebetlerini genişletmek ve 
kuvvetlendirmek idi. Altı aylık 
bir müddet için yapılan Modus 
imzalandığı gündenberi iki defa 
tazelendiği halde Türkiye bun -
dan beklemekte olduğu menfaat 
lcri elde etmekten uzak kaldı. 
Ve Modus, aylardanberi hüku
metimizi işgal eden bir mevz~ 
lıil\'lb'irueficarı müvazeıiemfz a
leyhimize döndt.:kten baŞka 
Fransanm merkez bankamızda 
bloke alacaklan 80 milyon 
frank ~ibi ehemmiyetli bir ye -
kunu belki de a~mış bulunuyor. 

İyi niyetlerimizi her fırsatta 
göstermiş bulunuyoruz. Nitekim 
bloke kalan Fransız alacakları -
m en kısa zamanda tasfiye et -
mck başlıca emelimiz olduğuna 
da şüphe edilemez. Fakat böyle 
bir tasfiye için karşı tarafın b1-
ze fırsat vermesini boşu boşuna 
bekliyoruz manzarası var. Para 
mızın kıymetini tutmak için İs
met İnönü ·hükumetinin seneler
denberi sarfettiği emeğin boşa 
gitmemesi için dikkatli davran
mak her yurddaşa düşen bir va
zife halindedir. Bunu böylece ka 
bul edince, bloke paralar işini 
tasfiye için görmen yegane çare 
dost hükumetin Türk mallarının 
Fransaya ithalini kolaylaştırma 

No. 3 

sıdır. 
Memleketimize girecek Fran

sız mallan i~i~ karşı tarafın her 
hangi bir müracaatını bekleme -
den; serbest listeye yeni mad -
deler ilave edildi. lncirlerimiz i
çin Fransızların gösterdikleri 
müşküllere mukabil tedbirler 
almamak surctile milletimize ya 
kışır bir harekette bulunduk. 
Bunlara karşılık olmak üzere 
Fransadan en ufak bir kolaylık, 
küçük bir kımıldama dahi gör -
medik. Bilakis Fransa aldığı u -
mumi ve hususi tedbirleri ara -
sında hep mallarımızın Fran -
saya girişini güçleştirecek ka -
rarlarla karşılaştık. Fransız kon 
tenjan listelerinde Türk malla -
nna ayrılan hisselerin azlığı, mü 
him ihracat maddelerimiz hak -
kında her fırsatta konan kayıt -
lar da Fransız hudutlarında Türk 
mallarına karşı birer <livar ha -
tinde yükseldi. 

Daha sonra 1933 anlaşması 
icabı olarak Fransa bizden üç 
milyon franklık tütün alacaktı. 
Modos imzalanalı neredeyse iki 
sene oluyor. Merakla sormak is
tiyoruz.: dostumuz hiç olmazsa 
bu vadini yerine getirmiş mi -
dir? 

Yakın günlerde 1933 anlaş -
masmm tarafnnızdan bozuldu -
ğu ilan olunursa, Türldyenin 
böyle yerinde bir kararına kim 
ne diyebilecektir. - Mec. S. S. 

Almenyada 
Yerli Yumurta haf 

tası yapıldı 
Bu ay zarfında Almanyada 

bir yumurta haftası tertib eJil
miştir. Bundan maksad Alman 
yumurtasını propaganda etmek 

_ -~v.J y .uıuın +:.. A 1-

ŞUbatında 8 milyon 380bin mark 
değerinde 113,173 kental yumur 
ta ithal etmiştir. Türkiyenin 
hissesi, 6,665 kentaldir. Yani 
bütün ithalatın yüzde altısı ltr. 
Bu mikdar geçen senenin ayni 
c:ıyma nazaran gene yüksekt~r. 
Çtinkü geçen sene Almanyaya 
ihracatımız 367 kentaldi. 
Almanyanın bütün ithalatı a

rasında yumurta çok mühim bir 
mevki tutmaktadır. Önun iç;n 
Almanlar yumurta ihtiyaçlan
nm büyük bir kısmını yerli yu
murtalarla kapatmak için uğ
raşmaktadırlar. Tasavvur edi 1 -
sin ki Almanya, birçok tahriit
lere rağmen 1932 yılında dışa
rıdan satın aldı&-ı yumurtalar i
çin 74 milyon mark, yani bizim 
paramızla aşaf'ı yukarı 36 mil
yon 320 bin lira vermiştir. 

Bunun için Almanya yumıtr· 
ta ihtiyaçlarını, kısmen olsun 
dahilden temin ctmeğe ve yeri i 

KIRMIZI VE SiYAH 
ktlırsa hem jacobin, hem de Bo
napartist olan bir ihtiyar cerrah
başı, bir gün, bu güzel ağaçla -
rın ikide bir sakatlamasından 
şikayeti gözüne aldı. M. de Re
nal, "Legion d'honneur,, nişanı 
almış bir tabible konuşurken la
zım olduğu derecede azametle 
cevap verdi: 

- Ben gölgeyi severim; a
ğaçlanmı da, (burada ağaçlan 
kendisinin saydıe-ını sesi ile de 
işaret etti) gölge versinler di
ye budatıyorum, bir ağacın da 
başka ne işe yanyacağım aklIZ? 
almaz, meğer ki, ceviz ağacı gı
bi para getirmeğe yarasm. 

Işte Verrieres'de her işin da
yandığı büyük söz: PARA GE
TIRMEK. Yalnız başına bu 
söz, ahalinin dörtte üçünden 
fazlasmm kafasını daiına işgal 
8icn fikirdir. 

\._ Para getirmek, işte pek şirin 

STEN OH AL 

gözüken bu küçük şehirde her 
iş bu bakıma göre halledilir. Ye
ni gelen yabancı, şehrin çevre
sini saran serin ve derin vadile
rin güzelliğine kapılarak orada
ki insanların da güzellik' ten an 
ladığmı, ona değer verdiğini sa 
mr: gerçi şehirlerinin güzelli
ğinden çok bahsederler: ona 
pek ehemmiyet verdikleri in -
kar olunamaz; ancak bu da o 
güzellik birkaç yabancı çekip er 
telcileri zenginleştiriyor ve ok· 
trua vasıtası ile şehre para geti· 
riyor diyedir. 

Bir güzel sonbahar günü M. 
de Renal, karısını koluna almış, 
"Sadıklar mesiresi,, nde gezi -
yordu. Vekarlı bir tavurla söz 
söyliyen kocasını dinlemekle 
beraber Mme de Rcnal, üç oğ -
lan çocuğun hareketlerini mc -
rakla gözetiyordu. On bir ya -
şmda kadar gözüken en büyük -

BORSA 

22 rtlSAff PAZARTESi 

PARALAR 
Açılış 

Sterlin 609.-
Dolar 123-
20 Fı-anıız Fran~ 166.-
20 Liret 202.-
20 Belçika Franıı 80.-
20 Drahmi 22.50 
20 İsviçre fr. 810.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Cek Karon 98.-
Avusturya ıilln 22.-
Peçeta 16.-
Mark 44.-
Zloti 22.-
Kı-oş 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Yen 33.-
İsveç Karon 30.-
Altm g4o.-
Mecidiye 43.50 
Banknot 2311.-

ÇEKLER 

Kapanış 

609.-
126.-
169.-
206.-
83.-
24.-

814.-
24.-
34.-

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

941.-
44.50 

240.-

Açı111 Kapanış 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Millno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prai 
Viyana 
Madrid 
Berfüı 
Varşova 
Budapeşto 
Bükrcş 
Belırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

611.25 
0.7955 

12.06 
9.6177 

4.MS 
4.0725 

2.45 
65.5535 

1.1779 
19.0Z 

4.23 
S,8175 
1.9725 

4.22 
4.5065 

79 0737 
35.0710 

2.7850 
1090.50 

3.1785 

ESHAM 

609.Z.S 
7953 
12.06 

965.llO 
4.69,75 

14.0725 
2.45 

155.5535 
1.17 .53 

19.02 
4,22.25' 
5.82.10 
1.9746 
4.22.25 

4.57 
79,12 

35.0710 
2.7850 

10.M.50 
3.1785 

Açılış Kapan11 

lı Bankası MU. 
" " N. 
" ,, H. 

Anadolu Şm. 60 % 
,, " 100 % 

Şirketihayri7c 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoa 
Balya 

Reji 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banka11 

10.75 
65.-

.ı 

9.50 
9.50 

90.-
25.10 

43 
15,5-0 

31 
11.50 
17,50 

2,25 
10.80 
65.-
25.-

lSTIKltAZLARt 

Türk Borcu 1 

" " II III 
E;İani" 
Sivas-Erzurum 
istikrazı dalıili 
Şark Şm. 
'7o S Hazine 
% 2 " 

Ar ıh~ 

29.90 
28,20 
29.20 

Kaı>an11 

30.20 
28.50 
29,20 
99.-
95.-
99.-
68.-
58.-

TAHViLAT 

Elektrik 
Tramva1 
Tünel 

Açıht Kapanrıı 

Rıhtım 10.50 
Anadolu I 43.40 43.60 

,. II 43.55 43.40 
., III 48.50 

Anadolu Mümessil 43.40 51.0S 

yumurtaları yaynıağa mecbur 
kalmıştır. 

İşte Almanlar bu maksatla 
vasi bir propaganda yapmışlar 
ve yumurta haftası içinde ıer 
tarafa yerli yumurtaları methe· 
den reklamlar asmışlardır. Son 
aldığımız haberlere göre yakın
da Berlinde büyük bir tavuk 
sergisi de açılacaktır. 

leri sıksık trabzana yaklaşıyor 
ve onun üstüne çıkmağa kalkı
yordu. O zaman tatlı bir ses A
dolphe diye bağırıyor, çocuk da 
bu boyundan büyük işten vaz
geçiyordu. Madame de Renal 
otuz yaşında kadar, fakat daha 
güzel bir kadındı . 

Benzi her vakitkinden uçuk 
olan M. de RcnaJ kızgın ve kır
gın bir tavırla: 

- O Paris'li ''küçük bey,, , 
bu yaptıklarına nadim olacak -
tır, sarayda bizim de bir kaç dos 
tumuz yok değil ... 

lki yüz sayıfa size taşradan 
bahsetmek istiyorum ama blı 
taşralının uzun uzun, il~risini ge 
risini düsüne düşüne konuşma
sını dinlemeğe katlanrnanIZI is
tiyecek kadar da katı yürekli 
değilim. 

Verrieres belediye reisinin bu 
kadar nefretle bahsettiği Pa -
ris'li "küçük bey,, , iki gün önc-e 
yalnız hapishaneye ve dilenci
ler bakrmevine değil, beledive 
reisi ile şehrin başhca zenginle
rinin bedava idare ettikleri has
tahaneye girip gezmenin kola-

IKENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

Burnumuzun 
Dibindeki 
Böyle olursa! 

İstanbulun en göze çarpan 
yerinde, geceli gündüzlü, ara
ba, otomobil, kamyon işliyen 
bir cadde vardır ki, yapıldığı 
gündenberi, baknn yüzü görme· 
miştir. 

Arkada bırakılan her yıl bu 
caddeye, bir veni kambur ekler, 
her geçen otomobil, ondan bir 
taş söküp koparır. Bu yi.izden 
zavallı cadde, caddelikten çık
mıştır. Yazın çamur batağı olur, 
kışın da toz sağnağı içinde ka
lır. 

Vilayet konağına giden An
kara caddesinin hemen yam ba
şındaki Ebussuut caddesinden 
bahsediyoruz. 

Eski şeyhülislam Ebussuut 
hoca, mezarından cıkıp, buralar
da dolaşacak olsa, kendi adı ve· 
rilen bu caddeyi hiç zahmet 
çekmeden tanırdı. 

İstanbul semtinin en bilyük 
otelleri buradadır. En işlek mat 
baaları, buradadır. 

Ayas of yayı Sirkeciye bağla
yan en kısa yol, buradan geçer. 
Seyyahlar, İstanbulu dolaşma
ğa ilkin buradan başlarlar. 

Öyle iken bu yoldan adım ba
şında, ayağınız burkulmadan, 
kışsa, su dolu bir çukura, yaz i
se, bir toz yuvasına basmadan 
yürüyemezsiniz. Geçen gün, be
nim de yolum düstü. Salkımsö
ğ-ütten Meserret otelinin önüne 
kadar yürüdüm. 
Sebat maatbasının önünde, ar

ka arkaya dizilmiş yirmi kadar 
yük arabası, duruyordu. Hay
vanların Gtplak derilerine sinek
lerin bini konuyor, bini kalkı
yor. 

Bozuk kaldırımın üstünde sa
man ve kepek artıkları .. Yerden 
kalkan tozlar, kücük bir esinti-
.l.- , !-~ .... -· .. ~ tJ,.. ........... 'h.,,,..,.,_""~ r1n-
1uyor. 

Karşı tarafta, bir çöpcü, ge· 
ceden kalmış süprüntüleri, ara· 
basına yüklemekle mesgul.. Sa
atime baktım: 10,30... Demek, 
bu saate kadar, buradan hiç bir 
çöpcü geGmemiş. 

Üst üste yığılı duran teneke
lerden, kenizleri vakan iğrenç 
bir koku etrafa ya yılıyor. 

Birden aklıma geldi: 
- İçinde oturdukları bu ber

bat sokak için ne düşündükle
rini bir kaç kişe sorsam.. diye 
düşündüm. 

İlk uğradığ-ım Sebat matba· 
ası sahibi Bay Paskal oldu. 
Adamcağız. burnundan solu

yarak dedi ki: 
- Bu sokakta nasıl verem ol

madığımıza şaştyorum. Bazı 

günler, o kadar toz kalkar ki, 
göz gözü görmez. 

Hele üc dört te otomobil arka 

ymı bulmuş olan M. Appert idi. 
Madam de Renal çekine çeki-
ne: 

- O Paris'Jiden size ne zarar 
gelebilir ki? diyordu; siz fuka
ranın malına en ince şeyleri dü
şünecek kadar namuslulukla 
baktıktan sonra ... 

- Ama o buraya tenkid yağ
dırmak için geliyor; sonra da 
gidip liberallerin gazetelerinde 
makaleler bastırır. 

- Sizin onları okuduğunuz 
yok ki. dostum ! 

- Ama o ihtilalci yazıların 
bize de sözünü ediyorlar; bütün 
bunlar bizim iyilik etmemize 
engel oluyor (1 ). Bana gelince, 
ben papasın ettiklerini hiç bit 
vakit unutup bağışJamıyacağırn. 

BölUm 111 
Fukaranın mali 

Verrieres papası seksenlik bir 
ihtiyardı ama hep bu dağların 
dinçlik veren havası ile yaşadı -
ğından vücudü de, karakteri de 

(1) Bu söz ecrçcktcn söylcnmittir. 

Ne Dersfinft~? 
YAZIK PARALARA 

Kısa görüşelim: 
İstanbul belediyesi Yeni

bahçede stadyum yapabilmek 
için daha bir çeyrek milyon 
liralık istimlak yapmağa ka
rar verdi. Bunun için borç pa
ra arıyor. Bugüne kadar da 
100 bin liralık istimlak yapıl
mıştı. Bu yeni 250 bin liralık
tan sonra da başka bir istimla
ke lüzum görülecek mi, görül 
miyecek mi? Bunu kimse bize 
söyliyemez. Hatta İstanbulun 
en yetik mühendisi bile. 

Görünüyor ki doğrunun 

mantığı kaybolmuştur. 

Bakınız... Bir basit adam 
düşüncesile önümüze şu işi a
lalıtlll: 

Bir ev yaptırmak istiyoruz. 
İlk düşüneceğimiz şey ken

di ihtiyacımızdır. Buna göre 
bir ufak taslak yaparız. Daha 
meraklı isek bir ev resmi yap 
tınrız.O resme, elimizdeki pa 
raya ve kendi işimizin, sıhha
timizin icabına göre bir arsa 
ararız ... Aklın yolu budur. 

İstanbul belediyesi ise 
stadyum işine tersinden baş -
lamıştır. Stadyum ihtiyacı ne· 
dir? Bu henüz tesbit edilme
miş ve buna göre bir proje 
taslağı yapılmamışken geniş · 
liği, biçimi ve neye karşı gele 
ceği bilinmiyen bir stadyum 
için arsa satın almaktır. Ve ar
sa satın almaya doyamamak
tadır. 

Neden böyle yapıyor?. 
Bu sorgunuza sizi kandıra

bilecek bir cevap beklemeyin! 

arkaya geçerse, ne üstten hayır 
kalır. ne baştan .. 

Kimseye dert anlatamadık 
12." '!lın1 , et" mektep cocuklarma 
acıyorum. Avuç avuç toz yutu
yorlar.,, 

Yeni Aydın oteli sahiplerin
den Bay Osman da şöyle diyor: 

- Sokağ"ımızda sekiz kadaı 
otel var. Müşterilerimizin çoğu, 
ileri gelen adamlardır. Hepsine 
ayn ayrı dert yanar, şikayet e.. 
deriz. Şimdiye kadar, ne vap· 
tımsa, bir netice alamadık. Şim 
di, belediyenin işini, kendimiz 
görüyoruz. Otelin iki tarafına 
birer su hortumu kovdurduk. 
Sabah akşam kesemizden para 
harcayarak, otelimizin önünü 
suluyoruz. 

Yolun boydan boya tamirin
den vazg-eçtik. Hic olmazsa, ya· 
ya kaldırımını yapsalar .. Bir de 
seyyahları, bu yoldan geçirme
seler .. A vıp oluyor .. ,, 

Ayna fabrikası sahibi eski şe
hir meclisi azasından Bay Meh
met Reşat: 

demir gibi idi; şurasını da söy
liyeyirn ki,istediği saatte hapi
sevini, hastahaneyi,hatta dilen
ciler evini gezmeğe hakkı var
dı. Paristen ona bir tavsiye mek 
tubu getiren M.Appert böyle ga 
rib kasabalara sabahleyin erken 
den gelmenin daha akıllılık ol
duğunu bilirdi; gelir gelmez de, 
yani sabahın altısında, doğru 
papasın evine gitti. 

Taşranın en zengin mal sahip 
terinden ve senato liyeletin 
den marquis de la Mole 'un mek· 
tubunu okuyunca papas Che
lan'ı bir düşüncedir aldı. Niha 
yet yarı duyulur, yan duyulmaz 
bir sesle : "Ben ihtiyarım, bura· 
da da beni hep severler,, ded1 ! 
Hemen Paris'Ii baya döndü; ih
tiyar olmasına rağmen gözlerin 
de, biraz tehlikeli, fakat çok ha
yırlı bir iş yapmanın zevkini 
müjdeliyen kutsal ateş parlıyor
du. 

- Gelin gidelim, bay: hapi -
sevi kapıcısının hele dilenciler 
evi gözcülerinin yanında, göre
ceğimiz şeyler üzerine düşündü 
ğünüzü söylemeyin. 

Vaktile Şehir meclisi kür
süsünden bu Y enibahçe stadı 
için yalnız 40 bin lira sarf edi 
leceği ve buranın yalnız kil -
çtik bir semt stadı olacağı, 
"makam,, tarafından, şimdi 
saylav olan o zamanki meclis 
azasından Bay Mehmet Ali
nin bir sualine cevap olarak 
söylenmişti. Evvelce, yüz bin 
liralık arsa satın alındıktan 
sonra şimdi de yeniden 250 
bin liralık istimlak yapılmak 
istenen işte bu (semt stadı) 
dır. 

Yeni bahçe taraflarında bu 
istimlak işi buhranın ilişeme
diği karlı bir ticaret oldu. O 
semtlerce türeyen ev ve arsa 
madrabazları, halkın elinden 
yüze aldığını beş yüze sat
maktadır. 

Vaktile fstanbulun en ucuz 
arsalan bulunduğu için stad 
arsası olarak seçilen bu yerle
rin, daha stad yapılmadan bu 
kadar şereflenmesine şehirci
lik namına sevinmeliyiz. Ama 
iş İstanbullunun kesesine da
yanmasa! 

Acaba İstanbul belediyesi
nin bu işle uğraşan fen şubesi. 
ne zaman yapılacağı bilinmi -
yen,bu mevhum stadyum hak
kındaki "fenni!,, düşünceleri
ni ve bunun Y enibahçede ya
pılmasına neden karar veril -
diğini, orada kimlerır. yerleri 
kaça istimlak edildiğini bize 
söyliyebilir mi?.. Biz Um
muyoruz, siz ... 

Ne dersiniz? 

- Bana ne sorarsanız, sorun .. 
.Ebu~uut caddesine dair bir şey 
sormayın .. 'Çünkü. söyliye söy-
liye dilimde tüy bitti. Kaç sene
dir, şu caddeyi bir hale. yola ko
yalım dive uğ"raşırım. Artık ü
midim kesildi. İpin ucunu bı· 
raktım. Biraz da başkaları uğ • 
raşsmlarr..,. 

O srradat caddeden geçen bir 
yolcuya vaklaştım: 

- Siz, ne dersiniz bu Ebus
suut caddesinin haline .. 

Güldü 
- Bir kaç sene sonra, yolun 

iı.i tarafına birer levha koyup 
"bu bokaktan geçilmez!,. işare
tini çelaneli ... Yahut ta, eski Bi
zanslılardan kalma bir sokak 
diye. gelen seyyahlara, her bi
rinden onar kuruş dühuliye ala
rak gezdirmeli r. 

Belediyenin alakadar erkanı 
söylenenleri okurlarsa, umarız 
ki, bu sokaktan da bir kaç yü.z 
kaldırım tasını esirgemezler!. 

M. Appert karşısındakinin 
temiz bir adam olduğunu anla
dı; bu saygı değer papasın peşi
ne takıldı ve onunla birlikte ha
pisevini, hastahaneyi, dilenô -
ler evini gezdi, bir çok şeyler 
sordu ve aldığı cevablari:n garib 
liğine rağmen hiç bir yolsuzluk 
göi'düğlinü belli etmedi. 

Bu dolaşma bir kaç saat sür· 
dü. Papas, M. A ppert'i yemeğe 
çağırdı ise de o, yazılacak mek
tupları olduğunu ileri sürdü: 
merd arkadaşını büsbütün sıkın 
tılı bir hale düşürmek ıstemiv0r 
du. Saat üçe doğru papas ile M. 
Appert dilenciler evinin teftiş1-
ni bitirmeğe gittiler, sonra yine 
hapisevine döndüler. Kapıda al
tı kadem boyunda, eğri bacaklı 
dev gibi bir adamla karşılaştı -
lar; bayağı ve iğrenç suratı. nch 
şetin tesiri ile büsbütün çirkin
leşmiş olan bu adam hapisevi
nin kapıcısı idi. Papası görür 
görmez: 

- P.tlvnn d,..ni hn V!>nmdaki 
zat M. Appert olmaı::m? 

N. Ataç 
[Arkası var] 

/ 
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MEMLEKETTE TAN/!::~~::~~~~: Şarkın Paris'i:ME KT~:LAR 
Ş h . M 1 · . d G . . . · ı t . . ~~ şirketi ihtilatı • panayır işi a 

8 lr 9C ISln 0 UrU U b!~~ir, (Hususi muhabirimiz Erganı bakır yolu Malatya-
dof°1Yor :) - Belediye reisi y 1 d a Ak d 
muhf.B~hcet Salih Uz bana ~, ı.,, . enJz'e bağladı İzmir Viltiyet Kurultayında 

Gürültülü Bir Toplantı Oldu 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor:) - Vil~yet kurultayının sor_ı 

toplantısında bazı gürültüler oldu. Ü!~~erden Murat Çınar, ~alı 
ye vcrgilcıınden hususi muhasebe mUdur.~~ me~urlanna v~rılc~ 
ikramiyenin usulsüzlüfü hakkında verdıgı takrıre cevap ıstedı. 

Mehmet daimi encümen namına söz alarak fazla tahsilat 
yapıldığı ~ıllarda da memurlara ikramiye verildiğini ~.e idari 
bir içtihaddan ibaret olduğunu anlattı. Ba~kan Gen~r~l uç nok
tayı reye koydu. Encümen kara~ 14 reyle kabul edıldı. Ü yeler
den Ekrem buna itiraz etti. Vah: 

u_ o halde reylerin farkını seçemiyecek bir başkanın bu kür
süde yeri yo!<tur. cevabını vererek kür9Uden inmeğe kalktı. 
Münaka~a büyüdU: Direr üyeler, validen kürsüde kalmattını rica 
ettiler. N etice<le paranın istirdat edilmemeıi karan onaylandı. 

Meclis, maarif bütçesini 836,608 lira olarak kabul etm!~tir. 
E.li.USTEL 
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Gedizde Yeni Seçim Yapıldı 
K~diz : 23 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor:) - l?ozulan belediye seçimi 
y~n!deıı yap!ldı. Neticede Hasan Alanyalı, Ali, Kadir, Sadr::, 
Şerif, İsmail, Ahmet, Mustafa, Ahmet, İhsan, Rıza, Must.!fa, 
Abdullah, Ahmet, Recep, Emin, İsmail Ö~er, !~mail Gölkılık ü
yeliğe seçildiler. Başkanlığa Abdullah Zeki seçildi. 

o • o 
iç Anadoluya Taze Sebze 

lzmir: 22 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor:) - İnnir Ziraat Bankası r.ıü

oürü Aşki Eren bana İzmir kredi kooperatifleri hakkında şum~
lfunatı verdi: 

" - Burada bankaya bağlı 79 kredi kooperatifi var. Bunlardar. 
39 u 1930 da, 17 si 1932 de, ikisi de 1933 de kurulmu~tur. Geçen 
yıl yalnız iki kooperatif çahşmağa başlamıştır. 293 köyde {13500) 
kooperatör m ilstahsil vardır. Son vaziyete nazaran taahhüt ye -
kunlan iki milyon Uç yüz bin, tediye edilmiş sermayeler bir mil -
yon otuz bin, ortaklara yapılan ihracat üç milyon altı yüz binli
rayı buluyor. Bankaca kooperatiflere bir milyon altı yüz bin lira 
ikraz edilmiştir. 

Kaza itibarile İzmirde 9, Torbalıda 6, Ödemi§te 9, Bergamada 
10, Bayındırda 4, Kuşadasmda 4, Kemalpaşada 10, Menemende 
6, Urlada 3, Çeşmede 4, Karaburunda 4, Tire<le 7, Seferihisarda 
?. 7İr:ıi' ITrPrli kooperatifi vardır. 

ikinundan ba.şka, (İzmir ve civan meyva ve sebze kooperatifi) de 
. yıldanben c;ahıpnaktadır. İzmir, meyva ve sebzelerinden mü

hım kısmını memleketini~ piyasalarına sevkediyor.,, E. H. Ostel 
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Peçe, Çarşaf, Yaban Dil yok 
f 

r .(H .. h b" . • b'ld. • . Bafra: 23 
. ususı mu a ınmız ı ırıyor) - Şehir meclisi çarşaf ve pe-

çelenn kaldırılmasına karar vermiş ve türkçeden başka bir dil ile 
konuşulmamasına dair verilen teklifi onaylamıştır. 

Utak: 24 
Belediye, kadmlann çarşaf ve peçe giymemelerini kararlaştır -

rnış ve derhal. bu kararın tatbikine geçilmiştir. Belediyenin bu ka-
ran memnunıyetle karşılanmış, peçe ve çarş:- ,.. '·:ı!:_mıştır. 

Çankırı Hastanesi Büyüyor 

Hastaneye bir kat ~ıkllacak, sıhhat 
IJlerine 41 bin lira verilecek 

Çankın Genel Kurultay QyeJerl vali H. UzgSrenJe bir ara~ 

~kşehir, (Hu'5~si muhabiri· 
rniz bildiriyor:) - Vilayet ge
nel kurultayı 935 yılı bütçesini 
onayladı. Bütçede maarife 125 
bin lira ayrıldı. Geçen yıl köy
lerde yapılan 30 mektepten son 
ra 'bu yıl da merkezde büyük 
bir okulun temeli daha atrldı. 
Ç~rkc8 kaz:ısında üç sınıflı 
bir mektep yapılması kararlaş
tı. Nafıa için 80 bin lira kabul 
edildi. Şimdiye kadar Nafıaya 
&yrrlan tahsisat kafi gelmiyor
du. Ayni mahzur bu sene de 
&öz önünde tutulmadı. Umumi 

meclisin srhhat işlerine 41 bin 
lira ayırması ve hastahaneye 
bir kat daha çıkılması karan 
çok iyi karşılandı. Buna haki -
katen büyük ihtiyaç vardı. 

Yalnız 936 senesine bırakılan 
işler arasında S yıllık program
la, Cumhuriyet meydanının 

tanzimi meselesi vardır. Meclis, 
Hükftmet meydanına, Atatürk 
heykelinin dikilmesini de k·~ -
rarlaştırdı. 

Daimi üyeliklere Cevdet, Ha
lim Altay, Sabri Ü zel , Gök
men Erdoğan seçildiler. 

Akşehlr'de eski eserler 
müzesi 

Akşehir, (Husus muhabiri
miz bildiriyor) - Türk sanati
nin gü.zel bir nümunesi olan, 
Taş medrese Türk Tarihi Tet
kik cemiyeti tarafmd öln bir hay
li para !arf ile tamir ettirilmiş
tir. Şimdi bu binanın asarı ati
ka m üzesi haline getirilmesi dü
şünülmektedir. 

lzmirde yllh k Hillliahmer 
toplantlsı 

Balıkesir, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Hilaliahmer 
kongr~i fırkada F eyzi Sözene
rin baıı;i.t:mlığmrJa toplandı. Es 
ki idare heyetinin yaptığı işler 

beğenildi. Do~:.tor Ahmet E min 
ba~kan, çocuk hastalıktan mü
teh:- ssısı Memduh, tüccard an 
Veli ve İsmail Tirit yeni idare 
heyet ine seçildiler. Genel kon
greye general Kazım Özalp 
murahhas ayrıldı. 

Rakı kaçak~ıları 

Aydın, (Tan) - lnhisar ida
resi kaçakçılarla sıkı mücadele 
ediyor. Kurtuluş mahallesinden 
muhacir Alımet, kaçak rakı ya
parken inhisar memurları tara
fından ele geçirildi. Yine L en
ger köyünde de Ahmet ve ar
kadaşı Sabri kazan başında rakı 
yaparlarken ynkalandılar. Bu 
arada 20 kilo rakı, 2 kilo ispirto 
bulundu. 

· - L:. 1 

Merzifon Halkevi 
çalışmaları 

Merzifon, (Hususi muh3biri
miz bildiriyor:) - Merzifon 
Halkevi bütün kolları sürekli 
bir çalışma halindedir. Yalnız, 
okuma yazma kollarında henüz 
beklenilen netice ahn2mamış -
tır. Spor kolu, binicilik, dağcı
lık ve 2vc.ılık şubesini de gayre
te getidi. Bir yandan da mec
mua çıkarılmasına çalışılıyor. 

Trakyada 
Atletizm bayramı 

Edirne 24 (A.A.)- ünümüz
deki cuma gunu Edirnede 
Trakyanın muhtelif yerlerin -
den gelen spor klüblerinin işti
rakiyle büyük bir atletizm mü
sabakası yapılacak, birinciliği, 

ikinciliği ve üçüncülüğü kaza -
nanlara Trakya Umumi Müfet
tişliği tarafından mükafatlar ve 
rilecektir. Hazırlıklara devam o 
lwımaktadır. 

yanatl ... ışler hakkında şu be
" _ gılundu: 

ı .. ı 
sal bir parP panayırı arsıulu- ' 
olarak 22 a!f.dır. Beşinci defa 
11 eylüle kadlS!a açılacak ve 
navır geçen yiı.1recektir. Pa
ra~bet kazandr.Bumirde çok 
vaf fakiyetli olacağdaha nıu
ıuz. Ve bu ümitle Ç~anıyo
Yurdun her tarafında ıoruz. 
ziyaret etmek ist iyen yuı•ın 

ln için, devlet demir ve d1r ır-~~.:1:::-----------~======= 
yollarından Vapurculuk şirk · • ,,,,. 
tinden ucuz seferler teminını • 
fr.tedik. 
Panayır hazırlıklarına şimdi

den başlamış bulunuyoruz. Dış 
ülkelerdeki sefirlerimiz, yaban
cıların alakalandırılmalan h~in, 
İzmire uğrayan ecnebi vapurla
rında da panayır müddetince 
tenzi11t y:..)ılmasmı temine ça
ho:malarmr rica ettik. Yabancı 

... b . "'irketlerden bir kı!mı u tenzı-
lat· şimdiden kabul ettiler. 

Yamanlar suyu 
"Yamanlar suyu yirmi cfört 

me;mbadan alınmış ve çok ef:.ac;
lı te ıııit at ile sehre getirilmiştir. 
Sehir tevziatı De~irmen dağm
daki havuzla yapılrr. Tesisatın 
muvakkat kabulü bitmiş, ancak 
i ~lerden bir kısmı nok!an, btr 
kısmı da hatalı görüldüğü için 
bunların izalesi müteahhitten 
i stenmiştir. Evlere dağıtılacak 
olan bu ıuyun tonu beş yüz a
honeye kad2r on be~ ve yüz a
boneden itibaren de on kuruşa 
verilecektir. 

Tesisat için şimdiye kad:?r 
( l 70) bin lira sarf edilm iştir. 
Osm:an a~a Vezir suları için de 
icap eden yerlerde havuzlar in
şa edilmiştir. İ.mıirin yukar1 
:n!\halleleri bu sudan istifade 
görüyorlar. 

lzmlr Telefon 'lrkett 
''Telefon şirketinin ilK. ku

ruluşunda ( 420) bin lira kon -
muş, kiiayct etmediği için(700) 
bin lira istikraz edilmişti. Bu 
istikrazın yüzde 8 faizle 934 so
nunda ödenmesi l~znn geld iği 
zaman Telefon 'irketi güç 'vazi
yete düştü. Arada ihtilifl:ır 
çıktı. Son defa bu it !!IUlhen hal
ledilmişti. Faiz yüz:de 3 e indi
rilmiş borcun ödenmesi 1 O yıl 
geri bırakılmıf trr.,, 

E. Hamdi ÜST EL 

Uşakta 
A~aç dikme 
Uşak (Hususi muhabirimi.z 

bildiriyor) - Gençler birlifi B 
takrrnı yirmi kişilik kafile halin
de Gediz sporla bir maç yapmak 
üzere Gedize hareket etti. Di -
i er yandan Uşakta, şe
ker fabrikuı da dahil olduğu 
halde haf ve bahçe, yol ve cad
delerde meyvalı ve meyvasız 
13.949 ağaç dikilmiştir. 

KÜÇÜK, TELGRAF 
HABERLERi 

·o Diyanbekh·. (Tan) - Diyan
be.d r Halk..,·i, timdi:re kadar e
peyee maya, mani •e Horyatlar 
toplamıthr· Toplama ve arama İ!
leri bittitken sonra bu parça!ar 
Türk dili ara§tınna kurumuna gön
derilecektir. 
'9 Buna, 23 (Tan) - 23 niıan 
l>urada ço~kun tezahüratla kutlu -
landı. Hükdmet alanmda merasim 
yapıldı. 

• Merzifon, (Tan) - Bütün 
metkeplerde talebeye çiçek aşm 
tatbikine başlanmıştır. 

O Merzifon, (Tan) - Cemal Sahir 
tiyatrosu burada Mcte'yi temsi] et
ti. Heyet Cilmüş Hacıköyünden 
Çoruma =eçeccklir. 

O Merzifon, (Tan) - Usulsüz 
hareketle"' gir:ı:n poıta müvez 
zii Hakkı encümen kararı ile azle
dildi. 
O Denizli, (Tan) - · Şehir meclisi 
toplantılımnı ibtirdi. Bu yılm büt· 
çesi 528,600 liradır. Bunun 48,747 
liraaı adi ve fevkalade idare bütçe· 
sidir. 

O Burdur (Tan) - 23 Niıan mü
nasebetile Yıldırımsporla askerler 
e.raaında bir maç yapılmııtır. Maç 
ber aberlikle bitmittir. 
e Utak, (Tan) - Utak belediye 

m eclisi 935 t ehir bütçesini 80312 li
ra olarak kabul ve tasdik etm.iftir. 

Malaty~ 

. , . . . . . . . 
ı gorunuş. lsm t 1 .. .. 

Malatya, (Hususıtasyon c · d d e. non u parkı 
miz bildiriyor:) _ a esı .. 
Şarki Anadolunun en V' - ı Malat . k . . 
hirlerinden biridir. Nüf\J dan dah: ,_e onomık baK~n~ -
çadağ, Arapkir, Hekimhan, Kaysı ze d 1: meyva şchrıdır. 
çedağ, Arapkir, Hekimh an, K:~~n ' m;y~ 11• ardmut en b:> l ye: 

1. Kt::ht P" .. · · ı \a ar andrr Fcvzı ma ıye, a a, oturge ısm1 e- ::ı • Diya b 1.- · . · · 
rinde yedi kazası vardır. •kü M r: c -..ır demır·ıclu 

Ara.zi yüksek ve arı.zahdır. ~a·kuv~e~t~am~ ~avatına 
iklim de bu nisbette serttir. Bn- '.m c..- • crnw·tır. Sar~
.. Hnkü Malatya eskisinden 9 t r~azıye~te olmakla be-
e.- czı aı .. ktrık f b · ı ., 
kilometre uzakta kurulmuştur. ViHiY.ı::oo a :ı ·ası, -">0 
Eski Malatyada çıkan es ~rlcr, nm yapılrı yerlı dok· ıma 
burantn Etiler tarafından ku • Ergani bakı. J .. 
rulduğunu gösteriyor. Ak ienize ba ~~Y Y11l<!rı-

Sırtmı Beydağlarına da >'•amış bütçesi bu yıl, ~Jrnılıyor. 
olan Malatya, şehir haya~m1 ve mekteplerin adecil1tva~·r 
güıelliiini Derme suyuna bJrç- çık~rildı. Lire t"'ıetlc_,~ı;Jf 
ludur. Bu çayın suları şelıriıı cudu da 400 e kadar yri·{ · 
her tarafını !ular. Dağ etekleri· Şehrin sağlık ir;leri d@ 
ne yapılan tesisatla şehir a:ı· durumdadır. Buranın e<: 
dınlatılmaktadır. miihim derdi olan trah rn-rı ı. . 

Fabrika ve imalathaneler iş- tahğı gözönünde tutula. >: tr ... 
!etmekte olan bu sudan istifade hom mücadele C:ispanscri a
edili ·;or. Bundan başka Ma1at- çılmıştır. Ayrıca 2 hastah-ıne, 
ya ovasının şimalindcn Torna, bir disnanser ve bir de dof,uın 
şarkından da Firat gecer. evi vard1r. 

Şark Köylüsü Arasında 
Önemli Bir Yarış 

TGrk~eyl iyi konuşana ikram§ye veri ec~rt 
Dıyarıbekir, (Hususi muha -

birimiz bildiriyor:) - Halkevi 
dil, tarih ve edebiyat şubesi ile 
köydiler ~ube!i köyliilcrimiz a -
rasında lehce ve yurtbiJgisi mil
ısabakaları açmı§tir. Geçen yıl 

yalnız Dıyarıbekir merkez nahi
yeainde yapılan müsabakalar, bu 
yıl Merkez, Marmara, Akpınar, 

Pirinçli, Devegeçidi nah·yeleri 
ara!mda da açılmı~, iyi neticeler 
vermi~tir. Bu sefer m ilsabakava 

Azılı Haydut 

daha çok mükafat konmuşt11r. 
Müsabaka imtihanı mayısın son 
cumasında yapılacaktır. 

Oz türkçcyi en iyi konu0 arak 
birinciliği kazanacak köylüye 4 
öküz veya 100 lirn, ikinciye 2 ö
küz veya 50 lira, ücüncüye b'r ö
ktiz veya 25 lira verilecekt ir. 

Mfüıabaka smı .. mda, yurtbil -
gisine, Türklük, Türk tarihi hak 
kında ~uallcr de soru1ar-ık ve 
kaunanlara ayni mükafatlar 
verilecektir. J 

Köpekçi Lakabile Ortalığa 
S alan 
Yakalandı? 

Korku 
Haydut Nasıl 

O rdu, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor :) - U zun 
zamandanberi aranan kö 

pekçi Asım, n ihayet ele gect i. 
Geçen yıl kız kaçırmaktan m;h
kum olmu§, hapishanede hcıs -
talanmış, kaldırıldığı hastaha
neden de kaçmıştı. Sonra :.ıa rı 
eski bir hıncı almak için hjr 
köylünün kanına girdi. O ·ıakit
tenberi aranıyordu. Asım, çok 
defa kendisini kovalıyan jan
darmaların yakınlarında dolaş
tı, fazla sıkıştığı zamanlar da 
kadın kıy af etine g irerek kur -
tulmanm yolunu buldu. 

· Bir aralık, Asımın şehre gel
diği, yollarda adam beklt!diğ i 
dillere düştü. Çocuklar, " Kö
pekçi Asım,, adından korkma -
ğa başladılar. Fakat jand'lrm a
lann sıkı takibinden kurtulamı· 

yan azılı katil bugün adalet i.n 
pençesine düşmüş bulwıuyor. Küpekçi Asım tevkifhanede 
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Yazan. 

ay0 ,sa Bizans, O Niğebolu Kadın ~ndini 
Yıldırımının Saldırışına Bec;.:ndlrmek 

f/ ime 
is fer 

b . \ . d ·, ? ..ımde mektup - rurmuş. 

' 
D a Y a n a 1 1 r • u Oh! .. lştctlünden beri dik - "Bu beni çok düt"ündürdü. a S 1 d' lar .. . Bun.ln, düşündüm ve ka- Demek ki bu kız kendisini se -
b" t s·rlıınn kolu e"bi kuran rıldırımb.~i:y=y-a katle oktaba baktım. ven bir adamın gözlerinden cok 

• Ba11 .~o~ k 13;'1 .t i N"e~ i~tışamh bu küfüıtü~. kkalek 1 ayanı~ 
1 

N ğebolu ra kaµininden başlıyorum. şey bekliyor. Degil mi ya' ... Ev-
buyuk maue• rın ' 1 . . d"? Hele Tu ncın h r E d . k" b 1 d"k b" l d en 1 en cüzel bahçe erını 1 "h korku olen o de ~et 1 • e eyım ı u mek- en ı ten sonra ır rn m, na -

•karn) ~ırç!~ n nlarcı:ı sırtın~ oym1u;~· daf~~i:d:n dönü~J.nd ..• b\ satırlarını okurken muslu bir ~adın, kocasından 
ı;nna t daltı en tU• za . . r 1 d mı yapa· l d H"" . . . b 1 k" . . . .. l . ' A ka.,mt§, ezmiş v~ aır ın d" v· Yahud il.ancı ., ura n sız a ı. uvıyetını aş rn ımın ıçın su~ enır. y -

çük yeşermeyi bıl~ :zorl~ ~c;i:z~~~ın mr.z 11 bu i~·? F k t Bi:zan,.aklı olarak gizliy~n mek- naya bu kadar dt"şkün bir kız, 
k"n~ uydl4rr.ı~tA oıan .. ~ü~

1

crincc b"r Elbette ) pardi·t· G:ç:n Sclç tup sahibi " Tayfur ,. imzası tuvaletlerini kocazına göstere -
ince in nn ~ ~. 1 

e dönm~ştü. Şin.· sarayı P ~ ~~nb~İir·p, b'rdeg' atmış ve kendisi kalem tutma - mezse rahatsız o maz mı? 
·~nra~o.n cor~~~ ç·vcn te::all:ihüne 1?1t?1nntı ~~r T~rlt impcrato~ki smı bile bilmediği için mektu - "Iste bunun icin evlenme tek-
dı mır:'ar ve d . t kn:r- 11vr. en Y d d • b b" k d d "f - d . k' lan, yr:ni b"r ıne en.yc .. e . n ıaldm!llarını a ım a ~rım unu ır ar ·a aşına yaz ırmış. 1ı etmege cesaret c cmıyorum. 

1 ~~: amlık hıncı?ı uz~n ıu~ut. :~iyordu. Her imp.crat9iukad- Okuyalım: Halbuki ic"mie ne tatlı ümitler 
\,·r eı:ırc:tc:ı l::u.lenhır~ \dar~[e haz~nelerin tükenmıyeJinı kur- var ve itiraf edey:m ki bu l:ız 
tul:.ı.nl:ınn öl~~:ı.üz ~o~ i~:;du. avuç avuç dağıtar ~.~sa '.ü~, bu Kalpten gelen ıeı benim hayatımda her seydir. 
her tarafa ıalddrnr~~ı~:ıştı itte... der yı!ucı ~ırp. n.~ fm edıyordu Onsuz ya'"ayr-mom. Teklifimi 

V tiherneye e •. . ine b"r tannat:ıı ça ışı~o "B d d - " " dd d . h 1 s·· .1 

O V l~crr.e lti Cı ... ar.s n aç · k' tanıd ğ na , f . . en ana an ogma amayım. re e erse ma vo urum. oy .. e-
, d b l cek en 5<'n er ı ve a ctmem•§h. K d 1 1 k 1 kl 1 . . N ? 

hü~ümclar sı n ıra • dı· do· ruııu... ci n .J , • • a ın arı ya mz u a arım a ymız: e yapayım.,, 
.. "k snrayıydı; onun z caaa c.oga 11 . 1 1 B . d 

ça.ısı, b.rıcı vlularını da ısır· (Orhan)•a yayılarak, bıraz ve e erım e anıyorum. enı o-
varlarını ve o~un athrı kap'nmı~tı. Bo'a ıra ak R I~clerdi rnuvaf- kuz yaşımda öksüz bırakan a - Ne ço~c, ne nz ümit ediniz! 
gn::ılar ve Y 1 H" 0 

bir medeniyetin lnrak, t- mı)•d.? namın bile gözlerinin rengini, 
Ooh ... ~~:ır·. ıç o'marrı"-b! A· daha ~cl~:11 k. ~öaüddnki dört vücudunun şeklini görmedim. 
b5 le k tu •• 1::1: 'v ul<,ms'm di :ıe ge· fa!.ı ci zurna, yirmi at ve elli Fakat sesi yirmi dört seneden -
rap Sa~d - ~ dı ki ll u~irevan sata- ah"bi Osman Deyin oğlu Bi- beri hala kulag-ımdadır. İnsan -
çen ~ edııyın '"'. b"l• §U Viliıh-rne· dev;r cek d recede yaldızlı 
yın:n lıarab.lcrı. 1 

... el"ndcn yeni al ra cü•emezdi. Amıra, Kosova ların hissiyatını ve düşündükle
nin yanı~ıda m ~~rgözü çckeb:liı yeni Türk imp ... rator'ui:unun ya. rini siz gözlerinden anlarsınız, 
çı'lanı~ b.r yapı cı 1 /ıl•şlnrına ıcd çdmıck isteyenleri ben de seslerinden ... Sesi hoşu
di. . •h • ile au ezip dafrt•nrı kahrama~ların başın • ma gitmiyen insana hiç itima _ 

Iranm D.lm nd rı .... P sri • da yirmi dört ıaat dnha kalabilm:ş dnn yoktur. 
zümrüd ~aların a go~u ~~1 o ıydı Hüdavend:uar ilk Murad, 
snni medeniyeti, \ıay~ı ~ v- Ycn"çerilerinin kc-kin palalarını bir 
ağul ar.nC:an hu. rev Pc:rıı.~~- defa da ıu nizanı vnreng'erinin 
b-r Muha:r.medın n:'"a ~~~- (*) zırhlaı-ında tecrübe etmek iste
için çöl arııblnrını .ı, bJtun miyccck miydi? 
vetlendircn Alhıbiı.yısız kili
ır.ıştı ... Amma ,. günlük ko
aünü ya lamlı"J B"za!lı, han· 
gün çanları ~ğr~yabilirdi? 
aclcrin:n 1 turlu ele geç re
k ılu d~ hıriatiyanlann bu 
ii Allıl"İ acaba han~i affo-

l( Ahın cezıısmı böyl~ ce
ll''•r a:zab içinde geçirmek· 

6t, neden? Bu aon suali tam 
.ni üç aen~dir, Tannnm l'ÜnÜ, 
annnın ceceıi yataf:ında yatar •• 

ya tahtında otunır• ~n i~perat~r 

l.tovuuı:ı Pd .. o'oı da k:mcli k:mdi
ne sormaktadır. 

Çarmıha gerilen lsanın baımı, ka· 
ra dikenli iıkcnce çelengi nasıl ka
natmıpa, her gün ısırgan'ı yollar
da, topaçlı tarlalarda çıplak taban
ları, tıp'!u öyle del"nen ve kanayan 
Bi .. ıuısl:lar, hep b3yle yoksul, hep 
böyle aefil olarak kakırdayıp gebc.:
reccıklor miyJi 7 Şu tacını bll§ında 
taııdı&ı Bizana sefalet ıçınde ı.uı go
çCp ıiC:ecekti 7 

Paleolog ai!esinin ackiz"nci lyo
•anniı'i lıızansa boyle w;utu bır •o
nu mev'ud sanmıyordu. Ve bunun 
için değ:l midir ki y~rmi üç uzun 
aeneden beri zekasını seferber ede
rde en ıeytan d.llı'lere prrmck ıs:r
t;o.calc utr ka':ır çevirmi~ti? Çev r
ır.iı ve muva fak ta olm:.ı~tu- Zira 
69 sene evvel Bizansın olum saati· 
ni çaldırmayan mucize nasıl bazı te 
aadüflerin ve bu tesadüfleri iyi kul
lanan ıu Vi aherre ~r,yın n eseri 
idiyse son y:nrıi üç sen~denberi, yani 
babası Emmanoel Paleo ogoa'un ö
lümünden aonra başlayan kendi ıal 
tanat aünlerinde de ıene Vilüerne 
Din eseri olmuıtu. 

Yoksa Boğaz kıyılarına gelen, 
koskoca Anadolu Hisarını Bolfor
cla BizaJMı boiacak bir kubçuı ilk 

""TAN" m tefrikası : 2 - 3 

Edgar Wallace 

Ve otomobil yürüdii. Öteki 
yaya kaldınmından bir müddet 
otomobilin uzaklaşan kırmızı 
fenerine baktı. Sonra sigarasını 
yakmak istedi, fakat kibrit sön
dü. Elleri o kadar titriyordu. 

- Vay canına! 
Başka bir sokağa saparak yü 

rüdü. 
Sokağın içinden daha yeni 

kavbolmuştu ki, civardaki vük
sek bir evin kapısı önünde 
bir gölge belirdi ve takibe baş
ladı. Bu, µzunca boylu, iri vücut 
lu ve kma nefesli olduğu icin 
gücliikle viiriven biriydi. Yüz 
adım yürildükten sonra durdu. 
Jtapmm karanhihndan iki ada -
nu tarassut etmek için ku11aıı -

Elbct•e istiyece!tti. F :k-.t hem or
ta Avrupaya, hem de Bizan:ı.a aka
cak obn o zamanki kahre.manlık 
ıelini de S rb k::Jırarr.anı N.iloı Kap 
leviç'in hançeri durduruver.niıti. 

Bir zaman için ıüphuiz .•. 
Amma §ll tesadüf, bu tesadüf ..• 

O suilcut, bu tar sizl"k, şu rüşvet 
alan vez:r, yeni zevcesine bin bir ge 
ce düğünleri ynpan şu Sultan, hep 
B ·~nı 1arayırun irine yanyordu. 
Ve bu yÜzdendir ki iı•e lıLa Teo
d:>1 ıurlannm gön 'er~e int!e Paleo
lor;'ların çifte knrtallı cr~uvani bay· 
rağı da!gn1an.p clur1.1yordu. 

(Sonu var) 

(•) Ücretli Saray askerleri. 

Süngercilik işleri 
Süngercilik şirketi Bodmm 

ve Marmaris mmtakalannda fa
aliyete başlamı~tır. Burada bu -
lunan süngercileri korumak için 
şirkete posta doğrudan doğru -
müstahsillerle m111ı:avele yapa -
ya fotihsale giri~ '· :!miş, ancak 
rak beraber çalışmak esasını ka
bul etmiştir. Marmara mıntaka 
sı için İmroz adası merkez ya
pılmış ve burada bir acentelik 
te~ki15.tı kurulmuetur. Sünger -
cilik icin en çok tazım olan dal
gıç elbisesi, hort~m başlık gibi 
aletler Fransa ve Yunanistan -
dan getirilmiş ve süngercilere 
dağılmağa başlanmıştır. Geçen 
sene on bin kilo sünger istihsal 
edilmişti. Bu yıl bu mikdarm 
bir misli artacağı umuluyor. 

dığı bahriye dürbününü çantası
na yerleştirdi ve takipten vaz 
geçti. Yaya kaldırımındaki ada
mı nerede bulacağını biliyordu. 
I:s ... r::ıP"iz şoföre gelince, her 
halde yarın onu da yakalardı. 
Çünkü otomobilin nuınara~ım 
almıştı. Felix Marl kafasını sal
ladı. Tarassut ettiği mülakatın 
mahiyetinden zaten s:.:phelen
mişti. Kendinden daha .... kuv
vetli adamların sade "kızıl çen
ber,, adını duydukları zaman bi
le, iliklerinin nasıl donduğunu 
biliyordu. 

Para vermlyen ~ı:tam 

Kızıl çenber, mühim mikdar 
da para istediği adamları ölüm
le tehdit etmekle iktifa et
miyor, en küçük bir red karşı
sınJa tehdidini he.ı.~ 1 t_tbik e
divordu. rakat, .... t:enilen parayı 
verenler, müsterih idiler. J.tese
la PhiliT>oe Bassard. banker 
J-::ques ~iz::i de ister:' 1 para
yı \•ennisti. Fc.kat a ~lmı boz
du. Bir av aonra tabii bir ölüm
le öldü. Çünkü onda kalp has
tabtı vardı. Maruf avukat Ben
son tehditlere kulak asmamııu. 

"Biraz param var. Bir kızı ra
hat rahat geçindirebilirim. Ev
lenmek istedim. Yeni taıudığım 
bir bzın sesine aşık oldum. İyi 
şarkı söylel:iği için değil. Söy -
lüyor mu, söylemiyor mu, onu 
da bilmiyorum. Yalnız, konu -
şurken kalpten gelen bir sesi 
var. Oldukça da güzel ve fakir
miş. Kendisine evlenme maksa
cıımı söylemeden, teveccühünü 
kazanmağa çalıştım. Dost ol -
duk. Kız kardeşi ziyarete reldı
ği zaman benimle uzun uzun ko
nu,uymda. LIM taıııatH 8'Öl*DÜf· 
Garip tesadiıf, onun babasının 
gözleri de elli yaşından sonra 
görmez olmuş. Ben bunu neden 
sonra öğrendim. Bütün fikirle -
rimiz ve zevklerimiz biribirine 
uyuyordu. Bana o kadar mu -
habbet gösteriyordu ki ümitle -
rim artmağa başladı. Beni gör
mediği günler hayatından bir 
şey eksildiğini söylüyordu. lnan 
dım ve hayatımızı birleştirme -
yi kendisine teklif etmeğe karar 
verdim. 

"Fakat bu arzumu kendisine 
açmadan evvel, kız kardeşimden 
öğrendim ki bu kız çok sağlam 
seciyeli ve şuhluktan nefret e -
der bir tabiatte olduğu halde kı
yafetine cok dikkat edermiş. Ar
kadaşları onun fakir olduğu hal
de sade ve ucuz kumaşları ken
disine yakıştırmasına ve herkes
ten daha şık giyinmesine şaşar
larmış. Sık sık aynaya bakmak 
adeti imiş. Hatta caddelerde yü 
rürken camının içinde her ayna 
bulunan dükkanın önünde du -

b~r e-ün tı \,. .• :.1 vagon salonun -
da ölüsünü buldular. 

Hususi poli.> hafiy .1i "!")errick 
Jale katilin izini bulmuştu. Bu 
adamın vagonun bat.anı~Manna 
atlıvar ... :c Bensonu bir kurşunda 
öld:lrenbir ze. i _lduğu anl&
şıl LIŞL Zenci sı:çunu itiraf et
ti ve asıldı. Fakat cir. . veti sipa
riş eden adamın ismini kat'iy
yen söylememişti. 

Bu cinayetten ıonra bir çok 
zengin kim,eler. hatta polise 
haber venniyerek. Kızıl çenbe
re külliyetli yekUnlar tediye et
tiler. 

Bu suretle bu meşhur şantaj 
}kilatınm yavaş yavaL ismi u

nutulup gidiyordu. Lakin bir 
sa~ h T ames Beardmore kah
' .ıltısı:ıt cdcr:.:n, ker.::line mu -
r:.bhJ seklinde bir zarf g~.iroi 
ler. İcinden JT!niı bir kızıl çen· 
beri gösteren bir kart çıktı. 

Kartı karıısında oturan oğlu 
na uzattı: 

- Sen bövte esrarendz islere 
merak edersin, dedi, bir baksa
na ~una .• 

Jack Bcardnore'un karta bak-

Kızı çok sevdiğinizi zannedi
yorsunuz. Fakat a~km muhtelif 
tipleri ve muhtelif dereceleri 
vardır. Biraz seven her insan 
kendini çıldırasıya aşık sanır ve 
sevgilisinden ayrılırsa hayatının 
cehennem olmasından korkar. 
Halbuki hazan aşk zannedilen 
bu duygu, ruhta yerleşen itiyat
lann bir ısrarından başka bir 
şey değildir. 

Sizin bu kızı ne şekilde ve ne 
derece sevdiğiniz mektubunuz -
dan anlaşılmıyor. Buna rağmen 
size ilk tavsiyem, kendi kendi -
nize aşk telkinleri yapmamak -
tır. "Evet, seviyorum, o olmaz
sa mahvolurum.,, diye düşün -
meyiniz. Bu fikri söküp atmağa 
çalışınız. Çünkü aşk, bir İtnlyan 
kadın romancının dedi6i gibi 
"kendi kendine telkinin en bi -
rinci m• .. udir." 
F::ıkat o kızdan timi irıizi kes

menizi de tavsiye etmem. Şüp
hesiz kadınlar, daha ziyade sev
dikleri erkekler için süslenirleı. 
Fakat, koketrilerinin saikleri 
bundan ibaret değildir. En na-
muslu kadın bile bir kişi değil, 
herkes tarafından beğenilmek 
ihtirasından vazgeçmez, geçe -
mez. Yani bütün bir cemiyetin 
gözü, almak istediğiniz kızı 
seyretmek hususunda sizin ek · 
sik olan uzvunuza vekfüet ede -
cektir. Her erl:ek icin böyledir. 
Müstesna ve feci bir vaziyette 
değilsiniz. 

Korkmayınız. teklifinizi ya -
pınız. Reddederse de korkmayı
nız. unutursunuz. mutlal{a u
ntıtursunuz. İşte size bir kanun: 
" Zamanımızda unutulmıyan 
aşk yoktur.,, 

Nikahla keramet 

Bir de, şayet o kızla evlenir -

tığı zaman, kaşları hafifçe ça
tıldı. Adi bir mektup kaitıd~. 
Lastik bir mühürle basıldığı bei 
li iri bir kızıl çenber, kfiğn!ın 
dört kenarına kadar taşıyordu. 
Çenberin içine de matıJaa h:.ırf
lerile şunlar yazılmıştı. 

"Yüz bin lira kadar bir para 
~ _rvetinizc nazarnn hic savılır. 

Bu paravı yirmi rV">rt ~aat kin
de, münasip gördüğünüz zaman 
da Tribune g-av•te~· ~ ne~re

deceğiniz ilana gör~ z5ndcı ece
e-im adamtt testim ederc;iniz.Scn 
ihtanmız da bundan ibarettir.,. 

Mektupta imza yoktu. Zal fa 
da adres vazılmamıştı. 

- Ne dersin bu işe? 
İhtiyar Jaı ..... ~ ~ ... nrrlm.Jrt> 

gözlüklerinin üstiinden oğlu .a 
baktı. T .. • ·öv lendi: 

- Kızıl çenher .. 
Oğlunun yüzündeki endişe

leri gören ihtiyar bir kahkaha 
salıverdi: 

- Evet, Kızıl Çenber ! dedi, 
hem de bu dördüncü mekuptur 
ki abvonım. 

- Dördüncü mektun mu? Ne 
diyorsunuz? Acaba Yale bunun 

23 4 - 93~ 

HiKAYE 
A 

BiR ÇiN HiKAYESi 
YAZAN:ORHAN SELiM 

CieCjen iki sayının özU 

Va - Ni - Fe fakir bir Çinli ka
yıkçının oğludur. Bir gün baba
sıy'a, Çinin sonsuz nehirleri üs
tünde yolculuk yaparken kayık
larına bir Fransız misyoneri bi
ner. M"syoner küçük Va - Ni -
Fe ile alakadar olur. Ona Allah 
ha .. kmdaki fikirlerini sorar. Fe
nalı_:a karşı iyilikle mukabele 
etmek lazım geldiğini söyler. 
Va - Ni - Fe bu felsefeyi kavra
maz ve pratik bir netice elde et
m_k için miGyonerin Çinceye ter 
elime edilm"ş kütübü mukadde
se ile dolu bavulunu nehre yu
varlar. Misyoner kızarak Va -
Ni - Fe'ye bir tokat atar. O za
man Çinli çocuk ''yaptığı fcna
lı _,a karşı nicin iyilikle mukabe
le etmediğini" misyonerden so
runca, o da, sana iyilik yapaca
ftrm der ve çocuğu babasından 
alarak bir misyoner mektebine 
yerleştirir. 

Va - Ni - Fe misyoner mekte
binde t"'m bir misyoner talebesi 
gibi yetiştirilir: Yıllar geçer, 
misyoner ölür. Onu vak -
tiyle tedavi eden bir Çin
li doktor bu ölümün fren
giden geldiğini söyler. Bu
nun üzerine, Va-Ni-Fe kendisini 
sürüye sokan mukaddes ço -
ban hakkında böyle müstekreh 
bir iftirada bulunulması VA
Nl-FE'yi fena halde dilhun et
ti. Ve üstadının ruhunu §adey -
lemek için, müstekreh iftirayı 
atan c;inli doktoru hak yoluna 
daveti ve bu suretle onun, ken
di kendini alenen tekzip etme -
sinde amil olmayı münasip bul
du. Fakat Çinli doktor; VA
N1-FE, sürüye davet edici nut
kunun ilk sözlerini &öyler söyle 
mez, onu, memleketini soyanla
ra satılmış olmakla itham et -
ti, "şehri derhal terketmezse 
başına bela geleceği,,nisöyledi. 
V A-Nl-FE çok korkaktı. Allah 

tçtn, tınnıudoanl..-

korkmak lazım geldiğini, ruhu
na aşılamışlardı. İşte bu sebep
ten dolayı V A-Nİ-FE, çinli dok 
torun, şehri derhal terketmezse 
başına bela geleceği şeklinde-

seniz belki eski hevesi kalmıya
caktır, sık sık aynaya bakmıya 
lüzum görmiyecektir. Bir çok 
kızlar evleninceye kadar ~erafet 
düşkiinü olurlar. Kendielrini be
ğendirmiş olduklarının en bü -
yük delili olan ev hayatına ka
vuştuktan sonra itidale döner -
ler. 

ihtiyat IGzım 

Tereddüt etmeden teklifinizi 
yapınız. Fakat sakın bu korku -
nuzu ona açmak ihtiyatsızhğm
da bulunmayınız. Kendisile ev
lenirseniz ileride bu en mahrem 
duygularınızı ona hissettirebi · 
lirsiniz. U nutmayımz ki bugün 
o size hala yabancıdır. 

için mi buraya geldi? 
- Doğrusunu istersen, evet 1 
- Ben onun polis hafiyesi 

olduğunu biliyordum ama, böy
le bir iş için geldiğini hiç zan
netmiyordum. 
Babası sabırsızlandı: 
- Canım sen de 1 dedi, bir 

,kırmızı daire için insan bu ka
dar endişeye düşer mi? Benim 
kendi hesabıma hiç telaşım yok. 
Fravant'ı bilirsin. Zavallı böyle 
tehditle para isteven adamlar
dan övle yılmış ki .. 

Detik.ınhnın karşısında bera
ber yemek yiven James Beard· 
more büyük babası denecek yaş
ta görünen, beyaz keci sakallı, 
burusuk yüzlü bir adamdı. Fa
kat cehresindeki hatların hala 
sertliğini muhafaza ediyordu. 
Müskül sartlar icinde işe başla
makla beraber, büvük bir servet 
kazanmıstı. Kalahari cöllerinde 
elmas madeni, Klondvke'de al· 
trn madeni butacaö-ım diye hat
ta bir gün susuzluktan öfümle 
karsı karsıya gelen bu adam, 
c:inıdi "K1~1l ~ıanh,.t' .. ıtdh k;,,,. 
bilir hanği pntajcdarm tehdida 

ki tehdidini işidince, beyaz din 
kardeşlerine iltica etmcğı dil -
şündü. Ve vak'anın cereyan et-
tiği şehirde, afyon komisyoncu
larından bir çinlinin delaletile 
İngiliz Konsolosuna müracaat 
etti. İngiliz Konsolosı... bu sarı 
din kardeşinin elini sıkmadıys:l 
da, ona bundan böyle ken ·:.3ini 
himayesine aldığım söyledi. 

• 
Fransız misyoneri, ce~ur, din 

siz, ası, çocuk V A-Nİ-F~'ye 
iyilik etmek için, onu babasının 
hasır yelkenli kayığından kopa -
rarak İsanın sürüsiine sokmuş -
tu.. İngiliz konsolosu, korkak, 
dindar, muti, delikanlı V A-Nl
FE'yi SUN-YAT-SEN tarafta
rı doktorun tehdidinden kurtar
mak i~in, onu ENTELIJE~ 1S 
SERVİS ismi verilen casus ve 
emniyetiumumiye teşkilatına 
tavsiye etti.. 

V A-Nl-FE bütün bu döne -
meçleri; körebe oynıyan gözü 
bağlı bir çocuğun şaskınhk ve 
saffetile geçivenniştL O, kendi 
ayaklarile bir adım olsun atma
mıştı. Onu elinden tutmuşlar ve 
götürmüşlerdi. Gelmişti, gidi -
yordu. J 

o 
Uç seneden beri beyazların en 

beyazı Britanya ENTEL! -
JENS SERVlS'inin emrile ce
nubun en büyük limanında ya -
şamaktaydı. Bu üç sene zarfın -
da, beyazların aleyhinde bulu -
nan yüzlerce putperest çinliyi; 
masum bir güvercin şeklinde 

resmolunan RUHULKUDUS 
devletlerine ihbar etmişti. Ve o 
bütün bu ihbaratı, dinsiz olduk
larından dolayı asi olduklarım 
sandığı zavallıları sürüye sok -
mak için çabalıyordu. Daha da 
yapacaktı. Fakat ne çare ki, öm
rü vefa etm,.tii 

Günlerden bir gün, Isa'nm 
sevgili beyaz Amerika koyun -
ları ile İngiliz koyunları arasın
daki bir anlaşamamazlık vesi -
kasını İngiliz koyunlar hesabı -
na çalarken, Amerikalı koyun -
lar tarafından yakalandı ve bir 
şarap mahzeninde konsolosha -
ne kavaslarından birinin par -
maklarile boğuldu .• 

• 
işte V A-Nl-FE'nin hayat 

sergüzeşti bukadardır. Ve unut
mıyalım ki, bir Çin limanına na
zaran çok büyük fakat kainata 
nisbet edersek minnacik olan 
küremizin üstünde, isimleri ve 
elbiseleri başka fakat işleri ay -
ni olan bir yığın Fransız misyo
neri, İngiliz konsolosu, Entelli
jens Servis şube reisi, konsolos
hane kavası ve V A-Nİ-FE 
vardır. 

• Bitti • 

tına pabuç bırakır mıydı? Zaten 
o dakika kendisini asıl meşgul 
eden tehlike, bu değildi, oğlu -
nun başında dolaşan tehlikeydi. 

- Yavrum, dedi, ben senin 
ince zevkini bitirim. Şimdi bir 
şey söylersem, sakın onu sui tef
sir etme .. Ben senin ne eğlen e
lerine, ne de konuetuö-un in~an
lara karısmış adam de<tirm Fa
kat şu Hmanrmızda, acrb., a
ha akıllı bir is olmaı mı ' i ... 

Tack babasrnm ne dem ... k i te
diğini anlam ~tı. 

- Galiba Mis Drum'11 nJ'
dan bahsedeceksiniz. 

htiyar evet der gibi ba rnı 
salladı. Delikanlı : 

- Bilivorum, d .. ,li, Frayant'
ın katihi değ'il mi? 

- Evet, onun katihidir rlive 
bir serzenisim vok Yalnız Tark 
biz ne bu kız hakkında nt. de ai
lesi hakkında hiçbir şey bilmi
yoruz. 

Jack peşkirini sofranın üqtü
ne bıraktı. Hafifce kız::ıJ"Tn'ştı. 
Cenesinin adaleleri takallus et
ti. A;imti hir ine?n '·~rcılct~rini 
ifade eden bu hali babasının çok 
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[ o rı i ç 
Y ni ba-;-lıycn'~r için:3 

ı: .,...·h <l"' t:-ic t:ıb:rlcrinin , ""'' ~ ~. 

tc::ı L..:: .m~.ı \ c.m ... _::e C:c :.m c ... ı-
J'C.~. 

2~: Vcrm"'~ - ı:cr lı-m~i b:r 
oyuncu, her luvcni.n ilk k.:.:ıdım 
oyn~Jı:..t~ s~nr:ı d"C"'r ü: cyun
c~r.un cıra ile birer l:~ f;ıt ver -
me i (Verilen k5.,::ıtlo.rın il~: oy
nan~ ı.::,rclın renzimlcıı o..m:.::;ı 
~a.ttır). 

25: ı:a 1 dırı!m11 Löve - •. Dört 
oyuncu b:rcr kf.ğıt vcraı~ten 
sonra to1J1:ınır) tcn .. ine çcvrılcn 
L övc. 

2.~. Trı''· - I~cr h::ın,.,.i bir t:ı-
" • .... ... tJı , 

rafın n1 tı Lövcdcn fozla o!:ırLlı~ 
yaptı•~ı b:her Löve. 

27; raz~:ı Trik - Taahhüt e
den oyurıcunun t:ınhhiidUndcn 
fa. la yaptı~ı beher Tri!:. .. 

23 : L~~!;ik Lövc - Taah.mt 
eden oyuncunun taahhüdünü 
Yerine rrctircmediı!i z:.m::ın no::-

t• o 

san kalan beher Löve . 
29: Koz - Sanzatu hariç o -

lo.rak oynanm:ı.::;ı taahhüt_ ~dil -
miş ·olan dört renkten bın. Bu 
rengin her bir kuğı~ı birer 1k~:: dur ve kesilmek hızım ge.dı·~ı 
zamanlar, bu kozlar diğer ren::
ler· - 1

·-. 

.Cr ici;r 

D ile nler için 

Kan-ıdı S vermi~t;r. 
S cf~rt l:ör t~ahhüt etm' ,.t'r. 
o cyuna trefl ~mı~ile başk.r. 

c.; v 10 2 

~ 7 5 4 
-!• A 9 5 4 
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(.."' ' o 3 ı-ı~ Y' o 7 

,- R o v 1" O r. ~ B 7 G 3 
(. c 7 L<:_ ('ı o v I~ o Q 
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r: :t:Tr.'t • :ırd::ı!:i 1:" ,7 brm y::-i 
r~ o::ın::ı ol:;un, : . h:ç dc~il:e i-
i l:oz L:.ybcc!ccc~.t:r . I.:und:.n 

i...:ş'::ı b:r p"k ve e~cr l~aro ln -
ı:::m'.:ırdan b:rinc!e <lört t~c i~~ 
L'r ı~:ro v .... rccc!:tir. Dunun icin 
ı · "m, e _:er eh~ :ırıdal:i altı k:.ro 
fai lıasm:ı t::ıksim olm.:mu;r::a 
dördl.incü b:ı.royu l:c:;me:;e çnlış 
ın:ık c'm:ılıdır. V c bunu d::ı ~n -
c::ık I'."'orc:!a ı::r, lr::ımlard~n bi
r ind:: b · r koz bır~!:tı~:t:ın ı::onra 
y::ı:Jm:ılıdır. :Cu suretle son l:oz, 
d3 t k::ırm:u elan h::ıcımd:ı bulu
nuyor .. a, l:e!:!s m:.ıv::ıffa!·iycf c 
neticelenir. raı:~t r !orcla b:r 
koz kaımr:;ı irin, S ic;e l:cz Ası
m ve conr\l l·üçi''; b:r koz oyP-:ı
m<lhfa b::ı,.km~m::ı!ı, zira o z:ı -
ın~ın e'inde üc l:ozu ofon h~mr.ı, 
l.Ior'un ECn kc.lum1 dii~ürür. Ei
n.,enalc} h ilk koz Lövecini has
ına vermeli ve tc::rar el tuttu;;.n 
zaman l·oz !).sım , arkaı::mdan d::ı 
dört l:aro oynay::ırak d~rdüncü 

hoşuna gidiyordu. Dedi ld : . . 
- Bu kızla ben ~adece ıyı bı

rcr do:.t sayılırız. Ona kur da 
yapmıyoru:n, iyi dostlu~muı 
bozulur <l'ye c.ekiniyorum. 

B.:b:ısı bu sözlerden memnun 
r,-3ründü. Postanm getirdi:~i 
mc',tupl::ırın ic:indcn büyük bir 
zarf cekti. Zarfın icindcn bir Ç0

1{ 
muh:'bcre kf i:ıtbrı ve avrrca 
mii'ıili" mt'm nri!e l:c:ıpatılmVi ay 
rı bir kilcii1': zarf cı'~tı. İhtiyar 
•"'rra ve k" ~ıtlara b~r g~z attık
t n !:"ifl: 

- G'jr:l0 orsrn va o-ıur:ı, de
{ i, (:"n, .... J:ı hıtlT, e"1 ::~'t kim~c
Y:! i ...... Pm:ımr 1 ı. I;~r in'.l:mm y::ı
r"' il'!c"''::lcri fen:ıl·';:l:ırı hc'1 ev
v--ı ·~n },.,~..,., et-n"'' l"izım lır. 
:t ,..,.ün de bı.:ı:ı miPıim bir rir · 
l·"tc rrıen .. "ı bir adam gelecek 
li'ı ' ::nt ma .. · ~in i .,orarsan, kömür 
gibi 1:,.,ranl~~~ .. Pe y~onhm ki o· 
nunla iroirn v:ır. Peririn ne islere 
kadar gitlebilcce~ini bilmez de
ğilim. 

Jack r.üldü cev~o vermek ü
aere idi k i, b;klenilen misafir 
t irdi. 1'ıtivar RP::lrctr:ırffe: 

- Eo.1jur Yale, rahat uyudu-

<l. !L n< O C. Cl Y L E. R ~ 1 

•A tı r~ E n f 
Q tE 

Sni:}!lm yn,"'m"!.t için erkenden, 
c'::.ı' n t n yeri a~nrır!.:en, uykudan 
l. 1 :ne!: 1 .. z::!Tl mıc!ır ? 

ı:~lci lıc!~:r..Ier bu sorguya ce· 
Vl!'> vc:-'r!-= n h:ç tcredd..it göster· 
r.1~dcrJi. Genç olcun, yaşh olsun 
b r~e::e erlıcn yntnrnl:, erken kalk
ın:ı"ı t:ıv·'yc ederlerdi. 

Fo.lmt, medeniyet, b:r a z da, ge· 
cd ... ri yn.ı::ı.mrık dcmclı:tir. i şinden 
c!ol::.yı c::c-lcyin çnlı~maya mec· 
bı.:r t bn, ynhut ccccnin sakinliği I 
i · 'ndc dnlın iyi <lü,üncbildiği için 
ccccl ri ç:ı.l:;mo.yı seven, hatta -
y:ı~n.mnl: h-m çalı§mn!ı:, hem de 
cv1-nmck d ı:nek olduğundan -
c~::clcyin ei:lenmek istiyen adıım· 
lcr:ı tnn yeri nfarırltcn kalkmak 
nasıl t::ı.vsiyc edilcb:l:r? 

Onun için, ~imdiki h ekimler ny
I·u bah:ı:ndc ccnçleri, iş adnmların
c!-.n nyırt ederler. Gençler, hele 
çocuhınr için crh::n yatarak erken 
h:!.h:n:ı!< ı::ç ~üphcsiz 15zımdır. 

h a<lnmlnn, hele fikirle çalı· 
nı:ın·n.r Hn dn'mn öyle değildir. 
G~nC::izİ ·ri ç:ılış:ıb:lcn bir filti r n· 
cbmı dn erl·cn yatar nk erken kal· 
knr::n rene ~Üphesiz iyi yapmış O• 

l"r. Fn'mt b:ızı fikir adnmları 
v.,r 'rr l:i, en iyi ynzılnrını, en iyi 
~ 'irl "r:ni, hııttfı en iyi tablolarını 
nc.:clcri meydana çılrarırlnr. On • 
l~ra wybn'lclıi1ccclt snğhk tavı:i· 
:resi, kcnd'lcri için en iyi bildiklc:· 
ri zcm::mdn çnlı~ınnk. A ncak tab!
ntm c!a hn'·hını kesm iycrck, yenı
c!cn huvvet bulmaya yetişecek ka· 
d::ı.r uyumalı:tır. 

Uykunun znmanı b öyle, herke· 
s:n i~:nc, d:.i .. ünü~ veya ya§nyı ş tnr· 
zınn göre dcğ:şcbilirııe de, herk~s 
iç:n nyni elması lazım gelen bır 
~ey vnrdır. Bu da erk en ohun, c~ç 
el un, yntnl:tan l:alkmnnın §eklı· 
clır . 

Uykudan uyanınca b :rdcnbire 
yataktnn çılmralc ayağ'a 1k~lk~ak, 
hele ı;:ençl:Ittcn sonrn, tc.1lıhelı O• 

I:ıb:l'r. Onun için, uynnınca ilk in 
yntn!dn ohırarn!c b ir ilı: i d akil:a 
b:.itün vücm::.i, dnhn ziyade bn§ i
le cnı:::yi ve boyunu ellerle o&uş. 
turmnk, sade fnydnlı dcğ:l, lüzum· 
1.ı !.fr :;:-yd:r. 

Y n' nLtnn ind'lttc::ı sonra da, en 
,, ':"!:a l.ndar b:ıyu:ıu anğa, 11cla 
<.lünclilr r !c, l:ollnrı ve bacal:lnrı 
y'.1.V<''} ynvc~ Ot"Ip l:cpayarak, oda 
iç'nce, he.f:f b:r j:rnnast:k ynpmnk, 
ne l:ndar ivi ol •r! In~ım bunun 
faydıı~ı::ıı il't rü .. brde b dJ:i ar.lı· 
yr-o:ız. f'a~.~t b'r l:"'ç hnftn sebat 
cc"'r c'c her g"n b"~·lc Yl' •r .. a, 
!·-:ıc!:~:re ln-c lı'ı h"ynt c~ld:fr'ni 
t' "tır. Dö>b lı,..r c"n od n j'mnaıı
t' wi yz-r-nnyr h-!..:im'cr, vücucle taze 
Lan gci:rmcf;e b-::ı::_. t :rı -r. 

Lo!:mnn Hekim 

l:::ıroyu ke::melidir. 
En son koz, elimle il:i l:~rcsu 

ol.::n ha~ımcia dn bulunuyorna yu 
k;:rıdJ anlattıö-ımız oyun t; rzı 

ile g"::ıe muvaf fakiyet hfü:ıl o -
lur. Çün!:ü o hr-~;rm, S in n~:::ıl 
ol"a hıybcdccc}i bir l;C ğı:dı mı
rıl o!:;:a el y:-pac"'k bir l:ozla kcs
mc!.t mccburiyct;nde kalaca!: -
tir. 

Prc:ı,.•- : T~~hh:;dü ynpmış o-
1-ın f'"or'c'a i!c l·cz bulur ve kcn-

' cl'sindc dert, r.!or'da üç kağıdı 
b·ılU'l"ln l ir renrri !:ermek ister
~::. c ver l:czı·n ilk Löve~ini nlıp 
i!:iııci Lövcdni kaybetme!-~ vazi
yet" m~e lnlunuyor:>a, ilk koz Lö
vc'"ini bc:ıcmchal lıa:::ma vermc
fü.1 'r. 

E;;.er bJyle yarmayıp ta ilk 
koz Löve .. ini nhr, ikincisini has
ma vcrin::e, h:ısım Mor'un son 
kozunu dü!iürür. 

nuz mu? 1 ack, hizme~çi~e ses
l"n de daha kahve g-etırsın. 

... Derrick Yale'ın köşkte misa
firli vi roman maceralarını ve 
ec-rarı sever yasta ol::m genç J a
c ~'ın, c-ok hoşuna ,.. ı!idiy~rdu. 
Sonra Y::ılc öyle alelade polıs ha 
fivcıe~inden değil -li. F evkatta
biiyc hası::aları va~dı, yahut ör.le 
görünüyor~u._ De:ın bakışlı go~
leı"i cehrr.ı:;ının a rrır hatları, kı
b"'r' t:ıvn her kc~tc ve her yerde 
iyi ;T"ti'>'11"'r btrakıyordu. 

Yc'e gülerek 
_ Den hiç hir zamnn uyu-

rı.,m ki.. dedi. Pcc;ki-i a~dı. ~ii· 
mü• ha "·a-mı çıl:ardı, hır mud
cl .. t t,.. .. ı .i 1~ etti. 

J amcs Ecar<lmore merakla sor 
du : 

- Halkada fcvk=ıHide bir şey 
mi görüvorsunuz? 

- Du halkayı peşkire geciren 
l:imc-enin. son dakikada fena ha 
herler aldıP.ını anlıyorum. Bu 
kadının dostlarından veya akra· 
basınrl'1n biri a~ır ha~t:ı .. 

- Vallahi öyle .. Sofrayı ha· 
ztrlayan hizmetci kız .Tane sa
bahleyin annesinin ölüm dere-

' 

ngiliz Prond N;fonal yarışında b!rinci g~!en at 

YA iŞ 
•• 

GO 
TARiHiNDE 
ÜLME as BiR ADiSE 

İn~iltcrede her sene yapılan 
birço!-t at yarıgları arasında il~i 
tanesi, Dcrbi ile Gran N a~ınal 
yüz binlerce ki;inin alfıkasmı u
y~ndırır. Eu iki yarış yalnız İn
gi!tcrenin de~il, bütün dünya -
nın en b:.iyü!t at yarışlarıdır. 

Geçenlerde yapılan b:.ı yarı~ı 
Fran:{ Fur long isminde bir 1r-
1Cındcılmın m:ılı olan sekiz yaşın 
da ve Reynold::;tavn ismi:ıd:: bir 
at kazanc.lı. 

Du yarı~tnn bahsediçimizin 
:ıi " • 

asıl sebebi, bu atm yarış alemın 
de şimdiye kadar görülmemi§ 
ve yc.nş tarihine gcçmemis bir 
h5disenin kahramanı olmasıdır. 
Gran Naşmal'da birinci gelen 
a t a p::ı.ra mükafatmdan başka, 
s:ıhibine bir kupa, antrenörüne 
bir kupa, jölteyine bir kupa ve
rilir . 

Eu sene birinciliğ i okn atın 

antrenörlüğünü bizzat Cltm sahi 
bi o!an Frank Furlong yapmış
tır. Atı birinciliğe e-ötüren bini
cisi de bu adamın oğludur. Bu 
itibarla her üç kupavı da Fur -
long ailesi almıstır. Senelerden-

cesinde hasta olduğunu haber 
almıştı. 

J ack ta bir gi.imüş halkadan 
bu kadar isabetli bir falcılık ya· 
pılabileceğine şaştı. 

- Peki ama, bunu nasıl an
larhrnz? di ve sor<lu. 

Yale başını saladı. 
- Ben anlamam, duyarım. 

Halkayı elime aldığını zaman 
derin bir keder tahassüsü gecir
~;ın. Bıt taha ftır ama. hövledir. 
Bu sabah yeni yeni ne haberler 
var Beardmore? 

f'ıtivar zen o-in cevap ol ara it 
Kızıl Çenberli kağıdı uzattı. Ya 
l P k:ıö-ıdı aldı, icindekileri oku
duktan sonra avucunun ıçıne 
koydu şöyle bir tarttı: 

- Bu mektubu getiren bir 
bahriyelidir, hapishaneden çık· 
mıştır, son zaman tarda da epey· 
ce nara kaybetmiş bir adamdır, 
dedi. 

J ames Beardmore bir kahka· 
ha salıverdi: 

- Her halde kaybettiği para
yı verecek adam ben değilim, 
dedi ve sofradan kalkarken sor
du: 

, 
beri yapılan bu yarışlarda üç 
kup:mın bir aileye g itme:;i il:;: 
defa vfl::i o!L'n bir şeydir. 

Yu~rnrıd:!:i rcdm birinci gc-

len atı göstermektedir. Atı tu
tan zat s:ıhibi, c .u sevinçle e
linden çeken kansı , atın üstün
c..cki jö'~ey de oğludur. 

SPOR VE BAl-IAR 
Den b::han, en sevdi~im ve 

herkes tnrnf ından sevilmesini 
c~.nd.:n dilediğim iki nesnenin 
müjdecisi say~nm: Deniz ve te
nis. 

Sporun fenası ve zararlısı yo!;: 
tur. Her spor bilg i içinde yapıl
m:ık şartile az ço~\: iy idir ve fay
dalıdır. Ancak, bütün sporlar i
çincle en iyi ve en faydalıları de-
niz ve tenistir. 

Kış biter bitmez ten is kortla
rının hazırlanması düşünülür. 
Soğuk aylarda kimsesiz ve ba
kımsız kalan tenis sahalarına, 
yeni toprak dökülerek can veri· 
lir. Hemen hemen baharın ilk 
günlerinden başlayan bu canlan 
dınna işi, her gün biraz daha 
ilerler ve baharın en ıhk bir gü
nünde linoleom döşenmiş gibi 

' 

- Bu tehdidi ciddi mi sanı
yorc;unuz? 

Yale müsterihane cevap ver-
di: 

- Son derece ciddi.. Hatt:i 
ben vanınızda bulunmadtkca bir 
vere rrkrn ::ım ... .,T?:T c;;7n .. n ric::ı ~· 
deceğim. Bu K1ztl Cenberin ger 
ci acavin usulleri var. Fakat 
~üniin hirinne sahnıa l<ahr;ıman
lart ~ihi her hangi hir verde can 
vıarir::eniz. hu. lı,.r hi! lrl p k;~c;e. 

yi memn11n edecek bir hadise 
olrıııvacaktır. 

fhtiv::ır revap verm,.di. Oğlu 
endi~,. ;ı .. b;ıh;ıc::tna baktı: 

- R~h:;\ . dF-.cl i hir milrlrlPt i
rin c;övle h;ıc;ka bir memlekete 
seyal-.::ıt.,. r-rkc;:ınrz .. 

- Srfil hir kara •eterlen kac. 
,.,,;:ık irin l(Mır1 inıi rahatsız mr e
tlec-P5'im? Belki h,.n nn!an baş
k~ hir ctivar;:ı P'Önderirim. 

Nf"rPVP. ~önder,.cerrirıi c;övı,.. 
mı-r1i. F~t.:ıt ne dı-rnek istediği· 
açıkça anlaşılrvnrdu. 

-3-
Tas kalpli krz 

Tat!k RPardmore o c::ıh~ı; ,,.v. 
den çıktığı zaman, pek düşün-

düm düz, tertemiz kortlarda, 
bembeyaz ve sade kıy af etli ka
dın ve erkeklerin, sihhat ve ne -
~e nrkasmdan koşuştuklarını gö 
rür~iz. 

En yaşlılara bile bir gençlik, 
en yorgunlara bile bir tazelik 
veren bu güzel spor, kışın ilk 
g .• nlerine kadar sürdükten son
ra biter ... Kimsesiz ve bakımsız 
kalan kortların yeniden canlan
ması için müjdeci bahcın bekle -
ri.z .•• 

A~aç dallarında hafif ko!n1lu 
pembe. beyaz çkeklcr açtığı za
man, insanın damarlarında da 
başka bir kan donmeğe başlar. 

Bütün bir kış şehrin, üstten su, 
alttan çamur sızan sokaklarile 
dar ve havasız binalarında kir
lenen, bunalan, miskinleşen 

celi görünüyordu. Ayaklan. ka· 
fasına tabi olmıyarak. köşkleri
nin bir mil ilerisindeki çayırlı -
ğ'a doö-ru viirüvor<lu. Burada 
komşuları Froyant'lann arazisi 
ile kendi köşklerinin arazisini 
ayıran kaltn bir çit uzanıp l{idi
yordu. Geceki vağmurlu fırtına 
dinmiş, çayırlara. ormanlara 
ba~~a. bir tazelik gelmişti. 

Çıtın kenarına e-elince durdu. 
Biraz asağıda köskün eski sa
hinlerinin yaptırmış olduğu kü
çük kuliibeve baktı. 

Görünürde kimseler yoktu. 
Citin hizasından aşa<tıva doğnı 
vürüdü. Az ileride daha bir kaç 
P-Ün evvel acıtmış bir kapı var· 
dı. Kamvı ı?ecti. Kücük köc:ke 
vaklaştr . Gene hir kız P"iinec;len
meö-e çrkmıs g-ibi. knc:kün oero
nunda oturuyorciu. Delikanhnm 
V"kl~c:tı.ırınr p-;\riirıc-e i~t"mive 
istemiye ayağa kalktı. Hasır 
~ankasrnın altrnda g-iine$in göl· 
~elediı!i n<!dir giizellikte bir VÜ· 
zü vardı. Soğuk bir mecburiyet· 
le: 

- 'Ron iur. dedi. 
- Bonjur Thalia .• 
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benliğimizi açık havaya ver• 
mei'{e can atarız. Bu can 
atış. damarlarımızda bahar 
kanının akısındandır. İşte o 
zaman, deniz de gözümüze 
başka türlü görünmeğe başlar . 
Bütün bir kış, işimiz düştükçe 
karşıdan karşıya geçerken, altı
mızda kasvet veren sulu bir so
kaktan başka bir şey saymadığ"ı
mız denizin rengi açılır ,billur
laşır ve hafif bir iyod kokusu 
tatlı tatlı ciğerlerimizi yalar ... 
içimizden bir hasret haykırır: 

- Denize girsek... Kotray=ı 
binsek ... Kürek çeksek! ..• 

Deniz sporlan, hangisi olursa 
olsun, sporların en can vericisi -
dir. 

Deniz, bir eczahane gibidir ... 
Fakat elimizde bir reçete, kapı
sından içeri girdiğimiz zaman, 
biribirine karışan ilaç kokula -
rından içimize baygınlık, göz1e
rimize bir ürkeklik yayılan ec
zahanelerden değil. .. Coluk co
cuk, genç yaşlı, kadın er:::e!{, 
hepimizin derdine birer deva ve 
ren çekici ve ferah bir eczaha -
ne ... 

De~izi bol bir memlekette, de 
nizden çok az faydak .. ısm ve 
yüzde seksenimizde yüzme bil -
mesin, sihhatimiz ve sağlamlı -
ğımız namına bir cürüm sayılsa 
az değildir. 

Saklamağa lüzum yo1t, bizde 
umumi illet haline gelmiş üç 
şev vardır: Nez le, bronşit ve 
göbek. 

Bütün yaz denize giren, deniz 
de dolaşan, deniz havası alan 
kimselerde, kış günlerinde nez
le ve bronsitin, eskisine göre, 
azaldığı, hafifledi~i veya büsbü
tün ortadan kalktığı tccrübeler
' c sabittir. 

Sonra göbek ... Hemen bir co
-~umuz, ya yaşavısımızın, ya gı
da ahşımrzın şekillerine göre bi 
r • '1mle mantlu gibi göbek 
li. .! ' · r. durma~an da bun-
da :yizdir. 

Ağ ığlı yemeklerin va-
zife ve vış icabı hareketsiz-
li1::le birl erek karın etrafoıda 
günden güne birikt irdi<Yi y.J~1a-
rı, en iyi ve en kolaylıkla erite
cek s;,or, açık havada kürc!t çe~ 
mc!\:tir. 

Gıda almak, gıdanın zararlı 

ve faydalı taraflarını bir düzüve 
vücutta biriktirerek hepsini bfr 
den vücude zararlı bir hale sok
mak demek değildir. Vücudü iş 
leterelc zararlısını atmak, favda 
tısını da lüzumu kadar muhafaza 
etmek demektir. 

Vücudü, umumi heyetile en 
iyi işleten iki spor, tenis ve de -
niz sporlarıdır. Kışın son giln -
teri geçince tenis kortlarının ha 
z1rlanmağa başladığını gorur, 
bahar çiçekleri açmağa basladı
ğı zaman denizin ciğerleri okşa
v:ın iyodlu kckusunu duyarım. 

Dunun için baharı, en sevdi1im 
ve herkes tarafından sevilmc:.;i
ni candan dilediğ im bu iki spo • 
run müjdecisi sayarım. 

Sadun Galip SAVCI 

Kızın bu soğuk hali delikan
hyı şas1rt1yor ve kine hüı:ün 
veriyordu. Onun canlı bir neşe 
kaynağı olduğunu bilmiyor de
ğildi ~ 

- Neden, dedi, niçin bana bu 
kadar soğ'uk davranıyorsunuz? 

Genç kız dudaklarının ucun
dan gülümser gibi oldu. 

- Çünkü, dedi, çünkü ben 
çok roman okumuş bir kız1m. 
Bizim gibi kücük daktilograflar 
milyoner oğullarına sert dav
ranmazlarsa, 1,arti vi kn vbeder
ler. Zaten size karsı ne diye hoş 
görünmP<!e calı,.avım. ant?mı
yorum. İnsan kimi severse on:ı 
hoş göriinmc'!e calısır halbııki, 
ben. sizi hiç mi, hiç sevmiyo
rum. 

Övle dik ve dünediiı konnsu
yordu ki. delikanh hakarete nö-
ranıtc; P-ihi krnkırmrzı kesildi ::ıı 

Ve ilave etti: · 
- J ack, size belki hiç aklını

za gelmiyen bit şey söyliyeyim 
mi? Bir delikanlı ile genç bir kı
zı hali bir adaya atılmış farzedi 
niz. Pek tabiidir ki, delikanh, 

[Ariası var] 
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Mlkel Anjin en bUyUk eseri: MUSA'nın Heykeli 

o 
MiKEL ANJ 

r Dünyaca Michcl - Ange (Mi
kel Anj) diye tamnmış olan 
Floransah şair, ressam, mimar 
Michel Angelo Buonarroti Si
moni ayni zamanda nadir ye -
tişmiş heykeltraşlardan biri -
dir. 

Yüz yıla yakm yaşayan bu 
yüksek zeka, 6 mart 14 7 5 de 
Caprese'de doğmuş ve 1564 yı
lı 17 şubatında Romada öl· 
müştür. 

Mikel - Anj'm ailesi kalaba
bktL Babası, kardeşlerini ipek 
ticaretine soktuğu halde Mi
kel - Anj'ı Floransaya edebiyat 
tahsiline gönderdi. Halbuki re
simden başka bir şeye merak 
etmiyen çocuk, resim çidiği za
man babasından, amcalarından 
dayak yiyordu. Fakat nihayet 
babasının ve amcalarınm muha
lefeti yenildiği zaman, yani 1 
nisan 1488 de Girlandajo'nun a-
telyesine devama başladı. 

O zaman 13 yaşında olan Mi
kel Anj on altı yaşına kadar bu 
atelyeye devam etti ve çok ça
buk resim sanatini öğrendi. 

Girlandajo'nun Mikel - Anj 
Uzerine tesiri pek ehemmiyetsiz 
oldu. O, daha fazla, eski üstat
ların eserlerinden ilham ara
yordu. 

1489 da Loran dö Mediçi. sa
rayında bir heykeltraşlık mek
tebi açtı ve Girlandajo'dan ta -
lebe istedi. Girlandajo başka bi
risile birlikte Mikel - Anj'ı gön
derdi. Orada, Mediçi'ler tara
fından toplanmış Yunan hey -
kelleri karşısında hayretten hay-
rete düşen Mikel - Anj derhal 
heykeltraş olmağa karar verdi. 
Bir Yunan heykelinden kopya 
ederek yaptığı ilk heykeli Lo
ran'ın o kadar hoşuna gitti ki 
artisti hususi sofrasına aldı ve 
ayda beş altın maaş b~ğ1!d:::. 
Bundan sonra menner üstune 
oyma olarak yaptığı (Develerin 
kavgası)eseri Floransa'da Buo
narroti binasında bulunmakta • 
dır. Sanatkinn ayni tarihlerde 
meydana getirdiği bir (Meryem 
Ana) da ayni binadadır. 

Fakat Loran, 1932 de ölünce 
Mikel - Anj, Mediçi'lerden u
zaklaştı. Babasmm yanma dö -
9en sanatkar bir (Herkül) ba'1 
fapu. En sonra Birinci Fran-

suva hesabına satm alman bu 
ba,, bugün lcaybolm~tur. Daha 
sonraları Venedik'e, oradan 
Polonya'ya giden Mikel - Anj, 
orada ;:,an Petronino heykelile 
(Şamdan tutan melek) heykel
ciğini meydana getirdi. 

Kar4inal San Ciorcio, hey
keltraşı Romaya davet etti. 
1495 den 1505 senesine kadar 
Mikel - Anj'm geçirdiği on sene 
hayatmm en mesut ve rahat se
neleridir. 1496 yılının 25 hazi
ranında Romaya gelen sanatkar 
1501 senesine kadar orada kal
dı. 1497 senesinde, Kensington 
mUzesinde bulunan (Diz çök • 
müş Küpidon) ve Floransa mil
li müzesinde bulunan (Sarhoş 
Baküs) heykellerini yarattı. Yi
ne o tarihlerde yine milli müze
de bulunan (Adonis ölürken) 
ve (Pieta) heykellerini yaptJ. 
Pieta sanatkarın imzasını taşı
yan yegane eseridir. 1501 de a· 
ile işleri dolayısile Floransaya 
dönen heykeltraş, orada iki se
ne içinde (David)i meydana ge
tirdi. Kilise idaresi ,elinde mev
cut büyük bir mermer parçasını 
meşhur Leonar dö Vinçi'ye göa
tenniş, büyUk sanatkar bu par
çadan bir şey yapılanuyacağmı 
söylemişti. Mikel - Ani bu im
kansızlığa rağmen o mermer • 
den (David) heykelini çıkardı. 
Bu heykel şimdi güzel sanatler 
akademisinde bulunmaktadır. 
Sanatkirın bundan sonra bronz
dan yaptığı (David) heykeli 
bugUn kaybolmuştur. 

1503 de Mikel - Anj'a Hava
riyunun on iki heykeli sipari' 
edildi. Fakat sanatkar bunlar • 
dan valnız birini yaptı. Bu hey
kel Floransa akadcmisindedir. 
Ayni tarihlerde yuvarlak mer· 
merler üzerine oyma olarak bu
~n Londra J!"{izel sa"atler aka
demisinde bulunan (Meryem a
na ve tsa cocuk), Flora,,!lla mil
lt müzesinde bulunan (Merv~ 
ana ile tsa çocuk ve Sen Jan Ba
tist) eserlerini kandı. 

Yine bu srralarda Kensfng -
ton mUzeıııindeki (Kadm bal$!) 
nı yaptı. Bundan sonra Dante -
ye meclQp olarak 'iire ve tekrar 
resme başladL 

1503 pan,.hk makamma t?c
çen ikinci JW, büyük sanatkira 

ke.ıdi mezaruu sipariş etti. 
'tat bir aralık papa ile bo-

ZUft\... papanın ısmarla -
dığı keı.- -'ini yapmakla 
meşgul olduğu, ~ya başka 
h!discler girdiği içm 1ünyamn 
en büyük sanat abidcl ... rinden 
biri olan (İkinci Jülün m~--. ı) 
ancak kırk senede ikmal edile -
bildi. Heykelini yaptığı zaman 
papa kendisine bin düka altını 
verdi. Mikel - Anj'ın bugün 
Briti' müzeumda bulunan bir 
mektubuna göre bu paradan 
heykelin masrafı çıktıktan son
ra kendisine el emeği olarak an
cak dört buçuk altm kalmıştır. 

1508 den 1512 ye kadar 
Sikstin kilisesinin kubbesindeki 
şaheser freskleri yine papanın 
emrile yaptı. Bu freskler, meş
hur ressam Rafacl'in bile bazı 
eserleri için ilham aldığı dün -
yanm en yüksek eserlerinden 
biridir. 

ikinci Jül, 1513 de öldü. İkin
ci Jülün mezan üstünde bulu -
nan meşhur (Musa) heykelini 
rt. !llanatkar. na""., f'lrt;;ı.t ... ., ;· 
dört sene sonrı: meydana getir
di. 

l 545 de İkinci Tülün hevket
lerile ve sairesile muazz~m bir 
abide olan me7arrm b'tirinceve 
kadar resim ve hevk<."l olara' 
cok sanat eserleri da lıa v~ . 1.1 

Mikel - Ani ölünceye kaC::ır dur
madan çalıştı. 

Lehte -ımım - Yana olmak 
Le!- Diyelek, lehçe (T. Kö.) 
Le - Alev 
Leim -Alçak 
Lem'a - !?evle, parıltı 
Lemean etmek - Parıldamak 

Örnek: Nasiycsindc zeka lemcan 
etmektedir - Alnında zeka parı l· 
damaktadır. 

Le:nsetmck - Dokunmak, ellemek 
Lenk - Aksak, topal 
Lerze, Lerzi§ - Titreme, titreyif 
Levazım - Gereç, yara) 

Ö: nek: Levazımı natamam bir or· 
du - Gcreçi eksik bir ordu. 

Levend - Boysan, levent 
Örnek - Levend bir delikanlı -
Boysan bir del kanlı. 

Levha - 1 - Yazı, 2 - Yaprak, 
3 - Tabela 
Levmetmck - Kınamak 

Örnek : Öldükten sonra düşman
ları onu lcvmctmcdilcr - Öldük
ten sonra düşmanları onu kınama
dılar. 

Lcvn - Renk 
Lcvı - Pislik 
Leyli - Yntıh 
Leyyin - Yumuıak 
l.e .... t - Tnd 

Örnek : Lczzet'ni a'madan bitti 
-Tadını almadan bitti. 

Lider - Ö nder 
Ör Pk : Atatürk, Türk millct·nin 
sb ve içtimai bütün işler ndc 
fül.. ir - Atatürk. Türk ulusu
nun Si} asal ve sosyal bütün işle -
rinde önel rid.r. 

Taştan muztarip olan b,1 da
hi sanatkar 17 Şl'hat 1564 cuma 
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günü "ruhumu Alh:ıha, ci,.m=mi 
tonrağa, matlanrm en yahn ~k
rabama verivnn1m,, v~ .. ivf"tile 
gözlerini ebediven yumdu. fa • 
kat ismini ölmezler arasına sok
tu. 

Lifofe - S:ırı:::ı 
1 i · "' - r.i7el ..,.e 
Ö ı nek: Son ç kan listede ismı yok
tur - Son çıkan çizelgede adı 
yoktur. 

Liva - Bnyrck, sancak 
Liva (Süel terim) - Tuğay 
T ivn l ••rıı•m~"''" - Tni?komtt•l\"'I 
Lima kumandanı (mirliva) Tuiııe
ncral 

Medici'ledn mP7.arhnm, 
Sikstin kilisesini. meşhur Sen • 
Piyer kubbcsi'ni yapan Mi1tel -
Ani. son asırlann en yüksek sa~ 
natkandır. 

Asabt. ttknaz. orta boylu. iri 
kafalı Mikel - Anj. son derece 
kuvvetti ve azimkardr. Az ver. 
az uyur ve yata~a na ekseriva 
elbiaeaile 1tirerdi. "7,engi~im a
ma. fakir ~bi yaşadım,, demesi 

meşhurdur. 

Hulasa edersek: Mikel - Anj 
yirmi ya!;mna me!'-;hur oldu. Bir 
cok mü~küllere, krskanclara ve 
düşmanlara rağmen hav~tmm 

sonuna kadar caltştı. Ancak alt
mt$ vaşmda. bütiin müşkülleri 

yendikten sonra Vittoria ismin
de bir kadmla alakadar oldu. O 
da öldükten sonra ihtivar halin
de, yetişilmez de hasma ra ıTmen 
kıskanç düşmanlarla cevrili o -
tarak. son gününe kadttr h~deni 
kudretini göstererek dimdik ve 
ayakta yaşadı. 

Mikel - Anj ölünce Romada 
muazzam merasim vaparak Ka
pitol'a gömmek isterliler. Fakat 
kendisinin isteği Floransaya 
defnedilmek oldufu için yeğeni 
cesedini f?izlice Floransava ka • 
çm:h. Dahi ressam, hevkeltraş 

ve mimar Mikel - Anj 14 tem . 
muzda yapılan fevkalade mera-
aimle defnedildi. • 

BUNLARI 
OKUMUŞ MiYDiNiZ? 

Madrid KUtUphanesi 
Madrit kütüphanesi yeniden 

tanzim edilmektedir. Bu müna • 
sebetle kat'iyen yanmıyacak şe
kilde beton ve çelikten bir salon 
yapılmıştır. Bu salonda 38500 
kitap ve 2500 el yazması alabi
lecek tertibat meydana getiril -
miştir. 

Bu salonda en kıymetli ki
taplar saklanmaktadır. Bunla -
nn arasında pirinç kaadı üze -
rine Çince basılmış bir incit, i -
çinde meşhur Rubens'in kırk ta
ne resmi bulunan üç yüz senelik 
bir kitap, on sekizinci astrda f n
giltercde basılmıt bir metre mu
rabbaı bir kitap, 1812 de Paris
te basılmış bir santimetre mu -
rabbaı eb'admda başka bir ki -
tap, KUtenberg tarafından ha -
sılmış bir kitabı mukaddes ve 
aaire vardır. 

Liva kwnand~ (miralay) - Tui· 
bay 
Lihye - Sakal 
Lisan (zeban) - Dil, lisan (T. Kö.) 
Luuaz - B"lmece, luııaz 
Llıtf - Kayra 
Lutf - Kavrı 

Örnek: Onun çok lutfunu gördü 
- Onun çok kayrasını gördü. 

Liitfetmck - Kavramak 
Liiub - O yun, eclence 
'ii"ı - Öz, lüp (T. Kö.) - (Fr.) 
P ulpe 

< ek · T ;;h'lıH ~; .... ;ı;;.t - Beyin Ö· 

---~·-'~·-'· Lücce - En ,in deniz 
L~krıet - K~':<cleme 
Lüzucet - Yapışıklık, Yaoıtkanlık 
Lüzucetli - Yapışkan, ağdalı 

Örnek : Lüzl•cctli bir madde -
Yanışkan (ağdalı) bir madde. 

Lüzum - Lüzum (T. Kö.) 

M 
Ma (bak: ab) - Su - (Fr.) Eau 
Mai cari - Akarsu - (Fr.) Eau 
courante 
Mai rakit - Durgun ıu 
Maa • - ile, bile - (Fr.) Avec 

[ ''Maa ... ile ba9lıyan sözler bir· 
az a~ağıdadır.] 

Maab:r - Köprüler 
Maada - Başka 
Maalesef, maatteessüf - Yazık ki, 
esefle 

Örnek: 1 - Maatteessüf dediğini
zi yapamadım - Yazık ki dediği
nizi yapamadım. 
2 - Maalesef söyliycceğt ki ar· 
zunuz yerine getirilcmemi9tir -
Esefle söyliyeccğim ki arzunuz 
yerine getirilememi9tir. 

Maali - Yücelikler 
Maaliftihar - Kıvançla, onur bilerek, 
övünçle 
Maa'.kerahe - htemiycrek 
Maalmemnuniye - Seve ae~e,ıey~ 
is tiye 
Maarif - 1 - Kültür, 2 - Bilimler 

Omck: 1 - Maarif vekaleti -
Kültür Bakanlığı. 
2 - Maarifin bir memlekette te· 
rakkisi - Bilimlerin bir ülkede ile· 
ri gitmesi. 

Maaı - Aylık - (Fr.) Appointe · 
mcnt 
Maaziyadctin - Artıtıyle, çok çok, 

Örnek : ts. :diğini maaziyadetin ver 
di - istediğini çok çok verdi. 

Mabat - Arka, öte, ıonra - (Fr.J 
ıui t 
Mabadı var - Arkası var, sonrası var 
M~ber - Geçit 
Mnbeyn - Ara, aralık 

Örnek: Mabeynimizdeki dostluğa 
güvenerek - Aramızdaki dostlu • 
ğa güvenerek. 

Mnb"hiliftihar - Ovünek 
Örnek: Atatürk, tün tarihinin ma· 
bihiliftiharıdır - Atatürk TUrk ta 
rihinin övüncğidir. 

Mabud - 1 - Tapacak (En genci 
anlamı .da) 
2 - Yaradan (Halik anlamına) -
(Fr.) Crcateur 
3- Tann (Allah anlamına) - (Fr.) 
Dicu 
4 - Ogan (Kadiri mutlak anlamıne) 
- (Fr. ) Le Tout • pıtissant 
5 - idi (Rab anlamına) 
6 - Kuday (Huda anlamına) 
7 - Çalap 
~".,ud - y,.huva (Yahudilik mabu
du) - {Fr.) Allah 

Mabud - Yahuva <Yabudilikmabu • 
du ) - (Fr.) Ychova. 
Mabud ( .satir mau .. uu anlamına) -
ilah 
IW1 - (Fr.) Dicu 

Ornek : Mara, nutoloji~~ hub ilahı
nın ad dır - Mars, r · iide harb 
tanrısının adıdır. 

Mabud! - Tanr"çe Deeaae 
Örn:k: Vc. .1üs, h ' idir -
V cnüs. güzellik 

M bud (sanem) - (Fr.) 
İdole 

Uluhiyet - Tannbl. ini-
te 
ilahi - Tannıal - in 

Örn k : İ lllhi bir hüsün .• sal 
bir güzellik. 

M"ilhild - Tannsız - (Fr.) AtM 
llhad - Tanrııızlık - (Fr.) Atheis· 
me 
Te:ih etmek - Tanrıaamak - {Fr.) 
Deifier 

Örnek: Eski insanlar ahcar ve C§ • 

carı telih ederlerdi - Eski insanlar 
ta;ları ve ağaçları tanrısarlardı. 

Tel"h - Tannlqtırma - (Fr.) Apo
theose 

Macera, ıerııüzeft - SerüYen -
(Fr.) Aventure 

Örnek: Maceralı bir hayat geçirdi 
- Serüvenli bir hayat geçirdi. 

Madame - Oldukça 
Örnek: Madamclhayat - Hayatta 
oldukça 

Mademki - De, d" 
Örnek: Mademki böyle yapacak . 
tın, niye başka türlü söz verdin?
Böylc yapacaktın da, niye başka 
türlü söz verdin. 

Madde - Madd (T. Kö.) - (Fr.) 
Matiere, arfcle 
Maddi - Madd"ğ - (Fr.) Materiel 
Mad~let (Bak: adalet) 
Maden - Mağden 
Mader, valide - Anne, ana 
Madrub (mazrub) -Döğülmüı, dam 
galanmıı 
Madud - Sayılı 
Madum -Yok 
Madun -Ast 
Mafevk- Uıt 
Maf ıal - Oynak, oynak )'eri 
Mafilbal - Gönüldeki 
Mafizzamir Kalpdeki 
Mafüv - Bağı§lı, bağıılanmıı 
Mağara - Kovuk, majara 
Mağbun - Aldanık 
Mağbut - imrence 

Örnek: Rüfekasının mağbutu oldu 
- Arkadaşlarının imrencesi oldu 

Mağdur, mazlüm - Haksızbia uin
yan.; kıyi 
Mağfiret etmek - Y arlığamak 
MağlUb - Yenik, yenilen - (Fr.) 
Vaincu 
Mağhlbivet - Yenilme, yenilim -
(Fr.) Defaite 
Mağmum - Kapanık, sıkıntılı, üz -
gün, gamli ( Fr.) Triste, som bre 

Ornek: 1 - Mağmum bava - Ka. 
pan.k (sıkıntılı) hava. 
2 - Mağmum inaan - Gamli (iia· 
gün) insan 

Mağrib - Batı 
Mağruk (Bak: gark) - Batmıf, bo
ğulmu§, batık - (Fr.) Naufrage, 
noye 
Mağrur -Gururlu (Bak: gurur) 
Mağrur olmak - Gururlanmak 
Mağıub - Kapık (Bak: ıasb) 

Örnek : Mali mağaub - Kapık 
mal. 

Mağıuı - karıı:k (Fr.) Melange. 
fals fie. 

Ornck : Mağşuş ya& - Karııık yağ 
Maiz - Beyin 
Mah - Ay 
Mahabet - Aybarlık 
Örnek: Ordumuzun mathabı:ti dil)· 
manı yıldırdı - Ordumuzun ay • 
barlığı düşmanı yıldırdı 

Mahal - Yer 
Mahalle - Uram 
Maha,li, mevzii - Yerıel - (Fr.) 
Local 

örnek: Mahallt Adetler - Yencl 
törüler 

Mahalli tahaffuz - Korunak 
Maharet - Becerik, uzel - (Fr.) Ad 
rcssc, habilctc 

Ornek: E! itlerinde çok mahareti 
var - El itlerinde çok becerili 

(uzelliği) var 
Mahaıin - Güzellikler, ııökçelikler 
Mahbes (Bak : hapishane) - hapsevi 
Mahbub,mahbube- Sevcili, yavuklu 
Mahbuı (Bak: hapiı) - Kapı k 

Örnek : Mahbesten iki mahbus fi. 
rar etti - Hapıevinden iki kapsık 
kactı. 

Mahcub (Bak: hicab) - Utanııaç 
( Fr.) Timidc 
Mahcub etmek - Utandırmak -
( Fr • Confondre 
Mahcubiyet - Sıkılganlık, utan
!!acl ık - (P'r.) Tiııı id i te 
l\·hhcub olmak - Utanmak 
Mardud - Budu, sayıl ı, sınırlı, çe,· 
rilmiı, dar - ( Fr.) Vmitc. 

Örnekler : 1 - Verdiği mahdud 
bir iki kitabı bir hazine mi sanmış? 
- Verdiği savıh bir iki kitabı bir 
hazne mi aanmıs? 

2 - Bu tarlanın s;ı~ tarafı bir çav 
ile mahduddur - Bu tarlanın saf 
yanı bir !'avla cevrilmİ!i!tİr (atn•r1•dır., 

3 - Mahdud bir uha içinde -
Dar (buclu) bir alan icinde. 
Mah~udülf'kir - Darkafah - (Fr.) 
Rorn6. 
M~""'urn - ntul 
Mahfaza - Kutu, aaldak, kab 

Mllhfi (Bak: hafi) - G=zli 
Mahf:1 - l - DerJ[c, 2 - Klu~, 
3 - (Ba!t : muhit) 
Mahruz - Sa:k'ı 
Malıir - Bec~r'k'i, uz, u:r.ell -

(Fr. Hab le, adroit 
Örnek : Mahir b:r doğramacı -

Uzelli b r doğra-:ıacı. 
1ahiyet - Nel"k, icviiz 
ta1 ık - Neliği bilin..-niyen bir ha:ı· 
talık 

.1ahkerre - H. k eri 
'.1ahküke, k"tnbe - Ka:::·t cr r. ) 
lnscript on. cpitaphe 
'\1ahküm - Kas:ın.k (Fr.) Con-

damne 
Örnek: M:ıhkumlara hiisnü mı•a
mele ettiler Kasanıklara karşı iyi 

davrandılar. 
Ma:hkı.Jm - Kölemen - (Fr.) As. 

servi 
Örnek : Mahkum millet - Kö

lemen ulus 
Mahküm etmek - Kaaamak (Fr .) 
Condamncr 

Örnek : Mahkeme ... i iki seneye 
mahkum etti - Hakyeri ... i iki yıla 

kaıadı. 

Mahkiimiyet - Kaaınhk - (Fr.) 
Condamnat on 
Mahkumiyet, esaret - Kölelik -

(Fr.) Esclavage servitude 
Mahkum olmak (hüküm ciymek) 

Kaaanmak 
Mahluk (Bak: halk) - Yaratık 

(Fr.) Creature 
Mahlıll - Erimiı, eril 
Mahlut - Katııık, (Bak: · halis) 

( Fr.) Melange 
Örnek : Mahlut yağ - Katıtık 

yağ. 

Mahıni (Bak: himaye)- Koru-
nuk - (Fr. ) Protegc 

Örnek : Bu çocuk benim mah
mimd:r - Bu çocuk benim korunu
ğumdur. 
Mahmul - Yüklü 
Mahmur - Bayııın, aüz~ün -

(Fr.) Langoureux 
Mlıbreç - Çıkıt, aüıiit - (Fr.) 

Sortie 
Örnekler : 1 - Bu binanın so-

kağa mahreci arka tarafındadır. -
Bu yapının aoka~a çıkıtı arkasın
dadır. 

2 - lzmir üzüm ve incirlerinin 
başlıca mahreci Amerikadır 

lzm r üzüm ve incir'er.n in baı:ı 
ca ıürütü Amerikadır. 

Mahrek - Yörüncü, yiirüncü, dön
ıı• - (Fr.) Trajectoirc. 

Mahrem - Özdeı, içli dı,lı, g "zli 
(D..) L~ 

Mahremane - Gizli otar~k 
Mahremi esrar, mahremı r: z 

Gizde§ - (Fr.) Confi:len 
Mahremiyet - içli dı§lılık ... , . 

lik, gizlilik 
Mahrukat - Yakacd& 
Mahrum - Y okıun 

Örnek: Rahattan mahrum k 1 r1 
bir adam - Rahattan yoksun kal

mış bir adam. 
Mahrum etmek - Yoluundurmak 

Örnek : Sizi hiç bir ıeyden mah· 
rum etmek istemem - Sizi hiç bJ" 
ıevden yokaundurmak istemem. 

Mahrumiyet, buaran - Yo&mmma 
yolcsuntu 

Mahnnn olmak - Y okıunmak 
Mahsuben - Tuta 

Örnek: Deynime mahsuben şu 1 

rayı lütfen kabul ediniz - Borcu
ma tuta •u parayı kayralm kabul 
ediniz. 

Mahsub etmek - Saymak. tutmak. 
Mahıul - Ürün 

Örnek : Mahsul. bu sene daha iyi
dir - Orun bu yd daha iyidir. 

Mahsuldar - Verimli. bitek 
Örnek : Mahsuldar topraklar 
Verimli topraklar 

Mahıarldar olmıyan - v er.msiz 
MahıuJdarlık - V erimlil'k 
Mahıur - Kutan•, kutabhnıt 

Örnek: Düşman ordusu orada 
mahsur kaldı - Dü1man ordusu 

orada kuşanık (kuşatılmış) kaldı. 
Mahıua, bia - Ozııü - (Fr.) Pro
pre l 

Örnek: Çocuklara has bir gülüşü 
vardı - Çocuklara Özgü bir &lilü
tü vardı . 

Mahıı'.iı - Sezilmi11 duyulmuı -
(Fr.) Scnsiblc 

Örnek : Onun büyük bir adam ola
cağı daha cocuklu&unda mahauıa 

olmuştu ( ıczilmişt.) . 
Mahıuı ve namahıiu - Belli belirsiz 
Mahıuı ıurctte - Duyulurcaaına -
( Fr. ) Sensiblemcnt 
Mahfer, izdiham --. Yı&- lım - (Fr ) 
Grandc affl ucnce 
Mahuf, mehip - Ko ku.1ç - (J ı 
Terrible 
MAhud ( Mc hur anla na ) -
kesce b"linen, hep b ldiği :z, h. 
'>il cfi • i ""'1'İz 

Ö ~1< : ( ... ) in m_h ..ı ı k 't·lıı 'a 
da vaz ı1dı ~ı tr ibi - < ) i ıı h r s· 
çe b lin~n (hep lıil r ~i niz) k ta· 
b•nda da v:tzı'd ı gı gibi 

Mahv - Yokolm~ 
Mahvetmek - Bitirmek, kii1etmd ;, 
volcetmek 
Mahviyet - Silginlik, alçak gönül• 
lüliik 
Mahvolmak - Bitmek, külolmak. 
yok,,Jımık 

Öm•k: O mahvolmuş hir ıııfamdıt 
- O bitmiş (ktllolmul,) bir adaOI" 
dtt. 

Mabz - Slllt, aom 
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İ 5Tt...tJDUL: 

17,::J: Inkı' .. ,> <l .:;i (U•ı'vcn:itct.lcn 
rı '. ) l::::ıic 5,yLvı I 1t r.o::l:urt. 
ıc "O: lCHt (:!:: ·ci r r~::). 19: I.L.ıh
t , • rl ':!.'.ır. l') ::>: l:"b~rlcr. 19.40: 
ı- · · .1 r, dl: (Vi~olo:u;e'), 20: 
S . l: ve r.~ , \ y::r 1 m trl::ınlı[:~n\: 
r: 'l l:or.fcr:'ls • D -" t Dr. ..,:ıuı 
(ır ·•et ve trr~.ye). ZJ :-o· f\y T::n
(;') o •." .. •r-ı ve'"" l 21.15 Son h:bcr
l~r. r·~;~ .. ;;r. 21 ~O: r:Jc1•·o orl:cstra 
sı. 2.:::: r. .. <l.1 0 c z v.; t.:ın.,o orkcstr:ı
Lrı. 

17 s I~hz. r.1 o s':~ o v /\ 1724 r.ı. 
1 7 .30: Sö1.Icr. 18.30: Ork::.-stra ko~

l "ri. ırJ.30: Or!:cstra ve \:oru kom:;crı. 
21 : Mikrofon tiyatro:aı. 22: /\l~nca 
fly:rn. 23,05: Fronsızca yayım. 24 : 
l:ıp:ınyolca y:ıynn. 

o 
S:2 Kbz.?.!O'.::.:COVA (Gt.,l'n) 351 m 

13,30: n:r o:)cra tcm::il.ni ııd:il. 
22,40: D:ms muı;il::::i. 

o 
C23 I:hz. Il U l~ R C Ş 334 rn. 

14: Duyu-:ılnr. 19: r.uvuml:ır. 21: 
Vcrdi'n'n "~c!:uim,, i ('.ı.dıcm:ıut.zi' 
den nal::I). 

o 
223 I~hz. V /\ n Ş O V /\ 1345 m. 

19,45: Salon musikısi (Pl[ık). -
Sö~lcr. 20,35: Piy;:ıno triosu. 20.50: 
:O.ıyuml:ır vcsdrc, 21: Lc:nber~'den 
nnl:il. 21.45: Sö=ler. 22: s:nfon.k or
k::s~ra kons::ri. 23: r.ckl:imlar. 23. 15: 
l:"t!if mus:I:i ve d:ıns. 24: ~:_jzlcr. :1, 
05 D::.ns. 

o 
G:G IC!z. D::'.:LG:-!AD 437 rn. 

C/':; IGız. D I: L G l. A D 437 n. 
23, 15: Duyu:n·ar. 20,30: Ulu:;: 1 

y- · ...,, 21 : Pi;\""10 '1.'C o:l:!stra l:o:--c
r : (:!">z~rt). 21 ::o: I~o:1fer;::ns. 22: 
ı· -o 1:-:ı ::.ri ( •• i!::.: h~ ... : .. rı). 23: 
D -.1 u::l:::r. 

::!l.10: r:,:rn:::li pro .:ı::ı. 21.''.>: 
J •,..,..,.., <" '.J•••'-:ı r·cJ1' C'"Cr1cr'n ..... ... . u ......... "' .. .... ııı "" .. . -
c·, k?rı"::r. 23: D ıyu-ıl"'r. 23 '0: 
D n:zc:ı:k duy..ı .. :1-rı. 24: Yeni r .. u-
s :::i. 

o 
904 mu. IIA .. !DU '!G 3"~ r.1. 

20: Pı.:ı:.• 21 : Duyu:nl:ır. 2 U 'J: 
t'··ns mus:ı:· .. i. 23: Duyum·ar. 23 2'": 
Dans mu::'l:isinin dev::.-ır. 2•: Yc:U 
L:üif mus:ki. 1: Ccce l:ons::ri. 

~!r!E r.~.'\, Tİ,.' :.ThC L ~r. 

5-r:ıy: (::-oJ,,,;ıy r.;c:::::·:) ve 
er· !l:l) . 
o 
TL:~: re~~ rru :ı, : :) v~ c:·ı 

ıı- !l.s. m:.:yoncr) -

o 
S.ımc:-: ("~ r r ı v :;..., ı ) ve ~::'ı-c.:

IC' • l ç ı::;ı::l k t:l'l) 

(') 

r.:c!c!:: ( :u cccc b.cir-.. ...:..7 

o 
l el:: (So:ı CJ:u.'lı) 

l a?c: (r.hs::o:i k~J:-:ı) 
o 

'"1,:ın: (rJ.=.!iç:ı I~:ı;t"n) 

o 
Lll:nm~: (C:lr.s r:.:Jc ~. ) ve (:.). 

ç· 1CO) 

o 
! "rcyy;:ı : (:.ı:r..rc-:ıı:;'z L::::::) 

o 
) •. d z: (:O ı;:.:n ı re s .. ) 

r .... =- -- ~' c c .... · r - ......... • ~ - 1 J ., .. - •• 

r· · c.' ·:: (. \..ı t I .. = ::1), Ç 1· 
l :l ~..ı , .,: r ) , Gc :: c: ;ı ( •• 

t ..... ·J ~ 1), l., :ı .. ..!~ ....... ;: ..... ), :. l• 
z ~-· n ı: ;:ı ( 0 ı;;::r. ~ ) , Cc:ı: : • .,_ 
f ..:;ı (.:c c. c_ı .), !.n n y::.1a (E O• 

ff s) ! c r ... r:ı·::: c!c (A. H ~:ii>. 
1. ' • J r" ··• • ~-r=:-::i r 't..ı ıI~c ~.', ı...uy .. :a.1-
<":ı (f.l 'ır: c~), l b. lıc ı.b (Te.'1 _ş) , 
n:ı.l:n-:.öy:·n..!e er :er .ez) , Dcft ı. a· 
c':ı (Ari.). H:-s'::.iyc!e ( H :-:::), I~n 'r· 
l: '·y::n c M .a· ~:it! nn ~ c c!..!e i c!e 
( .. aıı.!ct), S:i t ü ç;'m~2e (Cs.nı:n 
Il ··ui), ü t/·~ru- ·o. • (M~rkcz), Kn· 
re:k:>yd: O':.ı"tl n1':.lııı c:ı:lc"c,im'e (A:ı
r! itm:ıt), Ku:"'lbr.rn ı1a (Gnrih), Tak 
•i-:ncle r.~iı u:lı:ığında (J .. =monciynn ), 
kurtu'u•tn fK··,.~··lui), EıL'.pta (H:k 
tnot) cc.z:Jıancleri. 

ECZANELER 

HASTANELER 

1 T F A 1 Y E V. S. 

1 YARiNiN BÜYÜKLERi 1 

GÜLELiM 
ÇOCUKLAR 

BEDBAHT 
Annesi küçük 

YOLCU MÜRACAAT lendi: 
Ramiye söy-

y E R L E R 1 - Niye çorbanı yemiyorsun? 
onun yarım tabağını bulamıyan 
ne bedbaht çocuklar var. Deniz Yo!! ::rı acentesi Tc

lr-"nn 
o 

A~::ıy (l:ad ':öv id,e!csi baı 
me:-:ıurluJu) Telefon 

423G2 

43732 

O • ' • r Ş .~eh l.ayrıyc, Tele.on 44703 

o 
Vc=1urculu!c Ş'ı-kcti merkez 
n~"',!c:;İ, Tc!c~on 4::!3:J2 

o 
:-cı !< Dcm":-voltan mür:ıca-
~t lrn:emi. Sirkeci Telefon 2J07!> 

o 
Deillet Deır.1ryol'ım müra-
cMt kalemi. Haydnrpa~a. 
lelcfon ~1<15 

LiMAN HAREKETLERi 

D 'in limanımıza ~u vapurlar ı:cl -
mi!i:İr: 

Akdcniz~cn: (Antalya) 
o 
Ean:lrrmadan: (5aad::t) 

(J 

lzmittcn: (:~ocne!i) 
o 
f,fotlanyad:ın (Tnyynr). 

Dün liır.anımızdan !:'İden vaj.>ul'far 
şun'.ard r: 

Karabigaya : (Candırm::ı), 
o 
Ayvalıi;a: (Kc:n:ıl), 
o 
Karadcnize: (Cartın), 

o 
lzm!lc: (Güzel C:ındırma). 

[hl:ün !i:nnn:m:za şu vapur!ar gc • 
lcc lctir: 

03nd rmada:-ı: (Gülnihal), 
o 
l:ı::nittcn : (Güzel Cand.nn:ı), 
o 
f.I:.ı d:myıul:ın: (Asya), 

o 
:.:mıdcni:ı:c!cn : (ı\!;:3:.ı), 

o 
1 İrcd:::-ı: ( !zco). 

C:ı8'li:-ı l'm:::-ı mız..!:ın gi.!~c.!: va • 
p:.ır::ır ;t:ın!.ır ..::r: 

r "ne! nray:ı: (!::ıa<l~t), 
o 

.ı.r:ıdcn'.::o: (G:nc:, su) , 
() . 

r: ıdany:ı:;.ra : (J\r.y:ı), 

o 
ıro::a: (!:ocac'.i), 

o 
'-:mire: (!Uı:ıry:ı), 

C:.ır~ru::ı: (lzco), 
o 
A!; J:::ı'zc (r.lont::ro•" ). 

iTFAiYE TELEFCF'. ·u~r 

Iı:·--n'.:ul it:oi:,-cr.i 
o 

r :>~!u i::a·yc::i 
(' 

I~ !;3y it'-.:ycsi 

o 
U "'c!cr i~~ni: cı:i 

o 
Y c." :::>y, .C;: '; ı '.37, Cüyü:: 'ere, 

P.:ı:·· ::1° e, Knn 'i:li, Eren!:öy, Kor· 
t~l, C:h ü'::afo, ı:c ·~c!i, C:ur:-a;:, IJ· 
n~'ı m n~:ı:::ıı~rı i :;-'n tc'c'o., r.n:r:ı-

) 1 •• . • 
l::ı • !.i oc~~r:-n ( y:ı:l=ı:1 ;:c .. r.ıc~ı::ı 
lÜy:~ .. ,, ldfic!':-. 

l :t.ZT f r·:: ADı FGLFRI 
ve TELEFON 

r J u r.1 A r. A L /\ n ı 
Ccrrc'-:->:ı:a h::ı:t::n:::i. C::r
rt' • ~n~a 
0 

Zw,,'nC,? I~- - il l :ı~t:ınc•i. 

Oc'::i~nr, N 'ı l:.ıyt1su, Gün 
c~<;..1mu c:ı:lı.!c:ı i 

o 
! •.,._ c':; 1: ' l·n'""r h::.~~:ı--~ .. i. 
•' ·::r:ıy [!"'•c':i eaJ. :2 
o 

:' c.}'~ Z:": ~r l.::~t :'lc:i. 

21CJ3 

GJ17J 

C 'O:lC !ı:o:;':ı c;İ. G:;J'ıa:ıc 2;;10 

o 
! ';,ız b.t:ı::c~i. Çcpn ~.'.:!14 :! 

o . ,. 
~:41:-a"ı r ': ' '"'C vr n--""' ,.,c 
!·.,s•:--, ... ~i. D:ı!c:rl::.iy P.c~a-
c1 • .... !:·~!ası 1 G G~ o . 
E··,ı haı;~nncsi. Ş'şli 42423 

o 
Hnv~!lrpa~a Nümune has-
tnnc:si GO 107 

C'-buk Sıhhi Yardım 
Teşkilatı 

nu num:mııdan imdat oto-
nıob:!i istenilir. 44998 

- Oyle i~e annecifrim, ben 
de ne bedbahtım. 

o 
150 Elf A 

Size bir hesap mes'elesi: 
150 elmayı beş çocuk arasın -

da taksim ettiler. Cemil 50, Ah
met 40, Ulvi 30, Şerif 20, Remzi 
de 10 elma aldı. Hepsi etti 150 
elma .. 

Simdi bunlar elmalarını sata -
cal~lar. Ortada bir tarife var. Bu 
tarif ede elmalar ayni fiat .. 

Müşteriler gelip geçtikten, el
malar da satıldıktan sonra hep
si de çekmecelerini açacaklar, al
dıkları para mfü:avi çıkar.ak. 

Remzi bağırdı: 
- Bu nasıl olur canım, dedi, 

bende 1 O elma var, Cemil dcSO .. 
Ayni fiattan satarsa Cemilin 
çekmecesinde benden beş defa 
fazla para çık111az mı) .• 

Ahmet cevap verdi: 
- Hayır, ben yolunu buldum. 

Du iş olur. Yalnız fiat tarifesini 
hazırl<ımalı: 

Siz böyle bir füı.t tarifesi bula
bilir misiniz? 

c 
YfiROYEN KALDIR1r.1LAN 
İtalyanın Milano şehrinde yü 

rüyen yaya kaldırımları yapıl-
ması düsünülmektedir. Acele i
şi olanlar bu yaya kaldırımların 
üstüne çıkaca~dar ve kendileri -
nin yürümesine hacet kalma -
d~n bu yürüyen kaldırımlar on
krı i:tedi!deri yere götürecek
tir. 

I>:.ı kaldınmlar, yerin altmdL 
v: ni tünellerde yapılacaktır. 

o 
n D ·o iŞ nETLEr,ı 
D~nyanm her tar::ı.fmr•o'-<ı 

mdyo istasyonhırı:un :ıyrı a} rı 
iş:ı.rctlcri V:!r -
lır. Bazısında 
·an sesleri, l.ın
'ısında boru. c.liı 
lü1

:, tir kısnım
Ja bu'b:il ötti -
;ü, b:r lm:mm
la d"'l mi.:~i!.ta 
ıxırç:ı · ~rı ile o 
i::::tr.~vontL& ne . 

rc-i o!du,;:u .... ktıln:.ı,;:a çal :ı
hr. 

!:indi tar. , :ı ~ .::na ....... c:; r .... '· ·i 
r:d·ro .:ı i~:ıret :1ra·~ fTn b · ~.
rı" nı l:::11l'"'n""- ~n ı . .,,.aı v"r"'l ~

t'r. I"'int'ilcrin rr.illi h"'yv"m O· 

ı-~ fili:ı f::~i ırr:no~l"'::ı r1 "r:n-ı 
~h1arr-': ve 1:·1 re~ r- 1vo i.:. c:.i 
o, ::ıra!::: lmE::mıkc: ·.tir. 

r 
YEf.ıFGI [Ü\'LE YE .:ı: Ll 

f ]YLE \'EYl:J 

1 

Her şeyiniz csvabınıza 
uygun olrnalı 1 

Gece şapkaları: Kadınların, 
hele biz'm bayanların geceleri 
şapkadan çok sıkıldıklarını bil
m:yor deiiliz. Fak~t ne yapa -
lım ki Paris, hfıla geceleri bile 
kadmlann başlarım örtmesini 
moda diye tanıyor. Bu senenin 
gece şapkaları, daha ziyade 
plaj şapkalarına benziyor. Yal
nız dans arkadaşıııa yüzünü da
ha yakın getirebilmek için bir 
tarafı yukarı kalkıkları terciiı 
olunuyor. Geceleri giyilen tok -
lara gelince, bunların gündüz 
toklarmdan başlıca farkları ü -
zerlerine takılnn bir kaç tüyden 
ibarettir. Acem türbanları da 

Esmerlerle 

l:!.smer kadınlar daha güzel, 
daha cazip olmak isterlerse dün
yanın en meşhur güzellik mü -
tehassısı Marl.e Ecarle'in tavsi
yelerini okumalıdırlar: 

Esmerler, "Soleil" diye tanı
nan ve krem ile şeftali çiçeği 
renginin birleştirilmesinden ha
sıl olan donuk bir pudra kul -
lanmahdırlar. Yüz boyalanru 
da gene açık kırmızı renkte bir 
pattan sermelidirler. Çünkü es
merlerin kendi renklerine en ya
kın açık kırmızıdır. Göz altla -
rım ve kapaklarım, donuk yeşil 
ile kahve rengi patlan karıştı -
rarak boyamalıdırlar. 

Dudak boyası "parlak,, koyu 
kırmızı olursa esmer kadını cok 
canlı, çok dizip yapar. Kaşİan 

Sarışınlar 

siyaha boyamak ve gaçlan on· 
<lüle yaptırmak esmeri, bütün 
erkeklerin yanma korkmadan çt
kacak bir hale getirir. 

Santınlara gelince: Helena 
Rubinstein temiz, açık renkle • 
rin sarışınların çoğuna uye-un 
geleceğini söylüyor. 

Bunların pudraları daha zi • 
ya de şef tali çiçeği renginde ol• 
malıdır. Yüz patı ve dudak bo
yasının rengi, Sardunya çiçeği 
kırmızılığmda olursa açık renk· 
teki kadınlan çok açar. Göz ka· 
pak ve altlarına sürülen renli 
her halde lacivert olacaktır. 
Kaşlan da yeşile bakan mavi 
renge boyamak liznndır. Saçla
rın ondüle olması sanşınlan da
ha cazip yapar. 

• 
~~K_ü_._ç_ü~K~_F_A~l_•_E_L~l~B~IL~O-l_L~E-~~-' 

SU iLE TEEAVI PASTORON TAVUGU GiBi 
küçücük ve mümkün olduğu ka
dar saçları gösterecek gibi ka
d:fc yahut ı.:meden yapılıyor. 

G:ccleri şapka giymiyen ba -
yanlar, saçlarına tüyde.ı tutun 
da c"ın::ıs, kordclfi ve her ı:evi 
t~zyinat, kul::ı.kl<lnna küpe ta -
bır::ı '::, clh:ısıl i::tcdil:leri gibı 
b~~ıarım rüdiyebil:rlcr . 

Eld;vcn 'er: Rcn!t i t'barile si
yah, l:ahve ren~i eldivenlere i
ı.:vct~n koyu } q"l; küf ren~i. 
prc~ ren:;i c1cliven'er en z:ya -
de ı:civc:t ve r,ri ren'·li e ... v~!) -
kra uy'Tt :1 cc!enlcrdir. Ş"mcli 
e'd:\cn ..... ri çntal .. ·a uycL.ımıal:: 
i~·:ı ~yni r ': pocl:; .. ;· ttcn y::ı. -
r" o -r. L rıc1 "1 l:olayca i ti -
f- • _ ecı·· ' · ·r. ı .:- "\-crt elcl~" c:l-
l~r l·c~ u ' ı c ' · ' ' _ _ . • • . . _ .... ~- ..... ·e ço.::: 
y' 

r . : : r' 1 r - e e l z. y2 ek , . . . 
c _ ·ı \ ~ r t ç 
r'rJ'-=-· c '""": r 6t'""'

1 

..... ,. l ı, c _ ~- :.r c..:ı. 

b" .. . ... 
L t.-. •• • 

ç .... :; ç 

~=-"- ... ~c C: r. 
d "':ı, l:r· 
ç: • 1~ er. 

(' ~-•L.,l.,.-(•., }) c-" m"'il""' .,.,..,, ._. tı.4 ıw - "" ""'u -

r: .11 ... r n..... ..... .... .c._n z.y~ · c 
mccl- ':r. I... ::ı..f ..... r::ı p:ırlr.~ ol -

Su, sıcak olsun, s<>ğuk olsun, 
il"' ç yerine kullanılabi ir ve pek 
çok fayc. ..>ı görülür. 

Sinirli olanlar, geceleri rahat 
uyuyamıyanlar, ılık su ile ban-
yo yapınca çok rahatlık duyar
li:ır ve çabuk uyurlar. 

Y edi3'ini iyi hazmedemiyen -
lcr yarım bardak sıcak suyu yu
uum yudum içerlerse, hazim ko
l2yfa~ır. 

N e:le ve ökc;ürükten şikayet 
c'1 ~nler, yine yudum yudur.ı sı
c:ı1: su içmelidirler, ö:csürük lıa
fif!cr. 

1.:idcde sancı olduğu 7.::man 
~ suya atırılcı.n:k sr'.nlan 

bir h::ı.\ lu, midenin üzerine ko -
nu'urs:ı s::.ncı geçer. 

Av::.':':ı.r yel yürümekten şi
~~r vı.;ya l.undur:ı da vurnıa:,~dn 
r w rır «ı. dıyanabildF' i katlar sı
c-': '"U ile yı':arnalıdrr. O zaman 
ay.,· .l::mı r::ı.h~tlı:~ gelir. 

Cc:c vatar':cn ve sabah!e -
v':ı ı . .,l1:.:r l·al1:maz 1rilcn birer 
b-ırd., 1t St'ri:ı su böbrekleri yı
l r, b-ı :,rrs:ı~d.:rı kuvveti eneli-
. ·, inl· · cı m"::ıi c ·r ve cil

C:i:t "crf .... fl.,nma<;~nı temin eder . 

r. "'ı:e 1111•1vam1vanlar, gec va-
1:'• ler,. ı-.,,1-r y:ıtal-ta v:ında.::' 

u"'ııı. d" ı~n'"r, hıl1.:cp bir h~r -
C" 1

• .,,..rh .,.,, i,.crl,.n;e. 11 7~rrıan 

so:ı.ra r.:11at bir U\ ~uya dalarJ., . 

o 
CUR~<ULr.1A 

r.::ı. ı C::ı b"r m""lı. t r t c-\ıl ct . .i
yor. Gw ::: t:.1\ ::ı.!c.t'cr:n~ uygu:ı 
c.-nt~ ar, i .. Lr Lıyül: Ltcr kü -
c::'.ı: 0

1
wUn, her h: de ÇC!t iyi in

t.'l::l~ c'u m : ı: ın. Yalnız 
b:m .. :-m f ..... a '.~ t ... ':li c"r.:ıa- j 
ma-ı:-ıa C:i':' "'t etmeli. c~zıhırı- ' 
1lI l i. w• e t.C\ C'..u U t;_jyü y 3 • f' .... .,n ufal· b;r <ınza nct=ce:::i 
P1 

... :"d• ı ::ı "'1,,,. ü "var. \:t>udt,,"'lU"Un l,er hnrıgi bir ye -
C .r 1 ı' .ı: l -.rr.en h: - ri ,,. Cld ,. b'r burkt1lma hasıl o

m 1 b:· :.:.1 el: ... z e:b·se- lur. Yapı'a,.ak i,... derhal istira -
l~ri l ::> .. n rt1 

• 1 i1c o-· i'ivor. 
I , r1 ·ı- b ı .... 1-.. ·r. 7."'t"n duvu'nn ıztır~p 
. ,.. ::: ~re ı - ct:n !.rıd'~c bJ- ı·n-.,nı. ,. • t b d O .. ~ rcı ıe e mec ur e er. -

yuıı a~."-11 :.ı. ı eh m')'la. Bun'a-
L • 1· vn'•'t c ver ısla'c ve sıcak bir kom-rı.ı v~e. ve c.c ~\enlere uyan 

re lde.-ın• !:"rr "'ıdir. y ec-iJ yo _ pres yapılırra, duyulan acının 
cun re1:1P "rİ daha ziy.:ıde ara . ço~u rrc ·er. E;;.er acı aevcm edi
nıyor. Çok göze çarpan renkli _ yorsa, mm:nj dacok faydalıdır. 
lcri r;it g;dc ortadan I:aybo'muş vorrı:t. ma'"ni ırav<"t h::ıfif olmalı
gib · dir. dır. llazan burkulmalarda adale 

Mücevh r: Bilez;klcrin htıa konmı.sı d3 hasıl olur ki,o zaman 
çok gcnir.lcri moda. Her iki ko- İ"'t:rao pe1

• s;ddetli olur. Bu tak
la da takılıyor. Küpelerin ko - tirde derhaJ her hangi bir hare
c~manJan, uzunl:ın da cok se - ketten cekinmeli ve iztirap du
viliyor. Gerd:ınlıl:li1rm, bilhas - yuhn vere mahalli bir kompres 
sa çiçeklilcri de ço!c takılıyor. yapmalıdır. 

Çocuklarda çıplak teni so~uli 
1· 'lva banyosuna alıştırmak ~er -
!:i iyi bir şeydir. Fakat bu, aşağı 
hararet derecelerinde hafif gi -
yinmi§ çocuklar için tehlikelere 
de yol açabilir. 
Çocuğun üşümesi, vücudunuıı 

mikroplara karşı mukavemetini 
azaltır. Bu münasebetle PastCS
rün meşhur tavuğundan bahsede 
ı:m: 

Tavuk Şarbon hastatıe-rna tu• 
tutmaz. Koca bir öküzü deviro
cek Şarbon mikroplarını tavuğa 
zerk etseniz, hiç oralı olmaz. Fa· 
kat tavuğu bir soğuk su banyo
suna soktuğunuz vakit, o mikrop 
derhal tesirini gösterir ve tavu
ğu öldürür. 

Çocuklar da mikroba karşt 
Pastörün tavuğu gibidirler. U
~üdüler mi, hasta olurlar. Vücut
lnrmm azalan mukavemeti nis
bctine ve m ikrobun savletine ge>. 
re, hn.stalıklan vehamet te pey
da edebilir. Onun için serin ha -
vnlarda çocukları hafif elbise ile 
dişany:ı çık:ınnak doiru değil • 
a:r. 

((EMERLER 
Elbh:elerimizde bu sene de 

kemerin büyük rolü var. Kemer 
her çeşit tuvalete uygun gelen 
ve umumi görünüsü güzelleşti· 
ren detaylardan biridir. Çok 
kimseler yüksek, üzerinde çok 
işlenmiş ve uğraşılmış kemerler 
tavı;iye ediyorlar. Deri olursa, 
tavyör ceketlerine, mantolara 
yaraşır. Kemerleri kumaşın ren-
gine göre biçmek laznndır. Bil
f"ı<ıssa renkl<""rirı uygun olmasına 
dikkat etmeli. 

16 Günde Zeyıflemek 
1 ç i n N e 1 er Yemel:-:» 

ÜÇÜ"C() G<lrt 
O~lc yemefi 

150 'ram ciğer 300 
100 gram patates 95 

llindibağ salatası ı 50 
1 portakal 50 

Akıarn yemeji 

200 gram taze fasulye 100 
Enginar ıso 

100 ı:ram armut 61 

Kalori yekunu 890 
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iki kadın 
Zehirlendi 

POLiS 

Ycşilköyde oturan Nazmiye, 
Fcriköyünde Hakkının karısı E 
mineye misafir gitmiş, beraber
ce birer fincan kahve içmişler
dir. Bundan sonra, ikisi de ze
hirlenme ata.metleri göc;termiş -
ler, Çocuk hastahanesine kaldı
rılmışlardır. 

Sarhotluk yUzUnden bir 
adam yanıyordu 

Kalyonc:.:k Jl:ığundıı Y a::ıcı so~a
fında 5 numarnlı evde yant;ın ç.km:t
tır. Buna sebep ev:n b:r oda::ında otu
ra11 Rus mült.ı..."'Cilerinde Bello'nun ıar
boıluğudm. Dcllo minder.in ü::crinde 
ya~ il:e:ı elind::n ı",:z.l':ıyı cfü_ür 
mü,_, alet çıkmıtttT. Yancın d ş:ırıdan 
cö:ülmüş, hemen ıöndürülmü;tür. 
o Taksimde, Talımhanede, 

Zarif apartrınanda 4 numaralı 
dairede hizmetçi Panayota bal
konda halı silkerken üst katta 
oturan !hsan kızmış, yu;{a;-ıdan 
bir şişe atarak Panayotayı baca 
ğından yaralamış, bir de cr.m 
kırmıştır. lh!::an yükalanmtştır. 
e Bahço~{apıda Has:ın ecza 

deposunda çalışan 18 yaımda 
Bahriye, deponun ikinci· kütin
da~i cam döseme üzerinde c!o -
la~rrken c:ı~lar kırılmış, beş 
metre yüks~dikten aşağıya dü
şerek gözünden ve kolundan ya 
ralanmıştır. Yaralr, Hnseki ka -
dm hastahanesine yatınlmı§tır. 

O Sahil Sıhhiye müdürlüğü b:k:i
lerinde:ı 7\J yaşında lbra~1im, evvdki 
gece müdürlüğün ba:ıyo dairesinde yı 
ka,.-rken k:tlb ıck~el1nden ölmültür. 
e Akaarayda Znh!denin evind~n 

lıalı çaldıit idd:U:le İbrahim evinden 
J,:riai yakalnmıllır. 

İstanh':.ıl ikinci icra memurluğun
dan : Mahcuz ve satılmasına karar 
verilen 15 adet muhtelif marl:a ç · fte 
ev tüfengi 29-4-935 paznrtesi günü 
aaat 13 den itibaren ~andal bedeste!lin 
de nttlacağıncan tJlinlerin r.-ahall'n
de bulunmaları illn olunur. (10834) 

İstanbul a~live mahkemesi be~:nci 
hukuk dairesinden : 

Hab:be veresesi Emine, Hatice, 
Sare ve Hanifeler vcl:ili Muharreme 
izafeten avukat Necat:nin Ana:.:olu
hisannda Kandilli caddesinde 7 ı No 
lu hanede Bekir, C:bımg:rde Özoğlu 
sokak V cf:k bcv apartrmlnı yedinci 
dairede Saime, Y eniköyde Y eniköy 
caddesinde 190 numaralı hanede Sı
dıka ve Kuzguncuk Pa~ı limanı cad 
desinde 115 numaralı yal ·da Mustafa 
aleyhler:ne i;.;ame eylcd'.ği Sultanah-
mcttc Babı Hümayun caddesinde 
'77-77 mükerrer numaralı arsa üzeri
ne mevzu hacizlerin fekki dlv:ısının 
16 nisan 935 tarihli muh~keme cel
sesinde müddeialehle:-e vakı tebliga
ta rağmen isbatı vlicut etmem'§ ol-
4!uklarmdan hukuk usulü muhake 
1ncleri kanununun 401 inci maddesi
ne müsteniden müddeialeyhler hak 
landa gıyap karon verilerek emrimu
hakeme 28 Mavıs 935 tarihine talık 
Jalm1TU1 ve müddeialeyhİerin ikamet 
1tihlannın meçhuliyetl hasebilc gı

yap karannın bcr sabık bir ay ila
nen tebliğide cümlci mukarrerattan 
bulunmuı olmakla yevmi muhakeme 
olan 28 mayıs 935 tariıhli salı günü 
aaat ikide müddeialeyhler yine isba

b vücut etmed'kleri taktirde muhake 

meye gıyaben devam olunaca~ı ilan 
olunur. (10838) 

Cenubi Anadolu 
Maden 

TUrk Anunlm Şirketinden: 
934 İt ıenesine aid adi suretteki 

umum toplantısını yapmak üzre 22 
nisan 935 pazartesi gilnü için davet 
edilen hisse sah:blcri davete gelme
diklerinden hisse sahiplerinin aynı 
ruznameyi müzakere etmek üzre §ir
ket esas mukavelenam::si 27 inci ma.d 
desine tcvf:kan 20 Mayıs 935 pazar
tesi ı?:Ünü saat onbe§de Şirket merke
zine gelmeleri ve hisse senetleri ve-
ya banka mektuplarını toplantıdan 

b:r hafta evveline kadar tirket mer
kezine teslim ederek duhuliye vara
kası ahnalan ilan olunur : 

Ruznan e: 
1 - 1934 iş sen~si muamelat ve 

hiaabatma aid id:are meclisi ve mu
rakıb raporlannın okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar h!sab 
larının tasdik ve idare meclisinin ib
rası. 

3 - Muvakkaten intibah edilen i
dare meclisi azu:ının int.haplannın 

tasdikı. 
4 - Murakıp intihab ve ücretinin 

tayini ile meclis azasının hakkı hu
•urlarnun tesbitlı 

Fi;z:i Meseıe a e 
9 · 10 · 1 l nci sınıfların bütün Fızik meselelerıle a}rıca Al 
manca, Frans11ca, lnp:ılızct>rltn ı;t>çilm i~tir. 

Yazan: Dr. Reşid Süreys;a G .. rsey 
100 kuruştur. Satış ynı; 1 ·lıaı kıiıiiphıtrwsı 

F 1 Z 1 &< B A K A L O R Y A S 1 
Yann Dr. Reşid Silreyya Güraey-Bil•ün düsturların çıkarılması - pren 
,.·nı .. ,. n .. .,.,. · v,.ı,.,. ,.,.ı,:•l r lOO ~n .. 11~•11,. S~•ı~ .,,.,.; 1kh .. ı l·ıi•iin'"ı"'"''"• 

Tım ................................. 1m:1a:::::1:=ı;:aıı:liii.t 

1 LA ti 
SATILIK 

30 ton ictiabında m:.ış. Pe~rol ile 
Heyen "PARSONS., mar~:alı, 8 sTn 
dirli, 120 ili 140 beygir kuvvet:.nC.:. 
motörli havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Geni~1iği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 m'l 
Madf a!~aju e.~acrndln bir salon, 

bir hala, bir büfe ve snire. 
~E~1T UOTEDlL 

Galatadn, ı:evork Dey 1-!anmda 
(Alime Han) 1 - 2 - 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
müracaat. 

Osmanlı Fankasmrlan: 
5'o 5 Faizli, 1918 tarihli ~ahili 
ktikrnz tahvilleri h.::miller:ne 

1 r.:ayıs 1!>35 vadeli ve 35 sayılı 

kupon parasının, 1 ?.fayıs 1935 ten 
roş!ayarak, Osm~nlı B:ınka:;ının Ga
la:a va Ankara İdarc~eri ile V.liyet 
merkezlerindeki bü'.ün şubeleri gişe

lerinden ödeneceği i15.n olunur. 

20.- Türk lirası itib:ıri k:ymetl 
her tahvil kuponuna karşı k!ğıt para 
olarak 50.- kuruı verilecektir. 1 

ZA Yl - nay Arif Hikmetten nay:ın 

Pakize namına müdevver TürICye 

Palamutçul:ır Anonim Şirketi hisse 

senedatınd:ın 1524 hi::s::yi zayi eyle

dim.Yenisini çık:ıracağımdar. cs!:isi

nin hükmü olmad:ğ·nı illin eylerim. 

Bayan Pakize vekili İstanbul posta 

baı seyyan Mustafa. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun

dan : Bir borçdan dolayi mahcuz ve 
satılması mukarrer bir adet kanape 
iki adet halı bir adet yemek masası 
bir adet bUfe ve &:ıire 27-4-935 cu
martesi günil saat 14-15 e kadar bi· 
r:nci açık arttırmaya ç·kanlacağın

dan talip olanfar:n mezklı.r Jı:Ünde 
Bozkurt caddesinde 35 No. lu hane
nin önünde bulunacak memuruna mü 
racaat etmeleri il.in olunur . ( 10833) 

İstanbul asliye bi: inci hukuk dai· 
resinden : 

Hacı Ncsip m!rascıl:ın Saliha, Bed 
riyc, Afife Binnaz ve Sıdıka Hik:nct 
tarafından F.1tihde Dül~:r .zade Ka
raman caddesinde 19 No. da Meh
met Ali aleyhine açılan ve İstanbul
da Saraçhane ba·ında Dülger .zade 
mahallesinden Nalbant s:::k::ğmda a
tik 3 mükerrer numaralı haneye mev 
zu hıı.czin fekki taleb:ne ır.ütedair 

olan davanın 13-4-935 tarihli celsei 
muhakemesinde: İkam~gahı meçhul 
obn müddaaleyh Mehmet Ali ilan~n 
yapılan tebEğe rağmen Jı:elmed"ğin

den muhakemenin ııvaben icrası::'1 

ve tay:n olunan 29-6-935 tarihine 
müsadif cumartesi sı:at 14 de d:ı.hi 
mahkemeye gelerek mfüldcilerin mu
risi Hacı Nesip zimmetinde alacağı 
olduğunu ve müruru .zamanın kat 
cd:ldiğ"ni isbat edecek vesaik ibraı 
etmediği surette müddeilerin müru
ru zaman iddiasını kabul etmiş sayı
laed:ına ve işbu gıyap karamun ber
aabık ilanen tebliğ:ne karar verildiği 
bu tekilde tastir ve mahkeme divan
hanesine asılan gıyap kararmın teb· 
liği makamına kalın olmak Uzere ilA.n 
olunur. (10834) 

İstanbul dördüncil icra memurlu
ğundan : 

Bir borçtan dolayı maheuz olup 
parava çevrilmesine karar verilen 
muhtelif einı elbiıelik kumaş 

28-4-935 paı:ar günü saat 9-10 da 
Eminönünde Emlak Ye Eytam bJ.n
kası yanında Nail bey hanı asma kat 
ta acık arttırma suretile satılacağın
dan istekl.lerin mahallinde memuru
na müracaatları ilan olunur. (10835) 

Düzec icra memurluğundan: Bir 
borc:dan dolayı paraya çevrilmesi ka
rarlanan 385 Denkde 16729 kilo ve 
beher kilosu 12,5 kuruş kıymetli tü
tün satılıh çıkarılmıştır. Satış 4 
mayıs 935 cumarteııi cünü saat 14 
de Düzce icrasında yapılacaktır. Ta
liplerin ve daha ziyade malilmat al
mak istevenlerin 935-43 numara ile 
Düzce icrasına mürauatları ilan o
lunur. (10825) 

Göz Hekim? 
o • s. şo ~ro Ertan 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi Ifo. 60 

Wi2 16 4 

V At·UKLULUk 
T .. ' A . s· ' ·. ur .. t: no:uır. .. ır.:c.:ı 
bianbul AccnL:ı..ı:!-ı 
Li:nan H:m, Telcfo:ı: 22925. 

ZIV R ~ÜRAT\ OLı 
SAK.hl'! YA vqmru hcı 

'ıafta PEI!Ş:!.MDE günler: 
ıaat 16 da t::tmb:.ılcl::ın ti 
'11RE \'e P 1'..Z \rr ı!Ünlcri c, 
'ZMtr!DEN i:t~~bub ı~aı 
·~ar. 

IRA ZON \~O U 
;ONEYSU vapuru 25 n::::m 
?ERSEMBE saat 20 de Ho
Jaya kadar. 

~ ER~~N YOI U 
DUr.1LUPINAR vapuru 2c 

Nisan CUMA saat 11 d . 
Mersine li:~d~r. 

.... 
TENZILA1LI HALK 

HlLElL Rl 
Memleket dahilinde seyahat 

:olaylaştırmak maks:ıd:ıe bir v 
ki aylık tenzilatlı halk biletleı 

!1das olunmuştur. Bi.1ct!er 1 mayı 
)35 tarihinden itib:ır::n biltün is 
·~ele acen talarında sa tı:acaktır 
fafsi!at almak istiyenlerin acenta 
'anınıza müracaat etmeleri ilan o 
un ur. 

IRAL K l(Al-.VE 
OCA LARI 

Şirket vapurlarının çalıştığ 
t'rabzon, Mersin, Bartın, Ayvalık 
:arabiga, Bandırma, Mudany;
lmroz, İzmit hatlarına ç:ıl:ş:ın va· 
.>urların kahve ocakları açık a::tır 

na ile 8 Mayıs 935 çarşamba güni 

steyen!cre verilecek~r.İstc kliler:ı 
.cır.inat paralan ile o gün saat l ' 

e, şartnameyi görmek isteyenlerir 
"1cr gün kamara ve iaşe şubesin 
•üracaat ctm"ıe~i. 

İstanbul dördilncü icra memurlu
ğundan : 
Tamamına 522 lira kıymet kesilen 

Top!1anede Fırızağa mahallcs nde 
llaci Kılıc çıkmazında eski 33 nu
mcrolu evvelce ev iken bugün 52 
metre murebba ars:ı ile tamamına 

bin otuz linı1030 lira kıymet kesilen 
ayni semt ve mahallenin Terlikçi so
k:ığınd:ı 25 numerolu evve!ce ev :k•n 
şimdi 108 metre 4 desimetre mureb· 
ba al~ndaki arsa d:ıiremiz tarafın

dan açık arttırmaya çıkarılmış olup 
şartname!eri 8-5-93~ gilnlemecinden 
itibaren divanhaneye asılarak 

25-5-935 ı!Ünlemecine rasl yan cu
martesi ı:ünü saat 14-16 ya kadar d:ıi 

reı::nizde satılacaktrr. Artırmaya gire 
bilmek icin yü:?de 7 ,5 teminat akçesi 
almır. EirikmI~ vergi, B ::lediye ru
sumlan, ve v:ıkıf icaresi müMlriye 
aittir. Artırmada arsalara kesilen k"y· 
metlerin bulunmaııı şart olup akı:i ha1 

de ik:nci artmnava konulacaktır. 92" 
tarihli icra ve iflas k:ınummu'l 129 
uncil mad ·lesi muc'bince i"otrk ııahi

bi alacakl:larla diğer alakadnrlar ve 
irtifa hal:kı ııah'pler:n:n gayri men
kul Uzerindeki hal:farını hususi!~ 

faiz ve me~rife dair olan iddi:ılarını 
müsbit evraklarile b"rlikte ve 20 gün 
iç"nde dairemi .. e b:ldir'l'leleri lhım· 

drr. Aksi hal-1e hakl::ın taou s"d!eri
le sabit olmad·k-;a sat•ş bedelinin pay 
taşmasından har:ç kalırlar. Daha g::· 
niş bilgi edinmek istevet"lerin 
934-4246 dosya numerosile Dairemi· 
.ze müracaatları ilSn olunur. (10840) 

ZAYİ- Fatih askerlik şubesinde mu 
kayved terh:s vesikamı kayb-ttim. 
Yenisini alacağımdan zayi:n hükmü 
yoktur. Birinci muhabere a!ayı efra
dından lstanbulln 325 doğumlu Na
zım oğlu Niyazi Onba;ı. 

lntanbul Harici As~ieri Kıtaatı i'anları 

1 - Evsaf ve şartnameleri dahilinde a:ağıda cins ve 
mik<lnr~nrı yazlı inçe maclde!eri münakar:.aya konulmuş
tur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve lstanbul Levazım amir
'ik ~eri Satma'ma kcmİ!iyonlnrında ve Tcldrdağında As
keri Satıno.lma {'omfoyo.nunda her gün görü!ebilir. 

3 - El ~iltır.e kaçalı zarf u:su!i.e ole.caktır. 
4 - Ek:;iltmeye girecekler Ticaret od~aında ·kayıtlı 

o~duld~rına ve ehliyeti ticııriyelerini gösterir ihale tari -
hin·'en bir hc.f~n evvel Ticaret cdanmdan aldıkları vesika
yı ve vc~<ll gön:lercn~er ve':aletnamclerini ve şirket na· 
mma girccdc:cri sirgiiler hom:!iyona gifatermiye mec
burd:ırbr. 

5 - Kapalı z~ı f~ar ihc 1c saatinden bir saat evvel Tekir-
d:? ğında I' cm·~yon Re::.tiği.L.e veri ccckiir. (2062) 

::in:;i Te:;!:m )Cri f.1i,'~darı Cz!ı. k:losu nun f.fuva':llat llıale tarihi gün ve 
K:lo Tal:min be deli Tem:r.atı •aa•i 

ı-:.,~. ~an. lr. ı:.r. 
Sıfr?r Te!tircl:ıf:ı 1G0,03J 23 50 ;;c~3 75 8-5 9ZS Çar~amba Sa. 

ı.; 

g.5.g~5 Per§embe Sa. 
15 

0-5 9~5 P-.rşer.ıbe Sll. 
16 

Eti 
Sade T c!:ir:laı;ı 
Yağı 

21,030 7ô 00 

s~do r.:nl':nr:ı 77 0() 
y l'.ijı 
E.b.-nc!:-f.1:ıl'..;:mı 1::>,0~J 11 
'ik u:ı 
O "u:ı fc';°r:.l.:ı:!ı :>'::> 0 .,0 
o.:u:ı r.b.l~.::.r.:ı G? 03'.> 

1 
1 

CJ 
.... 
..;, ) 

OJ 

Eei"!cr t =..n es 1 .1 ~<-1 .n1~n e
dilen fiyatı COO . l::urn; okn 
2500 t::nc b:ıttaniye l:np::ılı 
,arfla d:: i"trrcuc l:cnulmu~ 
ur. İhalesi 27 4 935 cu

murtcBi aiinü s:ınt 11 dedir. 
l\1uval:::at temi:-:at 1500 li
radır. Ş:ırtnamcs:ni p::ıras;z 
a!mak örnc::lcrini gö: mek 
isteyen er her gün ö}leden 
sonra komisyona nı üracaa t 
edebilirler. Eksi:tmeye gire
ce.:lcr muvakl::::ıt banl:a tc
min<:lt mch.tup veya makbuz 
lariy le arttırn· a eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vcsika-

·larla birlikte tck:if mektup· 
larmı ihale r.aatind:::n en az 
bir saat evvel Anl:arada M. 
M. V. Satınalma komisyo-
nuna vermeleri. ( 1845) 

-:n l~ 

*** 
1 - Hava ihtiyacı için 

212 rr re mık'abı arr..eri
kan ç8mı, gürgen dış bu-_.,,._ 

1107 co 

C:>3 CO 

1.::..,7 

'i3() O::> 1~ 5 !r5 !:alı Sa. 15 
C~O CO I<: -~ 9:5 !: ~ lr ~a. 1~ 

29"rl 

d .... 1 .. •. kere:::;tesi pa-
a ım::.ct: k~ ır. 

2 T nhmin b~dcli 

20 t; 65 liradır. 
3 - ~artnc:medni gör

me::: isteyen' erin her gün 
pazarlr~·ına i~tirfık edecek~e 
rin 2490 cnyılı kanunun 2,3 
üncü m~ddelerinde yazılı 
Ş3.rtkr dahilinde ve 1.549 
lira ık teminat mektuplariy 
le birlikte 4-5-935 cumar
tesi günü saat 14 de M. M. 
V. Satına·ma komisyonuna 
müracaatları. ( 215 O) 

* * * 1 - Bir metresinin tah-
min e~i!en fiatı 36 kuruş o
lan 70000 metre minder kı
lıflığı bez kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 · - İhalesi 11 Mayıs 
9~~ cuınaru:::::.1 6 u ... u -.:.c:.c;o~ 11 

dedir. 
3 - Muvakkat teminat 

1890 liradır. 
4 - Şartnamesini 166 

s GIDAf ve HAY ATf Kuvvet~ 

~HASAN~ ... -.... -- -E F K Z ~LE . -
: Zayıf ve cılız olanlara fazla gıd.., : 
w -;: lazı-ndır. İşte HasJn Fıstık Oz•!:; 
i; yağı, gıdai mevaddı ve bilhass;ı : 
u -: vitamini ve kalor si çok bol ol-..:: 
$ du~undan dünyada m::vcut bütün E - -= gıdai maddelcrm en mül;emm::- : 
E lidir. Bilhassa çok z:ıyıf olanl<:rla: 
:;: vereme istidaJı olanlara az za-= - -; man zarfınca kat'i te .. ir.nı gos -
w -F. terir. Hasan Fıstıl: Özu yağın n: 
E bir kilosu 100 kilo ze} t nyaı;ın• :;: 
ı:: muadıldir. r.licleyi rahatsız et.ne- -: 
~ -E diğ. gibi i~tJıayı tez} id eder Vl: i 
5 bir kilo Fıstık Ôzü yağı iç .n: 
S zayıflar, bilhassa çocı.ıl:lur ve= 
l": birinci devre vercmlıler l!Ll:Jl 1-2 .... 
~ -
:: kilo kazanırlar. HasJn Fıstık Özü ... -i: yar;ı kış ve yaz iç l r .Çocul:!ar" : 
- 1 •• ~ve gen~ ere, s">lgun genç kızla: a 
~ve hayattan zcvl:i a·al:ın ih ~iyarla • 
5 ra çek büyük faydalar Lmin eder ... 
~ . ... H .., .. = ~~an uepcsu: = = : 
~ An ara, lsfan t I, [c c:h ; 
:: "-İ ...... , JOLı ı ii u t. 21 o 11 ı 

~ ~ıtı:ıısır1İıııt11~1 •• :ıııcıııiı.ı ı ri •• ~ 

D1hi iye mü e • ssısı 
Cumadan b::ış::a .giinlcr<le saat 
~2,30 dan 6 ya) krdar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehant: ve ev telefonu: 
22393. l~ışlık tc!efonu 2?.519. 

(2~31) 

:::: 

kuruşa almak isteyenler r r 
gün öğleden sonra l oı 

yona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye r,-i-
ler muvakkat banka t 

nat mektubu veya 

buzlariyle kanunun 2 
cü maddelerinde yazı• 

kalarla birlikte tek1if 
tuplarını iha e saatine n 

·-

.-
ı -

.-

5aat evvel Ankarada r ~ rJI. 
V. Satınalma komisyoı un ı 
vermeleri. ( 214 9) 
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G ... -~, nezle, ba~ v .... diş ağrllarının kat'ı illcı Asi pi rol Necatidir. Eczanesi Deposu: 

Hahçe::kapıda Salih Necati 

~ARYOLA 
Lake, bronz, nikel ve çocuk 
L ryolalarmın envl\ı çefidini 

F ... bri'~a fo-.t"ne fot nbul Rıza Pa~a yohu,unda 6S No. 

·nva mağazasında 
bulnb"lirsiniz. Telefon: 23~07 AHMED FEVl.I 

f\1 evduat için el verişli şartlar 
Para plasn1anı için öğütler 
r p iralık Kasalar 

Dütün gün arasız nçıktır 

} tatürk Heykeli 
Müsabakası 
Vi ayeti Daimi Encüme-

~~endinlzl 
bu tehllkell 
o&şZ<lnllkton 

lturtarını= 
c. ..., ruhha~ınızı kazanacak, 

1 • de ~ , oıacak•ınız ••• 
~ m nl n f ılıltGı, clhuları~ 

1 b s lı v Y• yeri da bulunmamalan • 
1: 1 rı, aul lıı: m, lnk blZ ,,. un-
, )e e seb 1et verir ,,. daha 
yıı lı ve yorııun g6r0nllraünllı. Llnla 
t 1 rO ; cıhıızlarınııı eu lı bir surette 
t 1 yerlerinde tut•r ye aıhhatınızın ı.d• 
s ne h zm ı ve g nı;! n çevik ,,. mDtena• 
, ;ı end•mınııı mu a az• eder. 

fıyatı 17 T. Lirası • Siy•hı 20 T, Lirasıdır. 
elıp vukuu1'dl ( tıhl ~ıll t kini~) ,,. ...... , No.tl ketelot 

,.. .. cannan ,a .. .ıerll '• 

Yegane aatıt mıhılll . .J. ROUSSEL 
O. O. TOnel meydıını No.12 • fıtlklll CddHI No.385 

PAl:IS: 166, Soulavard Hauumonn 

Un-.umi neşriyat ve yazı işleri mUdürU 
Etem iZZET BEHiCE 

Qaz .. t .. dlik ve matbaacılık T. A. Ş:.rkcti 

1:.ı•ıı111111111111•1111•1111 aıııı••ı.: 
1 1 -
i i i Kltab almak l~ln i 
i Büdceniz i 
- -j mlsald de§ll mi? i 
1 itte ıize: 1 
1 fırsat ve koloyhk 1 
i Altı aylık abone 1 
-

i 
-1 

i 
i -
i 
i 
1 
i 

Yalnız 1 liradır. 
Bu müddet zarfmd.:ı 
Türkiyede çıkan bütün 
kitapları okuyabilirsiniz. 

YErtl KITAll~I 

Müeeıeseıine mÜTacaal 
ederek abone olunuz. 
Kitaplarımız abon~lerİ· 
mizin ellerine kadar 

ıönderilmektedia. 

a 
1 

1 

1 

1 

i 
i 
i 
-1 

1 1 
j VErtl KITAB~I i 

--
i i 
_ Ankara caddesi No. as 
i i 

298) E 

~•ıııı"'ıııı•ıııı•ıııı•ııırmıın•! 
Emran dahiliye •-• 

VEREM, GOGUS 
Mütehassısı Muallim Doktor 

Acele ıatılık arıa 
Kadıköy Altıyol ağzı civannd? 
Bevnm yerinde tramvay yolund" .... ,. 
arım. 3029 -
Mnderriı Dr. Ratit Tahıin 

Bottancı Tepe mahalleli as DUm&rR 

3030 • 

Çocuk Haftası - .... Cumbara Haftası 

... 

.· ... 

~o 6 

IS U Y U K 

TAYYARE PiYANGOSU 
Ş mdiye kadar bin erce k · ş yi z!ng n etmiştir. 

Yen tertip phinını görünüz 

1. c i h stdasi 11 Mayıs 1935 dedir. 
R,;vi=k k,.,.m;v~~· 2n.noo L;r~dır. 12844\ 

giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Iıtanbulda 150 kuruttur• 
~dreı Galata posta kutuau 1255 

Herk• kullanw, Çllllkl 
Çıkmaz, bul•tmU. IJI •• 

ucuzdur. 
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Hasan _ TIRAŞ BIÇAGI oONYANIN En mükemmel 
tıraş bıçağıdır. 

Şımdiıe kadar icıcl olu••• bDttm tırıı ltıta•lar1 an-ti• •• mllremmel ve en ftv'tca!ld• oldafa talaaklrak etmiftİr. Piyasada me"cat hraı bıçak'arıaı 
ptırtmıft r. H A S A N brq lt:~atını!I 1-2·3· 4 aaaarah c-ayet keıkin ve basaaa ta1rafları YlfCll' kt lıer l,irtaraflle ıa.kal on c!efa tıraı olmak lcabi:d·r. 811 
laesap!a 5 karuflalr bir adet HA SA N tını ltıçaj1 Oe 40 clefa " 11 ak ltarcak ile l:ile11dikte ,tlz defa brq yap.ımak aGmkOnc'Or ki ~lln1&11111 hiç 
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Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
satan mağazalarda arayınız. 
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Gençlik ve Güzellik Selimiye Askeri Satınal- Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

İdareye ait "SEBAT,, motör teknesi hey'eti huıra-

ma Komı.SYQilUildan•. si~le ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış şeraitini an
lami! k için her gün saat 9 dan 11 re kadar Levazmı 

Fırka birlikleri hayvanatı için 810 dönüm çayıra ih- Sefliğine ve arttırmaya girmek için 29 Nisan 935 tari
tiy;!Ç vardır. Anadolu takasında ve bilhassa tl'sküdarda hinde saat on beşte İdare encümenine gelmeleri.(2119) 

Xanzuk euaneai mtıatahzarlarmdan: 

Balsamın kremi 

yakm mıntaka dahilinde çayın olanların çayırlannı 
keşfettirmek üzere 25 Nisan 935 den itibaren 28 Nisan 
935 akpmına kadar her gün Selimiyede Fırka Satma!· 
ma ve Muayene Komisyonlarına müracaatlan ilin olu-
nur. (2121) ' 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

İktisat Vekaleti Celilesince yapılan tetkik neticesinde 
çimento fiatlarının pek yüksek ve mütefavit fiatlarla 
satıldığı anlatılmış olduğundan badema İstanbul fab
rikalarında nakliye vasrtalan içinde satılarak teslim olu· 
nacak Çimentonun beher tonuna lier türlü resim ve te
kalif dahil olmak üzere yirmi iki buçuk lira azami fiat 
konmuştur. Ancak lstanbuldan başka şehirlerdeki satış
lar için mukarrer fiat olan yirmi iki buçuk liraya nakil 
rnasraflannmda ilave olunabileceği muhterem halkımıza 
ilin olunur. (B.) (2145) ' Teninizin lAtif tazeliğini, clldlnizin 

cazip tanvetini ancak (BALSAMIM 
KREMi) le meydana çıkarabilininia. 
GUullik mmu terk.b!nde aakbyan Belediye kanunun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasm-
ciddt ve fiyanı itimat elli ıaenel.t bir da yazılı san'at ve hizmet erbabı işçilerinin tescillerine 
r;:.1i~r:t:)1:ıi!:ıd:,~~! baılannuıdır. Tescil müddeti Mayıs nihayetine kadar 
kullanamaz. TaftmDU1 itrlyat mata· devam edecekdir. Alakadarlann mensub olduklan 
zalarile büfilk eczanelerde bulunur. cemiyetlere müracaatla birer beyanname alarak i•lerini 

Dikkat: latan bul poata kutusu 223 'll' 

adreaJıe T. T. rumuzile 6 1ruru11ak bitirdikden sonra Belediye Müstahdemin Subesine 
poata pulu ıönderinb. Adresinize gitmeleri ilan olunur. (B) (2143) 
meccani bir nllmune ıöndertlir. 

Şehltllklerl imar CemlıeUnden: 
Dr. A. KUT EL . wıRNEKAPı ŞEHITucıNıN - -- o1 ........ ·•d· , ..... 

KaraköY. Topçular caddesi N .331 •'* artnma,a komnaıturJıtmliln 7 MaJU s.lı fbl. aut ıa da Ş. 
. 244 7. laitliWe ............ 

ıstanbul Mlllt Emllk Mldarıaıanden: 
"'- Cins ve Mevkii Muhammen Tutan 

Lira 
Boğaziçinde Büyükderede Kirkor ve 
servi sokaklarının birleşdiği köşedeki 2, 
24 No. 1ı ahşap evin tamamı. 2000 
Beyğolu Tarlaba,ı caddesinde 83,80 
metre murabbaındaki 180, 182 No. 1ı 
arsanın tamamı 

Bey(}ğ]u : Büyük Pangaltıda Cemen 
10,5 beher Ml 

sCJkağında: l No. b kagir evin tamamı. 1200 -1'*' 

Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalanndAki 
tutarlar üzerinden parası birden verilmek prtile ve atık 
arttırma nsu!ile satılacakdır. İsteklilerin 6-5-9,iS 
Pazarı esi günü saat on iki buçukda yüzde 7 ,5 pey akçe-
lerile müracaatları. (R) (2046) 

Eskişehir Be~ed:ye Ba,kanlığından: 
Eskişehirde takriben 40 kilo metre mesafede kap

lanlı dağındaki menbalarda şehirde yapılacak depoya 
kadar suyun isalesine ait eksiltme evvelce ilin edilmiştir. 
Bu eksiltmeye talip zuhur etmemiş ve şartnamenin tak
sit bedellerinin tediyesine ait 16 ve 1 7 inci . maddeleri 
hükiimleri 936 ve müteakip senelerde yapılacak t~ıyata 
~nevi yüzde yedi faiz verilmesi, şartı konmak suretiyle 
değişiklik yapılarak işin tekrar bir Mayıs 93S. tarihine 
müsadif Çarşamba günü ihalesine karar verilmiı oldu
ğu ilan olunur. (1933) · 2802 

.:. aroe •. n met .. ur ~rpı.ıaı 

Pehlivan 
Güreşleri 

Çocak Eair.-ıe Kuruma 
meaf aatine olarak 

s. 9-10 Ma,ıs 935 
GhJerincle yapalacakbr. 

Bat PebliyaaJara 225 lira 
laı albna 15 J lira 
KDıDk ortaya 100 lira 
0e11.,. 25 Hrı 

Mtt Af at ver'ec•lrtf,.. 

,2945 

Slnlrlerl kuvvetlendlrdlOI 
gibi dlmaa Uzerlnde de 

tesirini g8atererek, uzvly• 
tin umumf faallyeUnl artırer 
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