
26 
NiSAN 

UMA 
1 9 3 5 

• • s 
SAVI: 4 - ~ I 

Onb r ncı V l L 

Sahib v e 
Sa muharrı r 

MAhMUD SO 

--====-=-====---==---=--=..-.-----------------------------------------------..... --·----------------=----·.,;....,._~ ..... --~----~----------------------------=----=-·--=== Sayısı 5 Kuruş 1 S T A N B U L Telefon { Müdür: 
243111

· Yazı şı ı : ı .... .> 

.. -=-=-~=--====--=====..,;..=-==--....,----====--==------------------=:±=-----=--==--=--=----===-====""""==---- ldııre v malb"a : 2431 0 a....,...,,....,...,......,....,.. .... _. __ -==-======-os=========--c=-::== ~ 

2 ine.de : Peyami S:ıfanm fıkrası -
Mahmud Y esarinin romanı 

3 üncüde : An~~r h!~t"~gr!imizin tele· 
.. fonları - Feleğin fıkrası. . 

4 uncüde : Aziz Hüdayi AICdem.rın ··Bız-
de Casusluk ,. adlı eseri -
Burhan Cahidin romanı -

. • Nurullah Ataç'ın . Y!lzısı -
5 ıncıde : Balkan muhabırlerımızın tele

fonları, mektupları - Balkan 
gazetelerinin hüliisalarL • 

G ıncrda : Hitler'in "Kavgam" adlı kita· 
bmm tercümesi. 

7 incide : Dunya ajansları - Avrupa 
gazetelerinin hülasalan 

8 İncide : Ekonomi - Kendi kendimize 
çatıyoruz. 

g uncuda : Sinema oyunlar. 

TAYYARE 
KAZASI 
ROMEN TAYYARECİ
LER KONYA ÜZERİN
DE NASIL DÜŞTÜLER? 

[Konya Muhabiri· 
rnizin Telgrafları] 

' <eı.hi n G en i ·ı en Tayyareci, Konya Üzerinden Geçerken 
~D=--==ll~~~~-=-=-~~~~"~' ~~a~J~r~e~t~h~ir~_ ı 

TUNA KONFERA \JSI -
Avusturya'nın is~iklali 
Mutlaka Temin Ed.lecek 

UYA.SABUNA 
~~~~m~~[Qı~ 

Apartıman 

Peşin del 
lstanbula gelirgelmez, ilk işim, 

çoluk çocuğumla üç beş parça eş
yamı koyacak şöyle rahatça bir a
partman aramak oldu. "Evim, işim 
ve bir de bütün alemin sesini top· 
laya toplaya ta odamın içine geti
recek küçük bir radyo ..• "Yaşayışı
mı bu müsellesin içine hapsedebi
lirsem, avunur, giderim!,, diyor· 
dum. 

Ve bu hülyayı tahakkuk ettire
bilmek emeliyle, lstanbul so/.;ak fa
nnda apartıman aramağa başla· 
dım. 

• 

ÇALDARİS BÜYÜK BiR NUTUK 
SÖYLMEGE HAZIRLANIYOR 
Atina, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yunanistanda in

tihabat hararetli bir devreye girmiştir. intihabata hazırlık nutuk
larını söylemek üzere Başbakan Çaldaris yakında Selfmiğe gide
cektir. Başbakan, söyleyeceği nutuklarda isyanı defettikten sonra 
hükumetin aldığı vaziyeti izah edecektir . 

İntihabat işaretleri dün temyiz mahkemesi kitabetine verilmiş
\ tir. Ahali fırkası "defne dalını,, ve hür fikirliler partisi reisi Me
t aks~s "fesliğen yaprağı,, m partilerinin işareti olarak kabul etmiş 
1 '!rdır. Metaksasm fesliğen yaprağı koymaktan maksadı bütün 
k ral taraf tarlarının birleşmesine işaretmiş. 

• Q(J 

(.;aldarisle Kondilis intihabahn 
Tehirini Görüştüler Konya, 25 (Hususi muhabiri

miz acele bildiriyor) - Bugün 
burada feci bir tayyare kazası 

1 

Avusturyanın vaziyetini ve Tuna devletlerini 
oldu. İki Romen tayyareci, tay- g ö s t e r i r h a r i t a 

Yarelerile beraber düştüler.Tar· ı Roma, 25 (A.A.) - Tuna 

-"Apartman mı anyorsun? Tü
men tilmen I Kırk liraya, elli liraya, 
altmış liraya istediğinden alası!" 
denildiği için, hiç olmaua bu yüz
den,yüzümüzün güleceğini ummak-
taydım.F ahat ne yazık ki, yanımda 
dellallar, Tünelden Ş

0

§liye ve Maç
kadan Bomontiye kadar, genişliği-

A ,tina, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor ) Divanıharpte 
mut: ıakemelerin intihabattan evvel bitirilerek örfi idarenin kal - . 
dırıl. ınası kararlaştırılmıştı. Muhakemelerin o zamana kadar bit
mesi ihtimali olmadıgmdan Başbakan Çaldarisle harbiye nazırı 
Gene ral Kondilis intihabatın tehirini görüştüler. İntihabatın 2 
hazir ana bır:ıkılması muhtemeldir. 

Tayyaresi sakatlanan 
Prens Bibesko 

Yare, Arsıulusal Tayyare Kuru
ınu Başkanı Pibesko'nundur. 
kendisi Kahireden bir İngiliz 
tayyaresile Bükreşe uçmuş, ora
da bıraktığı tayyaresini de bir 
Romen pilotun uçurmasına bı
rakmıştı. Tayyarenin pilotu 
Bükreşli Dudani Kahireden baş 
layarak şu hava yolunu takip 
ediyordu: Kahire - Adana - Es
kişehir - İstanbul - Bükreş. 

Dudani, makinist Avrelmunu 
ile beraber, evvelki gün Adana
Ya geldiler. Dün de saat on beş 
buçukta Adanadan uçtular. Fa
ıkat bu uçuş esnasında makine 
sakatlandı tayyare Silifkede . ' . 
ınmeğe mecbur kaldı. Geceyı o-
rada geçirdiler, makine tamir e
dildi ve tayyare, bu sabah Es
kişehire varmak için havalan -
dı. Ancak, tayyare Konya üze
rine gelince, makine tekrar sa
katlandı ve istasyon yanların -
da çamurlu bir sahaya birdenbi
re, di:dne düştü. Yalnız, bu es
nada, tesadüfün akıllara hayret 
Veren b:r tecellisi olarak rak. p
lerd~n il ~isine de hiç bir şey 
01 m:ımı], yalnız tayyare kısmen 
p:ırr:alanmıştır. Kazaya u~ra -
y~ :ı tayyarecilerle bugLin "Tan,, 
içb g: rü5tüm. Dediler ki: 

- Bu neticeye biz de §aşıyo
ıuz. Nasıl sağ kaldık, nasıl tay
Yare parçalanmadı ve yanma
dı? Hayretler içindeyiz.' ... 

Tayyareciler, Konya Tayyare 
Cemiyeti tarafından "Selçuk 
Palas,, oteline misafir edildi -
l~r. Tayyareleri, tamir için Es
kışchir atelyelerine gönderile -
cektir. 

.Pilc;>t ve makinist gördükleri 
nıısafırperverlikten çok mem -
nundurlar. 

konferansı için diplomatik ha- ~-..-z~.....-.::;:--o:'"___,.-:::::::;w;;;:::::- --.,: ~ 
ne uzunluğuna, bütün .Beyoğlu ta
rafını aradıktan, taradıktan sonra, 
bizim gibi orta halli insanlar için 
aynlan küçük apartımanlann, a • 
partıman değil, kiler, yahud rnhat· 
sızl:ğı dahi Ücretle kiraya veren bir 
nevi dolab olduğu neticesine var
dım. 

zırlrklara faaliyetle devam edi
liyor. İtalya, konferansın top • 
lanma tarihi olarak, haziran ip
tidasını teklif etmiştir. İtalya 
ve Fransa tarafından davet o -
lunacak devletler: Avusturya, 
Yugoslavya, Almanya, Çekos -
lovakya, Macaristan Polonya 
ve Romanyadır. Bu devletleri 
!trn~Jt~l.i"'""" " .. , ..... 1 .. .,y ........... :1 

Konferansın gayesi, Avus • 
turyanın istiklali ve tamamiye. 
tine riayeti müştereken temin -
dir. Bunun için de iki vasıta dü
şünülmektedir: 
1- Umumi bir ademi müda

hale andlaşması akdetmek. 
2 - Bu andlaşma hitaf ında 

hareket edildiği takdirde, cezai 
tedbirler almak. 

Anlaşıldığına göre, andlaş • 
ma metninin bir tasla ;;ı hazır
lanmış ve mı • · f aıcikadar 
devletlerin müt._ ..... asına arzedil
miştir. Ekserisi bu metni muva
fık görmüş ve kabul etmişler -
dir. Polonya ile Macaristan, he
nüz, ancak prensip itibarile iş
tiraklerini bildirmişlerdir. Al -
manya ise, "müdahale,, mefhu
munun tarifini istemiştir. 

Tasavvur edilen cezai tedbir
ler, Uluslar Kurumu çerçevesi 

[Arkaaı 6 ncıda] 

Konferansa fstirak eder. 
dış işler bakanları 

[TitUlesko, Musolini, Yevtiç, 
Gömböş, Benes, Neurath] 

Uzak Şarkta Harp Olmaz 
japonyanm Ankara Büyük 
Elçisi Vaziyeti Tahlil Ediyor· 
J aponyamn Ankara büyük el

çisi Togu Gawa dü~ gazetecile
ri kabul ederek şu ızahatta bu
lunmustur: 

- Cin ile münasebatrmız i
lerliy~r. Aldığımız neticelerden 
memnunuz. Aramızdaki mese -
leleri yine aramızda halledebi
liriz. Biz, Çinin hizi alakadar e
den meselelerini yine bizimle 
halletmesini istiyoruz. Fakat bu 
nu istemekle diğer memleket
lerle bozuşsun demiyoruz. Biz 
Çinin diğer devletlerle olan 
dostluklarının devamını istiyo
ruz. 

lstanbulda ev arayanlar için gör
düğüm güçlükler, evvela, istenen 
evin nasıl aranıp bul .. nacağı mese
lesile başlar. Mesele diyorum, çün

kü eo arayıp bulmak, güzel şehri
mı%lle mıllıkaten meselcdır. ırad 

sahipleri gazetelere ilan vermek iti 
yadında olmadık/an g;b;, kira
lıkları ihtiyaç sahipterine doğ

ru dürüst gösterecek bir bü
ro da yok gibidir. Kahve kö
şelerinde p;nekleyen dellallara ge
lince, bunların, beraber dolaş· 
mak ve gözleri ilişirse sizin de 
pekcilci görcbileccjjini~ ( kiral:htır) 
levhalarını size (iÖStcrm ·en baş • 
ka bir §eye yaradıhlarını görme • 
dim. Böyle dellalı r.e edeyim? 

ikinci gÜçlük, oturulacak yerin 
kendisindedir. 

Oturulacak yerleri ifzi kısma 
ayırmalı: Eşhi devirlerden kalma 
:...onalzlar .. ki, tıphı c:ıki devrin sa
rıfını çıka ar1.a ccb

0

ne sahlam·~ 
yobaz'arı gibi, dı§lan ne kadar bo
yanırsa boyans:n, içleri hiçbir işe 
"'aramazlar, yahut bir ailenin, hat-
a su, sıcahlıh ve gen;şlik gibi raha
tının ilk ıartlannı dahi gözönünde 
tu~madan yapılmış modern, kübik 
fakat kiler • apartmanlar I Arad~ 
bir çok iyileri ve çok rahatları da 
var. Var amma, ne çare ki bunların 
senelik kirası,diijer şehirlerdeki es
lerinin hemen hemen be1 senelik 
kiralarına vardıifı için, bizlere, an
lan tutmak değil, ancak seyretmek 
zevhi kalıyor/ 

aoo 
B , o ğ a z 1 a r ve Y u n a n i s t a n 
Atin a, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Proiya gazete -

si Türk iye Dış Bakanı Tevfik Rü§tÜ Arasın Boğazlar hakkındaki 
talebim len bahsederken, Boğazların tahkimini istcmiyenlerin 
N;::uilly muahedesine de dokunmamaalrı lüzumuna i. aret etınek
teaır. A yn\ gazete; bu husustaki vaziyetin Türk - Yunan asker
lik ve dc. •~tluk anla~malarile tesbit edildiğini, Bulgar silahlanma· 
sının Yu nanistanı Türkiye kadar alakadar ettiğini ilave ediyor. 

KAf' ~UT AYIN KARARLARI 
Ankara 

rimiz bild 
da Urfamı 
Sair oğlu~ 
balar köyü 
lu Azizin ö 
pdmalan h: 
lar tasvip e 

~ ~5 (Hususi muhabi- 1 zakeresi yapıldı. Zabitan ve as
u-ıyor ) - K.~~utay- keri memurların maaşları hak
~ .H.uruş .koyu.nden k.ın.daki kanun, zabitan rütbele
>nlıhın, Edırne~ın ~- rının öz türkçe karşılıklarile dü-
~orucusu Nezır og- zeltilmek üzere Milli Müdafaa 

lum cezalarına çar- encümenine verilmiştir 
!kkmdaki mazbata - ş k f . • d 'l · . e er abrıkalanna bahsolu _ 

Ordu ikr 
birinci madc 
mesine ait k 

1 mıştır. nan muafiyetler hakkındaki ka-
amiye kanununun nunun 8 inci maddesinin kaldı
lesinin değiştiril - rrlmasma· dair kanun da tasvip 
oanunun ikinci mü- edilmiştir. 

~abe 'ş Kabileleri Bir italyan 
Kerv ' anına ______ _ 
Taarru. ~ Ettiler 

Pa:is, 25 (A .A.) - Matin ga
zete~ .ı Lond Jra muhabiri di -
yo· 

-~----

ababada· 
azı Habc Demek istiyorum ki, madem · f' 

ki apartman yaplırmağa bu kadar 
meraklı adamlarım~z var, bunlar, 
bari üç nda • bir holden mürekkep 

··· ·.:de yenid 
kervanına taar 
bildiriyor. Bir ki 
şi de yaralanmış 

tı gelen bir tel -
•ş kabilelerinin 
en, iki İtalyan 
ruz ettiklerini 
'şi ölmüş, üç ki
txr . . 
~!yanların is -
tr nazaran da 
r kasında do
-c.cri mütema
sebebiyet ver-

küçük C':lc apartmanları yaptırsalar 
ve bunlara bir a:lcnin istiyebilcceği 
bütün rahatlık· Conlorl'u koysalar 
l'alnız daha ivi ira-1 almallla kalmı: 
vacahlar, halka h:zmet te edecek
l~r ve avm ~amand.a şehr! güz,.u,,.1• 
frreccklerdır. Taksımdekı cshi Ta • 
t:mhane meyclnnının nasıl bir bü • 
yük apartman'ar mezarlığı f.aline 
l!irdijfini pördülzçe, bir şehrin bu ha 
dar l"Üzel bfr ''erinde o had,.- zevk
siz b:r mahallenin lmrulmn~rna na
~ı müsaade rd:ldUfin,,. haf.:katen 
~aşmamak kab:l drr(Uir. Taşlar 
taşlar ve mme ta '"l'lr ve b:r teh ya : 
rak y~k! Ve iç'erine ı.irdiy:niz z::. 
ma'! u.c beş !!'e-~e yüz ve upuzun 
d.erınlı~ler uz.erme kurulmuş evle • 
nn da•re kor-dorlarını andıran .. 
rünü~ü! Yemek odanızdan y tgo~ 
d . k • a aR 

o anıza gıtme ıcin, yirmi met h tt. b. re, 
?.' -~ ır ap.artmanda, kırk metre 

Y'!_ru~~~ la_zımgc!diğini hayretle 
gordu f{ume ınanınız:. 

Asmaradan 1 
tihbar ettikleri'" 
Setit - Gondar r 
laşan haydut çe. 
diyen hadiselere 
mktedirler. 

İtalya hükr·cmt · d" k .. u u, un u çar· 
pış~amn, Habeş hükumetinin 
takıp ettiği siyas• tya delil ol -
duğu kanaatinde i miş. 

~talyan - Hı ibeş 
ihtilafı 

Hab rıgaverlerinden 
ıki tip 

Roma, 25 (A.A.) 
tan hükumeti yeni 
uzlaşma tarzım kat 
bildirmiştir. 22-3 t 
luslar Kurumuna veı 
tada İtalya hükıln 
tarza taraftar bulunc 
dirmiştir. 

- Habeşis- ATAT U R K 'U N 
bir not~_!ı~ TEŞEKKu·· Ru·· 
ıul ettıgını 

J • • • • 

arihinde U
·diği bir no
ıeti de bu 
tuğunu bil-

~~kara, 25 (A.A.) _ Riya
~:tıcumhur Umumi Katipti -
gınden: 

Şarkta sulhü tek başımıza 
kuramayız. Fakat Çin ile J a
ponya arasındaki münasebetler 
aramrzda tanzim edilmelidir. 
Bu da dokuz devlet misakma 
muhalif değildir. Uzak şarkta 
harp ihtimali asla hatırdan geç~ 
mez. J aponyada nüfusun çoğal-

[Arkel#ı 6 ncıda] ~ Togu Gawa 

. Apartı?1?n yaptırmak bir kısım 
ın_~anlar ıçın kolay olab;lir. Çünkü 
nı ayet para işidir. Fakat iyi ra· 
hat, oturu~?b~!ir ap~rtman ya~tır· 

1 
mak çok guçtur. Çunkü o, ancak 
zevkle, anlayışla yapılabilir. 

Ali Nacı KARACAN 

Her iki taraf komis 
tihap edilmediği gibi, 
yeri de henüz tesbit c 
ğildir. 

.yonları in
toplanma 
dilmiş de-

Reisicumhur Atatürk, 23 ni
san. bayramım kutlulayanlara 
s~vınç ve teşekkürlerinin ile · 
tılmesini emir buyurmu~!ar -
dır. 



===============================================T ~ N========================================== 

~dND!1ın 
2 

26 • 4 • 93~ 

HAYRAfiLIKLARIMI ! 

Düne lmdar örneğimiz büyük 
milletlerdi: Fransız edebiyatı, 
lngiliz sanayii, İtalyan sanatı, 
Alman felsefesi, Avusturya o -
perası, her Avrupa ekspresin -
den inen Türkün Sirkeci garına 
ayak basar basmaz diline dola .. 
dığı meşhur terkiplerdi. 

Düne kadar diyorum, bugün 
öyle değil mi? Hala tercüme, a
dapte veya intihal edilen kitap
yerli kumaşlarımızı halka !ngi -
larımızm aslı fransızcadır; hata 
liz malı diye sürüyorlar; estetik 
hocası hfüa I tal yan rönesansm -
dan öteye geçemedi ; gençler 
seksen Eene evvel bir Alman ya
hudisinin ortaya attığı ekonomi 
politik nazariyesini yeni bir fi -
kir sanıyorlar; konservatuvara 
Viyanadan muallim ve mütehas 
sıs getiriyoruz. 

Fakat bu üstad milletler ara
sına yenileri karıimaya başladı 
ve adeta bize eskilerini unuttu -
racağa benziyor: Belgraddan ge 
len Türkler, oradaki operadan 
tutunuz, bir viranenin, kereste
leri biçimli kesilmiş tahta perde 
lerine kadar her şeye hayrandır
lar; Atinanm ucuzluğu, rahatlı
ğı, sevinci, güzel sanatlardaki 
aşkı ve canlılığı burada büyük 
bir şöhrettir; Sof ya gazeteleri -
nin ciddiyeti, Bükreş hayatının 
cazibesi, hatta, hatta, Arnavut -
lukta çıkan fikir ve sanat mec -
mualannın temizliği, güzelliği 
dillere destandır. 

Bunlar snob muhayyelelerde 
şişirilmiş alelade kıymetler mi -
dir? Sütçü Bulgarın, şıracı Ar -
navudun, Rum garsonun rnezi -
yetleri mübalağa mı ediliyor ? 
Hayır! Onların memleketinden 
gelen Türklerin hepsi doğru söy 
lüyorlar: ne Belgrad operası gı
bi operamız, ne Bulgar gazete -
leri gibi gazetelerimiz, ne Arna
vutluk mecmuaları gibi mecmu 
alanınız, ne Atina sanat 
hayatı gibi hayatımız, ne Bük
reş gibi caddelernden iı"k.i.Yeler 
halinde canlilık fışkıran bir şeh-
rimiz var. 

Artık Fransız edebiyatını, In
giliz sanayiini, I tal yan sanatını, 
Alman felsefesini, Avusturya o
perasını meşketmekten vaz ge -
çelim. Onlar bize fazladır ve a
deta medeniyetin metafizik de
receleri gibi uzaktır. Balkan
ların çıraklığını kabul etmeğe 

mecburuz. Ustalarımız hudutla
rımıza kadar geldi. Onlardan da 
biraz ders alamazsak artık lra -
na, hatta Efgani~tana hayran 
olmaya başlayaca~ız. 

Peyami SAFA 

idman bayramı 
Kız ve erkek lise ve orta mek

teplerin idman bayramı bugün 
öğleden evvel saat 10 da Kadıkö 
yünde Fenerbahçe stadında ya
pılacaktır. 

Bu sene idman bayramına 5 
bin kız ve erkek talebe iştirak e
decektir. 

"TAN " m tefrikası: 4. 

ErikçiçeklerJ 
MAHMUD YESARi 

ğa, kayda tahammül edemiyor -
sun. Yanındaki Necdet dediğin 
genci, mantonu tutturmak, sem
siveni, çantanı taşıtmak i~in. u
ş:ık g;bi t.,şıyorsun. .. Onunla a
randa, gizli kapaklı bir münasc -
bet yo1:! 

- rrcrci! 
- Ufukt..,n ui!~a dolaşan bir 

rüz,.,.~r gib:s:n ! 
lki yumruğunu birden kaltu -

ğ:.m ken:ırlarma vurdu: 
- S:ıirr-in lüzumu yok ... Ye-- ~ 

ti:;ir ... Anlaştık ... 
Ve dik dik baktı: 
- Seninle uzun uzun ko -

nu~mak istiyorum. Yalnız, seni 
evime davet edemiyeceğim. Be
nim misafirlerim eksik olma2. 
Bu manasız kalabalık, seni sıka
caktır. Misafirlerini ağırlayan 
bir salon kadını olarak, sana, 
kendimi gülünç gö~tennek iste
aılyorum. Senin evin nasıl? 

~fglHJÖ~[Q)[§ 
D ~~------------~-------------

Dış t3akanıle\l'fik~üştü Aras dün Cenevreden .Jöndü - Atatürk'ün kabul edeceaı Arsıuıusaf 
kadınlar kongresi üyeleri Ankaraya gittiler 

Tevfik Rüştü 
Aras dün geldi 

Cenevrede Uluslar Kurumu 
konseyinin toplantısında baş -
kanlık etmiş olan Dış İşler Ba
kanı Tevfik Rüştü Aras dün sa
bahki trenle İstanbula dönmüş, 
istasyonda merasimle karşılan
mıştır. Tevfik Rüştü Aras, Ce
nevreden döner-ken Belgradda 
ve Sofyatla Yugoslav ve..13ulgar 
hükumet adam1arile yaptığı gö
rü~melerden memnundur. Bu -
gün Ankaraya dönecektir. 

Boğazlar m~s~Iesi!1de .~.o~sey ı Terkosun 
huzurunda hızı teyıt ettıgını bu· _ 
rada kaydetmek memnuniyet Pahalılıgı 
verici bir vazifedir.,, Belediye sular i6aresi, şehire 

KÜÇÜK HABERLER 

ıt. Deniz ticaret müdÜrü Müfit De· 
niz, Ege limanlarnıde yaptığı tetkik· 
ler neticesini bir raporla Ekonomi 
Bakanlığına bildirmiştir. 

Tevfik Rüştü :Aras 10 mayıs
ta Bükreşte toplanacak olan 
Balkan antantı konseyinrle bu
lunmak üzere mayısın haf tasm
da Bükreşe gidecektir. Bu top
lantıda Balkan ıantantmın imza
sından hugüne kadar elde edil
miş olan neticeler gözden geçi
rilecek ve Balkan mümessille
rini alakadar eden siyasal ve e
lwnomik işler görüşülecektir. 
Bundan başka Roma konferan
sında Balka antantına dahil 
memleketlerin takip edecekleri 
müşterek programın görüşüle -
.c.o.&L..~ ----!.t-.-1-~-..ı:_.. ~---
konf er:ansında Balkan antantı 
devletleri, Küçük antant ile 
müşterek ve biribirine muvazi 
bir program takip edeceklerdir. 

Tevfik Rüştü Aras dün Ana
dolu Ajansına vaki olan beya
natında demiştir ki: 

- Cenevrede bilhassa dos
tum Romanyanın kıymetli hari
ıciye nazın Titulesco ile görüş
tüm. A vdctimde tekrar Be/grat
taki Yugoslavya hariciye müs
teşarı Bay P,uriç ile görüştüm. 
Giderken ve gelirken Soiyada 
ıcski ve yeni hükUmetin rica/ile 
dostane lildr taatisine imkan o/. 
du. 

Cenevre konseyinde ruzna
mede mevcut meseleler hakkm
da azalar noktai nazarını söy • 
/erken ben de Türkiyenin görü
nüşünü ve Boğazlar işini vaki 
olan beyanatımla naklettim. 
Büyük komşumuz ve dostumuz 
Sovyet Rusyanırl kıymetli ha · 
riciye nazırı Bay Litvinof'un 

AtatUrk'Un kabul 
edece§ heyet glttii 

Arsıulusal kadınlar birliği 
kongresine iştirak eden murah
hasların çoğu dün memleketle
rine dönmüşlerdir. Loyid Tri
estino acentesinin Heloir vapu
ru dün ı;abah bir çok murahhas
ları alıp Pireye ve Brendiziye 
götürmüştür. 

Atatürk'ün kabul edeceği o
tuz iki kişilik heyet te dün saat 
15,15de hareket eden trenle An
karaya gitmişlerdir. Bunlar ya
rın sehrimize döneceklerdir. 

Murahhaslar kongreden elde 
edilen neticelerden memnun -
durlar. 

Yalnız 1 lira 
Taşdelen suyunun U sküdara 

indirilmesi işi, bu sene de kalı
yor. Yapılacak tesisat için, 200 
bin liradan fazla bir masrafa ih
tiyaç görülüyor.Halbuki bu mü-
.. ...__ ................... •,.-O~~ ............ 

bulunamıyor. Belediye 1935 yılı 
bütçesine Taşdelen suyu faslı 
olarak yalnız ( 1) lira koymuş -
tur. 

Berberlere Yardım 
Berberler mektebindeki üçer 

aylık kurslardan, son devrede 
( l O) u kadın olmak üzere 15 ta
lebe mezun olacaktır. Bunlar, 
mayıs sonunda çıkacaklardır. 
Şimdiye kadar ( 45) kişi çıkmış
tır. 

Berberler cemiyeti son bir yıl 
içinde (200) azaya bedava hü -
viyet cüzdanı vermiştir. (500) 
liralık ta nakdi yarwm yapılmış 
tır. 

Maden ihracat. ~o§altalacak 
Madenciler birliği maden ih

racatımızın arttırılması için mü
him bir rapor hazırlamış, Ank.a
raya göndermiştir. Ekonomi 
Bakanlığı, raporu beğenmiştir. 
ihracatı kolaylaştırıcı tedbirler 
alınacaktır. 

Boynumu büktüm: 1 Buluşuna, pek sevinmişti: 
- Küçük bir apartnnan ... Fa- - Çamlar, erik, !Cftali ağaç -

kat şık değildir, ve konfor da a- 1 lan arasında, cici bir köşk ... O-
rama. rada bahar, hayat kaynar. 

Gözleri parladı, iki elini biri - Sesi, sevinçle titriyordu: 
birine vurdu: - Aklıma geldiği, ne iyi ol-

- q)aha iyi... Yalnız... du ! 
:Yüzü kararıvermişti: Sıçrayarak ayağa kalkmıştı: 
- Gün görmez, kapanık bir - Ya, kiraya verildi ise? .. Baş 

apattrman mı? ka köşk aramalı? Ben, şimdi bir 
- Pencereden başımı çıka - otomobile atlar, avukatıma gi -

nrsL?m, yan sokağa vuran güneşi derim. Yarına bırakmamalı, bu 
görebilirim. işi, hemen halletmeli .•• 

Kaşlarının arası buruştu: Elini uzattı: 
- Şimdi bahar!.. Güneş iste- - Ben, gideyim ... Sana haber 

rim ben ... Açıklık, yeşillik, renk, gönderirim. Matbaalarda aratır
ışık isterim ... Bir kır kahvesin- sam, seni bulurum, değil mi? 
de buluşalım. Necdet, kapı kapı dolaşıp bul -

Durdu, diişünüyor gibi i:H: sun. Allahısmarlachk, arkada, ... 
- Bayır ... Oralarda rahat ko- Elimi sıktı ve yürüdü, fuva -

nuşamayız. Işler.i güçleri başka- yenin kapısından çıkarken dön
lanm dinlemek olan yavan zevk- dü: 
li insanlardan_hiç hazetmem ... O - Eğer gelmiyecek olursan, 
halde?... karışmam, elimden güç kurtu -
Sağ elini, ~kağına dayamış - lursun. Bunu, iyi bil. .• 

tı, birden sıçradı: - 1 -
- Benim, Erenköyünde bir Tramvaydan inip sağdaki cad 

köskiim var ... Daha kir.aya veril- deye saptım. Köşklere bakarak 
metli, galiba? .. Yarın, eşya gön- yürüdüm. Tarif edilen köşkü 
dertir, .ööşetirim. bulmakta pek güçlük çekme -

il- Uzatılmakta olan Meçka tramvay 
yolu bir kaç güne kadar bitirilecek ve 
hat işlemeğe açılacaktır. 

,,. Askeri tekaütler cemiyeti idare 
heyeti dün toplanarak azalara yapıla· 
cak yardımı brarlaştırrmştır. 

"' Edirnekapı Sıhhat merkezi bu • 
gün Karagümrük merkez binasında 
bir müsamere verecektir. 

verilen su mikdan11ın yarı yarı
ya kaybolduğunu tesbit etmiş -
tir. 1934 yılında şehire verilen 
su mikdan 12,592,232 metre mi
kabıdır. Yapılan tetkikattan an
laşılmıştır ki, şehirde sarfedilen 
su ancak 6,298,854 metre mika
bıdır. Arada kalan 6,293,428 
metre mikabı suyun yollarda 
kaybolduğu anlaşılıyor. Sular i
daresi, 1 ıybo: :.ıyun gölden 
ç-'·anlması, temiz!c- nesi, .._ehi· • Hilaliahmer Beyazıt kolu yeni 

-s binasının açılma resmini yarın saat 
re ka..'.ar getiı ~e ... ; icin de mas- 20,30 da yapacaktır. 
raf yapmaktadır. Bu su kayıb- =t- Sehrimizdeki mi6fir Romen tale· 
nm önüne ge<"P1'!k ic::in, bütün besi bugün saat 16 da Tepebatı ti· 
sebe~enin değiştiril.m.esi, b:'1şta 1 yatrosunda bir konser verecektir. 
Taksım merkezlerının yenıden "'Anh"'Grada 28 nisanda toplanacak 
yapılması icabetmektedir. Bu _ Hilaliahmer u:numi kongresine işti· 
nun için de milyonlarca lira rak ede~~k o}an latan.bul murahha .. 
1... d T k .. 1.. d b' lan bugun gıdeceklerdır. azrm ır. er os go un en ır . 

t "k"b k k · · ,,. Bu hafta Bulgarıstan ve Romen· 
me re m.~ a .. ı su çı arma _ ıçın yadan şehrimize 300 den fazla göç-
yalnız komur masrafı aşagı yu- men gelmiş, Trakyaya gönderilmit • 
kan bir kuruştur. Diğer masraf - tir. 

lar ayrı .. bu vaziyette terkos i- :f. V{l!i ve Belediye Reisi Muhiddin 
daresiı yalnız kaybolan suya kö- Ustündağ, bugün Ankaradan ıehri
mür masrafı olarak senede (70) mize gelecektir. 
ht- ı;- "-"•.- Wr ~- ·~!'.aaa.ı ceft <sliıh-lt!m'ln-Yc~ıs\'Nttce.. "'~ 
.nı aayun Dundan aoıay,ı aoone -

k yırlıklarında dün keşif yapılmıştır. 
lere pahalı verildiğini söyleme· Milli Emlak müdürlüğü de hazırla-
tedir. makta olduğu raporu, pazar günü Ma 

liye Bakanlığıne gönderecektir. 
Sipahi ocaAında kurslar "' Arttırma ve Eksiltme Kanunun-

Sipahi ocağında yeni açılan 
binicilik kursuna Universite fa
külteleıi ve yüksek mektepler ta 
lebesinden şimdiye kadar yüz 
kadar ta~lebe yazılmıştır. Bunla
rın içinde genç bayanlar da var -
dır. Kura talebesi yazın uzun bir 
koşu yapacaklardır. 

Al manca dersleri 
Kuvvetlendirecekler 

Kültür Bakanlığı liselerdeki 
Almanca tedrisatı kuvvetlen -
dirmek için iki mütehassıs Al-
man mualliı:ni getirtmiştir. Bu 
mütehassıslar İstanbul mek 
teplerinde bu yıl sonuna kadar 
tetkikat yapacaklardır. Gelecek 
ders yılı başında da birer lisede 
ders okutmağ a başlayacaklar -
dır. 

dim. Yan açık duran bahçe ka -
pısından i~eri rrirerken, sarı, u -
zun bir köpek bırlamağa başla -
dı. 

iri yelpaze dallı çam ağaçları 
arasına saklanarı köşkün ön bal
konunda al kimono giymiş bir 
kadın göründü ve köpeğe hay -
kırdı: 

- Sus Hektor ... içeri gel... 
Ve beni görmüştü, elini sal -

ladı: 
- Bonjur Yes;ari ... 
Sinema fuvaye·sinde konuştu

ğum uzun boylu, siyah manto -
lu kadın, bir ate;A, bir alevdi bu
gün ... 

Beyaz, penbe çiçekler açmış 
erik, şeftali ağaçları arasından 
yürüyordum. 

Kadın, balkcından kaybol · 
muştu. Çamlan da geçip köşke 
yaklaştığım zaman, onu kapının 
mermer merdiver.ıleri üstünde, 
beni bekliyor buldum. 

Teni, erik çiçekleri kadar be
yaz, yüzü, şeftali çiçekleri ka . 
dar penbe idi. Henüz otuzunu 
doldurmamış, bir genç kadın 
da, ancak bu kadar taze, genç 

da pazarlık ile alınacak şeyler ve ya· 
pı"acak işlerin ilana bağlı olmadığı 
vilayete bildirmiştir. 

:t- Feminizm kongresinin toplan
dığı Yıldız merasim ulonunun, bu 
gibi büyük kongreler için kafi gelme· 
diği anlaşılmıştır. Salonun genitle· 
tilmesi ve daha çok kimsenin rahatça 
yer alması için bazı yeni tertibat vil· 
cude getirilecektir. 

ıt. Deniz lisesi son sınıf talebesinin 
imtihanları bitmiştir. Onümüzdeki 
oolı günü Deniz lisesinde merasim 
yapı acak, mezun talebeye diploma· 
ları verilecek ve kılıç takılacaktır. 

• Belediye tarafından hazırlanan 
bir istatistiğe göre lstanbulda 453 
çeşme vardır 

Bunun 195 i kırkçeşme, 98 i Ha
midiye, 73 U Taksim suyu ve 87 si 
de Halkalı suyudur. 

* Belediye İktisat müdüriyeti as
ri kahveler hakkrndaki raporunu be· 
lediye reisliğine vermiştir. 

* Istanbulda buğday stoku fazla ol· 

görünebilirdi. 
Elimi sıkarken gülümsüyor -

du: 
- Atlatacaksın, gelmiyecek

sin, diye korkuyordum. 
Köşke girdik. Beyaz boyalı, 

hasır koltuklarla süslenmiş, çok 
sade ve çok temiz, geniş bir so
fadan geçtik. 

O, önümüze gelen kapıyı aç
tı: 

- Gir, dedi. 
Burası, köşkün salonu olacak· 

tı. Sofa gibi, bu oda da gayet 
sade döşenmişti. Sofadan giri · 
len kapının karşısında, bahçeye 
açılan büyük bir camlı kapı var· 
dı. Odanın sağında, büyük bir 
kuyruklu piyano duruyordu. 

Küçük tabureler, cigara is -
kemleleri üzerindeki çiçek1ikle
re fulyalar, sümbüller ve ağaç 
lardan koparılmış çiçekli erik, 
şeftali dalları konmuştu. 

Hep şehir içinde, kapanık o · 
dalarda, elektrik ışığı altında 
çalışmaktan bunalan, kararan ı
çim ve gözüm, bahar ışıklarile 
kama~mıstı . 

Al kimonolu kadına bakıyor-

Eti Bankası 
Kuruluyor 

Yeni kurulacak Eti Bankası 
yakında :şe başlayacaktır. Ban
ka, doğrudan doğruya maden 
işletmesi ile uğraşacaktır. llk 
önce, Ergani bakır, Keçiburlu 
Kükürt, Bulgardağı simli kur -
şun madenleri işletilecektir. Ay
nca bir de jeoloji enstitüsü ku
rulacaktır. 

jeoloji enstitüsü, yalnız araş
tırma yapacak, işin teknik tara
fına bakacaktır. Maden umum 
müdürü Bekir Vehbi, bir iki giı
ne kadar demir sanayii müdür -
lüğü vazifesinde çalışmasına 
başlayacaktır. Maden umum mü 
dürlüğüne, eski havza müdürü 
Reşit Osmanm getirilmesi muh
temeldir. 

Elektrik şirketi 
Elektrik şirketi umumi heye

ti dün toplanmıştır. Bu toplan
tıda şirketin bir yıllık faaliyeti 
gözde geçirilmiş, sonra idare 
meclisi seçimine geçilmiştir. U
mumi heyet eski idare meclisi 
üyelerini yeniden seçmiştir. 

Toplantı sonunda şirketin 35 
milyon Isviçre frangı sermaye
sine yüzde 45 nisbetinde, yani 
hisse senedi başına 11,25 Isviç
re frangı temettü tevziine karar 
verilmiştir. ...J 

Adliye sarayı 
Nafıa Bakanlığı iki mühen -

disini, yeni adliye sarayı için tet 
kiklerde bulumnak üzere şehri -
mize göndermiştir. Mühendis -

~ ler, tetkikat yaparak Ankara ya 
dönmüşlerdi:-. ----Baba gUnU kutlulandı 
Haydarpaşa lisesi muallim kıs 

mı talebesi tarafından dün şc -
hir tiyatrosunda tarih muallimi 
Şerifin 68 inci yıldönümü ve mu 
allimliğinin 48 inci yılı kutlulan 
dı. 

Once latiklal ma~ı dinlendi. 
dansları takip etti. Bundan son-
ra (gün batıyorken) piyesi, 
(Mahcuplar) komedisi oynan -
dı. Bu kutlulamaya "baba gü -
nü,, denilmekte ve her yıl tekrar 
lanmaktadır. ----Bo§aza yeni vapurlar 

Şirketi Hayriye, Avrupamn 
vapur müesseselerile muhabere 
ye devam etmektedir. Gelecek 
mevsime yetişebilmek için şirket 
en uygun şerait gösteren mües
seseye bugünlerde döı:t vapur 
ısmarlayacaktır. 

duğu için ekmek f:yatının indiri:me
aine karar verilmiştir. 

• Yollarda otomobil ve motcsik· 
let kullananların ehliyetnamelerin ·n 
kontrolü için yeniden emir verilmij
tir. 

• Belediyeler bankasına lstanbul 
namına timdiye kadar yntırı'an ser • 
maye miktan 2,5 milyon lirayı bul • 
mu§ tur. 

* Dün ak§am Halkevinde Tıp tale· 
besine doktor Akif Şakir taraf ndan 
bir konferans verilmiş ve projeksi • 
yonla levhalar göstermiştir. 

dum. 
O, bakışlarımdan anlamıştı, 

güldü: j 
- Bugün kaç yaşındayım? 
- Ancak otuzunda varsın ..• 
Çok şen bir kahkaha attı: 
- Elbette ... 
Ve kimonosunun sarkan kol

larını çekerek piyanonun küçük 
taburesine oturdu, ellerinı tuş
lar üzerinde ~ezdinneğe başla
dı; hem cahyor ve hem de pü
rüzsüz bir sesle söylüyodu. 

Haberin var mı senin, haberi.ı 
yok mu senin, e) İ§veki.r? 

Yine pür ıevku emel, y:ne p::r 
ıe,-kü emel ge!di bahar! 

Evet ... Bahar, onun ruhunda 
da doğmuştu. O, beyaz, penbc, 
erik, şeftali çiçekleri arasın<ia, 
taze çimenli ufuklardan, bay -
gın çiçek kokulu ufuklara akın 
edf'!n bir bahar rüzgarıvdi ... 

Şarkıyı bitirince, piyanonun 
kapatmı. tok?tlar gibi kapadı 
ve ayağa kalktı: 

- Seninle, baharda tanıştı • 
ğımız, iyi oldu. 
Ayağa kalkarken kimonosu -

[Arkası var] 
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FiKiRLER ve iNSANLAR 

Ö ·L 0, D i R i 
Orhan Selim'e melrtub 

RÜŞVETE ÇARE! 
Bir fıkra anlattılar: 

nl,arada Büyük e·r Mat
[J t l{ongresi Toplamyor 

İçinde benim ?.dm1 da geçen 
yazını okuyunca çok sevindim. 
Bunca yıldır tenkidle uğraşıp 
çok kişileri kırmağı göze al • 
mış olmak, beni de yazılarımı, 
sözlerimi beğenenler gibi bc
ğenmiyenlere de kulak asma
mağa alıştırmalı değil miydi? 
Öyle olmadı; en çocukça kına
yış bile beni sinirlendirir, senin
ki gibi sadece bir dostluk eseri 
olduğunu bild iğim öğüşler de 
koltuğumu kabartır. Ne yapa
yım? ne kendime hiç ehemmiyet 
vermiyecek kadar benlikteı. 
kurtulabiliyorum, ne de her ten
kide yukardan bakabilecek ka
dar kendimi beğenmem var. 

da kalksa yine ayıblanmaz, bi
lakis daha "sempatik,, bulunur. 
Sen, şu "sempatik,, denen adam 
kadar insanın betine giden şey 
bilir misin? Ölü edebiyatçıla
rın romanları, hikayeleri de ar
tık kalıplaşmış, bunun için de 
tamamile yalan olan gayet iyi 
ve gayet kötü insanlarla dolu
dur. 

Abbasiler devrinde bir ara 
rüşvet o kadar ileri gitmiş ki 
memurlar en küçük bir işi bile 
halktan para almadan yapmaz 
olmuşlar .. Nihayet bu hal dev -
let işlerinin aksamasına sebep 
olmuş ve ha lif eye kadar akset
miş. 

iN. nkara, 25 (A.A.) - Kendi teşkilat kanunu mucibince 
l~ b t ı narelcri toplamakla muvazzaf olan matbu-mat ua co o • . ... 

nt U. müdürlüğü ilk kongreyi 25 mayıs 935 cumartesı gunu saat 
15 ele Ankara da toplayacaktır. . . . 

Bu l·o ·· d tik hususi gazetelerın sahıplerınden veya bun , ngre, gun e .
1

,.. k .. 1 
lann go··nd - · mümessilJerden her vı ayet mer ez ve mu -

ereccgı . • h • 1 · 
h:ıkatınca haftada üc veya daha az çıkan ~ıy.ası ususı gazete enn 
namlarına kendi ar.i'lanndan seçeceklerı bırer murahhastan ~.er 
vilayette çıkan gayri siyasi hususi gazetelerle mecmuaların kul
tiir, mizah, salon, ve çocuk gibi lus_rı;ılara a~:ıtan her beş 
gurupu için birer mümessilinden her vılayette turkçe . o.lmaran 
gündelik gazetelerin dillerine göre ayrılacak guruplar ıçın bırer 
tnümessirnden İstanbul basın kurumu ba~kanından Ankara ve 
lstanbul ~erbc~t muharrirleriyle istihbarat işleriyle meşgul ga • 
zetecilerinin seçecekleri birer murahh.ast~n •. Cümhuriyet !lal~ par 
tisi, Anadolu ajansı, matbaacıl~r cemı.~e~ı,kıt~pçıJar cemı_Yetı mu
rahhasları ve vekaletlerin neşrıyat mudurlerınden, maarıf ve ha
riciye vekaletlerinin ayrıca seçecekleri birer mütehassıstan mü-
rekkep olacaktır • 

. Mecmua ve gazetelerden aync_a .arzu e.denler, n:ıa.src:flan .~en -
dılerine ait olmak üzere kendilerını temsıl etmek ıçın aza gonde-
rebileccklerdir. 

Bir mümessil birden fazla temsil sıfatını kendinde toplayamıya 
ca1:tır. 

Kongre mevcut aza ile açılacak, karar alacak ve üç gün süre-
cektir. 

Kongre tç Bakanının açma söylevi ile açılacak ve matbuat 
Umum müdürü raporunu okuyacaktır. 

. Kongrede matbuat ile matbuat umum müdürlüğü arasm~a .!ş 
bırliği temini icin esaslar aranacak, Türk matbuatının kultur 
}'aym:ı hizmetl~rini daha iyi görebilmesi için alınması lazım ge
len tedbirler konuşulacak, gazetecilik mesleğinin ve gazetecile
rin terakki ve inkişaf yollariyle matbuat birliği teşkili esasl:lrı 
görüşülecektir. 

00 

Vekiller Heyeti Dün Toplandı 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Vekiller heyeti 

bu~n saat 3 de Başbakan İEmet İnönünün riyasetinde toplantı. 
Bu toplantıda, Balkan ekonomi konseyinin müzakereleri hakkın
da vekil1er heyeti azasına izahat verildiği anlaşıhyor. 

Balkan ekoncmi konseyi bugün mesaisini bitirm!ştir. Bu gece 
konEey_azası şerefine Şükrü Kaya tarafından Ankara Palasta bir 

le ~~!I:an e~o~omi kon~eyine iştf rak eden Rom~~-~~~;hi;;-~j~·;i. 
tiea~A t~r;1et~~ız arasında aynca iki memleketi al?. kadar eden ik-

1 ış er uzerin~e görüşmeler yapJlmaktadır. Bir ticaret anlaş
n:ı:ıdsr m~rdana getırmek maksadile teati edilen proje esaslan üze
rm e muzakere devam etrnektdir. 

Müzakerelerin neticelenmesine intizaren Romanya eşyasına 
tarafımızdan konan takyidat kaldırılmıştır. 

Q 9 

u hafız A 1 ayımız Askeri 
Tatbikat . Yaptı 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz biJdiriyor) - Bugün Ankara 
rn hafız alayı toprak üzerinde askeri tatbikat yapmış, bu tathikat 
esnasında ecnebi sefaretler atcşemiliter!eri de hazır bulunmuş -
l~rclır. Tatbikau Atatürk yakından takip buyurmuşlardır. 

o 9 

fJlaliyen'n 1-tontrolu altında bir 
amortisman sandığı kuruluyor 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kamutaya ge
len bir luyihada Maliye Bakanlığınm kontrolu altın?~ _olmak ve 
Merkez Bankası umum müdürü ile bu bankanın meclısı ıdare aza
larından maliyece seçilecek iki kişiden mürekkep bir h~yet. tara -
fmdan idare edilmek üzere bir amortisman sandığı teşkıJ edılmek
tedir. Sandığı idare eden heyetin vazifesi dahili ve. harici devlet 
borçlarına ait tahvilleri mübayaa etmek, bunların pıyasasmı tan
zim için icabeden tedbirleri almak olacaktır. 

Layihanın diğer maddesinde; mülhak ve hususi bütçe ile ida
re edilen müesselerle bunlara baı7h sandıklarda mevcut devlet 
tahvilleri mikdarmın amortisman°sandığı idare heyetine bildiri • 
leceği, tahsiUerin, döviz gelirlerinin hariçta bırakılamıyacağı, 
Maliye Vekaletinin bu sandığa 5 milyon lira kadar sermaye ve -
reryiJeceği kaydedilmektedir. 

Bu serm1yenin karşılığı şudur: 

lkara çocukları KamL 
tay başkanı Abdulhalik, 
Müdafaa bakanı general 
Kazımla - Ömer ınönü 
kendinden küçükleri 

a~ırlıyor 

Ankara, 25 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Çocuk haf
tası münase etile çocuklara 
münavebe ile sinemalar tahsis 
edilmekte , ve terbiyevi filmler 
gösterilmektedir, bugün Kamu
tay bahçesinde de bir çok eğ -
lenceler tertip edildi. Kamutay 
azası taraf mdan çocuklara şe -
ker, çikolata dağıtıldı. 

azan 
Vergisi 

Ankara, 25 (Hususi muhabi
miz bildiriyor) - Bütçe encü
meni bugün serbest meslek er
babından alınacak kazanç ver • 
gisi layıhasıaı müzallere ve ka
bul etmiştir. 

Yeni teklifte yazıhanelerden 
maktuen de bir miktar kazanç 
vergisi alınacaktır. Alınacak o
lan vergi miktarı eski vergiden 
daha az olacak ve bu suretle 
serbest meslek erbabının şik5 . 
yetlerinin önü alınmış buluna -
caktır. 

KUÇUK, TELGRAFJ 
HABERLERi 

""Ankara (Tan) - Şark mü
fettişi umumiliğine kimin tayin 
edileceği hakkında yapılan bir 
çok neşriyata rağmen vaziyet 
henüz taayyün etmemiştir. 

"" Ankara, 25 (Tan) _ Bir 
kaç gündür şehrimizde bulunan 
Bd.':1rsa valisi Fazlı Bursaya dön

u. 
•Ankara (Tan) - Buradakı 

Rus artistleri musiki muallim 
~ektebinde bir konser daha ver 
dıler. 

Benim Babıali'deki arkadaş
ları ölüler, cançekişenler ve ya
şıyanlar diye üçe ayırdığımı an
latıyor, ancak kendi bakımım
dan bu üç vasfa ne mana ver
diğimi tesbit etmediğimi söylü
yorsun. Sonra sana göre yaşa
ma, cançekişme ve ölmenin ne 
olduğunu anlatıyorsun. 

Konuşma arasında geçen söz
lerin manasını pek araştırmağa 
gelmez. Birçoğu pek düşünül · 
meden sarf edilivenniş şeylerdir . 
Ben de muharrirleri öyle üçe 
1.yırdığımı senin yazında görün
.e düşündüm; ölü ve diri kim
lere diyorum, bunu bilirim; içle· 
rine kendimi de kattığım can
çekişenlere gelince, onları iyic.e 
- kendim için bile - tayin e 
demiyorum. Ama önce öbür iki 
sıfattan ne anladığımı yazayrm. 

Ölü muharrir, eskiden kalmış, 
artık değişmez birer hakikat gi
bi edebiyat kitablarma geçmiş 
kaidelere bağlanan veya onla
rın aksini almakla bir yenilik 
yaptığını sanan adamdır. O, öğ 
retilen ve öğrenilen bir edebi
yat olduğuna inanır. Kendisı 
bunları öğrenmiştir; hangi şey
lerin edebiyata girip hangileri
nin girmiyeceğini bilir. Ona ba
kılırsa ay, güneş, yıldız, subaşı. 
, 'W••·---!1 ! ı ... _ , '-,. ..... :., "'""'..., a:. .. h«t:.t.':.tı. 

ç?cuk, ud, ney, ihtiyar ağaç gi
bı karmakarışık şeylerin baba
dan kalma ülkesi olan şiire mo
tor, dinamit, veba, fosfor, krem 
g!~i k~limeler giremez. "Şiir, 
guzellıldere bezenmiş bir bah-
ç~dir; _çirkin gerçeklerin oraya 
gırmege ne hakkı vardır? 

" 
Ölü muharririn indinde şair. 

edcbiyatc:;ı etrafına pek de bak
mıyan, siyasa ile u<Yraşnuyan 
dalgın bir adamdır. Ön beş yıl
lık bir gazeteden haber almağa 

Kamutayda yarın 
görüşülecek işler 

Ankara, 25 (Hususi muhabi 
rimiz bildiriyor) - Kamutay 
cumartes.i 15 te toplanacaktır. 
Ruznamesinde şunlar vardır: 

Diri, bunun zıddıdır demiye
ceğim; çünkü bir şeyin zıddı 
da yine o şeyin kendisidir. Ha-
yır, diri muharrir, ölü muhaITİ
rin kanaatleri ile belki çarpış· 
mağa bile kalkmaz. Onları yol: 
şayar. E<iebiyat kitablannm 
söyledikleri doğru, nasihatleri 
akla uygun olabilir ; ancak di
ri muharrir onları öğrenmez. 
dinlemez, kendisi bulur. 

Ölü ile diri arasındaki asıl 
fark, ikincisinin söyleyecek bir 
şeyi olmasıdır. Ölü, "edebi mev
zular,, dan bahseder; diri kendi 
mevzularını edebiyata sokar. 

Ölü, hayatı kitablardan öğre · 
nir demiyeceğim, çünkü ha} at 
gerçekten kitablardadır. Hayat 
lleyince anladığımız şey bir ta
krm fikirlerin çarpışması değil 
midir? Fikirler ise kitablardan 
ahnır, yahut onlar okunurken • do~ar. fühette en iyileri, en ta· 
zelcri, en bizim olanlar kafa
mızda kitab okurken doğn.uş 
olanlardır. Hayat, okuyarak 
:leğil, insanlarla görüşere1'. ha
diseler takib edilerek öğrenilir
miş!. .. Sanki kitabları yazan in-
rnn değildir, sanki hadiseleı ki
tabiara geçmez... Hayat ölüle · 
rin eserlerini okuyarak ö~t~n:ı. 
ıneı.: dirilerin eserleri ise gün
delik vakalardan daha öıtrctici
dir, çünl:ü onıarda gündelik ha 
<lic:elcrden başka bir de insan 
aldı vaı dır. 

Cançekişenler ... Hayır, öyle 
bir rnnf yoktur. Dirilerden ol 
1j1ar

11emn biliyorumL kendim i J.. 
!üler ~ı asına katmaK da ağ'ırmw 
gitr.:ış ohı.cak ki k~rlerimi -1\'\Jt 

n;aK ıç;r. bir de onu icad ~tmi . 
şım. 

!-'en ki bir dirisin. bu ötii söz
leriıli duyarsın onların manası
nı drgil. onları söyleten ·şt:va
kı, l ~.yat iştiyakım anlaısm. 
Can~<'hişenin ne oldug-unu rim-
1· ' • 
.ı butd. ım: o, mezarından rıö. 

• ..ı b" ;;> ı., senp ue ır türlü oraya c:•ı..a-
mr .. c.n ölü olacak. 

Nurullah ATAÇ 

Bütçe zama
nında çıkarılacak 

Ankara 25 (Hususi muhabı
rimiz bildiriyor) - Anlaşıldı -
ğına göre hükumet 935 bütcesi
nin zamanında meclisten çıkma 

Halife buna bir çare aramak 
için bütün vüzerasmı, uleması
nı, ümerasını toplamış bir mec-
lıs yapmış ve meseleyi ortaya 
koymuş. 

Ben söyl bulabilirsi -
niz ki, bunla ç birisi esas-
lı bir tedbir t nemiş ... 

Meclis dağrı üzere iken 
halife orada bu lardan bir 
ihtiyar bilginin h . ıir şey söy
lememiş olduğunu hatırlayarak · 
sormuş: 

- Siz bir şey düşünmez mi
siniz? 

Ak sakallı alim yerden üç te
menna edip dördüncü de hali -
fenin tahtının saçağına sakalını 
sürdükten sonra 

- Devletli, demiş. Benim gi
bi acizin ne fikri olur ki; olsa 
da ben bu kadar şanlı şöhretli 

ve önlü vüzera ve ulema önün
de laf etmeye teeddüp ederim. 
Eğer mutlaka bir şey söyleme
mi ferman buyurursanız, halvet 
olsun da kimseden çekinmeden 
maruzatta bulunayım! 
Ümitsizliğe düşmek üzere olan 

halife herr.en emreder, bütün ö
tekiler çekilirler.. Aksakallı a
limle haşhaşa kalır. Alim söy -
ler: 

- Devletli! Dedemdenberi 
ilmi kimya ile uğraşırım. Eğer 
şehrin içme suyu pınarlarına 
gün görmemiş baba inciri ile 
bir kaç halka paslanmış deli 
zbciri a ttınrsanız ne kadar 
rüşvet yiyen varsa bu sudan i
çer içmez nefesleri sanmsak 
kokmaya başlar .. 

Halife doğrusu inanmamış. 
Fakat zararsız bir şeydir diye 
en emin adamlarından birine, 
aksakallı alimin bu acayip ted
birini tatbik ettirmiş .. 

Ertesi gününden itibaren şeh
rin adeta havası bozulmuş. ha
tif enin kendisi sarayında otu -
ramaz olmuş.. Lakin şaşılacak 
cihet şu ki rüşvet yemiven bir 
kaç sersemden baskası · sarmı-
sak kokusunu sezmemiş'er. Tıp 
kı sarmısak yiyenin karşısında
kinin sarmısak kokusunu duy -
madığı gibi... 

kaçakçılığın men ve takibine a
it. kanuna müzeyyel kanun, De
nız yolları işletmesine 10 sene
de 10 milyon liralık yeni vapur 
alma tahsisatı verilmesi, Anka
ra stadyomunun demir aksamı
nın gümrük resminden muafi . 

sını arzu ettiğinden bütçe ile a
lakadar varidat kanunlarının ça 
buk .. ~ıkarılmasına çalışılıyor. 
Bu layıhalann tinümüzdeki haf _ 

Ve şehir o hale ge1miş ki 
halife ile ak sakallısrndan başk~ 
kimse kokuyu almaz olmuş.On
lar da bundan o kadar bizar ol
muşlar ki, halife tekrar pınarla
rı temizletmiye mecbur olmuş .•• 
Kıssadan hisse: 
Yapılan ayıp, ayıplığını kay

beder. 

yeti, askeri ve mesleki tekaüt 
kanununun 4 maddesine eş ka
nun layıhaları. 

lstanbul ve 
Trakya işleri 

ta mecliste müzakeresi beklenı
yor. Bütçe encümeni cumartesın 
den itibaren 935 bütçesini tetki
ke başlayacaktır. 

işçi meseleleri 
. Ankara 25 (Hususi muhabi

nmiz bildiriyor) - Uluslar kon 
seyi mesai bürosu müdürü Mo
~et. Ankaraya gelmiştir. Burada 
ışçı meselelerini, sanayide ka-

B. FELEK 

Ekonomi ve 
Arttırma kurumu 
Kurultayı 

•Ankara, 25 (Hususi muha -
birimiz bildiriyor) - Ekonomi 
ve artırma kurumu kurultayı 

Eütr-elerin varidat fazlaları, devlet tafıvilatımn mun1ntıamana 
t• - rnyan ve amortirman bedelleri, 2243 numaralı kanunun 
17 inci m"'dd"'si mucibince devlete inti 1·a1 edecek para ve ayniyat 
1 ... lcJleri 11vihanın beşinci maddesi; Cümhuriyet Merkez Ban
i , .. ı .,1 t evcli ed. 1en ve edilecek olan mevduat. ivanat ve matJUba
tr-ı ı u bankad:ı m· 1hafoı:a miicldetini tevdi tarihinden itibaren iki 
f: "'.., -;: o'ara 1• te<"b;t etme':tcdir. 

6 ıncı madde ile de sandık portföyünde bulunan tahvillerin ge-
1' .. ' '!rini dr t.,hvil miihavaa!"mn tahsis etmek mecburiyeti konmak 
t~ rlır. Eu hususta ayrıca bir talimatname yapılacağı yazılmak
t::ıdır. 

• Ankara, 25 (Tan) _ İstan
bul - İzmir, Ankara - lzmir te _ 
l~f c;>n mükatemelerine mayısın 
bırınde başlanacaktır. Ankara 
v~ Istanbul ile üç dakikalık mü _ 
k~eme 100 kuruştur. 

Ankara, 25 (Tan) _!starı_ 
bul ~~ntenjan bürosu bir mayıs 
ta nıtıbaren lağvedilecektir. Bir 
mayıstan sonra kontenjan isleri 
dogrudan doğruya Istanbul · Ga
lata ve Sirkeci gümrüklerlnde 
Yapılacaktır. 

Ankara 25 (Hususi muhabı
rimizbildiriyor) - İstanbul va _ 
tisi Iç Bakanhğile vilayete ve 
belediyeye ait işlerini bitirmek 
ü~e~~dir. Yarın yahut cumartesi 
g~nu. lst~nbula dönecektir. İs _ 
kan ışlerıle meşgul olmak üze-
re ~ehrimizde bulunan İbrahim 
Talı de lç Bakam ile temasları . 
n~ devom ediy?.r. Pazartesi gü
nu Istanbula donecektir . 

dın ve çocuk mesaisini tetkik 
etmektedir. Bir pedagok olan 
Moret mekteplerimizi ziyaret 
ettı . Başbakan tarafından kabul 
edildi. 

Beynelmilel mesai bürosu na
mına ~ü.rki~enin sanayileşme 
hareketını etut etmeğe ve bir ı a 
por yazmağa memur edilen Mu 
kaddem Osman da bir müddet 
burada kalarak tetkiklerini biti 
recektir. 

bugün General Kazım Ozalpın 
Başkanlığında sergı evmde top
landı . Bütçesi kabu l edildı . Si -
nop saylavı Cevdet Kerim ku -
rumun çalışmasını öven bir "OY 
lev verdi. Y enı idare he) et e
çimi yapıldı ve başkanlığa Gene 
ral Kazım Ozalp seçildi. 

o 8 
ütçeye 150 bin Lirahk Kazanç 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Çimento fia

tının ton başına dört lira azalması üzerine daireler bütçelerinde 
Ucuzlayan mikdar kadar tasarruf yapılmış olacaktır. 

Çimento sarfiyatının yüzde yetmiş beşinin hükumet müesse -
~leri yapmaktadır. Bu suretle bu fiat farkından bütçeler 150,000 
lira kadar bir menfaat temin etmiş olacaktır. 

.. J1. An.ka~a, 25 (Tan)_ Güm
ruk ve ınhısarlar Bakanlığı An _ 
karada yapılacak inhisarlar u -
mum müdürlüğü binası için ka
mut~ydan 100 bin liralık tahsi
sat ıstenmesi hakkında bir ka -
nu~ projesi hazırlamı~tır. 

Ankara, 25 (Tan) _ Ba _ 
baka~ l.~met İnönü bugün Fra~ 
s~z buyuk elçisini kabul etmiş _ 
tır. 

. "'.Ankara, 25 (Tan) _ Ista . 
tıstık umum müdürlüğü mem _ 

leketimizde yapr~a_ca~ ikinci ge
nel sayımın 18 bınncı teşrin cu-
ma günü yapılmasını kararlaş _ 
tınmştır. Umum müdürlük ge
nel saynnm nasıl yapılacağını 
bir de talimatname hazırlamış
tır. 

Ekonomi Baka
nının ziyafeti 

Ankara 25 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Ekonomi Ba 
kanı Bay Ceıaı Bayar tarafın -
dan bugün Anadolu kulübünde 
Rus artistleri şerefine bir çay 
ziyafeti verilmiştir • 

Kumltay dağılmadan önce 
Cumhur Başkanı Atatürk'e şu 
tel yazısı gön<1erilmıştir . 

uı~_s.al ökonom•mizin ege -
menh.~ı .~e erginliği ıçin açtığı _ 
mz b~y~k. savaşın gönüllü bır 
nefen gıbı çalışan kurumumu _ 

zu~. üçüncü kurultay üyeleri yü
ce ?nderlerini saygı ve sevgi ile 
selamlar. 

Kongre Başkanı 
Kazım Ozalp 
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TAN " m teir.kası : 4. Yazan: Aziz Hüdayi Aku~mir 

"Giz iyi ~al lamal' işi, onu 

f--nmmıyacak hale koymakla başlar!,, 
T ecrlı".Jelcr ve neticeler gös- 1 r .. 

teriyor ki, gizliı.ıt,in mu.~af~~ası 1 Odaların kapısına " ırile-' 
yenmek ve yenılmek uzerınde g 
ehemmiyetli bir müessir olmak- .nezn .~evı:ası ,~smak, za_rf-
tadır. İstihbarat servislerince 'ıann uzerıne mahremdır, , 
kalbul edilmiş bir kaide var: yazmak ve kasaları kırmızı 
''Gizlilik her vakit saklamakla mühürle kapamak casusla
değil, fakat her vakit başf{a bi - ra yol göstermek olur 
çimde, başka kililr:ta, yanlış gös-
termekle (tahril ile) muhafaza 
edilebilir.,, • . 

Gizlilik nedir? Evvela kanunu 
açalım. oradan çıkardığımız ta
rife göre yurdun emniyeti bakı -
mından gizli tutulması gerek o
lan yazılar, belgeler, buyruklar, 
talimat, eşkal, istihbarat ve baş
ka her türlü maddeler ve malU -
mat ile as1!{erliğe mahsus kitap
lar ve risalelerdir. 

zanır. 

Halkta ağız pekliği bir adet, 
bir terbiye işi olmalıdır. Gizli • 
li.ık.te akrabalrk, dostluk, itimat 
ve kayıtsızlrk yoktur. Herkes -
ten şüphe etmeli ve gizlili _,in 
kimseyt.: em_nct edilemiye, :.k 
b:r tılısrm ol~t:ı<Tunu bir inan o
larak kabul etmelidir • 

evvela §İmale ve oradan cenuba dö 
nüyor ve ancak harekat mıntakası
na gelince asıl hedeflerine çevrili • 
yordu. 

"1915 ilkbaharında Gorliç • Tar
nov yarması bu suretle hazırlanmı§ 
ve muharebe tam b:r baskın halin
de olmu§tur. Darbeyi hazırlıyan Al
man erkaniharbiye reisi F a!ken
hayn, Ged.in felsefe fakültesi tara
fından doktor Ünvanile takip er'"' 
mistir. Bu büyük muvaffak! 
asd sebebi hazırlığın tamamı 
li tutulabilmi§ olmaıu idi,,. 

Gönilüyor kı, harp .. e t 
reketin lüzu:-:ı Vt" icrasına 
mandanın karar vermesi kafi 
değildir. İstihbarat şefinin ha -
zrrhk ve ba~langıÇta muhim 
rolleri vardır, ve kumandan o-

Bugün görülecek yega.ne film 

i P E K SiNEMASINDA 
CLARK CABLE - MYRNA LOY, WlLLlAM PAUVELL 

tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

1. " Silmi~. ~i~niz görü~k. ~vet~ Par~o11!'1ı.,·!fa1., 
~ BugUn saat 11 de tenzilath matine ~1z:1-ıtı -

__ .. Bugün S A R A Y Sinemasında 
2 Film b rden 

BROADVAY GECE 1 
C O N S T A N C E C U l\I ~1 I N t; S tar,dıu<lan 

ve E ~11 L Z O L A ' nın meşhur eseri 

A A 
A N '.'-.J A S T E N tı1rafınrlan 

~•Elmff*Bl .. m::l' .. ~Wrıll ........ llll ..... iMllll!M3-*Mll:l·D' .... ıı'mlBllllllmt;; ..... ,:; 

Deniz yoHarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
~ ~ade Han. Tel. 22740._ 

t~1ERSlN YOLU 
INEROLU vapuru 28 N 

-an PAZAH ı!Ünü saat 10 d. 
Mnsıne karlar. (2107) 

A.\VALJK ~OLl.J 
BAI\ DIR \1A vapuru 21 

\Jisan CUMARTESİ günü sıı· 
ıt 19 da İmıırp k::ırlar (2168 1 

....................... 
ounranzama' 
n ı n da paran 
hem iyi, herr 
ucuz mala ver 

Jl.ll"INl\llE 
WAl.KER 

.. . 
l.farda ve' a lokanıa 
da iyi ve halis biı 

viski içmek isttrsenb 

JOHNNIE WAL· 
KER viskisini ısmar 
la\'ınız. ('ünki JO· 

ı 8 2 O de 
J!!MASIHA RA!!MU HNNIE WAL KEF 1 DAiMA GENÇTiR viski şişelerrnin ;ığı 

1 
a~ par nt~lı bir sistemle kaparı . 
nışur. Ve ıç nr başka bir mayi il~

'' t-Si mümkün d<"~iİcfir. 

Dr. Hafız Cemal 

Fakat gizlilik her hangi bir 
tarifin sınırları ve civarları arası 
na sığacak nesnelerden değildir. 
Bugün gizli olmıyan bir şey ya
nn gizli olur. Yahut bizim gizli 
görmediğimiz bir şey askerlik -
çe veya hükumetçe gizlidir. Şu
raya bir yol yapılır, bir yere bir 
köprü kurulur, şu fabrika yeni 
bir makine getirtir, gümrükleri
miz şu kadar mal çrkartır ve şu 
kadar mal verir, bizim şu kadar 
amele ve şu kadar çiftçimiz var
dır, şu otomobilde bir adam gi
diyor, şu zabit başka bir tabura 
tayin olunmuştur .. Bunlar her 
gün görülen ve geçen şeylerdir. 
Fakat öv le kurunlar olur ki, bun 
lan söylemek de bir gizliliği ele 
vermiş olur ve düşmanın eksik 
kalan bir haberi bununla tamam 
tar adam elde eder, yurdun 

Ancak, gizlilik işlerinde gü • 
lünc olmamalıdır. Sizden ayın 
kaçı olduğunu, kevfinizi ve sa • 
atler.i. soranlar casus deı!ildir. 
Yalnız gizlili · · s_kla.nak değil, 
maksatsız soruşturmamak ta 
s_ysal bir terbiy<.._: . r· yaban
cı anlatıvorcL: "Sarkhlarda tu
haf bir aJ~ t var: RastgcEikleri 
t:ımdr:.:larım .. "n~ ılsmız?,, de -
C::ikte:ı sonra nereden gelip ne .. 
reye gittiğini de soruyorlar. Bu 
karşılıksız kalacak, yahut yalan 
bir sorgudur ki, cok defa ya 
söyletecektir. TanrıZ'mı buna 
me .. bur etmek nezakete sığar 

AOaç yaprağı şeklinde askeri plan. air Fransı2. 
VIKINCi 

markalı ~ÜT maki
oası bu iki meliyet. 

haizdir. 

D.thiliye mütehassısı 
Cumadan başka günlerde saat 
l2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

me~faatlerini bozar. kendisi ka-

~\\\\\\\\\\\\\\\'~'' 

mı?., t i 

Bu bahsi ~eçelim. 
Odaların kr pısına" girilemez,, 

levhası asmak, zarfların üzerine 
"mahre""'1dir,, yazmak, kasaları 
!annız ımühürle kapamak ca • 
ı:.ysıara yoı gos~ermeK; oıuc.~ a 

vakit kazandırmak, yardım et 

~ifreli tarak ve diş fırçası -( 1909 da Ti rol mmtaka· 
sanda sivil bir ltalyan zabitinde bulunmuştur. Tarak ve 
fırça noktalanarak şifreli rapor haline konmuştur) 

.. TAN " m tefrikası : 4. 
• ,> 

---~---· - ... ~.ıJ 
Bürban CAHlD 

- Sen bekarsın demek, niçin ev
lenmedin? 

- Bilmem, vakit bul;ımadnn ga· 
Uba, bizim zift kuyusunda geçen 
hayatrmıza her kadın dayanır mı? 
Acı acı güldü: 
- Haydi efendim, şi::ndi kadın • 

lar bir koca bulmak için can atı • 
yorlar. Sen istedikten sonra.. fa • 
kat ne olursa olsun iyi etmişsin. 
Çok §Ükür ben p':ra sıkıntı&~ ~ek • 
med:m. Fakat evlnt acısı evlılık ha 
yatının en dayanılmaz bir faciaısı .. 
Yetiştir, büyüt son::a bir hastalık, 
bir tesadüf elinden alsın .. 
Çocuğunu kaybetmek Orh~nı çok 

içlendirmişti. Bu acıklı bahsı kapat 
mak için dedim ki: 

- Gençsin, dinçsin, daha birçok 
yetiştireb:lirsin. 

- Geçti artık.. l§te bir kızım 
var. Büyüsün balcalım, istersen ls
tanbula gelmişken seni baş göz e• 
delim. 

- Te§ekkür ederim, dostlarırnm 
•enim için böyle ağır zahmetlere 
~rmesine razı değil'm. Yaz geç. 
Böyle gelmiş böyle gitsin. Nerede 

oturuyorsun! 
- Ayaspaşada •.• Seni muhakkak 

beklerim.Yarın aktam yemeğe ge· 
JebHir misin? 

- Bir kaç gün müsaade et. Da • 
ha ilk gecem, şöyle lstanbulun ba
vasma biraz alışayım, her halde 
geleceğim. 

- O halde sana telefon numara· 
larımı da vereyim. istediğin zaman 
haber verirsin. Ayaspaşada, Mavi 
aparlıman ikinci kat. 

- Ne güzel isim. 
- Kızımın adı ... Doğduğu za • 

man yaptırdım ve onun adını ver· 
dim. 

* * * Caddeye crutığımız zaman bahar 
gecesinin ilice rüzg&.rı yüzümüzü 
olc~adı. 

Orhan: 
- Ben apartımana kadar gi

deceğim, dedi. 
- Ben de otele kadar yürü -

mek istiyorum. Haydi hoşça 
kal. 

Aksi i~tikametlere ayrrldık. 
Tepebaşına do&ru ağır ağır 

yürürken hep Muhtarı düşunü
yordum. Biz ona mektepte 
Topcu Muhtar derdik. Futbola 
cok merakı vardı. Hatta bu yüz
den kaç kere izinsih bile kalmış-

casusu tarafmdan yapı:mışhr. 

mek olur. 
Entellicens servis şeflerin

den jeneral G. Aston diyor ki: 
" ••. Şüpheli göz ve ellerden 

kaçırılması istenilen şeyleri kıy
metsiz ve ehemmiyetsiz gibi gös 
termek , iyi bir usuldür.,. 

V c bmı şöyle bitiriyor: 
"İr.ı. .... ınalılann ~üzel bir sözü 

var --uıilıyı saklamak: ışı 6nu 

tanznrnryacak hale koymakla 
başlar,,. Ve hemen ilave edi -
yor: 

"Fakat gizli hizmet adan·tarı 
için en ivi nasihat şudur: "ön
ce,, her işten önce emniyet!,, 

Gizli kuvvetlerde şu satırları 
okuyoruz: 

" .•.• Bir çok vatan hainlerine ve 
Almanyayı dolduran düşman casus· 
larma rağmen. harp ba§laymcıya 
kadar en mühiım askerlik sırlannı 
sakhvabilmiştik. Şisman bir taler 
= 42 lik topların, Alman ordula -
rmm nerelerde toplanaca~ı gibi 
srrlarm gizli kalmJS olması dH-man
lıırnnızı · şrrtacftk kl'ldar çabuk ve 
büyük muvaffakivetler kazanma -
mrzı t~1n ebni-tir.,, 

''. ..•. F1tk"t Alm"nva içensmd,. 
bulun"'" itHaf casusllln pusuda kal
ını& olduJc1,,.rmrlan, dro..,dan şrele · 
eelc: c11truı1l ... r11 kaMı ııı lrlıX.TJnrz tl!d • 
ı.~,.,.,flf .. ,, bMlrl'l. irerdekilıoori de a). 
ıtııı.tmııı.k IAzıımtlı. ~arp cfllnl,"!sintlen 
AvuııtuJ"'V'a ceplıesin'" .. 11clrl),.cek • 
vük krt"' '"-"· sim,_,..,:ı:;ç,. .. n&' 
hnı. """'•rd"n 1"l'7'"'"''"1< r 

tI . 
Numarasını bile hatırladım. 

112 Muhtar. Neşelı bir çocuktu. 
Babası da zengin deıleı-di. 

Demek Muhtar, memleketin 
o meşhur zengin müteahhidi 
Muhtar Arifti. Mektepte yatak
larımız, dershanede masamız 
yan yana idi. En sevdiği arka -
daşı da bendim. 

(Mardin) e gittikten sonra 
bir iki kere mektuplaştJ.k. Sonra 
bütün eski mektep arkadaşları 
gibi temas kesilince mektupla -
rm da hızı geçti. Yıllar aramıza 
Toroslardan yüksek bir duvar 
çekti. 

Orhanın dediği gibi, para, ka· 
zanç, yüksek hayat her ha1 de 
onun gözleri gibi hafızasını da 
dumanlandırdı ve mektep yar -
dımı ile şark vilayetlerinden bı
rine sevkedilen eski arkadaşını 
pek tabiidir ki unuttu. 

Öyle ya. lstanbulda, burnu -
nun dibindeki arkadaşlarım bile 
güçlükle tanıyan bir adam neft 
kuyularında izini kaybeden yir
mi yıllık çocukluk arkadaşım 
hatırda tutabilir mi? 

nun tekliflerini d~ate almak 
ve yapmak ihtivacmdac.ıır. lstih 
baratta gizliliğin muhafazası ve 
bunun kazanmab. veya kaybet -
mek hususundaki tesirleri hak -
kında jeneral Aston iki mühim 
misal veriyor ki, kumanda ve 
istihbarat noktasından oku!lma 
<Tı:ı rı"P nrn~k t-1ıtul:ı;nacr_;L=r1 ... ~-ma ıyeue oıauı;u l':s~n ouraya a-

lıyoruz; bu yazılar bize ayni za
manda Sir George Aston'un 
hem binb meral olma-
sının seb 
biraz mer 
zıyor: 

tacağ"ı için 
•. Aston ya-

"Harbin en iyi örtülmüş 
gizliliklerinden biri,, 

"Fransızlarm Alman ordularma 
karşı kovacRklan kuvvet ve alacak
ları tedbir Fransız erkaniharbiye • 
sinin me~hı•r "plan t 7., ıi ile teııbit 
edilmi$tİr. Fakat bu plan /.lml'ln or· 
dusunun savı ve değeri hakkmda 
tüm bir cf!hl'llet üzerine kurulmuıJ· 
hı. Nitekim bu p)~nm tatbiki derhal 
Morhııınl!'e (1) "k"n b"nvoJ,.n., ve 
rl" hA hll\l'kl'l majW''liyetl•T ıribi "~11' 
fe'aketJ .. r do~ ve Franıuz lru-
man,:ı,.nb.rmd rezaç or~n-u • 
nun ''Men<1P. •• il mbı-e,, nf'hh·le. 
ri sr:ıııt'mrl"ki d, -le etrafrn.,,, 
cevr1lnıesin4'l s-hep thtr. Ru 
İhll\tııı. lr..cıı1 ı..;r Sed nf,.h;le • 
cekti. Bereket ver bir "ıırrrm 
rn~1lp-.ıC~ .... -..e9 ""-.. "• ""'...,."'•" ..,. .. ..,...... 

:TürK..:;llorupa LTD. $Ti. 
ST'ANSUL, GALATA, PERSEMee P•ZAAI e 

miştir. 

La ... rezac'a üç taraftan(750.000) 
kiş~ h ..un ediyordu. 
__ ..la.aiti& İaXMl'..ııJi FreDCb iqunaında
derilmesi ve vaziyeti kurtarması 
lazımdı. Fakat Fransa gif:i düı 
malı ce:;uslannın ' yna-:ığı btr 
memlekette muhtelif mmtakalar 
dan gelecek binlerce adamı, atları, 
topları ve katarları saklamak ve yol 
)ar üzerinde uzayarak yüz ınil ka· 
dar bir mesafe tutacak olan ''küçük 
bir ordu,,nun toplanıp kurulmasmı 
casuslara ıöaterememek kabil miy 
di ? 
imkansız görünen bu it İstihbarat 

servisine verildi. 
Harpte emniyet, arr'm muhafa -

zaaı ile ve bu da yanlış işaalar, gös 
terişler ve tahriflerle temin olunur. 

Almanll'lnn Fransııva karşı kur
duklan plana "Schliffen .. deniyor
du. 1906 - 1908 senelerinde yeni 
te~ekkül eden lngiliz erkanibarbi
yesile Fransız erkaniharbivesi ara
sında ''askeri J?Örü~meler,. olmu~ 

ve Beldkanm bitarl'l.fhğma tecavüz 
edildiği takdirde Frl\nsava bir fn
P.iHz orduau ıönderilmesi kararhş
hrılmı~b. 

Ben o srr11larda CRmberlev har· 
biye mektebin~ aevki;Jceyş o~utu· 
vordum. M,.kt,_h;n hilHin maııılHm -

Buna şüphe yok. Fakat ne o - hada dolaşıp çalışmanın verdı -
lursa olsun onu görmek istiyo - ği yorgunlukla akşamlan çok 
rum. Bana öyle geliyor ki mek- erken yatıyordum. 
tepten çıkarken içli ve sıcak and· Şimdi gözlerim güneşle bcra -
larla bağladığımız dostluk ve ar her açılıyor. Kulaklarım işbaşı 
kadaşlık hislerini tekrar duy • düdüklerinin acı seslerini bek -
makta zorluk çekmiyecektir. liyor. İstirahatte olduğumu ha
Her şeyden evvel kendime biraz tırlıyarak başımı tekrar yastrğa 
ceki düzen vermek lazım. Mar- bırakıyorum. 
din terzilerinin ustalığı ile ls - Fakat günler de ne kadar u -
tanbulun bu yüksek salonlarına zadı. 
girmek saygısızlık olacak. Ben Her gün terziye, gömlekc;yf" 
iddiacı bir adam değilim ama, uğruvor, sırf vakit geçirmek i
ne olursa olsun İstanbul acayip çin öğ"le yemeğini uzak yerlerde 
yerdir. Kılığa kıyafete bakarak yıyorum. 
itibar gfü:tcrirler. Tenbellik bir hastalık gibi içi-

Ertesi günü Taksim tarafın - mi yiyor. 
da yeni acılan bir otele naklet- Bir aralık kendime şövle bir 
tim. Burası limanı görüyor, kadın arkadaş bulmayı düsün . 
konforu daha güzel, müzik te düm. Orhanm bahsettiği (A ltm 
var. Bir bucuk ay için pansiyon bar) a bir kaç gece gittim. Fa . 
şeklinde pazarlık ettiğim için u- kat cana değer bir şey görme -
cuz geldi. dım. Artık İstanbulun barları . 

Yirmi yıl makine gibi çalışan nın eski zenginliği kalmamış. 
bir adamın böyle birdenbire is - Orhanm dediğine bakılırsa 
tirahate çekilmesi de garip olu - Muhtardan sonra daha bir çok 
yor. Türk zenginleri barlara dökü -

Sabahları erken kalkmağa a- len Rus kadınlarının kalburüstü 
h!'=rnısım . Bütün gün en aşağı on kalanlarını almışlar. Hatta ço -
beş yirmi kilometrelik bir sa - luk çocuk sahibi olınuşıar. 

1 

Muayenehant: ve ev telefonu: 
22398. Kışlık telefonu 21044. 

(2381) 

leri büyük erkaniharbiye zabitlik • 
!erine tayin olunımu§tu. Harbıye ne• 
zaretinin gjzJi i§leri.ni kuran sube· 
lere memur Henry Wilson mektPp. 
disi, biz muallirnler ve melCtep ta• 
lebesi, zaman zaman Belçikada Al· 
manların harp planlarına ait e· 
mare ve eserler aramağa ba§ladık. 
Schlieffen planının var'.ığını anla· 
dık. Fakat planın teferrüatını şiın· 
diye kadar ele geçirmek mümkün 
oJımadı . 
Şu halde üç plan karşısında idik: 
Almanların "büyilk darbe,, de· 

dikleri Schlieffen planı; 
Fransızların "17, ıi; 
Büyük Britanyanın Fransaya sev 

kiyat pli.nı. 

(Arkası yarın} 

( 1) Alman ordutannm ilk muvaf
fakiyetti harplerinden biri burada ol· 
muştur. (20 ağustos 1914) Fransız 

Castelnau ordusu çevriliyor, esir o}. 
mak Uzere iken geri çekilmek sure
tiyle kendini ancak kurtarmıştır. 

(2) 1870 harbinin en felaketli bir 
sahnesidir. Napoleon III. ( 100.000) 

ki§ilik ordusiyle burada Almanlara 
teslim olmu§ ve bu mağlubiyet üçün
cü imparatorluğun yıkdmasiyle ne
ticelenmi~tir . 

Rus akınından A vrupaya gi • 
dip de orada bir yuva kuramı • 
yanlar bunu duysalar lstanbula 
koşarlar belki! 

Şimdi tekne kazmtrları kal • 
mış. Onlarla ahbap olmağa de
ğil, ellerinden bir kadeh şarabı 
içmek bile değmez. 

Orhan beni gene geldi, buldu. 
Tepebaşmda ilk indiğim ote • 

lin adım söylemiştim. Benden 
ses çıkmadığını görünce oradan 
aramış Bu otele f.Yec-tirrimi cö,•'c 
mişler. Bir aks::ım tam vcmc't:! 
ineceğim sır::ıda telefondan is -
tediklerini haber verdiler. 

Orh::ın kendisini aravıp <;or -
madığmı:lan uzun uz.,clıya şi ı ~:.

yetler ettikten sonra: 
- Yarın al·sam yrm"ğe ge -

leceksin. Hem b;:ık kimleri de 
göreceksin! dedi. 

Sordum, söyleme<lı. 
- O halde, merak ettiğim i· 

çin değil, fakat arzunu yerine 
getirmek için geleceğim. 

Bilmem neden bu aranış ho -
şuma gitti. 

Y alnızhk bir zaman için insa
[ Arkası var] 
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Mihalakopulos .ile arkadaşları 
l ükGmetKombinezonunagiriyor 

T tina, 25 (Telefonla) - Vilayetlerde de intihabat h.a~rh~lan 
r arare tli devresine girmiştir. Mai(edonya ve Trakya ıçın huku
m _t lis tesi kapanmıştır. Kondilis parti~i!le bütün ~emlekette 
18 mebusluk tahsis edilmiştir. Eskı hancıye bakanı Mıhalakopu
Ios ıı e a rkadaslarınm hükfımet kombinezonuna dahil olacakları 
~cylenmektedir. Hükumet taraftarları gazeteler Metaksas ile ar
kadaşı eski kültür bakam Turkovasilisin de hükumet kombi -
ııczonuna dahil olacaklarım yazıyorlar. 

e o e 
halif Parti Liderlerinin 

M akemesi 
'Atina, 25 (Telefonla) - Muhalif parti liderlerini muhakeme 

eden divanı harpte şahitlerin dinlenmesine devam edilmiştir. 
Dün d inlenen şahitler suçlular ile "Cümhuriyeti koruma,, der -
nekleri arasındaki münasebetleri ve suçluların isyan hareketin
deki vaziyetlerini anlatmışlardır. Muhakemeye devam ediliyor. 

o o o 
Atina, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Deniz asilerini mu

hakeme etmekte olan bahriye divanı harbinde de muhakemelere 
devam edilmektedir. Bir haftadanberi devam eden bu muhakeme 
bitmek üzeredir. 

o o o 
e 

D 
Fas la Veril

n vam Ediyor 
·Atina, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Paskalya münase -

betile yarınki cuma günü tatil edecek divanı harpler cumartesi 
yine muhakemelere devam edecektir. Örfi idare kanununa göre 
divanı harp1er yirmi dört saatten fazla tatil yapamıyacakların
dan tatil yu:~arıda yazdığım surette yapılacaktır. 

Yalan şayialar 
Sofya, 24 (Telefonla) - Ba~

vekil Gospodin Andrey Toşef 
yeni beyan:ıtta bulunmuş ve de
m :§t:r ki: "(Teceddüt ve pro -. ~ 

tılaca,: ı, cs' d b:ı~vc~dl Sankofun 
scrb:::st brra'al:.1 .:ı, e!;ki d:ı:1ili
ye n-z·rı mirr!ay Kon ·m ı:olc

fin t cv' .if cdiUi ~ i. Paris sefiri 
( cs':i PL'rcdn2.k f· ·1:1sı mensun
larınd::ın) Pct!:o fotaynofun t:
tifazım vcrdi.~i yı:ı.landır. Dunhı
rı t c!tzi:> ediniz. Du y:lıan ~ayi
a' arı uydurnnlarm h~rc::ctlcri 

Amerika • Çin hava hattı 
Alemada, - Kaliforniya - 25 

(A.A.) - "Panamerikan - Air
vays,. kumpanyasının Çin - Ka
liforniya muntazam havai hat-

~!E_ı_~ ._x.~~ .... ~~m1lıırlauc1 ~~H111is~ 
nc:ı::nerikan - Kliper tipinde bir 
t:!.yyare ile bu hattın ilk servisi
ni y~p~cağı söylenmektedir. 

Linberrrin kullanacağı bu 
tayy.:re, geçenlerde Honolülü -
I: aliforniya tecrübe uçuşunu 
nıuvaffal::iyetle yap~n tayyare· 
n in ti,:Jindedir. 

Pasifik denizinde tesis olu -
nar::nk muhtelif duraklar tem -

Şayanı nefrettir.,, ~ m uz sonun:ı lrndar hazır olacak-
l~o :n-; u d c:v~e ter c-:-r:-- tır. 

le' ite mJ ISki..tl~r Transiberyen hattı ile yeni 
Sofva 24 (Tclefon 'a) - 13 ... 5_ Panamerik;:ı.n - /l. irvaya h;:ı.ttmı 

vekil Andrc Tc~cf ve h:ırici - t a 1:ip ederek şarktan. Lcndra, 
Ye nazırı KC.~e I v.:.nof hariciye 1 r: evyork seyahJtini tamam ile 
n~z~retin le, Yl'"'0 .. 1avya s::ri,.. i h:ıva yolu i!c y:::pm:ıl: mi:mld.!n 
Sın Sair I.1arl:cd:çi l::::.bul cd-rc~: o!:ıcal; "ır. 
u~un boylu gJrü .. tuler. A· a i r.me'c l:ayramı 
gun, elçimiz Şc" !;:i Oer!:cr d _'1i l ff ., ı 25 (AA) _ Sen-h · • ,,,o.,.tQV<l, , • 
arı cıye neza retine gidcrc!c n:.· di:m:<:r mer::czi bi.iro::m ı mayıs 

zır Köse l va.-ı of ile görii~ tü, I-
t 1 

!.:enli!:leri mer~sımını tanzim 
a ya sefiri Sapu~u d:ı '.1i :C _1 1 ~ar ~ 

hariciye n:ızırını ziyaret etti. etme!c üzere bütün dünyadaki 
komünist amele tcşkilfitına sos-

Bu lgaristan Türkiye 
Sefaret Müsteşarı yal - demokrat sendikalarile 

Sofya, 24 (Telefonla) _ Eul- müşter~k bir cephe tesis etme
garistanın Ankara sefareti müs- !erini tavsiye etmişti. 
teşarlığına tayin olunmuş olan, Arsıulusal komite bugün Is
Belgrad sefareti baskatibi Pct - viçre, lsveç, Çekoslovakya. 
sef Ankaraya hareket etmek ü- Fransa ve Amerikada bu tarzda 
ze:.edir. Petsef, Türk.ye-Bulgar itil5.flar husulüne muvaffakiyet 
munasebatmı, çok iyi kavrayışı elverdiğini bildiriyor. 
ile dostça idare eden ve daha sa-
m 'mi bir y<:kınlaşmaya doğru İngiltere ve sair mem~eket -
~ö~üren Ankaradaki Bulgar sc- lerdeki müzakereler netıcelen
fırı Pavlofun en yal:m mu~aviri mek üzerctl;r 
olacalaır. Eir Alman poliGi 6ir 

Sutgaris'onda .ar;!<eri 
değişıklikler 

Sof ya, 24 (Telefonla) - Ye
ni haı biye nazırı General Sa tef, 
c::ıskeri değişi klikler hakkmda 
§Unları soylcdi. 

"Yüksek Askeri Şuranın ver
rniş olduğu kararlar tatbik olu -
~acaktır. Şuranın vermiş oldu -
gu kararlardan sonra, orduda 
başka değişiklikler olmayacak -
tır. Bir takım teknik sebepler 
:Yüzünden bu kararların tatbiH 
fan gün sonra olacak ve tabur, a-

Lıtvanyahyı vurdu 
l{ovno, 25 (A.A.) - Hanov -

rada bir Alman polisi, Maçelis 
adında bir Litvanyalıyı tabanca 
ile öldürmüştür. 

Litvanya hükumetl bu katil 
hadisesini Berlin hükumeti nez
dinde protesto ederek, suçlu po
lisin cezalandırılmasını ve mak
tulün varislerine tazminat ve -
rilmesini istemiştir. 

Yeni Bulgar hariciye 
bakanı köse lvanof 

Ecnebi gazeteleri 

Boğazlar 
Meselesi 

Sof yada çıkan Mir gazetesi 
Türkiyenin, Boğazlar meselesi
ni Cenevrcde ortaya attığından 
bahsederek diyor ki: 

"Türk delegesi halen Boğaz
larda cari rejimin tadilini iste
miştir. Bu talebin dikkate alı -
nıp almmıyacağı belli değildir. 
Boğazlar rejiminin bugünkü 
şekli, alakadar devletler arasın
da vaki derin mücadelelerden 
sonra tesbit edilmiş bulunuyor. 
Şark meselesinin tarihi, ( ?) bü
yük bir kısmında, Boğazların 
serbestisi için yapılan mücade -
lenin tarihidir. Gemilerinin Bo
ğazlardan serbestçe geçmesi i
çin, devletler arasında, diplo • 
mati~t mücadelelerin ve yeni fi
kir ihtilaflarının vukuuna inti-
~ClL "" '-&l&W&l\ı.4&& ••t 

Romanya: En 
Bahtiyar 
Memleket 

Pariste çıkan Le J ourmı.1 ga
zetesi muhabirlerinden J ean 
Dotrot, son hadiseler münase -
betile Romanyayı ziyaret ede -
rek ihtisaslarını gazetesine bil· 
dirmiştir. Bunların umumi ma
hiyette olan kısmını alıyoruz: 

"Romanya, tanıdığım memle
l~etler içinde en bahtiyar olan -
hırdan biridir. Burada işsizlik 
hemen hiç derecesindedir; iş -
sizler, ancak serbest meslek er-
b.:ıbı ve münevverler arasında -
dır. Dü.1ya buhranının buraya 
kadar gelen akisleri pek hafif
tir. Para tecl::ı.vülü pek i~lektir. 
Herl~es ihtiyacı nisbetinde seve 
seve para s::ı.rf ediyor, hazan sar
fiyat israf derecesine bile varı-
yor. Bu hal, devrimizde, değerli 
bir umran sebebidir. 

Dünyayı altüst eden büyük 
siyasal cereyanlardan haberdar 
olmıyan Romen kütlesinin, yu
karıda saydığımız şartlar altın

d~, hiç bir .endişe, hiç bir kaygu 
gostermesıne şaşmamauyız. 

Bu memleketin münevver ta
bakası için ayni şeyi söyliyetı"';
yeceğim. Bu tabaka, Romen hL.;· 
dutlan dışında içiniçin kayna -
yan tehlikelere vakıftır. Ancak 
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munevverler, uyanık durmakla 
be.raber. nikbin olmaktan çekin
mıyorlar.,, 

Muhabir, yüksek bir Romen 
de~~~t ada_ı:ıını~ kendisine söy
eldıgı şu sozlerı naklediyor: 

"Köylülerimiz. dış sivasanın 
inceliklerine katiyen vakıf de -
ğillerdir. Fakat, bir karış hu -
dudumuzun bile tadiline asla 
müsaade etmezler.,, 

LaAal Paris sefiri
mizle görüştü 
~aris, 25 (A.A.) - Dışan iş

ler~ ~akanı Bay Laval Türkiye 
elçısı Bay Suatlı bugün kabul e
derek kendisile uzun bir müla

Sofya muhabirimizden 

Bulgar - Yugoslav 
dostluğu 

Sofya, 24 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Başvekil Toşef (A
vala) ajansının muhabiri Beşe -

_ e, yeni Bulgar kabinesinin ha
. ıci siyaseti hakl ... ında aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 
"Başkanhğmda bulunmakta 

olduğum kabine, harici ve dahi
li siyasettinde 19 mayıs 934 te 
ilan olunan proğramdaki pren -
sipleri takip edecektir .Size de 
maliım olduğu üzere bu prog -
ramın temel prensiplerinden bi
risi de: bütün komşu devletlerle 
en iyi ve en dostane münasebet
leri idame ettirmektir. Bu hu -
susta Bulgaristanda iki telakki 
yoktur. Bu, ayrı ayrı gurupların 
değil, bütün Bulgar milletinin 
programıdır. Balkanlar ve AvrJ 
pada sulhun sağlam bir unsuru 
olan ve böyle kalmak istiyen 
Bulgar milletinin proğramıdır. 
Buraya kadar söylediklerimden 
anlaşılacağı veçhile, kan yakın
lığımız olan kardeş Yugoslav 
milleti ile olan münasebetleri -
mizde, İstikbalde de, iki hüküm 
darla Belgrad ve Sof ya karşılaş
malarında takarrür ettirmiş ol
duldarı mesut yolu . inkişaf et -
tirmek uğurunda bütün gayret
lerimizi sarf edeceğiz .. 

Entelektüellerimizin kültürel 
yakınlığın husulü için yapmak -
ta oldukları karşılaşmaları se -
vinçlerle görmekteyim. Yakın -
hğm, ve sulh beraberliği dava -
sının muvaffakiyeti için bunlar 
birer vaittirler. 

Sefir olarak Belgradda bulun
duğum altı sene zarfında benim 
çok güzel hatıralarım vardır. Si 
yaset hayatımın en tath zaman
larını Belgradda yaşadım, bu -
gün de pek çok samimi dostla -
rım vardır. Başkanlığında bu -
lunmakta olduğum hülcumet, 
bütün dünyanın susamış oldu -
ğu sulh ve iki akraba milletin 
saadeti namına, daha verimli şey 
ler kaydedecek olursa. Yugos -
Ulv, Bulgar rniinasebatı iyi ve 
güzel bir şekilde inkişaf edecek
tir. Şüphe yok ki, Belgradda ay
ni hisler vardır.,, 

Hariciye nazırı Gospaclin köse 
Ivanof da dem':;tir ki· · . . . 

- Başvekilimi zin dahi söy -
lcmiş olduğu üzere, harici siya
setimizde bir tebeddül olmava
caktır. Her şeyden önce, komşu
larımızla olan münasebetimiz 
samimi ve dostane olacaktır. 

Hepimizin arzu etti ği şey ik -
tisadi ve kül tür anla~malan yo
lile, sulh davasının takviyesirlir. 

Her şeyden önce dos tumuz 
Yugoslav mill\!ti ile münasebet-

11izd::: ' ı •Tn~cf yanız.Ben. 
'ı ' m illet ar<rırıila iki sen~ ya . 
şadı'~tn sonrn onun viil:sek me
ziyetlerini görüp takdir ettim. 
1s ve sulh severli'tine kani ol -
dum. Bu meziyetler onu bize kan 
yakınlığından daha fazla olarak 
ya km lastırma ktad ır. 

Ben. Balkanlarda ve Avrupa
da sulhu takviye eden ve hiç 
kimseye korku vermeyecek olan 
bu yakınlığın daha fazla sağlam
lasması için çalışırken, yalnız 

hükumetin değil, bütün Bulgar 
milletinin müzaheretini görece
ğim .. ,. 

Mahmud NECMEDDIN 

Jandarmaların 
Kıyafeti 

Ankara, 25 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Jandarma 
kıyafetlerinin tadili kararname
s~ne. göre .orduda yapılan deği _ 
ş~k~ıkler Jandarma için de ca· 
rıd~r. J.~nda:mada baş g"dikli
Ierın rutbe ışaretleri dört san 
sırma üzerine küçük san ma _ 
denden ay yıldızdır. 

Jandarmada kullanılan leva _ 
zım süb~yl~rile dotkor, baytar. 
eczacı, d!şçı ve mızıka sübayla
rı, asken memurlar ve tüf ekçi 
ve k~macı ve nalbant gibi sa
natkarlar kara ordusundaki üni· 
formayı ve alametleri taşıya -
caklardır. Yeni kryfet tadili bir 

y kumandanları ile, bölük ku
n;ıandanları ve genç zabitler tef
rık edileceklerdir. 

Alman zabıtası, hudut hari -
cine çıkarılmasına karar veril -
miş olan Maçelisin polise mu -
kavemet ederken öldürüldüğü
nü beyan etmektedir. katta bulurunuştur. '- temmuzda başlayacaktır. 

Atina Muhabirimizın Mektubu 

• e ze osla r s 
ti 

(Hususi muhabirimiz bildiri
yor:) - Bugünlerde Yunanis -
tana ayak basan her yabancı, va 
km bir mazide bir ihtilal geçir
miş olan bu memlekette ihttJa. 
lin izl' mi arar ve kendi kendi 
ne sorar: 

- Acaba ihtilal neden çıktı? 
Bunun asıl sebebi nedir? 

Bu sorgu benim de kafalT'da 
yer etti. Vakıa, herkes gil:>i - bel 
ki herkesten biraz fazla - ihtilal 
hadiselerini ben de yakuı tlan ta
kib etmiştim. Nasıl başladığmı, 
nasıl bittiğini, suçlularm ne va
ziyetlere düştüğünü bi1; yordum 
ft'akat yukardaki sorgu beynimi 
kurcalayıp duruyordu. Şimdiye 
kttdar ihtilalin yapılmasına se -
beb olarak gösterilen sa 1kler be 
n! tatmin etmiyordu. Geldiği -
min ertesi günü bu sualin ceva -
bım araştırmağa başladım. lşte 
aldığım netice: 

Bir taraftan Çaldaris hiiku -
metinin karşısında iktidarı mc.'j
ru yollarla ele alamayacağrnı, al 
mak ihtimali olsa bile bunun, si
yasi şöhretini ve mevkiini taral
tarlarr nezdinde sarsacak J;ndar 
ıızun bir istikbalde tahakkuk e· 
dcbileccğini gören ve bir tsraf
tan da bu müddet için Çaldeıfİç. 
ten gayri kendisine başka başka 
rakiplerin çıkarak muvaliakıyet 
ihtimallerinin büsbütün azalma
sından korktın Venizelosun siya 
si ihtirası ile bütün bunlara ha
kim olan sonsuz, hududsuz ken
dini beğenir/iği ve kıskançlığı. 

Uzunca kaçan, fakat daha kı
sa söyliyemiyeceğim bu vardı -
ğım neticeyi biraz anlataynn. 

Fırkasile saylav seçimine gi
ren Venizelos mağlfıb olmuştu. 
Fakat ayanda hakimdi. Böyle -
ce hükurr.ete, kabul etmiş oldu
ğu kanunları ayandaki ekseriye
ti ile reddettirerek muhalefet 
ediyordu ve bir aralık ta Meclis
t eki mebustan çck~rck muhalc
f etin i arttırmıştı. Buna rağmen 
müsbet bir neticeye erişememiş 
tı, tar:aftarları kendisine her za
manki harareti göstermekle be
raber, bu aczi karşısında tered
düde düşüyorlardı, ve işin en 
mühimmi, muavinleri yava~ ya
vaş baş kalclınnağa başlamış -
lar, nihayet liderlik mevkiinc 
bir giin kendilerinin sahih ola -
bilecekleri ümidine düşmüşler -
di. Bu aralık Venizelosa suikast 
yap ıldı. Bu, onun harekete geç
mesine bir vesile oldu. Suikast 
suclularmm muhakemelerinin u 

1 
zun sürmesi şurada veya bura
da yaptırmak istediği gürültü -
lü nümayişleri hükumete yasak 
ettirmek suretile onu müşkül 
mevkie sokmak gibi provokas -
yon tecrübelerine girişti. taraf
tarlan arasında müsaid bir ha -
leti ruhiye hazırladı. ihtiHil ha
reketine birçok kimseleri ikna 
etti.Bunların arasında Fransada 
bulunan Piastiras ta vardı. Yal
nız Plastiras, artık davulu ken
di çalarak parsayı başkasının 
toplamasını istemiyordu, bu 
yüzden Venizelosla aralarında 
bir ihtilaf ta başgöstemıişti. 
Plastiras ihtilali kendi hesabı -
na yapmak istiyordu Bunu gö
rünce Venizelos ondan evvel ha 
rekete geçti ve ma1Um ihtilal 
patladı. 

Bütün bu hfıtlisclenlen, hazır 
hklardan hükumetin haberi var
dı. Hazırlıkların inkişaf mı hü
kumet takdire değer bir temkin 
ile adım adım takib ediyor, lü
zumsuz bir dahili kanşıkhğm ö
nüne geçmek için Venizelosu i· 
tidale davet ediyordu. lhtiUil 
hazırlıklarmm iki senedenberi 
başladığını ve son altı ay için -
de biisbUtiin arttığım söylersem 
bu temkin ve itidalin hakikaten 
bir örnek olabileceğini ilave 
etmeme, zannederoiem, lüzum 
kalmaz. 
Kralhğ• dönmekle ittiham et 

tiği hükumet fırkasının bu ha -
reketi karşısında Liberal Veni -
zelosun hiç olmazsa temsil et
tiği siyasi •kide hesabına meş
ru yollardan ayrılmaması tazım 
gelirken onu ihtilale sevkeden 
şey, ihtiialci ruhu ve egocentris 
midir. Filhakika, bundan yedi 
seki zay evvel Venizelos bir ga
zeteye §U beyanatta bulunmuş -
tu: 

- Ben yetmiş yaşındayım. 
Doksan ya ına kadar sizi (Yu
nanlıları) idare edeceğim. Ol -
dükten on sene sonra da tabu -
tum sizi idare etmekte devam 
edecektir. 

Bu ~özlere ilave edilecek bir 
şey göremiyorum. Yalnız şu 
var: Bugün. yüzlerce Yunan za
bitinin üniformaları sökülür, bir 
kısmı onun hatalarını şerefleri 
bir kısmı da hayattan ile öde ~ 
lerken, o "Cumhuriyet tehlike -
de!" parolası ile ayaklandırdığı 
kimselerin akıbetini, Fransadan 
seyretmekle meşguldür. Ve son 
gelen haberler şöyle diyor: 

"Venizelosun sıhhati iyidir,. 
Fikret Adil 

• 
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uttasıl arb 
Yapıyorlar 

Lond_ra, 25 (A.A.) - Morning Post'dan sonra Daily Telegraf 
gazetesı. de, Alman yanın deniz kuvvetlerini artırmakta olmasına 
nazarı clıkkat i celbetmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Bütün Almanya:?~. Y.i.itl_an~ deni?. harbinin 3 ı mayısta kut -

~u.lanaca~ ~lan yıldonumu, ıhtımal ki, Alman hükumeti erkanı 
ıçın •. clenız ınşa.at ~rogramlarını resmen itana bir vesile teşkil ede 
cektır. Dal~a şımdıden, KieJ'de, Vilhelmshafen'de, Hamburg'da 
ve Brcmen de açıktan açığa hazırlıklar görülmektedir. Salt Ham
b~rg te~gahları, bu yıl içerisinde 40,000 tonilatoluk inşaat vadet
mı~lerdır.,. 

,Ayni ~azeteye göre,_.~~manya'nrn deniz proğramında, Fran • 
sa ~m Ounkerk kruvazo~unden .aşağı ka)mıyacak harp krüvazör
~erı, Ka~lsruhe ve Laypzıg gemılerinden daha geniş ve daha kuv-

ctle rnu;eh.hez kru~~zör~er ve fazla olarak en !'ion yabancı denız 
altı gemılerıne, tonılato ıtibarile mü~avi fakat makine faaliyet 
sahası ve teslihat itibariyle kat kat faik denizaltı gemi1~ri bulu .. 
nacaktır. 

~ail~ 1:elegraf, makalesini bitirirken, mütarekenin akdi srra -
~ın a, e_nızaltı gemilerinde tecrübe gören 700 gene Alman 7.abiti 
ul~nd~gu.n~ v.e ekserisi bugün kırk yaşlarında bile olmayan bu 

zabı tlerın ıyı bırer kumandan veya muallim olabileceklerini ha -
tırlatıyor. 

lar 
iştira 

8 
eniz Konferansına 

Edecekler 
Londra, 25 (A.A.) - Daily Mail gazetesjne göre Alman hüku

metinin mümessilleri müstakbel deniz kuvvc·tleri hakkımla müza
kerede b~lunmak üzere mayıs ayının başlangıcında buraya ge • 
leceklerdır. 

d 5ddeniz ~~1vtet~~in a~te~ec~ğı ;onferanstan sonra Almanya'nm 
.. a. av~~1~.!.e~egı 1~nış ır .. <:n eransm ir,timaı mümkün olacağı 
~mdıt eb ı1 ıgın e!! man huk,umeti şimdiden iptid•i müzakere • 
er e u unmak uzere Londra va bir murahh h · .. d 
ye davet edilmiştir. as eyetı gon erme-

Esasen bu tarzda iki taraflı müzakerel t ·ı 
J 

F 1 er ngı tere, Amerik'1t 
aponya, ransa, ve talya arasında cereyan etmişti. 
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"MEIN KAMPF H 

VGAM 
rnu ESERDE ILERI 
SuRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIF.11Z YOK -
TUR. BU T EFRiKAYI 
BUTON DÜNYADA DE
DlKODU UY ANDIR -
MIŞ SlYASI BlR VESi
KA OLARAI{ NEŞRE

DlYORUZJ 

Temiz ırktan bir Alman gen
ci nasıl antisemıt olur? Hıtıer' 
in kitabından bir çok sayıfa·arı 
böyle bir serlevha altında ayrı
ca neşretmek de mi.ımkündür. 
Biz bu uzun sayfaların burada 
özünü alacağız. Mein Kamph 
müellifi deruni retin bir müca
deleden sonra, en nihayet Ya -
hudilere karşı cephe almak za -
ruretine inanclığmı temin edi -
yor. 

Viyana sokaklarına artık a -
hştığı için evlerden ve umumi 
binalardan ayrı:mıyan gözleri 
yavaş yavaş gelip geçenıerle de 
meşgul olma~a başladı. Bir gün 
şehrin merkezinden geçerken, 
birdenbire uzun cübbeli, siyah 
kaküllü acayip b:r a<lamla kar
şılaşmıştı. Hitlcr d iyor ki; "Ken 
di kend~me ilk dü~üncem şu ol
du: Acaba Yahudı mi? Linz"de 
Yahudiler böyle giyinmezclr. 
Adamı, sezdirmiycrek, tetkike 
başladım. Bütün dikkatimi te -
ferrüatm üzerinde de tehsif edi
yor, uzun cübbelinin çehresin -
deki hatların manasını anlama
ğa çalı'§ıyordum. O zam:ı.n ka -
famdaki ilk düşünce yerine, bir 
başka sual kaim oldu: Acaba Al
man mı?,, 

Artık bu te~adüf geniş bir 

H it 1 erin yazdı'1ı kitab 

mıştır. Fakat bedahetin karşı -
smda da duramamıştır. Edebi -
yatta, tiyatroda, hülasa bütün 
sanat sahasında gayri ahlaki 
addettiği eserlerin onda doku -
zunun Yahudiler tarafından ya-
zılmış olduğunu görmüştür. 
Halbuki Yahudiler umum mem
leket nüfusunun yüzde birini bi
le teşkil etmiyorlar. Hitler hu -
şuneti karşısında uzun müddet 
tereddüt ettiği en son kanaatm
dan sıyrılabilmek için, istinat 
edecek bir şey bulamamıştır. O
nun için Yahudiler, tabiatın fe
na bir sevki ile insanları zehir -
lemeğe memur edilmiş bir mil -
lettir. 

Bu ilk hakikati kabul edince, 
artrk bir çok şeyler Hitler'in 
gözlerinde manzarasını değiş -
tirm: ş ve ilk önce o zamana ka
dar beğendiği gazeteler dahi 
kendisine başka türlü görünme
ğe baş~amıştrr. Diyor ki: 

"i' .. iekalelerin üs1Ubuna, git· 
tikçe tahammül edemez hale 
gelmiştim. Muhtevasına gelin -
ce: onu da sathi ve tatsız bulu
yordum. Vakayii gösteriş tar -
zmda yalancı bir samimiyet gö
ze çarpıyordu. Muharrirler ise 
Yahudi idiler. Evvelce farkına 
varmadığım pek çok şeylerin 
her biri benim için dikkat edi-
lecek birer mahiyet aldılar. Bu 
suretle evvelden zihnimi kurca
l<:lyan nice şeyler daha öğren • 
d 'm,, 

Liberal temayülde gorunen 
bu gazeteler, bazı hücumlara 
cevap verirken mükemmel ve 

1 Şüpheli görülen 
Bir yangın 
~ ~ ~-·--·-· ............... 

! ı~ ~' 

~,~:~' . , ,,,.ı: 

~ .. ,; ' 

''···-

\ ı ması şüphe uyand ın 
fabrika binası yangından 

sonra 
Evvelki gece Yeşildirek civa

rına korku veren yangının se -
bebi hala anlaşrlamamıştır. Bi -
zim yaptığımız tahkikata göre 
hadise şöyle olmuştur: 

Yangın Y eşildirekte Direldi 
han sokağında 3 numaralı ve üç 
katlı büyük kargir binanın üst 
katından çıkmıştır. Bu kısım e
vin arkasındadır ve tahtadır. A -
levler birden pencerelerden dı
şarıya çıkmaya başlamıştır. 

Yangın evin arka sokağında
ki General Cemale ait evin kira
cıları tarafından görülmüş ve 
mahallede de panik başlamıştır. 
ltfaiyeye geç haber verilmesi yü 
zünden yangına on beş dakika 
geç gelmiştir. Itfaiye büyük bir 
gayretle yangının önüne geç · 
miş ve mahalle ateşler içinde 
kalmaktan kurtulmustur. 

Dünkü mahkemeler 

Yanllş cevap 
Yazan polisler 

Dün üçüncü ceza mahkeme -
sinde bir davaya bakılırken a
ranan suçlu hakkında polisten 
gelen tezkere okundu. Bunda, 
suçlunun üç senedenberi eski o
turduğu yerde bulunmadığı ya
zılıydı. Fakat, dosya içinden çı
kan başka bir kağıttan da suç -
lunun çok yakın tarihlerde ifa
desi almdığ1 anlaşılryordu. 

Mahkeme, müddei umummın 
isteği :.izerine yeniden celp çı

karılmasına ve yanlış cevap ve· 
renler hakkında takibat yapıl
masına karar verdi. 

Deli mi, akllh mı 
İskendcr Ayhan adında bir 

devrialem seyyahı, zabit kası.e
ti giydiği icin adliyeye veril -
mişti. Mahkemece adli tıp işle
rine gönderilen Ayhanm akli 
vaziyeti tamamen anlaşılama -
mıstır. Adli tıp işleri müdürlü
ğü, ifadelerini görmek için suç 
evrakım istemiştir. Ikinci sulh 
ceza mahkemesi evrakı hazırla
mış , işi bir yandan da Altıncı 
müstantikliğe vermiştir. Tah -
kikat yeniden genişletilecek · 
tir. 

• Marmara faciası davasına 
dün ağır ceza mahkemesinde 
devam -:.dildi. Duruşma şahitle
rin çağırılması için başka güne 
kaldr. 

* Eski Düyunu umumiye me
murlarından SalihMünirin Kuru 
çeşmedeki kömiır deposu aley . 
hine açtığı davaya dün sabah 
dördüncü hukuk mahkemesinde 
bakıldı. 

• "Hep bir ağızdan ... ,, isimli 
bir kitabın satışa konması müd
dei umumilikçe yasak edilmiş -
tir. Kitap muharririnin evinde 
de arama yaprlmıştır. 

• Af kanununun ücüncü ve 
dördüncü maddeleri şöyle tefsir 
edilmiştir: 

Bu maddeler, birden fazla suç 
işliyenler hakkında her bir suç 
için verilmiş veya verilecek o -
lan cezalardan ayrı ayrı indir -

ankete başlangıç olmuş, ve ya -
vaş yavaş Bitler e~aslı ehemmi
yeti haiz bir noktayı kavramrş
tır: Viyana'nm her tarafında 
görünen Yahudiler, başka bir 
dine mensup Almanlar değildir. 
bunlar Alman olmayan yaban
cı bir millettir. Zaten Avustur
ya'daki Yahudilerin bir kısmı, 
yani Siyonizm taraftarları bunu 
açıkça söylemektedirler. Fakat 
Yahudiler arnsmda bu iddiaya 
karşı koyanlar da - ki ekseri -
yeti teşkil ediyorlardı - ancak 
bayağı maddi menfa:ıt mülf ha
zalarile hareket edenlerdi. Bu 
ikinciler Siyonistlerin tuttukla
rı yolu kendileri için faydasız, 
hatta tehlikeli görüyorlardı. 
Lakin bunlar da ötekilerden iyi 
mal değildiler, omm için Siyo -
nist Yahudilerle, kendilerine li
beral süsü veren öteki Yahudi -
ler arasındaki bu zahiri anla~a
mamazhk Hitlerde derin bir 
neL'ret uyandırmıştır. O, bu mu
halefet gösterişinin vakalarm 
hakikatma uymadığım, bumla 
yalancrktan bir şeyler olduğunu 
seziyordu. D:yor ki: 

uygun bir dil ku11amyorlardı. 
Fakat bazı meseleler karşısın -
da da ağızlarını bıçak açmıyor
du. Gazetelerin tiyatro kısmın -
da Fransız eserlerinin daima Al 
man eserlerine tercih edilişi, i
kinci :Vilh~lm'i ara ~ır~ iP.nelıa -
yişler, tefrikalannda daima o -

Yanan ev tüccar z'iya Koyun 
cuya ait olup iı:erisinde Naim a
dında bir fabrikatör kiraciydi. 
Ve fabrika olarak kullanıyordu. 
Fabrikanın malzeme ve makina
ları 15,000 liraya ve ayrıca bi
nada. 12,000 lirava ki. mecmuao z1;ot>O uraya sıgortaııaır ve nep 

-!!::_J!J' .. ı.1~1:1ak suretile tatbik e-

"Umumi bakımdan, Yahu -
dilerin ahlakı kadar, t .. mizlikle
ri ve kanaatkarlıkları hakkında 
da söylenecek çok şeyler var -
dır. Kaç defa bu cübbeli ad::ı m
lardan etrafa yayılan koku be
ni rahatsız etmiştir. Bütün bun
lara ihmal edilrr;is kıvafetlerini, 
hiç de kahramanlık ifade etmi -
yen yüzlerini itave etmek la -
zım ... Bu dış hususiyetlerinin 
şüphesiz cazip bir tarafı yoktu. 
Fakat pis vücudun arkasındaki 
manevi kusurlar da anlaşılınca, 
insanın s~nirlenmemcsi kabil 
değildi. Sonra bazr Yahudi züm 
relerinin mes"uliyet tarzlarını 

' -> 
yavaş yavaş öf1renince d2~a de-
rin düşüncelere vardım. Bılhas· 
sa edebiyat ve sanat bnhislerin
de bir çirkef, bir hayasız1 t!{ nü
munesi yoktu ki icine hiç ol -
mazsa bir tek Ya!mdi karışmış 
olmasın. Cemiyetleri screfriz -
lendiren bu cıbanlarclan bir ta -
nesi deşi7nc~, tefessüh halinde 
bulunan bir cesette nasıl kurt -
lar bulunursa, bu cıbanda da ay
dınlığa ı:ıkmaktan şaşalamış 
bir küçük Yahudiye mutlaka 
rastlanır.,, 

Hitler bütün bitaraflığı ile 
hükmünü vermek isteyen bir h5 
kim gibi uzaktan uzağa böyle 
bir istintak yaparken, şuurunun 
vermeğe hazırlandığı müthiş 
karardan evvel hayli durakla -

kuyucunun şehvetini tahrik e -
dccek mevzular seçmeleri, bü -
tün bunlar Alman ruhunu infi
saha doğru götürmek için bile 
bile yapılmış şeylerdi. Fakat 
bu kadar kötü bir işi yapmakta 
k:min menfaati olabilirdi? Hit
ler bundan Yahudileri itham 
etmek için hala tereddüt ediyor
du. Nih~yet Viyana sokakları -
mn arzettiği manzara onu ay -
dmlatmağa kafi gelmiş, bütün 
sehvet tacirli~inin Yahudiler -
<l~n geldiğini öğrenmiştir. 

D(!mek ki bir taraf tan şehvet 
ticareti yapan Yahudiler, diğer 
taraftan da Sosyalist partisinin 
şefleri bulunuyorlardı. Hitlerin 
yaptığı çifte anketin vardığı 
netice budur. Diyor ki: 

"Gözümün perdesi açıldı, 
içimdeki uzun mücadele de so
nuna erdi.,, 

Hitler artık, Yahudinin mü -
cadele edilecek düşman olduğu
nu anlamış-tır. Suiniyetleri, ya -
lanlarmclaki ahlaksızlrk, yaka -
!andıkları zannedilirken par -
maklar arasından şöyle sıyrı -
hp gidişleri Hitler'de derin bir 
nefret uyandırmıştı. Buna mü -
kabil, bütün bu münakaşa ve 
mücadelelerin mes'ut neticesi 
olarak, "Demokrat Sosyalistle
rin propagandası etrafında zih
ni aydmlandıkça, kendi öz mil
letine karf' olan sevgisi de artı· 
yordu. Yc;.,._udileri daha fazla 
t~nıd.ıkça, ameleyi daha fazla 
affetmeğe temayül duyuyordt... 
Suclu olan amele değildi. Asıl 
büyük mes'uller, ona merhamt"
ti lüzı.:m:mz addedenler ve ona 
hakkı olan hissesini vermeyen

lerdi.,, 
Hitler kendi ifadesile fan~tik 

b:r antisemitist olduktan sonra 
Yahudi Marksizm nazariye.:.i -
lerini artık kolaylıkla anla•ınş 

ve bütün beşeriyet tarihi kendj
si için bol bir ışıkla aydınlan -
mıştır. 

[Arkası var) 

si yanmıştır. 
ifadesi alınan mal sahipleri 

geceleyin çıkan ateşten hiç ma
IUmatlan olmadığını ve esasen 
fabrikada gece nöbetçileri de bı
rakmadıklarını söy !emişlerdir. 
Halbuki mahalleliler her gece 
fabrikada ışık ve nöbetçi gördük 
lerini söylemektedirler. 

Yangının apansız çıkması ve 
birdenbire büyümesi zabıtanın 
dikkat nazarını celbetmiştir. 
Bilhassa bundan bir kaç gün ev 
vel icra memurlarının fabrikaya 
ait malları hacze gelmesi de ay -
rrca tetkik edilecek bir mesele 
halinde görülmüştür. Müddeiu
mumilik ve sigorta sir'~eti tah
kikata devam etmektedirler. 

Bir kazanın önüne geçildi 

Dün sabah Sirkeci garında 
ki besinci hatta - banliyö. kon
vansiyonel, ekspres yolcuları -
mn çıkarıldığı hatta - on beş 
santim uzunluğunda bir demir 
parçası kırılarak hat acılmışur. 
Hat nöbetcisi tarafından zama
nında görÜlerek haber verilme -
si üzerine gelen posta trenleri 
iç hatta cekilmiş ve yol derhal 
tamir edilmiştir. 

Uzak Şarkta 
1-larb Olmaz 

[Bcft 1 nci sahifede] 
m~sı da bir mesele halinde de ~ 
ğildir denemez. Fakat iktisat -
çılan bu çoğalmanın süratle i
lerilemiyeceğini söylüyorlar. 

Dahili olan nüfus meselesini 
kamilen dahili surette hallet -
mek te kolay değildir. Bununla 
beraber bu meselenin harple de 
halledilecğine kani değilim. Ve 
bu mesele dolayısile bir harp 
çrkacağına da ihtimal vermiyo
rum. 

Amerika ile Japonya veya 
Sovyet Rusya ile Japonya ara· 
smda harp olacağı sözleri o ka
dar çok sarfedildi ki harp ihti
malinden zivade harp sözü söy· 
lendi diyebilirim.,, 

• Dün 9 uncu ihtisas ma hke
mesinde, tevkifhanedeki suçlu
lara esrar satarken yakalanan 
Sabrinin duruşması bitirilmiş -
tir. Sabri 1 yıl hapise, 133 lira a
ğır para cezasına çarptırılmış

tır. 

"' Evinde yapılan aramada 6 
kilo kaçak tütün bulunan İz
mitli Halil dün 9 uncu ihtisas 
mahkemesinde 6 ay hapise, 30 
lira para cezası ödemeğe mah 
kum oldu. 

• .Türk - Yunan Muhtelit Ha 
kem mahkemesi dün sabah top
lanm1~ ve bazı davaları tetkik 
etmiştir. 

Bu davalar arasında Pertev -
niyal vakfı mütevellileri tara
fından Yunan hül~umeti aleyhi
ne ikame edilmiş 2,5 milyon li
ralık dava da vardı. Fakat bu 
dava mahkeme heyeti tarafın -
dan reddedilmiştir. 

Evlere boya ile numara 
Belediye taraf mdan verilen 

emir üzerine bütün numarotaj 
işleri mayısın on beşine kadar 
bitirilmiş olacaktır. 

Belediye memurları kırmızı 
boya ile numarotaj yapmakta -
dırlar. Bunun sebebi de plakala
rı taahhüt eden adamm bunları 
yapmamasıdır. 

Yeni Kıyafete Hazırhk 

Yeni kıy af et kanunu 13 hazı
randa_ tatbik ediliyor. Evkaf 
id:ıresi, cami imam ve müstah
demlerine dün bir tamim gön · 
derdi. Bu tamimde, yeni kanu -
nun lüzum görter°"· ği şekilde 
giyinmeleri için, hazır bulun -
malarmı bildirdi. 

Kapanacak Fransız 
mektepleri 

Kıyafet kanununun tatbiki 
münasebetile Fransız papaz 
mekteplerinden 6 sı kapanacak
tır. Bunlar kararlarım maarif 
müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

Kapanacak mektepler Sent 
Efemi, Sen Jan Batist, Sen Pi -
yer, Sen Espri, Kadıköyünde 

1 Notrdam, Sen Jandarktır. 

Çocuklara Müsamere Verildi 
Bayram dün de Alay köşkündek.i 

bir müsamere ile kutlulandı 

ıklar dün de bf!vramlarını yaptıfar; A(ay köşkür. ~e 
verilen musamerede bulundular 

Çoçuk haftasının dün üçüncü 
günü idi. Bütün ilk ve orta mek· 
teplerde çocuk bayramının kut
lulanmasma devam edildi. 

Öğleden sonra saat 17 de, 
Halkevi Güzel Sanatlar şubesi 
tarafmdan Alay köşkünde, kız 
ve erkek mekteplilere bir mü -
samere verildi . 

Müsamerede bir çok eğlenceli 
numaralar vardı. Bu arada Ib · 
nirrefik Ahmet Nurinin "Eski 
adetler,, ve "Talihe sual,, pi
yesleri gösterildi. 

Muallim mektebi talebesi, 
mekteplerinin en eski muallimi 
olan İhsan Şerif için Belediye 

Şehir tiyatrosunda, bir müsa
mere verdiler. Müsamerede, 
''Oğuz,, piyesi göste.-ildiği gibi 
bir çok yurd şarkıları okundu 
ve eğlenceli numaralar gösteril
di. 

Bugün saat 17 de Taksimde 
Dağcılık kulübünde çocuk balo
su vardır. Baloda, gürbüz çocuk 
müsabakaları yapılacak. oyun -
lar oynanacak, piyesler gösteri
lecek, şarkılar okunacaktır. 

* Eminönü Çocuk Esirgeme 
kolu, bugün Gülhane parkında 
saat (10) da bir müsamere ve .. 
recektir. 

Alacak İçin Cinayet Yaptı 
ı 

t 

-nberlitaş'ta alacak yüzünden bir cinayet oldu. .,. 
mimiz yaralıyı Cerrahpaşa hastanesince gösterıyor 

Dün saat 23 de Çenberlitaş - ya sarhoşken sokakta bağırmış 
ta bir alacak yüzünden cinayet ve yakalanmıştır. 
çıkmıştır. Jt. Salı :.;ünü limanımıza ge1 -

Küçükpazarda sakin Divrikli miş olan Monteroza seyyah gc
Zeki bıcakla arabacı Sabahatti-, misine girmek için izin alan Yu· 
ni sol bö§üründen ağır surette ~ goslav tebaasından Jan gece ya-
yaralamıştır. Cerrahpaşa hasta· 
hanesine gönderilen Sabahatti· rıs1 vapurdan çıkmıştır. Şüphe 
nin yarası ağırdır. Zeki yaka - eden muha.faza memurları bu a· 
lanmıştır. damın üzerini aramışlar ve 100 

Jt. Dikilitasta evinin bahçesin- lüks püro, 100 tane de mukavva 
de bulunan kuyu taşlarını te - püro ağızlığı ve bir miktarda 
mizliyen Osman ayağı kayarak lüks kutular içinde ecnebi siga
kuyuya düşmüştür. Osman te- raları bulmuşlardır. Kaçak si
davi için hastahaneye yatırıl - garalar lnhısar idaresine, suç -
mıştır. lu da Emniyet müdürlüğüne 

:f. Kurtuluşta oturan Ander- teslim edilmiştir. 

Tuna Konferansı 
[Başı 1 nci sahifede J 

dahilinde hususi bir ~akım uz · 
!asmalarda münderiç buluna · 
caktır. Bu uzla:malar iki taraf· 
lı olacak ve karsılıklı müzahe· 
ret uzlaşmaları Şeklinde akde · 
dilebileceklerdir. 

Konferansa, dnvet olunan 
devletl~rin hepsi iştirak eyledi· 
ği ve devletlerden her biri, diğer 
!erine karşı bu tarz uzlaşmalar
la bağlandığı takdirde, akdedi· 
lecek bu uzlaşmaların adedi 36 
yı bulacaktır. Bazı devletlerin 
ve bu meyanda Polonyanın, a
demi müdahale uzlaşmasını ka
bul etmekle beraber, bundan ö
tesine girişmek istememleri 
muhtemeldir. 

Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristanm yeniden sitahlan
maları meselesi, faydalı bir su-

rette müzakere edilebilecektir. 
Ancak bu hususta 'o müzakerat, 
konferans rı..1 znamcrin c rcsm 1 

ithal edilm mi ... olclt•<ı: cilıc tıc , 
bunun h=ır ic incle ccrcynn ede -
cc ':tir. 

Neti ce, Ulusl ~ır !~urumun~ 
tilbidir. 

Stresa mukarrcratı bu n- e e
lenin ameli bir tarzda tctki ' i c 
sart o1arak, önceden , mcv~i · ve 
umumi eınnivet tcdt...birinin ih
zarm1 ileri sümıüc:: olduğundan, 
yeniden silahlanma meselesi, 
ancak yarı resmi bir tarzda Ro
mada mevzuu bahsedilecektir. 

* Eyüb idman yuvası fevk ta.de 
kongrası Mayısm d0ktızl'ncu per.,em
be günü akşamı saat 21 de topla11a

caktır. 
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Polonyadan 
Adam kaçıran 
Şebeke 

Fransız istlhkAmları Üzerinde 
Alman Tayyareleri Uçuy<?r 

Metz, 25 (A.A.) - Hudut boyundaki müstahkem mmtaka il- ta::§~~~~;:a ~~°!·daşları~ıi~ 
zerincle yine Alman tayyareleri uçmuştur. G~ç~n haf~a, hu~ut nizamsız olarak Rusyaya geç -
b ' kçi karakolları Treves istikametinden geldığı tahmın ke~l~ melerini teshil etmiş olmakla 
bir tayyarenin K~ttenon'dan Tiyanovile kadar ola~ mın~a a a ı mUttehem elli üç kişi hakkın-
istihkamlar üzerinde u~_?şlar. yaptığını ~ab~ ;~ı:nışl~~~~kamatı da, Rovno'da açılan iptidai tah-
Sarb~k'den gelen dıger bır tayyare ~· a vısse kikat hitama ermiştir. 

üzerinde U'"rluktan sonra Almanyaya dogru uzaklaşmıştır. 
'i"" G A O Polonya makamatı, bu tahki-

v kat neticesinde, Lodz'da bu 

A T h 11. k eye D u ş e r 5 e yolda insan kaçakçılığı yapan v r u p a e . büyük bir merkezin bulunmakta 

Al ğ Vaziyet olduğunu keşfetmişlerd~. Bu· 
Amerikanın aca ı raya muracaat eden~er,.bılha~sa 

h 1 b·r harpte Ameri Sovyet toprag· ındakı Bıro - .B.ıd-v · t 25 (AA) Rozvelt mu teme ı -
aşıng on, · · - ' ı ğ d am etmekte ıon Sovyet - Yahudi kolonı~ıne 

kanın bitaraflığı meselesi ile alakadar o 1:11~ a ev .. 1 - hı'cret etmek dileyen Yahudıler-
dir. C;~mhurreisi bu hususta Norman Davıs ıle uzun muzakcre er 

-.. dir. Buna benzer diğer bir ~er-
de bulunmuştur. . d" ü -u kd' de kezi büro ile bir çok acentelık -

Avrupanın vaziyeti ani bir ıekilde tehlıkeye uşt g ta ırd. ' terin de Polonyanm başlıca şe-
bazı kongre izaları Rozveltten bu hususta i.~ahat is~ere.cekler ır. hı'rlerinde icrayı faaliyet ettik
Alakadar mahafil, bu vaziyet karşısmda Cumhurreısının kong_re 
azalanna prensip itibarile beyanatta bulunacağını mtlhtemel gör- leri anlaıılmıştır. 
mektcdirler. Bu itlerle meıgul olan teşek-

0 O O kül, hududu geçirmek üzere, a-

A 1 dam başına 300 den 600 Zlotiye 
Sovyetler Fransa ile n aşma- kadar bir para_a!ı:akta idi. 

nın Kolaylaştığına Kanldlrler Almanya-Lıtvanya 
Paris 25 (A.A.) - Moskovadan, Havas Ajansına bildi~liyor: hududunda Silah 

' . . km d - kd" d halk kornıserlen Her hangı hır engel çı a ıgı ta ır e, . 
meclisi bugün toplanacak ve Fransa - Sovyetler .~d~ ~; 
ıa.-maya dair cereyan eden son müzake~ler netıcesınde, ovy 
R~svasımn vaziyetinin tezekkür edecektır. . 

HükUınetin dış siyasasını iyi bilen bazı ıahsıye~lerle ~ku~u-
1 h · .. ~ ·· l•rden hasıl olan intiba, umumıyet ıtıbanle an ususı go, uşme ... . . k .. l''kl d 
g~i müsait değildir. Hiç bir tarafta, yenılmıyece .guç u er en 
b~hs:dilmcmektedir. bu temayüle göre, Sovyetlenn, ~ransan~ 
meşru endişelerini mümkün ~~rtebe hesaba katacak bır fonnül 
kaJul edecekleri ümit olunabılır. . 

Alınacak taahhütleri evvelce almış olanlarla telıf, Alm~nya
d~n gelecek tecavüz tehlikelerini adilane bir. tarz~~ tevz~n ve 
Poknyanm da ademi te: avüz andlaşmasına gırmesını te~hıl e~
di~esinde bulunan Fransız noktayı nazan pok Ala takdır edıl-
me'::tedir. • • 

Buna karııbk, Sovyetler ittihadı, Almanyayı bı! çenber ıçe-
risine almanın hiç bir zaman mevzuu bahsolmadıgmı ve fakat 
~c • rrur":;unr~ JsM=utiirt'rtı~n ~peryhfızffiiİi~1taoul cttlımeğe 
ve onun taşkmlıklanna karşı koymağa kadir bir birlik tefkil et
m e1c htenitdiğini söylemektedir. 

Fakat Sovyetler şu noktada ısrar etmektedirler: 
Bütün ihtimalleri, Tcferruatile, derpiş etmek hu!U9unda fazla 

teenniye d;;şmeksizin hareket etmek gerektir. Filhaıkika, bilO
mum hukuki incelikleri nazarı itibara ahnanm, azimklr bir ha
sım karşrsmda hali ihtilafta bulunduğu zaman pek o kadar fay
dalı olmıyaca~ı tecrübe ile sabittir. 

Sovyet matbuatı, cereyan etmekte olan müzakeratı iflcll ede
b'' ecek her türlü mütalea neşrinden çekinmekte ve hakim olan 
itidal duygularım .teyit için zaman beklemektedir. 

F ransadaki salahiyettar mahafil bu mUzakerelerin her iki 
m"mleket için kabulünü mümkün bir fonnillün tesbiti ile neti
celenece;inden ümitvar bulunmaktadırlar. 

090 
Almanyadaki Yahudi Azhğının 

Almanyaya Karşı Sadakatı 
B~r .. in, 25 (A.A.) - Havas muhabirinden: 
Yurdsever Alman Yahudileri azlık birliği, Almanyaya karşı 

sarsılmaz sadakatini bir kere daha teyid için, Maka Neuman'nm 
baıkanlığı altında toplanmıştır. 

Kaunas 25 (A.A.) - Litvan
yalı Karı ~e August adlı iki 
kardeı hududu geçmek üzere i
ken Alman askerleri tarafmdan 
üzerlerine ateı edilmiş, Kart öl
müt August de yaralandığın -
dan hastahaneye nakledilmiş -
tir. 

Bu kardeılerin hududu kanu
ni şeraite riayet ederek geç
mekte bulundukları söylenmek
tedir. 

Polonyanın 

Vaziyeti 
LOtıara, ~~ \1\.1\.) - Lenıs

tan temel yuasmdan bahseden 
Timea gazetesi diyor ki: 

"Harici siyaset noktai naza
nndan, büyük bir ıahsiyet ve 
kudret u:hibi bir tek adamın bir 
milletin başında bulunması, o 
millete büyük istifadeler temin 
eder. Alman Reiştağı ve Lehis
tan senatosu kendi kendilerine 
bırakılsaydılar, ihtimalki Leh· 
Alman ademi tecavüz misakını 
tasdik etmezler idi. Halbuki 
PilllUdllki ve Hitler, eskiden 
Vistül'ün iki tarafmdan yükse
len kin haykırıılannı ıuatur • 
mUflar, ve bugün Avrupa mü -
zakerelerinde büyük bir rol oy
nayan bir itilif imzalamıılar -
dır. Kuvvetli bir hükOmetin 
ıulhiln kuvvetlenmesini temin 
edeceğine inanmak mesut bir 
hidisedir. 

Eter bu prenaip dofnı iıe, 
Polanyalı lider, Avrupa satranç 
tahtası üstünde oynamak iste -
dili rolü derhal ıeçmelidir. 

k A d D · k ı · Japon filosu ş a r İ Y r U P a a 1 e n 1 Londra, 25 (A.A.) - Adela· 

B ·ı r M e s e 1 e : M e m e 1 id'den bildirildiğıne göre, A • vustralyaya doatane bir ziya • 
ret yapmakta oı.an Japon filo• 
ıu Melbum'dan hareket etmit-

Dikenli meaele 

Versailles muahedesinin, pa
muk ipliğine bağlayarak mey
danda bıraktığı dike~i mese -
lelerden biri: Memeldır. Ara sı
ra alevlenerek türlü telaşlar u
yandıran bu meselenin dünya sı
yasaımda oldukça ye~ .. vardır. 
Ayın on dokuzuncu gunu ~r~
aız lngiliz ve ltalyan sef ırler:ı, 
Litvanya nezdinde müşterek.~ır 
teşebbüs yaparak Kanau~ hu~il 
metini, Memel muahe?esı hil -
kümlerine sadakatle nayete d~
vet ettiler. Bu teşebbüsün haki
ki minası nedir? Memel m~~h~
desinin hükümlerine ne gıbı n
ayetsizlik gösterilmiştir?. 

Memel, LıtTanya 

MalQmdur ki, Litvanya, Le • 
tonya, Lehistan ve ~ar.ki Prusya 
arasında sıkııık ellı bın mu~b: 
ba kilometre büyüklüğünde, ıkı 
buçuk milyon nüfuslu küçük v~ 
yeni bir devlettir. Bu devletı, 
Baltık denizine bağlayan arsm
lusal ehemmiyeti haiz dar saba-
h liman: Memeldir. .. 

ilk defa on üçüncü asırda mus 
"° ... n ı,,u ueyul\. Olöl iil\. \Jç Uu::;u 

Litvonya. istiklil ve muhtariye 
tini on ıekizinci uırda kaybet -
mit ve tamamile Rus idaresine 
geçmiıti. 1840 ta ismi dahi or
tadan kaldınlınıftı. 

1915 te Kouno yani Kaunos 
ıehrine giren Alınan kuvvetleri 
dir ki, Litvanyaldara. milli bır 

ll/t//fG/IM 

f/) 

Vi 
• cx: 

? 

tir. Filo bu ıehirde Uç gün kal
mıt ve pek ıamimi bir tekilde 
karşılanmıştır. Japon sabitleri 
arasında amiral N okamura ve 
üç prenı vardır. Filo terefine 
verilmiı olan remıt siyarette a
miral söz almış ve Bahrimuhiti· 
kebirde ıulhün muhafazasının, 
dostane bir tekilde halli imkln
sız hiç bir ıiyaaal ve ekonomik 
ihtilafla ayrılmış bulunmıyan 
Japonya ile Avuıtralyanm • • 
mimi münasebetlerine mU.tenit 
olduğunu söylemiştir. 

Amirala cevap veren A vus • 
tralyab hatip, Japonların A
vustralyalıları doat bildikleri • 
ni. ve bunlann Japonlara kartı 
ayni hiıler beılemeleri llzun 
geldiğini söylemittir. 

Kltf 

mel sahasını 1923 te cebren iıı
gal ettiler. Bu işgale, Fransız -
larm zımnen müsaade etmiş ol
duklan şüphesizdir. Nitekim 
1924 mayısında Pariste yapılan 
bir mukavele bu yerleri Litvan
yaya bağladı. Ancal~. bu bağla
Ylf kayıtsız ve şartsız değildir. 

Mukavelenin ba,tıca kayıtla
n şunlardır: 

ı - Memelin muhtar bir ida
resi bulunacaktır. 

2 - Halkı temıil eden bir Di
yet meclisi olacaktır. 

3 - Deniz, nehir ve kara mü 
nakal~tı !!erbest transit uaulü 
ne tabi olacaktır. 

On yıldanberi, Memel m~ -
takası, Litvanya cilmhurreısı -
nin nasbettiği bir vali tarafın -
dan idare olunuyor. Teşrii kuv
vet iki meclisten mürekkep bir 
Divetten ibarettir. 

Son günlerde, A vrupada ve 
hele A 1m~nyada heyecan uvan
dıran hadise, Litvanya hüktl -
m~tinin mukavele hükümlerine 
riayet ettruyerck Memel'in muh 
tariyetini her fırsatta baltala -
makta olmasından doğmuştur. 
Diyet meclisinin müzakerele
ı 1 ınr..-ıtaa 11gran1mak ve. bu Ul
kenin muhtariyetine halel geti -
rihnek suretile Parla mukavel~ 
si hükümleri hiçe indirilmiştir. 
Buna karşı Ingiliz ,Fransız ve 
ltalyan devletlerinin Litvanya 
ya verdikleri müşterek notada 
deniliyor ki:: 

"Litvanyanm, Memel muahe-

••••• 
Papanın sulh için 

düşüncesi 
Le Joumal ıazeteainin husu

si muhabirlerinden Edouard 
Helsey Romayı ziyaret ederek. 
ahvalin aldıtı IOft renk ve tekil· 
ler hakkında Papalık makamı • 
nm ihtiuılannı toplamağa ça
lışmııtır. Papa'nm hmuruna çık 
mak imkinsızbcma ve V atikan 
sarayıpda cari ketumiyet ve çe
kingeıiıi&e ratmen elde edebil • 
diği malGmatı töylece hü1ba e
diyoruz:. 

"lemini açıkça söylemekte 
mazur olduium aalihiyettar bir 
zat bana ıu beyanatta bulundu: 

.. Hiç ,üphe etmeyinia ki, hi -
diıelerin aldıf ı aon fekillerden 
dolayı Papa çok derin bir teea • 
sür duyuyor. Duyduktan endi• 
,eıefr.· bi%zat kendileri, mutan
tan merasim esnaımda, yükaek 
sesle izhar ettiler. Papa 'nm sli> 
!erindeki ıükftn ve itidal, bunla
nn ifade ettikleri Yehameti ualt 
mu. Papa, yalnıa dua etmek ve 
dua ettirmekle iktifa etmes. E. 
tinde mevcut bütün kuvvet ve 
salahiyetini ıulh daVUD11 müda
fuya huretmittir. Onun bu 
yoldaki •ilam iradffini bilme
yen bir tek rahip yoktur. Hiç 
bir rahip bunu bilmemek hakkı
na malik defildir. Bunu bildik
ten aonra her rahip, ruhani da· 
iresindeld faaliyete vereceli ia
tikameti elbet takdir eder. Pea
kopoı!arm vuifeai buen çok 
mütkWdUr. Onlar, ekleriya son 
derece ihtiyatla hareket etmek 
mecburiyetindedirler. Fakat e -
min olunu.c ki, bunlardan her 
hangi biri, ıefkat YUifninde ih
mal g&lterlr yahut, cenkçu te -
mayüllere karp, mtinuip çare • 
terle mücadele etmene derhal 
ve tiddetle YUifeye daYet edile 
cektir.,, 

Muhabir, bu aözlcrin hakiki 
manasını tefıir etmenin küstah
lık olacafuu IÖyledikten sonra 
papalık makammm bütün kato
liklere Ye hele A vuıturyaya kar 
şı ıösterdili teveccühü kayde -
diyor ve diyor ki : Uyelerden, Alfred Natan, Siyonist hareketinin aleyhinde bu

lunmuştur. Bay N atan, yeni bir kanunla, Yahudilerin vatandat
hk hakkı nezedilse bile kendilerinin kalben Alınan kalacaklanm 
üade etmiştir. 

Bazı kimseler, Nataru Yahudi aleyhtarbfı ile ittihmn ve hay -
aiyetsizlikle tavsif eylemişlerdir. 

Çlnde KomUnlst 
kuvvetleri ilerliyor Lltvanyanın merkezi: Kovno: Yahud Kaunoa 

"Y almı müfküllerin, Vatikan 
earaymda ne suretle miltalea e
dilmekte oldufu anlaplıyor. A
wıturyanm mukadderatı bu 
ıUn sulhun temel •lanndan 
biridir. Papalık makamınca bu Uluşal Ya11udi Birliği namına, Hitlere çekilen bir telgrafta, U

luslar Kurumunun karan ferdasında Ahnanyanm yeniden sillb
la .,ma siyasasını değiştirmiyeceği ümidi izhar olunmuıtur. 

lçtima heyecan ve kargaşalrk icerisinde hitama ermiıtir. 

••• 
rı ac Donald "Almanya Sulh 

Yolunu Tıkamıştır,, Diyor 
L ond. a, 25 (A.A.)-Mac Dona1d, milli iıçi fırkasmm yan res· 

rni g::ızetesi olan Nevs Letter'de, "Almanya, aulh ve Stresa,, 
sc levhası altır.da neşrettiği makalede diyor ki: 

"A manya sulh yolunu tıkamıştır. Ve bu yolun llıtünde timdi 
d hşet hüküm sürüyor. Almanya silihlanmakla bir çok Avrupa 
devletlerini hakimiyeti altına a'mıştır. Almanya, kendisine em
rıi.ret ec.d mcsini btemekte, komıulanna karp biç bir fena niyet 
be leme:liğ'ni söylemektedir. 

Ktnd sinin kcmşulanndan kabul edemiyecefi bir tekildeki ti· 
fahi teminatın onlar tarafından kabulünü iıtemektedir. Alman
Ya, korkulan ve şüpheleri uyandırmadan evvel Avrupada büyük 
b'r e:nniyet vardı. Bertin hükumetinin istedikleri müfrittir. Al
manya aradığı şerefi ve sempatiyi kazanamamııtır.Ve bütün Av
rupa devletlerinin şüphelerini uyandırmıştır.,, 

Mac Donald makalesini şu sözlerle bitirmektedir: 
"Alman hükumeti Stressa kararlarmm tatıbi# ahanna reçi

tllmesine istirak ed~ceğini bildirmek ıuretile ıulhpervcranc ni
)'etlerini i&bat etmeğe hazır mıdır?,, 

Yunnanfu. 25 (A.A.) - ln
giliz kadm ve çocuklarından he
men Yunnanfuyu terketmeleri 
rica edihniıtir. Ayni zamanda 
ıehirdeki Amerikanlardan ıeh
ri tahliyeye hazırlanmalan rica 
olunmuştur. Şimendifer idareıi 
memurlan, Yunnanfu istasyo -
nunda harekete irnade husuıt 
bir tren hazır bulundurmakta -
dırlar. 

Kızıl kıtaatın Yunnan tabur
larmm Kweiacheow mıntaka
ımdaki komüniıtlere karşı ya -
pılan harekete ittirak etmek ü
zere oraya .evkedihniı olmalan 
dolayısile ıüratle ilerlemekte 
olduktan rivayet edilmekte -
dir. Komünistlerin ileri hare • 
ketleri devam eylediği takdirde 
Fransız Hindi Çinisi tehdide 
maruz kalacaktır. 

Komilniıt kuvv'!tleri hali ha• 
ZJl'da Yunnanfu'ya yüz mil ka
dar yaklapmşlar ve eyaletin 
prk kwnını igal etmiılerdir. 

hilkUmet kurmak imkinmı ver
miılerdir. 

19 ı 9 da ilin edilen müstakil 
Litvanya cümhuriyeti büyük 
devletlerce kabul ve tasdik edil
mi,tir. (1920). 

Memel muahedesi 

Bu küçük devlet tarki Prus -
yadan aynlarak az çok muhtar 
bir idare altına sokulmak iste -
nilen Memel mıntakasını havi -
dir. Memelin de ayn bir tarihi 
vardır. V ersailles muahedesi le, 
Almanyadan aynlan Memel 
ıehri ve mmtakaaı, 1919 dan 
1923 e kadar muhtar bir devlet
cik teklinde yqamıştır. Bu dev 
letçiğin 2450 murabba kilomet
re sahası ve 141000 nüfusu mev 
cuttu. 

Umumi harpten evvel burala
n Almanyanm Königsberg aya
letine bağlı idi. Veraaillea mua
hedesine göre burası muhtar bir 
devlet olacak ve Franaanm it -
gal ve idaresi altında kalacak i
di, halbuki, Litvanyalılar eM -

desine harfiyen riayet etmesi ll
mndır ve hele teşrii meclisin 
yani Diyet meclisinin muntaza -
man çalışmasmm temini arzu -
sunu büyük devletler izhar eder 
ter.,, 

Bu nota, Litvanya~ verilen 
ikinci ihtardır. Birincisi 13 mart 
ta yapılnuşu. Meselenin son saf 
hası budur. Litvanya ne yapa -
caktır?. Bu şiddetli notaya kar
~ı, yine kafa tutacak mıdır? Bu
nu bize ancak zaman göstere 
ccktir. 

Memel işi, son zamanlarda 
dünya matbuatına epev mürek
kep döktüm:üştür. Pariate çı -
kan bir gazete muhabiri diyor 
ki: 

"Devletlerin bugünkü teşeb -
büsü münasip midir? Şahsi mil· 
taleamı bir tarafa bırakarak N· 
lihiyettar mahfellerin fikirleri
ni bildireceğim. 

Litvanya mahfelleri, bugün -
kü notayı teessürle kan,ık bir 
havretle karştlayorlar ., 

SaWıiyettar Alınan şahsiyet-

nokta pek. •rih olarak anlqıl -
n1lf gibi cörünüyor. 

!erinden Roeenberı te cuete • 
cilerden birine demi§tir ki: 

"Memel mi? Bu, yakıcı ve deh 
'etli bir ıey .. Memel, harbin so
nunda Prannz iııali altmda ı • 
ken, halka, ftillf deYletleri ta • 
rafından idare edilecefi IÖylen 
mit idi. P'akat Franaızlar mem
leketi Kaunutan ıeıen ukerf 
kuvvetlere bırakarak çekildi1er. 
Sonra buranın ıdarai için husu
at bir atatU yapıldı. Gün geçmi • 
yor ki, bunu, Litvanya ihlll et
memiı olltıll.. Yapılan diploma
tik teşebbüslerde kısır kalıyor. 
Biz timdilik, Memel muahede -
ıinin tatbikinden batkı bir ~ey 
iıtemiyonız. Linanyanm, mu
ahe~e~ ihlal etmesine kal'fl ,id 
detb bır karar vennek niyetin· 
de değiliz. Ararulu•l aalihiyet
lerin, küçük Litvanyayı. MemeJ 
muahede.i hükihnterine riavet 
~,.ebilmelerine intizar ediyo • 
ru;, .... 

• 
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A 
- U luBlar kurumunun af yon iı
t ih!;al eden memleketlerde e -
kim yerlerini daraltmasını iste
yen uzla§manm bizim tarafı -
mızdan da imza edilmesi yüzün
den, afyon ekilen yerler azal -
mıştr. Bu toprakfarın artık istih 
sal yapamaması, istihsalatımı -
z~ :aha itibarile azaltmış , fakat, 
<lıger t araftan alım müsaade e
dilen yerlerde çiftçinin daha iyi 
ve muntaza.m surette çalı~muı
nr t emin ederek verimi arttırmış 
tır. 

· Sahanın daralması yüzünden 
fiyatların yükseleceğini uman 
çift çi, mevcud toprağına daha 
fazla ba~lanmr~, mahsulüne da
ha ehemmiyet vermiı, it ina et
miş. ve bundan dolayı af yon 
mahsulü daha iyileşmiştir. 

1934 senesinde 3000 ıııandrk 
ma'1sul e1c1e edilmiştir. Şimdi -
ye kadar bu mahsulün 2000 !!an
dığından fazl8sı inh isar idaresi 
tarafından satın alınmı~tır. 

Geriye kalan 1000 sandığa ya 
kın olan mıkdar da mutava '."!sıt 
tüccarın elindedir. Yalnız maa
lesef afyonlar müst ahsilin elin
den çıkıp ta inhisara g-elinceye 
kadar birkaç elden geçme~te -
d ir. Bu da t abiatile çiftçiyi, ma
lı çok ucuza elinden çıkarma~a 
sevketmekte tlir. 

Zaten ufak gelirli olan çiftçi
nin afyonları için iyi pazar bul
ma~ma imkan yoktur. Bunlar 
topladrklan afyonları kasaba -
lardaki çarşılarda hemen istih
sal olunan aylarda satmaktadır
lar.Bazan afyonlu daha devşir
meden de sattıkları vakidir. o 
zaman tabiatile mallarım daha 
ucuza elden çıkarmaktadırlar. 
Çünıkii af yon zıraati nazik bir iş
t ir. Nebatm muayyen zamanlar 
d a Üzerleri çizilmekte ve bura
dan sızan sular bir m üddet son
ra donarak afy on ıal'inl iı.lııı.:ı\...-

tadır. İşte bu müddet zarfında 
yağmur yağarsa mahsul harab 
olmaktadır. Onun için daha 
mahsul idrak edilmeden.. yapı -
lan satışlar çok ucuzdur. 

ZiRAİ KRONiK 

morfin derecesin~ bakılıyor, 12 
dereceden itibaren prim verit -
meğe başlanıyordu. Afyondaki 
morfin mikdan fazlalaşırsa prı
min de fazlalaşması tabii idi. 
Onun için birçok tacirler köy -
lülerden ve çiftçilerden aldıkla
rı afyonları kurutup öyle satı -
yorlar ve bu suretle primden 
istifade ediyor1ardı. 

Bu usul kaldırıldıktan son
ra artrk tüccarın afyonunu 
beklenmesine hacet kalmamış. 
ve diğer taraftan az morfinli af
yonlara da, çok morfinli afyon
lar gibi, para verilmesi azrureti 
hasıl olmuştu. 

Af yon inhisarı bunun mahzur 
lannı gördüğü için ~ekrar müna 
sib bir şekilde prim vermek lü
zumuna kail olmu~tur. 

Maamafih şunu da söylemek 
lazımdır ki bu primden istifade 
eden Hd mü11tahsil değil, mu -
tavusıtlardır. Asıl afyon zira.a
tini korumak için daha zıyade 
çiftciye kadar inmek ve onun 
derdlerine çare bulmak lazrm -
dır. 

GUmUş fiatının 
Yükselmesi 

Paris. 25 A.A. - Dün aksarn
ki Lökapital gazeteıi gümüş fi
yatının yükıelmesi hakkında 
şunları yazmaktadır : 
Gürnüı madeni piyasasındaki 

yükselmenin, dolara karşı kıy
metlenmeğo başlayan üzak 
şark kambiyoları istisna edilir
se, ciddi bir tesiri yoktur. 

Geçenlerde 71.11 olarak tes- . 
bit edilen gümüş fiyatı bu dere
ceyi aştığı taıkdirde, Amerika 
hükfunetinin gümüt madeni fi
yatlarını resmen yükseltmesi 
beklenebilir. Amerikanın aş_i -
kar bulunan maksadı, gümuşü-

ted iye vasıtaıı olarak muhafaza 
etmeıkle beraber, şark ve cenubi 
Amerika paralarının arsıulusal 
kıymetlerini yükseltmektir. 

Mamafih Amerikanın bu po
litikası henüz remıen ilan edil
memiştir. 

Amerika maliye nezareti, 
ham gümüşün fivattnı oni ba
şına 71.11 den 77. 5 7 sen te çıkar 
mıştır. Daha önce, bı... fiyat 
64,50 idi. 

Bay Rozvelt, Amerika ma
denlerinden istihsal ed"lecek 
gümüşleri hazinece, bugü- den 
itibaren bu fiyatla satın alın<ıca
ğmı ilan etmiştir. 

-----·----
Romen malları 
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Zaten kasabalarda çift çinin 
elinden af yon unu alan kimseler 
d e az para ile ufak işl er yapan 
kimselerdir. Bunların da köylü
lerden topladrldarı af yonun pek 
tutarı yoktur. Bunlar da topla -
<l kları malları a~ıl büyük tica
r et yapan kimselere sat m akta -
dırlar. inhisar idarefi af yon a
lışları yaparken morfin mikdcı
rma göre p"ra vermcl~tedir. Af
yonları e lerinde s~kbma' ·la 

birşey kaybetmiyecek'eri için 
malı bekletmekte ve kumtmak
t a, bu suretle morfin mikdarı
mn fazlalaşmasına h:zmet et
m e\:tedirler. 

İnhisar idaresi bunun farkına 
vardığı için vaktiJe bol morfin
l i afyonlara verdi<Yi p rim usulü
nü knldırmıştır. P rim, evvelce 
şu şekilde veriliyordu : Afyonun 

11 numaralı gümrük kararna
mesinde Romen mallarının mem 
leketimize iokulması mencdil -
mişti. Dün gümrük müdürlük
lerine ve alakadar yerlere Ro -
men mallarının tekrar ıerbeıtçe 
memlekete ıokulması için birer 

teblif celmiştir. yeni karara 
göre 21 niıandan sonra memle
kete girecek Romen mallarının 
parası şimdilik döviz ile ödene
cektir. 

Eakiden memleketimize 'ir -
miş mallara kaIJJ Romenlerin 
Bloke olarak kalan alacakları 
bu müsaadcdcn iatifade cdemiye 
cektir. 

No. 4. 

MIZI VE SiYAH 
- Size ne? 
- Dün kati bir emir aldım 

d a ... Vali bir canda ma ile gön
dermiş, candarma bütün gece 
atını dört nala süm1üş ... M. Ap
p ert'i hapisevinden içeri alma -
rnamızı emir ediyorlar. 

- !şte size söylüyorum, M. 
N oiroud, benimle beraber gelen 
y olcu M. Appert'dir. Benim, ge
c~ olsun, gündüz olsun, istedi -
ğim saatte hapisevine ginneğe 
hakkım var mı? Yanımda ist e
diğimi bulundurmağa hakkım 
var mı? 

Kapıcı, h iç istememekle be
r aber dayak korkusundan itaat 
eden bir buk1og gibi başını eğ
di ve yavaşça: 

- Var, dedi. Yalnız, bay pa -
p as, benim de çoluğum çocuğum 
var: beni bir haber verirlerse 
yerimden olurum: aylığımdan 
başka da geçineceğim yok. 

STENDHAL 

Papas, acıdığını gitgide daha 
çok belli eden bir sesle: 

- Ben de yerimden olursam 
canım sıkılır, dedi . 

Kapıcı hemen cevab verdi: 
- Sizinle ben bir miyiz? Si -

zin, bay papas, yılda 800 lira ge
liriniz olduğunu biliriz; çiftiniz, 
çubuğunuz var ... 

lki günden beri şişirilerek, 
türlü türlü manalar verilerek an 
latılan ve küçük V errieres şeh
rindeki bütün kin ihtiraslarını 
ayaklandırmış olan hadise işte 
bu idi. Şimdi, M. de Renal ile ka 
riil araamdaki küçük münakaşa 
nm mevzuu olmuştu. O sabah, 
arkasına dilenciler evi müdürü 
M. Valenod'yu alarak papasın 
evine gitmiş, hoşnutsuzluğunu 
acı acı sözlerle belli etmişti. M. 
Chelan'ı koruyan kimsesi yok -
tu; belediye reisi ile müdürün 
sözlerinin neye varacağını anla -

dı. 
- Ne yapalım, baylar? dedi, 

bu civarda işinden çıkarılan sek 
senlik papa.ahınn üçüncüsü de 
ben olurum. Elli altı yıldır bu
radaymı: geldiğ'imde burası bir 
köydü, şimdi bu fehirde otu· 
ranların hemen hemen hep&ini 
ben vaftiz ettim. Her &ün bir kaç 
2"encin nikahını kıyıyorum; vak
tile büyük babalarının nikahını 
da ben kıymıştım. V errieres be
nim evim, ailem sayılır; ama o 
yolcuyu görünce içimden f()yle 
dedim: "Paris'ten &'elen bu a -
dam belki gerçekten bir liberal -
dir, yazrk ki, liberaller çoi•lıp 
duruyor; ama bu adamdan fa -
kirlerimize, mahbuslanmıza ne 
kötülük gelebilir? . .,, 

M. de Renal'in ve hele dilen
ciler evi müdürü M. Valenod'
nun sözlerinin e-ittikçc acılaşma 
il üzerine papu yerinden fırla
yıp titrek bir seııle batırdı: 

- Beni azlettirecekıeniz az -
lettirin. Ama ben yine memle -
ketten çıkmam. Biliyorsunuz 
ki kırk seki.1 yıl önce bana mi -
ras olarak bir tarla kaldı, ora-

KENDi KENDiMiZE ÇAllVORUZ 
Şehrin 
Harab 
Mezarllkları 

Ne 
Ne çok yazı, ne çok mürekkep! 

Bir çalışma si3temi vardır rin sebebi de şudur: 

İstanbulu Pierre Loti'nin be
ğendiği İstanbul olmaktan kur -
tarmağa çalışıyoruz. Yer yer, 
türbeleri kaldırdık, semt semt 

ki; ona öteden beri muarıvz. Kalem odalarmdaki ça hşma 
Resm1 dairelerde çok yazı ya- sistemimiz eskisinin aynıdır. 
z~lıyor. İşiniz düşüp gittiğiniz: değişmiş bir şey yoktur. Kağrt 
bır kalemde ne kadar yazı ya- gelir, kaydolunur, masada baş 
zıhyor, ne kadar numara atılı- katib, yahud muka.yyit alır. 
yor; kaç kişi im.!:alıyor; nere - müsveddesini yapar, mümeyyi 
ler~ ~ayı~ geçiyor; hiç dikkat ze, muavine, müdüre gider. 
ettınız mı ?.. (Yazıla) işaret olunu1 ... Gelir 
'- . s.amyoruz;, s~myornz de - daktil.:> yazar, mukabele edilir .. 

medreseleri kapattık. Sokak or
talarında gelişi güzel kurulan 
pazarları, bir t ahtada sildik sü-

' pürdük. C;ımi avlularındaki 

kahveleri top yekun kaldırdık. 
Seyyar berberleri, dükkan içer
lerine çektik. Şalvarı Çıkarıp 

pantalonu, fes i atıp şap!rayr, 
kaloş potini fırlatıp iskarpin i 
~iydik. 

Kısacası, görgüde, görünüş -
tc, düşüncede, zevk ve kılıkta, 
batıya kendimizi uydurmak i
çin ne müm künse yaptık . 

Fakat, şu İstanbulu, şarklı
lrktan kurtaramadık gitti. 

. İçinde yaşadığımız şehir, çe
dık pabuçlu, sırma çepkenli sul-
tanlar çağının İstanbulunu bir 
türlü gözümüz önünden sile
medi . 

Nereye baksak, bir t ürbe yı
kıntısı, ne yana dönsek bir m e-
zarlık iskeleti karşımıza dikili
yor. 

Şehrin uzak ve kıyı mahalle
lerindeki mezarlıkların haydi sö 
zünü etmiyelim. 

Yerli, yabancı her gün bin
lerce insan, bu harap mezarla 
rın önünden geçiyor. 
Dünyanın hiç bir şehrinde, 

öltilerle diriler bu kadar yanya
na bulundurulmaz. 

Yeryüzünün bizden ba!)ka hiç 
bir yerinde, böyle adım başın -
da bir mezar lığa rastlanmaz. 

Uzun yıllardanberi, içine ölü 
gömülmiyen bu mezarlıkların 

acab~~a~ihi ~ir değerleri mi_ 

mağı kimse düşünemedi? 

Eğer, içlerinde, ta&ları husu
si bir kıymet ifade edenler i var-
sa, bunlar pek kolayca yerlerin 
den sökülerek müzeye kaldın -
labilir. 

Geçen gün, Cağaloğlu yoku
şundan geçerken, köşedeki me
zarlıkta en son gömülen mezar 
taşına gözüm ilişti : 

"Sabıka Galat:ı rnoll -sı mer· 
hum ve m2ğfur kethüda Yusuf 
Efendi zade Sait E:endi ruhu 
için elf a tiha 1208.,, 

Demek, t amam 103 yrl1a•1l· e· 
ri, bu mezar11k harab~si , oldu· 
ğu yerde duruyor . 103 yrld:m -
beri · kılına kimse dokunma
mış. Öteki mezarlıklarda da 
150 - 200 vıllık mezar taşları 
eksik de2'il. 

Medeni İstanbulun göbeği 
sayılan yerlerde, bu mezarlık -
larm işi nedir? di ve soruyoruz. 

Salahaddin GÜNGÖR 

dan 800 lira gelirim var. Ben, 
baylar, aldıe1m aylıktan para 
biriktirmiyorum; bana işimden 
olacağım söylenildiği vakit te -
laş etmeyişim de belki bundan
dır. 

M. de R enal karısr ile çok iyi 
geçinirdi; ancak onun cekine çe 
kine tekrarladığı: " O P aris 'li 
bay mahbusJara ne kötülük ede
bilir k i? .. söziint" hir cevah h ıl a 
madığı için tam kızmak üzere i
di ki . kadın bir çığlık kopard ı . 

Ortanca oğlu scd duvarının ku
luğu üzerine çıkmış ve duvarın, 
öte yöndeki bağdan hiç olm azsa 
yirmi ayak yüksek olmasına 
rağmen, koşuyordu. Çocuğunu 

korkutup düşürmekten çekindı· 
ğ'i için madame de RenaJ ona 
seslenemiyordu. H ünerine sevi
nip gülen çocuk en sonunda dö
nüp annesine baktı; onun sap· 
sarı olduğunu görünce atladı ve 
k~arak yanına 2"eldi. Haylı a -
zadandı. 

Bu küçük hadise üzerine söz 
def işti. M. de Renal: 

- Şu kerestecinin oğlu So -
rcl'i ne olursa olsun bizim eve 

g1l ınanıyornz kı ; bugünkü ka- T k k d ·a d . . e ru ay a gı er, osyaya 
lem cal.ışmaları sıstemı çok a- ·a k 'd · · 
- -:d k h 1 k ıı er, evra a ıı er, ımzaya gı-
gır gı en, ço pa a ı, ço çap- el G'd p ·1 

kt O k d rkt er... ı er... ara verı ecekse 
ra~ı ır. a ar çapraş ır . 
ki; gümrükten bir kalem ucu n:uhasebeye gıde_r, tahakk~k.a 
çıkarmak bir zenaattir. Eınafı gıde:, kontrola gıde;, başkatı
vardır. Bu yüzden yaşar. Def _ be gtder, vemeye gıder, mak
terhanede bir mülkün haczini buz masuma gider, defteri ke
kaldrrmak, bir intikal muame- bire rider ... Ve bütün bunların 
leıi yaptırmak bir ttnaattir. {lC1İnde i~ eahibi de yilrür g i
Eınafı vardır. Bu yüzden geçi- der. Herkesin de buna ne vak
nir. Maliyede bir kazanç itira- ti, ne tahammülti yeter. Bu sis
zı, bir bina verıiıi itirazı bir tem halk için çok yorucu, dev
zenaattir. Eınafı vardır. Bu lct için çok murafhdır. Biz bu 
yüzden kazanır. Belediyeden ~ok yanlı, çok mürekkepli ve 
biT ruhsatiye almak, bir intaat çok kağıtlı ıiıstemin daha ba -
planı çıkartmak bir z:enaattir. sitleştirilmesini mümkün ve lü 
Esnafı vardır. Bu yüzden ek - zumlu görüyoruz:, siz ... 
mek yer. Ve blitiln bu zenaatle- Ne dersiniz 

Kırmızı Ve Yeşil Arabalar 
Tramvay ıirketinin İstan · 

bullulara büyük teveccühü var
dır: Herkeıi ayni ıeviyede g-ö
rür, ve paraca, gelirce aralann
da bir fark gözet..ıez:. 

Başlıca düsüncesi halkm is -
tirahatidir. Bundan dolayı da 
kırmızı boyalı birinci mevki a · 
rabalarını, arka arkaya sürer. 
Bu arabaların koltukları yayh 
ve geniştir. Ü.zerinde rahatça 
oturulur. İkinci mevki arabala
npçlıu i\~k:'\2utaru .... v.R)st.~ı.; Kl!·:___ 

mek hoşa ıider bir §CY değil -
dir. 

Ancak ne vazıK ki, halkımız, 
bundan istifade etmesini bil -
rnez ( !) .. İçi yaylı g-eniş kol -
tuk larda seyahat etmek durur
ken, gider; ikinci mevki araba
iarın tahta ınraları üstünde ken 
dine yer arar. 

Ve bu arabanın içinde zaval
lılar sardalya fıçısında tuzlan
mış balıklar gibi iııtif olmuşlar
dır. Sıkışık bir üzüm salkımının 
taneleri gibi biribirlerine yai · 
anmışlardır. 

Peki ama, tramvay şirketi. 

sormaz mı ki bu kadar eziyete 
katlanmak niçin? 

İstanbul halkı içinde istiraha
tini gözetenler, neden bu kadar 
az? 

O sormazsa biz soralım 
- Halkımızın kesesi ne ka-

alaca~ım; çocuklara bakar. Ar -
tık çok haşan oldular, biz başc.. 
~ ıkamıyoruz. O Sore. a ..ı eta bir 
")'.;iT)~lil . ivi rntince bilivonııus 
çocukları ilerletir; papaa da o-
..ın sozunu dın!c..ten acıamıar 

rlan oJdu~unu söylüyor. Bizde 
ver içer, üç yü.z frank da yıllık 
ıeririz. Ahlakından doirusu 
·üphe ediyonun; çünkü hani şu 
htiyar cerrahla pek düşüp kal 
'I) ordu. O cerrah, u ~aktan a~t 
·h --1 ·1 · 1 ;:ır~ v.., .. ,.:ırr rlİ"P v•meklfl' 

rini Sorellerde yerdi. On :n , li
eraller tarafından buraya hafl
·e 1 il· ;,.in cr i-l~n~ri 1 ~iC' rılrt •ıiT11-

nu söyleseler, hiç de şaşmam; 
bu dailar havasının nefes darlı· 
~ına iyi geldi(in~ onun için bu
rada oturduğunu söylüyordu. a
ma bunun ne \cA<lar doirn oldu
ğu pek belli değil. Bonaparte'· 
nin (1) bütün İtalya uvafların 
da bulunmuş; hatti, ıöylcdikle
rine göre, imparatorluk ilan e
dileceği vakit o karşı rey ver-

(1) Bonaparte'ın asri adı. Dü§mtln
lan ve kendisini hafif siyenler onu im 
adla anarlardı, 

dar darlaıtığmı, küçtik bir renlt 
farkına aldanacak kimse kal -
madığını, bin giiçlükle kazanı -
lan paradan üç kuruşun bile ye
ri olduğunu Tramvay şirketi 

bilmeli defil midir? 

İstanbullular, ucuz bir nakil 
vasıtasmı; konforlu, fakat pal:al 
olanına tercih ederler. 

Günün öyle saatleri oluyor 
ki; ikinci mevki bir tramvay a
rabası beklemek, güpe günd üz, 
•n~t:t~ll"'ldır:.~V.A.R«r'l'\rlYnr. 

tramvay arabasının adı şudur: 
- Tüyü bozuk! 

Şirket; halkın istirahatini 
düşünüyorsa, bu tüyü bozu1:e a
rabaları azaltmalı. onun yerine 
bütün hatlarda ikinci mevki a
rabaların miktarını çoğaltmalı

drrl 

Işık isteriz! 

Bir okuyucumuz d iyor ki: 
" latanbulda §ehrın .ızayan kısrm

lan vardır ki, buralarda yapılan 

yeni yeni evler ve apartmanlar ma· 
balleler peyda olmuştur. Onun ,in 
bu yeni ıemt ve maha lelerin be ledi 
ihtiyaçları da diğer mahalleler gi
bi düıünülmek icap etmez mi? Me
sela Nifa~ta§mda Kodaman cadde
&i .• Bu cadde kapkaranlıktır, gece 
göz &ÖZÜ eörmez. Bira'? da bu ta -
raflara meseli elektrik lambalarl• 
m koymaktan batlııyara.k, ihtiyaç
ları cörühe, doiru bir it yapılmış 

olmaz mı?,. 

miş. O liberal, Sorel 'in o~luna 
latince gösterirdi; buraya gelir
ken getirdi~i bir yığın kitabı da 
ona bıraktı. Bunun için, keres
tecinin of lunu bizim çocukların 
yanma çağırmağı hiç aklımdan 
geçirmezdim ama papas, aramı
zı ölüp ölesiye açan kavgadan 
bir iÜn önce bana onun üç yıldır 
din biliilerine çalıştığrnı söyle
di Medreseye crirmek arzu-;;un 
da imiş Demek ki liberal değil ; 
tyi L. tincc de biliyor 

M. de Renal karı::.ma lip o -
matça bir tavırla bakarak de\ an 
etti: 

- Bu fikir, başka bir yönden 
de işimize yarıyaca k ; hi zim Va
lenod arabası için iki glizel Nor
mandia atı aldığı için pek ku -
rumlanıyor. Ama çocuklarının 
mürebbiıi yok. 
-- Sorel'i elimizden alabi • 

lir. 
M. de Renal kansına, bu ye

rinde ve pek iyi düşüncesinden 
dolayı bir gülümseme '1e teşek
kür ederek 

[Arkası var 1 
N. Ataç 
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C U GÜ N I< Ü P R O G R A M 

İSTANBUL: 

12,30: Plak ne:r~yatı, 18: Dans mu
sik:si (Plak) 19,20: Çocuk saati 
( I\lesut Cemil) , 19,50: Haberler. 20: 
Irejat (Keman so:o), 20 30: Havayen 
I~:tar (Sir et ve arkad~şlan) 21: Ba
yan Nimet Vah.t (Şan - Piyano ile) 
21 20: Radyo or!;estrası. 22: Bayan 
Birsen (ş:ın - Türkçe sözlü) radyo 
c.:ız ve tango orkestraları. 

o 
1 7 5 Khz . M O S K O V A 1 724 m. 

18,30: Krıı:rl ordu icin ulusal ya -
yım. 19,30: G .. zel s-na tlar. 21: Sen
fonik konser. 22: r ~kçe yayıım. 

() 
382 Khz.MOSKOVA (Stal"n) 361 m 

13,30: Kı:tr•§ık prog~am. - Şarkı· 
lar. 22: Dans muıiksisi. 

o 
823 Khz. B U K R E Ş 364 m. 

14: Duvumlar. 19: Duvu.,,lar. 19, 
30 : Domnitza Balacha kilisesin
den nakil. 

o 
223 Khz. VAR ŞOVA 1345 m. 

19,45: Filimlerden piaklar. - Söz
ler. 20,35: Şarkı~ar. - Aktfü11'.te. 
21.15: Senfonik konı~r. 23,30: Cho· 
y:ı:n'in esaslarm<lan konser. 23 45: 
Konferans. 24,05 ~ Caz orkestrası Te 
hafif musiki parçaları. 

o 
636 Kbz. BELGRAD 437 m. 

20,10: Sözler. 20, 30: Ulusal ya -
yım. 21: Radyo p;yesi. 21.45: Kon -
fcrans. 22,05: Kilise şarkıları. 2:!: 
Duyumlar. 

o 
545 Kbz. BUDAPEŞTE 550 m. 

19,25 : F lüt • Piyano konseri. -
r "'ı:Jcr. 20.30: Pe~te operasmd:ın: 
V erdi'nin "La TRA VİA TA,, op~rası. 
23 35: Çin~ene mııs k"si. 24 :İngiliı·
c· konferans. 24,20: Çingene musi -
k "si. 

1\11 Kh. Deutschlandsender 1571 m. 

20 :Bir mavısta ne yapılacak? 21: 
J"n \ Duyumlar. 21,15: Ulusal saat. 
22: Siirler. 23: Duyumlar. 23,45: De 
nizcilik. 24: Dans mus'kisi. 

o 
904 Khz. HAMBURG 332 m. 

20: Şen yayım. 20,40: En iyi spi -
keri arayınız. 21: Duyumlar. 21,15: 
Ulusal yavmı. 22: Marslar. 23: Du · 
yumlar. 23,25: Musikili program ara
sı. 24: Gece konseri. 

SiNEMA, TIY ATROLAR 

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

YOLCU MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi T e-o 
le fon 42362 
o 

Akay (Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 43732 

• Şirketi Hayriye, Telefon 44703 

• Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 42362 
o 

Şark Demiryol!an müraca• 
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 
o 

Devlet Demiryollan müra• 
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 42145 

LiMAN HAREKETLERi 
Dün limanımızdan giden vapurlar 

şunlardır: 
Band rmaya: (Saadetı), Karade • 

nize: (Güney Su), Müdanyaya: (Aı· 
ya), lmroza: (Kocaeli), lzmire: (Sa
karya, Burgaza: (lzeo), Akdenize: 
(Monte roza). ----

Dün limanımıza §U vapurlar gel· 
miştir: 

Bandırmadan: (Gül Nihal), iz. 
mitten: (Güzel Bandırma) Müdan
yadan: (Asya), Karadenizden: (Ak
su). 

Bugün limanımızdan gideeek va
purlar funlardır: 

lzmite: (Ayten), Miidanyaya: 
(Asya), Mersine: (Dumlupınar). 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir. 

lskenderiyeden: (lzmir), Ayvalık
tan: (Mersin). 

iTFAiYE TELEFONLARI 

l stanbu] itfaiyesi 24222 

• 9 .. ·oğlu itfaiyesi 44644 
o 

Kadıköy itfaiyesi 60020 

• Oıküdar itfaiyesi 60625 

• Yeşilköy, BakTköy, Büyiikdere, 
a cı~cı::1e~uır.:::1 n.cıııu.uu, ı:.renı.oy, !\.ar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntak:aları için telefon santra
lındaki memura (yanB'm) kelimesini 
ıöylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

Cen-ahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa • Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 

• 

21693 

60179 

Saray: 
'(N:ına). 

(Brodway geceleri) Haseki kadınlar hastanesi. 
ve Aluaray Haseki cad. 32 24553 

• Türle: (Caz mul!anrusi) ve (Bir 
ıaatlik milyoner) 

• Sumer: (Kmmzı vagon) ve(Prıeıo
sesin çılgınlıkları) 

• Melek: (Bu gece benimsin? 

• 
lpek: (Son Günahı) 

• Hale: (Maskeli kadın) 

• Tan: (Kraliçe Kristin) 

o 
Elhamra: (Dans rüyası) ve (A~k 

ölünce) 

• 
Süreyya: (Esrarengiz hane} 

• Yıld:z: (30 gün prenses) 

NÖBETÇi ECZANELER 

Eminönünde (Agop Minasyan),An
kara caddesinde (Eşref Neşet), Be
yaz dda (Cemi .), Küçükpazarda 
( Y orgi), Şehzade!ta~rnda (Hamdi), 
Yenikııpıda (Sarim), Samatyada (Te
of:los), Şehremininde (Nazım), Ka
ra-rümrükte (Fuat), Büyükadada 
(Mehmet), Heybelide (Tımaş), Ba· 
k:rköyünde (lstefan Terziyan), Fe
nerde (Husamettin), Hasköyde (Ye
ni Türkiye), Kasımpaşada (Yeni Tu
ran), Kadıköyünde lıık~le caddesinde 
(Büyük), Yeldeğirmeninde (Uçler), 
Çarşıboyunda (Omer Kenan), Gala
tada Mahmudiye caddesinde (Mişel 
Sofronyadis), Taksimde (Taksim), 
~alyoncu ku'luğunda(Bevoğlu), Şiş. 
lıde <Halk), Eyüpte (Hikmet) ecza
haneleri. 

• Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Finızağa 
G 

Gülhane hastanesi. Gülhane 
o 

Kuduz hastanesi. Çapa 

• Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reşa· 
mye kışlası 
o 

E tfal hastanesi. Şişli 

• Haydarpaşa Nümune has-
tane$İ 

43341 

20510 

22142 

16 .. 60 

42426 

60107 

Çabuk Sıhhi Yardım 
TeşkiUltı 

Bu nıımaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-
44998 

DAVETLER 
Erenköy Temail •e Musiki Yu

Yall Batkanlıtından: yıllık adi top· 
lamnamrz 30 Nisan 1935 Sıılı rünii 
akıamr ıaat tam 20 de yapılacaktır. 
Yuvaya yazılı Bayan ve Bay Üyele 
rimizin beıti edilen aaatte C. H. F. 
Erenköv Sahrayi cedid ocaiı bina· 
ama celmeleri bildirilir. 

------ıo------~ 

iş ve işçi ISTIYENLER 

Mütercim - Türkçe, fransızca, 
almanca, ingilizce ve İtalyanca bilen 
tecrilbeli bir mütercim İf arıyor. 
(Galata Maden han 9 numaraya mü
racaat.) 

Matbaalarda, ş:rket'e-rde, bar-ka· 
!arda, yazıhanelerde, iş tak"bine mÜ· 
tealJik müessese!erde muharrir•l'k, 
muhasiplik, ~eflik arıyorum. Her çe
şit işi yapabilirim (Eyüp, Zalpaşa 
cad. No. 1 İbrahm Nusret, 

J E An HARLOV ve MONTENEGRO 
Sinemada :ışk kadL'nıru en mu ı bir aşk ma•:erasma b7n~~m~~i .. bi ı kadar h.ak~ki mu~mmaları ~al- ı ol?1azsa bira:z ~aha kısarak - bir 

vaffakiyetle temsil eden üç ka - rinci şarttu~. Halbukı gordugu - !etmek ıstıyen mılyonlarca ın - mısal olmak. uzere alıyoruz -
dın var: Marlene Diıetrich; Gre- müz yüzlet ce filmin içinden se~ sana .,En büyük oyunu,, sun - milyonlarca orta yaşlı kadının 
ta Garbo ve Jean .f.[arlow .Biri çecek olun ancak bir kaç tanesı mak, hummali bir hastaya kır - her gün kar~alaştığı sahici aşk 
Alman, öbürü Isveç)i, üçüncü- bizi bu hmuısta doyurmuş, kan- mızı turp yedinneğe benzer. muammalan:n.ı halletmeğe uğ -
sü de Amerikalı. dırmıştır. Aşk filmlerinden bir çokları, raşan eserleı~ göreceğimiz gün 

Dünyanın neresinde olursa Aşkı anlatmak, onun bayıltı- a§k hakkında yanlış ilhamlar uzak değildiı~. Çünkü ilk aşk ne 
olsun ekseriyet s~nemaya aşk cı ve in~anı her günkü heyecan- alarak çıkıyor. Kocalarının ha- kadar hakiki, ne kadar yakıcı o
muammasım hallel.ı:mek, gördü- sız zev:derd en kurtararak mü - kiki birer aşık olmaktan uzak lursa olsun, kadının yüzünde 
ğü bir fi.mden ilhıtm alarak bu- temadi fakat tatlı sızısı ile ya- erkekler olduğuna inanarak ya- orta yaşlılık izleri belinneğe 
nu kendi hususi agık macerasına şa:nak neşe.ıi yaratan bir his ol- şamak zevkini kaybeden kadın- başladı mı, klf\ıeası:ıın aşkını es
tatbik etmek için gidiyor. Bun- duğuna inanmak beşer için bir lardan tutun da karısının, Gre- kisi gibi taze ıve canlı olarak ya
rla hic birimizin ışüphesi olma- ihtiyac ise -~~un~ her halde b~ - ta Garba yahut Konchita Mon- şatmak hakiltl bir muamma şek
mal~: .. . . y~z per e u:tı!!rınde dal~~ hakı_ - tenegro kadar işveli ve oynak lini almış de1~1ektir. Sinem:..: n 

Çunku hayatt.H, hepımız mu- ı-:.ı, daha canth olarak gormemız bir kadın olmadığından şikayet böyle bir ihti .yaca tekabül ede -
h~kkak surette bır kere olsun se- lazımdır. . eden erkeklere kadar hepsi bu cek bir hayat dersi almak müm
v~yoruz. Bazılar.ıımızda. da a~k Aş~ rnaccrllılan~da hakıkat - yanlış telakkilere aldananlar_ kün olduğu gfin seyircilerinin a-
hır hastalık halıme gelıyor. Bır ten zıyade fa n~~azıyç kaçmak ve dır. dedinin milyc•nlarca artacağına 
ders a~m~~, ba.~J mız~an geçen aşkı. hcı günlı:;u .~ıayatımızda te: şüphe yoktur .. 
tatlı gerguzeşt ıle <.daka derece- sadi.ıf etmek •1'oylc dursun, ışı Sinemada aşk sahnesini can-
sini ölçmek için sinemaya koş- gücile didinen. insanların hayal- landıran artistlerin yüzde dok
maktan başka çı:ıre var mı? lerinde bile vü~:ut bulmıyan ma- sanı d3.ha ziyade erkeği kan -

Bu iş için dolı .tor, psikologue, ceralarla kı:rrş Ormaık, hayatın dır an' çocuk ruhlu' biraz; da 
mektep, kitap, hoca olmadığı en büyük sırrı~ ıı anlamak için fazla yüz bulmuş kızlara ben -
için sinema kapnlarrndan başka sinemaya koşa tı milyonlarca in- zerler. Aşıklar da birer Don Ju
nereye başvurs.uk faydasız de - sanı hayal kırııl ;lığına uğratı - an yahut büsbütün acemi mek-
ğil mi? yor. tep talebesi gibi toy tiplerdir. 

Aş!tın biraz hummalı, biraz Cünkü bana pek iyi bir arka- Bu tiplere hakiki bir aşk sahne-
baş döndürücü, biraz delirtici daŞ olacağına, emin olduğum si yaşatmak hakikaten güçtür 
bir ateş olduğuma göre bunu en sevdiğim esmer'' güzeli .ile e; : ve bunun için de aşk ve seviş
tabii şekilde biJe:e sahne üzerin- lenmeme üç ser 11:denberı manı mek beyaz perdenin üzerine ol
de gösterecek artistlere gün. olan annemin b\l. saadetin ~n~- duğu gibi aksettirimek yerine 
günden daha fatzla muhtar de - ne çektiği setle.tlt ~şmak . ıçın çok zaman karma karışık bir ka

y t k ı~ rikatür yahut en göze batan bir 
ğil miyiz?lşte, Garbo'nun, Mar- han~i _Y~llard~n gı. m~ ,. azım karna va] çiçefrine benzetiliyor. 
lene'in Harlow·'un bu kadar çok geldığını kralıçe Krıstın ın aşk ~ 

' k h k'k Bu, doğru mu? sevilmesindeki sebepler! macera1armd3: aı ııma . a ı. a -
Bir filmin mlllvaff akiyeti için, ten beyhudedır. Aşk ışlerınde Hakiki hayatla çok az alaka-

içindeki aşk h'ikayesinin tabii bunun kadar saclı a, fakat bunun sı olan hayali maceralarını hiç 

Bu ihtiya·~ , Hollywood'un 
belli haşir filmcileri arasında 

şimdilik müı:u!kere ve münakaşa 
safhal!um geçıtniş değildi. Fakat 
ilkönce fikri oırtaya atan meş -
hur Pisikarist, doktor Beran 
Wolfe da stüc~yo sahipleri tara
fından bu me'I zu üzerinde ça -
lışmak üzere angaje edildiğine 
bakacak olursak yarın açılacak 
a~k mektebine sahnenin yeni ve 
eski yıldızları birer birer girip 
çrkacaklar ve Garbo'nun soğuk 
bir iklimden getirdiği sahici \•e 
yakıcı aşk ürpıermesini hakiki 
hayata tatbik imkanım bulacak
lardır . 

TARZANI I{ i M YARATTI ? • 
Son senelerde yedisinden 

yetmişine kadar hemen herkesi 
yakından atakrııdar eden hayali, 
fakat çok kuvvetli bir şahsiyet 
var: Tarzan. 

Şimdiye kaclar 22 dile çeviri -
len Tarzan roımanları Amerika 
Hindistan, Itaılya, İngiltere, İs
veç, Avustral)l1a'da en çok oku -
nan kitaplardandır. Hele meş . 
hur yüzücü \l·v eismuller sinema 
artisti olarak' Tarzan'ı çok he -
yecanlı bir şı~kilde yaşatmaö-a 
başlıyahdanbıeri büyük küçllk 
herkes, bilhaıssa kad~11lar Tar -
zan'ı beyaz perdc-:ıe severek 
seyretmektedirler. 

Tarzan'ı t~'msil edecek en iyi 
tip olarak VJ7eismuller çıkmış -
trr ve bu rolili üç senedir yaşat -
maktadır. Fakat tipi yaratan 
muharrir de eskiden Tarzanva
ri yasamıs bir adamdır. 

Edgar Ro~ı Borovs romancı
lığa başlayıncaya kadar türlü 
türlü meslek değiştirmiş, süva
ri çavuşluğu, ı~ovboyluk, polis 
lik, gazetecilik- yapmış velhasıl 
her boyadan boyamış bir insan
dır. 

tık ki tabını 191 ~ : te çıkaran 
muharrir bir sene 1 zarfında ( 3) 
milyon nüsha sataı ak birdenbi
re zengin olmuş ) bir adamdır. 
1929 a kadar servq tini git gide 
artıran Borovs rorr., -ınlarınm si
nemacılar tarafmdn n gözü ka -
palı olarak almdığ;~ 11 gorunce 
artık işi biraz ;ğ evşetmiştir. 
Çünkü bu adam 19 3 2 de büyük 
milyonerler sınıfını 1 da aşmıştır. 

Bugün işlerini büyük bir 
tröst şeklinde ıdare ' eden Bo -
rovs, oğlunu şirketlcı .-ine müdür 
tayin etmiş ve artık günde dört 
saatten fazla çalışm11 .mağa ka -
rar vermiştir. ' 

En son gelir men baı olarak 
Tarzan ismini ilancıl rkta kuJla
nılmak üzere satını~ ve gene 
milyonlar kazanmıştid ·. 

1934 senesinde g ü • delik 160, 
ve pazar günleri çıkaı ı 63 gaze
te Borovs'un yazdrA ";ı komik 
Tarzan serilerini sayf a halinde 
neşredebi1mek ıçın kendisine 
gene milyonlarca c'l :>lar ver 
mekten çekinmemişle .1 ·dir. 

Fakat av~ntürve bi t adam ol
m~ına rağmen Boro ı'il s iş bilır 

bir insandır. Çünkü henüz mu
vaffak olup olamıyacağım bil -
mediği bir zamanda bile Tarzan 
ismini (alameti farika) olarak 
kaydettirmeyi unu tmamıştrr. 

Şimdi altmış yaşına geldiği 
halde Mr. Borovs hala çok genç 
ve kuvvetli görünüyor. Onu ilk 
görenler kendisine 45 ten faz -
la vermezler. Hala ata biner· . ' 
tenıs oynar ve son zamanlarda 
hususi tayyaresini kendi kulla
nır bir sporcudur. Senenin 9 a
yım da Hollywood ve MaJibu 
şehirlerinde, artistlerle birlikte 
geçirdiğini söylersek kendini 45 
yaşından daha genç hissettiği 
ni anlamış olursunuz. 

Bir kaç zaman sonra Tarzan 
filmlerinin Afrika 'nm karanlık 
ormanlarında cekileceğini ha · 
ber veriyorlar. Mr. Borovs ken
disinden bu filmleri kontrol et
mek üzere oralara kadar gidip 
gitmiyeceği sorulduğu zaman: 

- Asla! Daha henüz aklımı 
kaybetmedim.,. demiştir. Bu da 
kendisinin henüz yaşamak zev
kirıı> novnıı:ıch2'ım g-Öıı1terir. 

Tarzan'ı yaratan Borovs mu . 

hakkak ki çok kuvvetli bir mu
harrirdir. Ancak Weismüller de 
Tarzan'ı sevdirmek, günden gü
ne daha sevilen., aranılan bir ha
yal hali~ getirmek hususunda 
eser muharririnden aşağı kalır 

bir sima değildir. Bilhassa ka -
drnlara sorarsanız T ._a r z a n, 
WeismiıJler'i bulmadan çok ih
mal edilir bir şahsiyetti. Kadın 
ekseriyeti Tarzan'ın; Weismiıl
ler gibi yüzde yüz bir erkek t!
pi tarafından tem!i1 edildiğini 
beğendikten sonra mesele kal
mış mıdır, dersiniz? o 

DiKKAT .. DÜŞMEYiNiZ 
Foks şirketinm rejisörlerin -

den lrving Kamings bir göl ü
zerinde bir fi1m çeviriyor, artist
lere, operatörlere ikide bir: 

- Dikkat .. Suya dü~meviniz ! 
Diye bağınyordu. Bir aralık 

cup! diye bir ses, peşinden hır 
küfür duyuldu. 

Herkese dikkat tavsiye eden 
K ~mings, kendisi göle düşmüş
tü. 
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Yazan: NizamettinNAZIF 

D:r.Çandarll Sadrazam Babasını, 
Çandarlı Sadrazam da • 

ır 

Oğ nu Bu işten Alal(oymuştu 

Bizansın sondan bir evvelki f mperatoru Sekizinci 
lyovannis Paleoloğos ... 

l::ve:_t .•. ~izans 1425 denberi sırf 1 karşı gösterdiği o küçültücü minne
tesaduflerJ kullnnarak ve tesadüf- ti duyrnaınıf olacaktı. Böyle olunca 
lerden ynrdım ahır.al: ayakta dura· da şu Bizana çoktan tnrihe kanmıı§ 
biliyordu. bulunmıyacnlt mıydJ?. '" 
lınnın 1425 inci doğum aene_,i... Aah .•• O ihtiyar .Emanuel Pi"leo-
Bu 1425 inci Hıriatiyan\ı'k aenesi \on.-•• 'IC.-.."----_.,..._ ~ ı ~. ~ 

Temmuzunun yirmi bir'nci r:ünün • ze u idi dofrrusu •.. 
den beri l!izansrn tarnni icbre e~i- Ve imperntor se!cizinci Iy<>vannis 
yordu. S.:kizinci İyovannis Pcleo!o- hep onun hatıralnrilc yaş,ıyar, onun 
gaa.- Ve nz buz endişeler, az kor· entrika ile do1u ımltanahnı, Bizan
kulu rüyalar mı ecçirmişti 1 •. Ama sın bu ltnpknrn günlerinde bir Ku
bunlann, bu biribirinden korkulu tüp yıldJzı gibi gözönünde tutuyor
knbusl"nn hepsinden kurtulacak .du. 
yollan bul bi,mİftİ. Babnu Em nucl Ankara .bozrriı • 
Babasının izlerinden yjirüvordu. nundan aonr:ı Osmanlı §chzadcleri-
Br.lmsı irnner.ator Emanu'!l P.a- ni ,nete5 nim., nnna m~vdan vemıe. 

Jeoloğos ve Bizanııı onn bırr krı1, o· ~en ve chırmad:m, biribirlerile uğ
lnn be!l·nci lyovnnnis, cvvclii Yıldı· raştırmıştr: 
nmı aldntan vez7 Çnndarlı Ali Pi\· Bedbaht ha ÇcH>;, Celebi Sul -
§anın nç p:Ö2lül .. lderine, aonra. Yıl- t<ln Mehmcdc ~~;;.1 ·p olunca Ydo· 
dırımı yı,dırımla çarp·bu•a dö .. dü- vn..lnn gemiye c.tl.unıs ,.e lstanbu'a 
ren Ankara b:>z ... ununn, ,,.,..,_ç o, - eelm=!\ti. Zira ~üttefil::i chn lmne
mıınlı im;ıerat">rlu~un ı el ..,,, b .. l • rntt:'r "ln veni bir ynrrlım kC'p.,rbi
lal: c·lcn kardeş l'l'!u'1nrcbcle·İr .. , lcccr..?ni tn1lrrn ctm:~ti. An:a Em'!
p~t kıw,... ... 1.,rma ve n'1ı., ·et en r·r· r.uel o::u derhal cyg::'ının tozile E
kefli alAıı'+'+•rrı brrt••mn••n,., .. n d·rnoye ycUamntı. EJ:.Ode hiç brr 
doğ<'n C<"lcbi S!!l"nn f.1ehncr1 ıoal - kuvveti ltdml' ış b'r m;ittcfil.ci bey 
t natmn horrb c!e;:Tc .. m:.,..J'? h•ı,:.ıe vere be r. CCC'k de~·ldi yn ... 

Bi.it°h b·•nl r hep iyi kullanılmış Hem Edirned<'1·i ~ehzf\de Sülcy • 
te<: .. düflerdi. man da m:i tcf°1cİ idi .• Ve ona kcn· 
Eğer crtn A..,vn Terk ll!"""l'n "r- dVini b'r rnk.ptcn Jmrtarmı~ o'ma· 

Jurıunun büvü~ kah'l" .. ....,_.,,n1 Tim•ır - nın rninnc•hi yi.i':lc"'lck ir.temişti. 
le~J ... aeb~rıl ... ri ve şe'··Jleri ne ol •r- Sonra ... Mu·a C .. Jcbi Seliıniğe sal 
aa cl•\•n. Yıldırımn ıın-ldı'!"r' .. mı~ "1- ,.ı,rm•ş ve Rum1arla bo;;.:iz boğa:<n 
aaydı Yı'dırımtn bu <'n l·ötü o w·h·. b·r knVO'nd1n sonra ~clnn!k el' ne 
bu ynn b 1d.:ı.h ve "'rrı J. .. vrivrl•;z CC'..:nce büHh .. k:1vvct"'~. lstanb:~~ 
Celebi Mchmf'd bütün sal•nn:ı.tı u • &"l·lırn!l~tı. S.l:vrıye h.ıc •m ettıgı 
zunlufunca imperator f.mnnt ele rrün1erde Emıınuel, son derece has-

" TAN " rn tcfr'J:ası: 4. 

Edg'"'r VJa1fa~e 

krzı d:.:nynnm biricik mahlf ku 
s:ıyar. O gözle b-'::tr!~ 'a da kı -
zm bütün kusurlarını görmez o-
lur. I3u c:c("itten cc1

: rom::m c::u 
d ım. cr.1: fi~m gördüm. Sanırı".11 
ld, s3ylcdi1dc im do w,rudur. Siz 
de b:ırnC:a hali bir rd"dil otur~1 · 
yor gibisiniz. Cördü.~ünüz malı
] A•'·lar t.,v~anlar, ku~ 1 '1r. bir de 
T!1alia Drummond- Öyle değil 
mi'! Halbııki c;ehrc gitseniz. o-
rada kendi içtimai mevkiinize 
uygun ne kadar ço!{ kızlarla gö
rü-ebilirsiniz. 

Birden döndü ve bir adım ge
riledi. Komşu köc:kün sahibi 
Froyant şeytan gibi kendini bel 
li etm•dcn aralarına girivermiş· 
ti. Kıza çıkıştı : ___ _ 

- Ben de sizi hesaolarla uğ 
ra'iıyorsunuz zannediyordum, 
derli . 

Elli y~ştarwd:ı., za'f sur.atlı, 
bası kel, ters bir adam.. Sonra 
delil:anhya dönerek selamladı: 

- Bonjur Jack. 
Arkasından bir kere daha kı· 

zı harladı: 

- Ecn böyle boş yere val;;i~ 
kaybedenlerden hoşlanmam kı
zım .. 

GAnç kız sükunetle ccvnp 
verdi: 

- Ben hiçte bo5una v~kit 
!t~yb::tmiyorum. Hesapları soru 
yorc-·muz, halb~i onları çokt2n 
r ·-.,rd•m. 

Ve ko tt1 cunun altındaki çan· 
trıyı gösterdi. 

- Bu isi kütüphanede yapsa
nız, olmaz mıydı? Orası ela hem 
rahat, hem gürültüsüz .. 

Froyant böyle tenha yerele 
birlesmiş delikanlı ile genç kı
za bir"r çı,,f., r"h:ı h~ktı 

- Jack, dedi. ben babana gi
divorum, benimle gelmez mi
sin? 

Tlıalia kendi köşklerinin yo-

Ümidsiz ve 
Bugün de Kasnnpaşadan tb -

rahim imzasile .gelen sevdalı 
mektubunu okuyalım: 

"Akrabamdan :13 ;ya§znila bir 
'kızı bir seneden 'beri 8.eli gım se
viyorum.Bir.çok seb~plerdBn do-
1ayı onu almam 'İmk'fmsızllır. O 
ila kendisini scvlliğimi 'biliyor 
v.e benden son derece rıu!bet e
diyor.'Y egane emelim onu unut
maktır. BöyJe oliluğu halile, yir
mi dört saat or.u görmesem de
li gibi evine koşuyorıım.'Bana o
:nu unutturacak yolu göste.rme -
nizi , beni bu aşktan Jwrtarma
nızı rica ederim. 'Ferman dinle
miyeıı gönlüme derd anlatamı
yorum ve sizilen §İfll bek.liyo-
rum.,, -·-

Yalnız haya1 

Aşkın en büyük gıdası ümid
dir. Meyus aşklar iPek goksa da 
başlangıçta mutlaka ümide düş
rnüslerdir. Sizin :v:aziyetinizde 
bu ümidin nasıl eRekküle başla 
mış olauğunu anlamak pek güç. 
Ne diyorsunuz kuzum? Bugün 
on üç yaşında kız, kendisini sev 
rneğe başlaôığmız :vakit 12 ya
şında bir çoctikmu3. ·Ondan ne 
beklefüniz7 Ne ümia ettiniz? 
Muhakkak ki siz o yavrucağı ha 
yaliniztle büyütmüş, yetiştirmiş 
gelinlik çağa getirmişsiniz. De· 
mek tiiz bir hakih-ati değil, bir 
hayali :seviyorsunuz. Gerçi bü -
tün a~klarda, sevilen şey se:vgi
linin kendisinden ziyade, onun 
idealimize göre içimizde teşek -
kül eden hayalitlir; fakat ne de 
olsa bu aziz hayal, hakikatin 
gölgesidir; tamamile muhayye
lemizin icadı değildir. Halbuki 
siz adeta yepyeni bir sevgili ta
hayyül etmiş gibisiniz. Bu ha -
rali tloğ_ur_dUğ,1.JnUZ ı?:ibi Öldür • 
':tı K C sızın cım Z dlr. -..... .,.,.,Q.J 

yeienize karşı elinizde iki silah 
var: Mantık ve irade. 

Evvela mantıkmızla hayali -
nize hü.:um .. ediniz: "Benden nef 
ret etlen bir c;ocuğu sevmek saç
m:ıdrr.,, deyiniz. Bu cümleyi ken 
di kendinize pek çok tekrar edi
niz. Nefsimiz üzerinde yeni bir 
telkin yaparken de, bir telkin -
den kurtulmak isterken de tek
rar côk tesirlidir. 

Sonra iradenizle hayalinize 
hücum ediniz; Sevdiğiniz kız ak 
[mıza geldikçe onu çıkarmaya 
çalışınız. Bir bakışı, bir sözü, bir 
hali hatırınıza gelince hemen 
başka bir şey düşününüz veya 
dikkatinizi başka bir no!daya 
çekecek bir işle me!h,o-ul olunuz. 
Unutacağın muhakkaktır. 

Yaşını bildirmeyen bir dul ka 
dm, gayet kısa olan mektubun
d:tı çok manalı ve özlü bir şey 
soıruyor. 

Ökuyalım: 
6WBeni tam benim yasrmda bir 

erkek sevdiğini söylüyor.Yanın
da iken ona inanıyorum, ayrılın
ca şüpheye düşüyorum. Bu nok
taya ,:yi dikkat ediniz: Hatta, 
yüzün.ıe bakarsa inanryorum, 
bakmazsa şüphe ediyorum ve 
şüphe .ettiğim için arzusunu ye
rine getirmiyorum.,, 
Hımtn !.. Gayet mühim bir 

no!{taya: isaret ettiniz. Merha -
met gibi itimadın da gözleri mi
yoptur. IDzağı görmez. Ciinkü 
h~ ilci duygu da yaşayabilmek 
için her an gözönünde bulunan 
hakikatin tesirine mühtaçtır. 
Anla:;ıhy: r ki siz fazla hassas, 
mtltereddi :1 ve kuruntulusunuz. 
Şüpheniz yerinde değildir. Fa -
kat i~;mad etseniz de ne olacak? 
Sizin yaşınızda olan bu ada
mın arzusu nedir? Örasmı pek 
müphem geçmişsiniz. Arzusu 
evlenmekse itimadınıza Uiyik ol 
duğunun en büyük delilidir. 

Yaş meselesi 
Sonra yaş meselesinin de e -

hemmiyeti vardır. Bu noktayı 
da pek müph'l'!m geçmişniz. Ka
dın o!duğum~ıa ve yaşınızı giz
lediğinize göı·e pek genç olma
sanız gerek. l\iektubunuzun al -
tında_h::ıriW" \.il ra.k dul AlA .. .;.,., 
nuzu da Ka c ıyorsunuz. Erke 
ğin maksadı s!ze hususi surette 
malik olrr.aksa şüpheniz yerin -
dedir. Gayesi t•vlenmek olma -
yan aşkların yiizde sekseni mu
vakkat, çünkü fiziyolojik arzu
lardan kuvvet alan duygular -
dır. İnanmam akta haklısımz. 
Vaziyetinizi daha esaslı ve taf
s;Hith bildirirqmiz belki daha 
doğru bir tPşh l ci kohylaştınr
smız. $imdilik bu kadar. 

===========================================~============= 
ta idi. Fakat metanetini zerre ka -
dar l:nyhetmemi§, zeknsını seftt • 
bcr ederek :gene iıin iç;nden sıynl
mlltı. Hem ne kolaylık'a ..• Elindeki 
şchzadelcrc!cn Orhanı evvela Muaa 
nrn karşısına çıkanr gibi clmuı ve 

sonra birdenb:re Orhnna dir.sek ~ 
virip Musa ile el altından müzakere
lere giri~iıti ve bedbaht Orhan 
müttefiki zannett'ği lmperatorun 
adnml"'rı tı:ırafmdan dü!!ır.anr Muııa 
yn te&lim eruldiğini görünce dili tu
b.ılmuıtu. 

Ama ltorkU<lan derril. .. Alçaklı -
ğın bu derecesizliği kar§ıaında duy 
duğu ho.yretten... Ve Musa Çele • 

lunu tutmuştu. Artık Jack için 
de orada kalmakta hiç bir sebep 
yoktu. 

1htivarla beraber vürüdü. Bir 
k2c adımdan sonra Froyant de· 
diki: 

- J ac.k, senden bir şey rica 
edeceğjm. Bu kızın boş yere va 
kit kavbctmesine sebep olmayı 
mz. Elinde ne krır!ar is olrlu~u
mı bilmezsiniz. F '·İnim ki. muh 
terem babanız da benim gibi dü
ş.ünür. 

Tac~ en ~;r C"Va,.., ver~r~l·ti. 
fakat kendini tuttu. Bir defa bu 
Froyant denilen adamdan hiç 
hoslanmıyordu. Sonra genç kı
za karfiı bu kadar zalimane dav 
ramsmı bir türlü hazım edemi -
yôrd.u. Fr.oyant anlattı: 

- Bu daktilo kızlar yok mu?. 
Bir.deni durakladı: 
- Citte bu kapıyı kim actı? 
Jack lsevinçle karışık bir 

hiddetle: 
-- Ben! dedi, çit bizim değil 

mi? Ote tarafta dolaşmak icap 
ederse yarım mil yürümek la· 
zım .. 

Froyant cevap vennedi ve de 

binin adnmları he! kin b;r Jnlıncı B· 

teşte kızdırıp gözlerini kC:r ettil:le
ri zaman ağzım aç ·p tek kel:me söy 
lcmemi§ti. 

Az aonra sıra Musa Çelebiye gel
miıti. Bu §ehzad eı zaten Selnniği 
zaptetm·ş olduğu için kendini dev 
ayn:.lsında ~Örmcge ba!\Jamıştı. Bir 
de .Emanuclin Sifürri önlerinde ken
diııile alt perdeden konuştuğunu gö 
rünce derhal sımaı-n11s ve derhrd ve 
zinni lstanbu)a görıderip,Yıldmm Ce 
yazıd zamanında cı.lduğu gibi Bizan 
sın her sene kendirı·ne baç vermesi
ni istemişti. Hatta son senelerde ve
rilmemiş alanlan dn arnmı~tı. 

f Arkası varl 

likanlı ile beraber çitten açılan 
kapıdan geçtiler. Komşu adam 
hiç bir şey söylemiyordu. Fa -
kat bu sükutunda kıza yol ver -
meğe karar vermiş gibi bir ha -
va seziliyordu. 

Bir kaç adım daha yürümüş
lerdi ki, deli1<anh birdenbire 
Froyant'm koluna yapıştı ve ö· 
nünden geçtikleri bir ağacı gös
terdi. 
Ağacın gövdesine kırmızı bo

ya ile iri bir halka çizilmisti. Bo 
yası da daha taptaze duruyor -
du. 

-4--

Felix Marl 

Jack sağa sola bakındı. Gö -
rünürde sakin sakin babasının 
köşküne doğru giden koltuğu 
çan talı bir .adam vardı J ack ko· 
şarak seslendi :ve adam durdu: 

- Kimsiniz siz? Buraya ne 
yapmağa geldiniz? 

Yabancı adam iri yapılı, gö
bekli birisiydi. Belki cantasmTn 
ağıdıf?mdan. belki uzun milddct 
yol yiirürlüö-1.1nrle'n h .. lki de her 
ikisinden; şöyle bir durdu, n.efes 

AYRILIŞ 
Irfan Necdet Melihadan bık -

tık.tan sonra, ayrılrr..ağa karar 
verdi, fakat bu işi kendini sık
madan ve kibarca yapmak iste
yordu. Bu yoldan geçmiş bir kaç 
arkadaşından da akıl, fikir da
nıştı. 

Mahmut dedi ki: 
- A ... Bundan daha basit ne 

var? Ben benimkinden şöyle ay
rıldım. Anam babam beni evlen 
dirmek i~tiyor, dedim. Yazdı -
ğım acıklı ayrxlış mektubuna 
dolgunca para da koydum. On -
dan sonra da semti değiştirdim. 

Macit te dedi ki : 
- :Oen uzun bir mektup yaz

dım. Halfi hatırımdadır, şöyle 
başlıyordu: "Beni affet. Ben 
zaten üzüntüden bitkin bir hal -
deyim, fakat ne yapayım ki, se
ni de üzmeğe mecbur kalaca -
ğım .. ,, Arkasından da perişan 
o!muş bir kalbin elemlerini say
dım. Mektup sekiz, on sayfa ka
dar bir şey tuttu. 

Lutfi ilave etti: 
- Ben gfıya Bursaya gittim, 

orada bir ahbabımın vasıtasile 
buradan yazdığım bir iki mektu 
bu Bursadan postaya verdirdim, 
sonra arkasını kestim. 

Selim de anlattı: 
- Ben açıkçasım söyleilim. 

Başkasını seviyorum. Ne yapa
lım, hayat böyle •. dedim. 

Naci de dedi ki: 
- Ben bilakis bir şey söyle -

medim. ı ·atta ikimiz için istik -
bal proje eri yaptım. Güzelce 
traş olduktan sonra podrasınm 
altına bir kaat bıraktım. Kaatta 
da kararımın kati olduğunu ve 
artık piribirimizi göremiyeceği
mizi anl: ttım. 

Irf an 1 ~cdet daha ötekiler -
den genç, olduğu için bu kadar 
müraiyanc ve hileli ayrılışlara i
çinden ra~ı olmadı. Y almz kız
ların bu ayrılışları nasıl karşıla
dıklarına merak etmişti. Onu 
öğrenmek istedi. 

Bunlardan Makbule Mahmu
cun ayrılıp gitmesine omuz silk 
mki-; - .. ı~ M"Aridin A'.t.dj~: ...... 

ok aglamıştı ama, oır gun Kar -
şısma Kadri isminde başka bir 
genç çıkınca meseleyi hallet -
mişti. Adviye Lfıtfinin Bursada 
gösterdiği adrese yirmi, otuz 
mektup yazmış ve bu mektup -
lan arkadaşı kendisine gönder -
mişti. Sonra Adviye de birdenbi 
re mektupların arkasını kesmiş
ti. Hülasa Cemile Selimden baş
ka türlü, Şadan, Naciden başka 
türlü ayrılmıştı. 

Meliha, aylardır beraber otur 
duğu İrfan Necdeti o gece biraz 
düşünceli gördü ve sebebini sor 
du. Irfan, arkadaşlarının kullan 
dığı usullerin hiç birini beğen -
med:ği gibi, öteki kızların bu 
ayrılışları karşılayış tarzlarını 
da Melihaya yaraştıramamıştı. 

lcini cekti. Birdenbire dedi ki: 
- - Meliha, biz artık biribiri -

mizden ayrılsak .. 
Genç kız hayretle delikanlıya 

baktı, 1 rfan da sualini bir daha 
tekrarladı. 

Ertesi gün formülü değiştir -
di: 

aldı: 
- Benim adım Mart, dedi, 

Felix Marl.. Adımı her halde i
şitmişsinizdir. Siz Beard • 
more'un oğlu değil misiniz? 

- Evet ama, siz buralarda 
ne arıyorsunuz? 

- Efen elim. bana istasyondan 
çıkınca tarladan geçilirse, yol 
daha kısalır, dediler. Halbukı 
hiç te öyle değil. Ben buraya 
babanızla görüşmeğe geldim. 

- Bu ağacın yanından geçti
niz mi? 

- Ne münasebet? Ben size 
tarladan geldiğimi söylüyorum. 

Froyant bu sırada arkadan 
geldi ve yeni geleni tanıdı: 

- Vay Marl sen misin? de · 
di, gelirken bu ağacın yanından 
birisinin geçtiğini gördün mü? 

Marl menfi bir tarzda kafac;ı
m salladı. Ne ağaçtan. ne ağa . 
cm sırrından bir şey anlamadı -
ğı anlasıhyordu. 

- Ben o tarafta büyük bir a· 
ğac olduğunun farkında bile de 
ğilim. Ne var. ne oldu? 

Frovant kısaca ke~ti 
- Hiç.. Ehemmiyetsiz bir 

- Sen eğer beni sevmezsen .. 
- Çok mahzun olursun değ:ıl 

mi Irfan? 
lrfan o kadar budala olmadı -

ğı için hani pek te mahzun olma 
yacağım anlatır mübhem bir dil 
kullandı, Meliha anlamamazlık
tan geldi. 

Bunu takip eden <l' ğer gün -
]erde lrfamn Bursaya gitmeğe 
mecbur oluşunu, yahut ana ve 
babasının kendisini evlendir -
mek istemesi gibi hül5.sa diğer 
arkadaşlarının kullandıkları bü -
tün usullere de müracaat etti. 
Meliha hiç oralı olmayordu. Ev
lenmek meselesinde alacağı kiz 
kendisi imiş gibi davranıyor, 
Bursa seyahatini duyunca: "oh, 
ne fü5., ben de hiç Bursaya git -
memiştim, güze] bir gezme yap
mış oluruz,, gibi mukabelelerde 
bulunuyordu. 

Bir gün İrfan bu işi kökünden 
haJletmek istedi, hic izahat ver
meğe lüzum gönne'°den valizini 
hazırlamağa koyuldu. Fakat Me 
liha: 

- Nereye gidiyorsun? Tarzın 
da bir sual bile sormadı. 

Bu da neticesiz kalınca, İrfan 
bir gün Meliha yokken, kendisi
ne bir mektup yazmağa oturdu: 
"Beni affet Meliha.. Şimdiye 
kadar çektiğim üzüntüden bit
kin haldeyim, ne yapayım ki, 
ve saire .. ,, 

Daha ilerisini yazamadı. Bir
denbire Meliha içeriye girdi. Bu 
ilk satırkrı okuyunca: 

- Ah cicim, dedi, neye o ka
dar üzülüyorsun? Mantom var 
zaten ... Öteki mantoyu haftaya 
ısmarlarız. olmaz mı? 

Gene nafile .. irfan bu sefer 
Melihaya boyuna sitem etmeğe 
başladı. Çok yediğinden, çok ko
ket olduğundan, çok kendini be 
ğendiğinden, intizamsızlığm -
dan vesaire vesaireden dem vur
du. Meliha bütün bunların her 
birine birer cevap buluyordu. 
Mesela lrfanın saçlarını okşaya-
rak: ~ b 

- Muhakkak sen mıdeni oz-
dun, diyordu, ben sana bugün 
hafif bir şeyler yapayım. Sen de 
hiç sıhhatine dikkat etmezsin 
Irf an.. Tarzında mukabeleler .. 

Fakat bütün bu ayrılmak te
şebbüslerinin her biri Meliha -
mn kendisini ne kadar sevdiği
ni ayn ayrı cephelerden isbat e
den deliUerdi. En nihayet 1<ıza 
da alışmıştı. Hani kendisi de o 
kadar bıkmış değildi. Bir gün 
fikrinden caydı, eskisi gibi Meli 
ha ile yaşamağa karar verdi. 

:{. * * 
Irfan üç gün sonra bermutat 

eve geldiği zaman, apartımam 
bomboş buldu. Meliha ortalarda 
yoktu. Yalnız masanın üzerinde 
ve kendi adına yazılmış bir mek
tup buldu, hemen açtı, şu sade 
satırları okudu: 

"irfan, sana bir şey söyleye • 
yim mi? Ben artık senden bık • 
trrn, ayrılıyorum, beni arama .. 
Koca Istanbulda o kadar çok 
Melihalar var ki .. ,, 

SEM 

mesele .. 
U çü de köşke vardılar. J ack 

yeni gelen yorgun misafirin çan 
tasını eline almıştı. Bu adam 
delikanlıda hiç te iyi bir tesir 
bırakmamıştı. Sert bir sesle ko
nuşuyordu. Pek ahbapça davra· 
nıyordu. Babasının bu herifle 
nasıl bir işi olabileceğıııi kesti
remiyordu. 
Köşkün kapısını gececekleri 

sırada, Marl zahiri bir seheb 
yokken bir sayha konardı ve 
birden kendini bir adTm g-erive 
attı Bir ~erden korlrttıf!u brl
livdi Sarısan krsi'miMi Vü
cuciii bastan a~a~1 f trivordu. 

Froyant asabiyetle f.ordu: 
- Ne oluyorsun yahu? 
Ağactaki kızıl cenheri gördiik 

ten sonra onun da duvrluctu he
yecan hal§ gecmi~ değildi c;o -
ğuk kanhhğını güç muhafaza 
edi,ıordu. 

Mart kekeledi: 
- Hic, hic ... Ben ... Hen ... 
- Yoksa ictiniz mi? 
lack rni!'::ıfirlerini iceri?r al -

dıktan sonra Yale'ı aramağa 
L Arkası var J 
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'a eni başlıyanlar için:4 

30: Kesmek - (Yerine gö -
r \:!) 1: Kağıt verilmeden evvel 
h: ..... :}ıtların ikiye ayrılması. 2: 
Lır kağıdı kozla almak. 

31 : Kağıt - (Yerine göre) 
1 : Elli ikilik kağıt destesi. 
2 : Her oyuncunun elindeki ka -
l:rt!ar (Buna El de denir). 

3 2 : El tutmak - Oyuna baş
landıktan sonra bir Löve almak 
ve ondan sonraki Löveye başla
mak hakkı. 

33: Tablo - Bir Löve dört 
kağıttan her birinin oynanış sı
rası. 

34: Görülmüş kağıt - Dek· 
larasyon zamanından başlıya -
rak oyunun nihayetine kadar bu 
tabir, §U manalara delalet eder: 

a: Hiç kimse ne olduğunu 
söylemese bile, masanın üstüne 
açık düşen kağıt. 

b: Masadan başka bir yere 
düşürülen ve bunu düşürenin 
arkadaşı tarafından ne olduğu 
söylenebilen kağıt. (Fakat bu 
kağıt bir hasım tarafından gö -
rülmüşse, görülmüş sayılmaz) 

c: Bir oyuncunun elinde, ar -
kadaşı tarafından görülebilecek 
§ekilde tuttuğu kağıt (Bu kağıt 
bir hasnn tarafından görülürse, 
görülmüş sayılmaz) 

d: Het hangi bir oyuncunun 
kendisinde olduğunu söylediği 
kağıt. 

c: Her hangi bir oyuncunun 
oynamak niyetinde olduğu ka -
ğıtla birlikte açık olarak masa
nın üstüne attığı kağıt. 

f: Bir oyuncu on ikinci Löve
ye kağıt vermeden son kağıdı 
arkadaşı tarafından görüldüğü 
takdirde son iki kağıdı. 

g: Şekil ve şeraitine göre yu
l:arıdaki tariflere uygun düşen 
her kağıt (Bunlar ileride ve bey 
nc:milel briç nizamnamesi kai-......... ... ....... __ ____ ., .. _ :o ... ___ ·· - t ... ) 

3 s: Açık kağıt - "Görül -
müş,, sayılan bir kağıdın hatalı 
oyucu önünde açık bırakılmak 
mecburiyeti. 

36: İstemek - Bir oyuncu -
nun ha~mına istediği kağıt ve 
istediği rengi oynatabilmesi 
hakkı. 

3 7 : Açık kağıdı oynamak -
Onünde "açık kağıt,, bulunan 
hatalı bir oyuncudan o kağıdı 
oynamasını istemek. 

38: Rönons - Elinde oyna -
nan renkten kağıt varken, baş
ka renkten kağıt vermek. 

39: Onör - Kozda As, Rua, 
Dam, Vale ve onlu. Sanzatuda 
dört As. 

40: Şikan - :Cir elde hiç koz 
bulunmaması. 

41: Şlem - (Gran Şlem) bir 
tarafın on üç Löve yapması. 
(Pöti Şlem) bir tarafın on iki 
Löve yapması. 

42: Vülnerabl - (Yalnız 
Kontrakt briçte) bir Manş yap
mış tarafın taahhüdünü yerine 
getiremediği zaman daha fazla 
ceza vermeğe ~maruz bulunma
sı. 

43 : Röber - Oyunun, baş -
langıcından bir taraf iki manş 
yapıncaya kadar bütün safhala
n. 

Burada verilmiycn t~birlcr, 
i'eride sırası geldil·~e izah cdi • 
le-ektir. 

r.;ıenl"'!r iç·n 

\' v 7 ~ 3 2 
• 7 4 3 
.:. A 1 O 1 
0 A 8 

\' 8 f, N • ıo 

+ARBS O 
•!· 9 6 4 ı 

• v ıo • 
E .:. R 8 3 

(. u 9 2 ~ 

y A R O 9 6 
• o 6 2 
~ov 5 
• R O 

Q 10 1 6 5 4 3 

!{ağıdı S vermiştir. 
S dört kör taahhüt etmiştir. 
O oyuna karo Ruasile başlar. 
S, eğer karo damını yapamaz-
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Futbolda dev adlmlariyle llerllyen Fransızların, Belçika Milli takımiyle yaptıkları maçtan heyecanlı bir sahne 

FUTBOLUN iLERLEMESi iÇiN HER ŞEYDEN ÖNCE NE YAPMAK LAZIM? 
Son senelerde, Avrupa mil -

Jetleri arasında, futbolda çok i
lerleyen iki millet vardır: ltai -
ya ve Fransa. 

İtalyanlar, bu ilerlemeyi şöy
le temin ettiler: Soylannda bir 
parçacık İtalyan kanı bulunan 
cenup Amerikası memleketle • 
rindeki en iyi futbolcuları, İtal
yan sayarak, memleketlerine 
çektiler. Sıkı bir disiplin ve bol 
para ile bu futbolcuları, adeta 
memuriyete tayin eder gibi, !tal 
yanın birinci sınıf kulüplerine 
dağıttılar. 

Bu futbol artistleri, bir taraf
tan kulüp takımlarını, araların
da maç yaptıkları zaman, umu
mi bir alaka uyandıracak dere -
cede kuvvetlendirdikten başka, 
diğer taraf tan da, o kulüplere 
mensup İtalyan gençlerine göz 
önünde bulunan birer futbol 
muallimi vazifesi gördüler. Öy
le ki, bir kaç sene sonra, bütün 
bu artistler İtalyan kulüplerin -
den çekilseler, yerlerini doldu -
racak I tal yan gençleri yetişmiş 
bulunacaktır. 

Fransa ya gelince; bir kaç se
nP "'lY.eli.n~ kadar. eizli nrofe~ -
yoneııik ı~ınde bocalayan Fran -
sızlar, amatörleri kendi yolla -
nnda yürümeğe bırakarak açık 
profesyonelliği ilan ettiler. 

Fakat yalnız bununla da kal
madılar. Her kulüp, takımına, 
üçü geçmemek üzere, orta Av -
rupa'mn, Ingilterc'nin, İspanya
nın ve diğer memleketlerin iyi 
oyuncularını aldı • 

Şimdi Fransada vaziyet öyle
dir ki, amatör bellidir, prof esyo
nel bellidir. Ne amatör eskisi 
gibi gizli taleplerde bulunabili
yor, ve ne de kulüpler profesyo
nellere karşı lüzumundan fazla 
fedakarlık etmek karşısında ka
lıyor. Fransanm profesyonel ta
kımlarında oynayan İngiliz, Ma 
car, lspanyol, Avusturyalı vesa
ir futbolcular d:ı, tıpkı 1 tal yada 

sa taahhüdünün ancak trcfl em
pasile muvaffak olacağını görür. 
Binaenaleyh karo damını yap -
mağa çalışmakta büyü~ menfa
ati vardır. Şu halde, eger karo 
Ruasının üstüne elindeki karo 
ikilisini verirse, O ayni renge 
devam etmiyecektir. Eğer, bila
kis\ karo altılısını verirse, ilk 

t • • • • •• 
Lövcde karo ikılısını germeyen 
O'nun karo dokuzlusunu ver -
miş ol;n arkadaşını? e~i~~e. yal
nız karo dokuzlusu ıle ıkılısı bu-
lunduğunu zannetme~i ~.ul.~te .: 
meldir. bu zannı üzerıne uçuncu 
karoyu' arkadaşına kestirmek ı
çin ekseriya karo asını oynar. O 
zam:m S e · inde!d karo d~mını 
yarnı.r. 

Prens:p: Taahhüdü yapmış 

0 1 .... 1 zat· oyuna bir ı~ua ile baş-
·'""'' t • 

'::ındı.) z:.m:ın, elinde o rcngın 
D. mı i::i yanlı::;ı i::;e ve Mor'da 
0 r ..... rrin en a§af!! üç k5.ğıdı b~~u
nuyorca, o rengın en ufak kagı
<lım vermemelidir. Şu şartla ki: 
O rcn,.,..in elindel::i en ufak kftğı-

b • 
dı, rnğ tarafmdakı hasmının 
verdiği kaı;ıttan daha ufak ol -
sun.) 

Bu suretle ekseriya, sol taraf
taki hasmına arkadaşının bir 
davette bulunduğunu zannetti -
rir, onun ayni renge devam et -
mesini temin eyler ve o zaman 
elindeki Damı yaı.mış olur. 

olduğu gibi, hem bir taraf tan 
kulüp takımlarını umumi alaka
yı çekecek kadar kuvvetli bir ha
le getiriyorlar, hem de Fransız 
gençlerine gözönünde birer fut
bol hocalığı yapıyorlar. Bir kaç 
sene geçtikten sonra, bunların 
yerını, yeni yetişen Fransız 
gençleri dolduracaktır. 

Demiyoruz ki bizde de futbo
lü Italya ve Fransa'da olduğu 
gibi dev adımlarile ilerletmek 
için umumi bir profesyonellik i
tan edelim, takımlarımıza ecne
biler dolduralım. Zaten hiç bir 
memlekette umumi bir profes -
yonellik yoktur. Hatta en tanın 
mış Avrupa kulüplerinden bir 
çoğunun yalnız birinci takımları 

profesyonel, diğer takımları a -
matördür. ~şte Çek'lerin meş
hur Slavya'sı Sparta'sı, Fran -
sızların Rasing kulübü ve sai -
re ... 

Yalnız körükörüne "olmaz!,, 
davasını kaldıralım. Biz bir dü
ziye "olmaz, olmaz!,, diye haki
katen futbolümüz olmaza ve çık 
maza giriyor. 

Bu körükörüne olmaza bir mi
sal gösterelim: Bir Bekir (meş
hur futbolcu Bekir) Almanyada 
mensup bulunduğu kulübün lik 
maçlarına iştirak ediyor, bir 
Veysi (maruf gülle ve disk atıcı
sı Veysi) Fransada bulunduğu 
zaman atletizm müsabakalarına 
giriyor, bir lrfan (lngiltercde 

tahsilde bir Türk gencidir) tn
gilterede kolejler arasındaki 
resmi şampiyonaya iştirak edi -
yor da, niçin işi veya ticareti ı
c"' bı senelerdenberi Türkiyede 
Y~ eşmiş bir ecnebi, mensubi -
yet e iftihar duyduğu her han
gi b r Türk kulübünün resmi lik 
maçlarına iştirfıktcn menedili -
yor? .. Beynelmilel futbol f ede
rasyonu, hiç bir memlekette ec
nebilerin mensup oldukları ku -
lüplerin takımlarında lik ve 
şampiyona maçlarına İ;ltirakle -
rini menetmemiş bulunurken, 
nasıl oluyor da beynelmilel fe
derasyona tabi bulunan futbol 
fcdera'"yonttmuz ve heyetleri 
böyle bir memnuiyeti ortaya 

koymuş bulunuyorlnr? ... 
Gelişigüzel aldığımız bu mi

sal, her hangi bir takımımız ıa 
oynatılamıyan her hangi bir ec
nebiyi müdafaa maksadi!e de -
ğildir. Sırf bir çok spor işleri -
mizde, sebepsiz, hikm ... tsiz b r 
"olmaz!,, zihniyetini göstermek 
icindir. 
- Sporumuzu, bilhassa futbolu

muzu ilerletmek istiyorsak, -
vakıa alınacak bir çok tedbirler 
vardır - fakat her şeyden evvel 
spor idarecilerimizin olur olmaz 
zamanlarda ve işlerde suratımı
za haykıran bitmez tükenmez 
"olmaz !,, larmı, hiç olmazsa, a
zaltalım. 

S. Ci. Savcı 

Yakında lstanbula Gelec k Yu an Ta <ımının Son Maçı 

1stanbula gelerek Fenerbah -
çe ve Güneş takımlarile 3 ve 5 
Mayısta nıaçlar yapacak olan 
Ölimpiyakos takımı bugün A. 
E. K. (Atletik Enois Konstanti 
nopoli) ile Yunanistan şampi -
yonluk maçlarının birinci devre
::ııuı 1.1ı~h1,; -ı '1ncı.'i'n' yapt.ı. Pek ya 
kında bizim takımlarımızla çar
pışac:ı!t olan bu takımın maçını 
seyre gittim. Takm, Istanbula 
gelecek kadrosundan iki oyun -
cu eksik olduğu halde sahaya 
şöyle dizildi: 

Teodiris - Kurantis, Hrisa
fopulos - Yoletis, Kosyanos, 
Alifrangis - Griyarotos, De
puntis, Remundos, Simeonidis, 
L. Andrianopulos. 

Ölimpiyakosun bu takımın -
da Vazos ile Rangos is~mli iki 
oyuncusu yoktu. Istanbula ge -
lecck takımda bulunacak olan 
bu oyuncular bundan bir haf ta 
evvel Etnikos takımı ile yaptık
ları bir maçta kavga çıkardık -
ları için bir ay boykot cezasına 
çarpılmtşlardt. lyi bir oyuncu o
lrın Vazos'un yerine takıma De
penti sisimli bir genç oyuncu a
lınmıştı . Bu oyuncu Vazos'un 
eksikliğini hissettirmedi ve iki 
gol yapmak suretile birçok ta 
takdirler kazandı. 

Ölimpiyakosun karşılaştığı 
takım, İstanbullu Rumlardan 
mürekkeb bir takımdı. Bu itibar 
la oldukça heyecanlı oldu. Çün
kü burada İstanbullu Rumlarla 
ellenler arasında mesela Fran -
sızlarla, Bretonlar'ın arasında -
kine benzer bir rekabet vardır. 
Hem bu maç, Ölimpiyakos ta -
raftarlarmca lstanbulda yapıla
cak maçlara bir ölçü sayılıyor -
du. 

Maç toprak sahada oynanı -
yordu. Olimpiyakos, daha oyu· 
na bac::lar barlamaz hakimiyeti 
ele aldı ve ilk devrede üç gol 
yaptı. A. E. K. tak,ımı, sağ iç-

, leri müstesna olmak üzere tcred 
dütlü ornuyordu. Fakat doğru
sunu söylemek 15.zımgelirse, bu
gün hiç te talileri yoktu. Çün -
kü tutulmaz üç şiltleri, Ölimpi· 
yakos kalesinin direğinin içine 
çarptı ve gol çıkaramadılar. 

İkinci devrede, Ölimpiyakos 
biraz gevşe ~i ve devre sonlarına 
doğru oir gol daha yaptı, maç 
4 - o bitti. 

Ölimpiyakos taraf tarlan ga -
libiyetlerini çılgınca alkışlar -
ken, A. E. K. taraf tarı bi: :si, tri
bünden: 

ATlrtA HUSU Si MUHABiRIMIZirt MEKTUBU 

- lstanbulda görürsünüz! 
Diye bağırdı. 
Bugünün sürprizl:::rinden bi

risi de İzmirli Rumların klübü 
olan Apollon'un Atinanm en 
kuvvetli takımı olara!~ tanıdı -
ğımız Panatinaikos'u 5 - O yen-

mesi ve mühim bir mevkie geç
mesidir. 

Önümüzdeki hafta İstanbul -
da ÖlimpiyC'kos marlar yapar -
ken, burada Balkan oyunlarının 
da Katlon şampiyonluğu yapı -
lacak. Bizimle Arnavutluğun 

Al1KARADA SPOR 

ıl .. ncı takımlar şampıyonu Ankaragücü ikinci takımı 

Bu sene Ankara iki yeni kulüp 
kazandı: Güvenç Spor ve Demır 
Spor. 

Altmordu futboldan başka is -
krim ve atletizmde de iyi dere -
celer almağa başlamıştır. 
Adliye Bakanı Şükrü Saracoğ • 
lu ekser maçlarda bulunur. An
kara gücünün hami başkanı Ge
neral Eyüp te takımının hiç bir 
maçını kaçırmaz. 

Istanbulda Fenerbahçe ne kadar 
t"tuluvorsa Ankarada da An -

kara gücü o kadar tutuluyor. E-
sasen takımda Natık Semih ' , 
Mu~affer, Alaettin gibi eski Fe-
ncrlıler var. Antrenörleri bile 
Fenerbahçenin eski antrenörü .. 
Ankara sporunda, bisiklet birin
c~li~i. Güvenç Sporda, güreş bı
rıncılıkleri Muhafız gücü ile D:
mir Spor'dadır. Atletizm birin
ciliklerini Gençler Birliği, An -
kara gücü, Altınordu paylası -
yor. Iskrimde de AltınordÜ ile 
Gençler Birliği rakip vaziyetin
dedir. 

Afyonda futbol takım\arı arasında, iyi bir şekiıde 
çalışan Afyon lisesi futbol takımı gençleri takdire 
de~er bir varlık göstermektedirler. Bu gençlerin 
takım halinde alınmış resimlerini dercediyoruz 

girmediği bu müsabayı Bulg;:ı -
ristanın kazanacağı söyleniyor. 
Yunanistan ikinciliği kazanabi
lirse memnun olacaktır. Müsa -
b-k:ıyı Bulgar Toncef'in kazan
ması muhakkak gibidir. 

F.kret Adil 

jcuMA MAÇLARI 1 

1stanbu1 Futbol Heyeti Baş
kanlığından: 

26 - 4 - ı 935 cuma günü ya
pılacak resmi müsabakalar: 

Taksim alanında: Alan göz -
cüsü Kemal Uçer. İstanbul 
Spor - Galatasaray. Saat 16.30 
Hakem Halit Galip. Yan ha -
kemleri: Samim Tala , Ekrem 
Ersoy. 

Bu maç bir buçuk saatte b:t
mezse yarım saat alelı1slıl tem
dit olunacaktır. 

Beşiktaş alanında: Alan göz
cfü;ü Nuri Bcsut. Halic - Doğan 
Spor. Saat l 3. Hakem Suphi. 
Fener Yılmaz · Ortaköy, 14 4S. 
Hakem Nuri Bosut. KaraP-i.lm
rük - Sümer spor. 1 G,30. Ha -
kem Şazi Tczran. 

~-

İstanbul mıntakası futbol heyeti 
ba~kanlığındnn : 

1 - Müttefik klublann genç ve 
istidatlı sporculannı yetiı:;tinnek ga
yesile mıntakamızda bul man antre
nörüm idaresi altırtda heyetimizce 
bir futbol kursu açılmıştır. 

2 - İkinci küme klublanndan se
çilen idmancılarla iki haftad ~nb.ri 
çalışma .programı:-ıa başlanm ştır. 

- ŞL-ndiye kadar bu kursa çağnl 
nuş olanlardan maada aşığıda ishı· 
leri yazılı olan idmancı:ar da kadro
ya iljve edilmişlerdir. Bu id,,~ncılar 
29.4.935 pazart at 17 de Be ;k 
taş Şeref alanı futbol malzem-le· 
rile birlikde haz r bulunac .. klardır 

4 - Bir nci kü'Tle klubl rı da bu 
kursa göndercce':kri id .... a 'Cılrrın i
simlerini 29-4-935 k a-ına k, d:ır 1.: 
yetimize bildirec,.kl<'rcı:r. 

29 nisanda ça~rılan "d n ne 1 r 
şunlardır : 

ı - Anırloh•h raı l:'ı ' r 

Z ~i. riuht:ır. Sab h tt •• 
Ce15.l. Hayri. 

2 - Do ~an• .. ,or l:lıı •ı ' 
mil Mehm"d, C' ' a ' r • ii 
Şü1:rii, Yusuf. N .. ,....,i 

3 - Fenerv 1-az '·'ı: ~ 
Ahmed Cevad, Ce , 1. R ı . · · 
der, İsmail. Atıf Mıı~nHcr, l~t 

" : ,_ 

4 - K;:ır· oiimri"· k'ı ı.. 
L~tfi, M Ali. S'."liın. Sür yvn 

5 - Haliç ldm'iln ıu·ch ne n • 
Sudi, Enver. Abdullc•dir, li l z::ı , 
Hulusi v ... !\arı;achl· 

6 - Sümerspor klubunawn. ~· h· 
mi, Talat, Kimil, Cem .. 1. 
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İsviçrede, L-1 şe'u-in,•e., ka
çırılan gazeteci Jacob muamma
sı elan halledilemedi. Bir taraf
t~, rc~mi tahkikat, diğer taraf
tan diplomatik teşebbüsler de
vam ederken, bu düğümü çöz -
mcğe uğra~an gazeteler de 
Sainte - V cl.me atlında gizli bir 
tc~ckkülden bahsettiler. Alman 
hjkfımetinın resmi tekziplerine 
r~:mcn b:.ı gazetelerin iddiası, 
g::ı.zcteci Jacob'un bu gizli te -
§C!::ki.il tarafından kaçırılmış ol
ma~ıdır. Söylendiğine göre Ja -
c b Almanyn'nm tcslihatı ve 
t .~::nik hazırlıkları etrafında bir 
ı~1yli ma.umat sahibi imiş. 
14 OI'JCU ASIRDANBERI.. 
Almanya'nın re!:mi devlet a

cı m'nrı bu tcrcl•kü ün c;o!~tan 
d ..,ıtı'mıs olducunu, mensup -
l::rının da umumi hizmetlerden, 
Latta m m 1ckctten uzaklaştırıl
( _,mı söyelmcktedirler. Jacob 
r ·ofes~r Gumbcl ile beraber 
1929 da bu gizli teşekkülün ic -
r atı etrafında bir de kitap neş
rctmıştı. Şimdi nerede olduğu 
belli o!ırnyan bu adamın kita -
bmdan Sainte - Vehme hakkın
da şu malumatı çıkarıyoruz: 

''Tarihe bakarsak, bu teşek -
l:ül Almanya'da orta kurunda 
vücuda gelmiş giili bir mahke
me idi. Vazifesi de nizami mah
kemerlerden kurtu1anlann ense 
s:ne yapışmaktı. O tarihte Al 
manyada tevhit edilmiş bir adli 
ye sistemi yoktu. Mahkemeler 
m:ıhtelif hükumetlere göre ten
sik edilmişti. Halbuki buna mu
kabil ondördüncü ve onbeşinci a 
sTrlarda V chme muhakemeleri a 
dmda gizli mahkemeler vardı, 
ki bütün Alman tebaasını mu -
hakeme etmek salfıhiyetini ha -
izdi ve kararları gizli tutulurdu. 

Asırlar geı:tikçe, Almanya'rla 
pek mcbzfıl olan, kuvvet ve sert 
muamele taraf tarı olan gizli ce
miyetler bu ismi almışlar ve 
harpten sonra da faaliyetlerine 
devL:.m etmişlerdir. 

Hiç şüphesiz eskisinden da -
ha şiddetle hareket eden yeni 
Sointe - Vehme'in şimdiye ka -
dar ölüme mahkum ettiği in -
s::mlarm miktarını öğrenmek 
kimseye müyesser olmıyacak -
ur. Sainte - Vehme casusları, 
memlekete içeride dırarıda ma
z::ırrntı dclmnabilece~i anlaşı -
l""n kimse'eri takip ederdi. Al -
m"nya'da böyle bir çok gizli te
r ... ;:!;;üllcr vardı ki, bunlar sonra
d ~n Kara Rcichswehr adı ven -
Ln teşekküle kalbedilmişlerdir. 
Eu tc~ckkülün kumandası üçün
cü fırka erkanı harbiye reisi 
k ymakam von Bock 'un elinde 
idi. Kendisine yardım eden di -
f;er bazı zabitler de vardı. Fa -
hat yeni teşekkülü idare eden -
ler bilhassa binbaşı Buchrucker 
ile mülazım Paul Schulz idiler. 
Daireleri de üçüncü fırka bina -
sının içinde bulunuyordu. 
KURBANLARIN YEKUNU 

KABARIKTIR 
Tabii büyük şefler şahsan bu 

iZ, DUYDUKLARIM Z 

GAZETECi JAKOB'U 
KAÇIRAN GiZLi TEŞKiLAT 

işlere karışmıyorlardı. Asıl i~ -
leri organize eden ve yürüten 
Schulz idi. Bu mülazımın emri 
altında çavuşlar bulunuyordu. 
Fırka Schulz'a emir verir, o da 
aldığı emri tatbik için icap eden 
tertibatı alırdı. Çavu ... ı~ .. kendi
sine o kadar sadık insanlardan 
seçilmişti ki, mülazımın bir işa
reti onlar için kat'i bir emir sa
yılırdı. 

Sainte - Vehme'in kurb::ınlan 
arasında bir çok politika adam
ları bulunduğu gibi, hatta biı..ız 
faz: ıezelik ettiği için Bav -
yera'da öldüriilen Maire Sand -
mayr gibi kadınlar da vardı. U
sulleri, idama mahl:fım edilen a
damı bir tarafa cekmek ve ta -
banca ile öldürdUkten sonra, is
tintakta öldürülenin kaçmak is
tediğini veyahut kendisine hü -
cum ve taarruz ettiğini söyliye
rek, işin içinden myrılmal:tan i
baretti. 

CEZASIZ KALr.IIŞ 
SUÇLAR 

G:ne Jacob ile G· mbcl'in vcr
<lil.leri malfımata göre, 3 76 si -
yasi suçtan 354 ü safr, 22 si sol 
cenaha mensup olanlara aitti. 
( 1911 ile 1922 yılları arasında) 
Sağa mensuplardan b:r tek suç 
cezalandırılmıştır: ~athenau'un 
öldürülmesi ... Sola mem;uplar -

dan da 17 si infaz edilmiş, 5 i ta 
kipten kurtulmağa muvaffak ol 
muşlardır. 

Sonralan gazeteci Jacob'un 
faaliyeti sayesinde bir çok idam 
larm failleri mahkemelere sev -
kedilmişlerdir. O zaman mah -
kemelerin verdikleri karar şid
detli idi. Schulz ve adamların -
dan bir karı idama mahkum e -
dilmişlerdf Gene Jacob'un söy
lediğine göre, mahkemrlerin i-
dam cezaları Reisicuml tara-
fından müebbet küre!:. 'wiJ 
edilmis ve mahkumlar da ·~e-
dildikl~ri hapishanelerden, -:;-
babı sıhhiyeden dolayı,, d :t 
çıkmak fırsatım bulabilmişL 
dir . 

Sainte - Vehme azası bazan 
kendi aralarında da biribirleri
ne saldırmışlardır. İçlerinden 
çoğu bir türlü c:ydınlatılamıyan 
esrarenı;iz şerait içinde öldürül
müşlerdir. Başlıca katil Schulz 
ile Fahlbus(\h'un bizzat kendi 
şefi tarafından öldürüldi.:ğü 
zannedilmc 1·teclir. 

Sainte - Vehme'in başh,.- ı -
damlarından biri de Bresk..ı be
lediye reisi Erns Heines idi. Bu 
arlam da 30 haziran l 934 te bır 
1 ıç arkad~şih: tevkif edilerek 
kurşuna dizildi. 

Fakat Sainte - Vehme o!lunla 
beraber ölmüş değildir, yaşıyor. 

Avusturyada yakalanan bir gizli Nazi teşkilatı 

leurtLARI OKUMUŞM IYDINIZ?I 

25 ikinci kanun 1931 de inşa
sına başlanılan ve 29 birinci teş
rin 1932 de denize indirilen 
Fransızlarm"Normandiya,, adın 

daki dünyanın en büyük Trans
atlantiği ilk defa yola çıkmak 
üzeredir. Bu hadise insana bu -
harlı vapurla Okyanusu ilk ge -
çen vapuru hatırlatıyor. 

Bu ilk geçen üç yüz elli ton -
luk Amerikan vapurunun adı Sa 
vannahdır. Normandiya vapuru 
ise yetmiş dokuz bin tondur. 24 
mayıs 18 l 9 da N evyorktan ha
reket eden bu küçük vapur yir
mi dokuz günde Liverpola gele
bilmişti. Hatta az kalsın gele -
miyordu. 1 7 haziranda İrlanda 
sahillerinde Kate adındaki İn -
giliz harp gemisi, Savannahı Ü -

zaktan kalın bir duman tabaka
sı içinde görünce, geminin yan
makta olduğunu zannederek, a
teşin etrafa siraryet tehlikesini 

önüne geçmek için, topla batır
mağa kalkmıştı. Bereket versin 

mermiler Savannah'ya isabet et 
medi ve gemi buharlarmı savu" 
rarak İngiliz bahriyelilerinin şaş 
km gözleri önüne kadar gelebil
di. İngiliz bahriyelileri o vakte 
kadar böyle şeytani bir manzara 

görmemişlerdi. 

Londradan Amerikaya ilk ge
çen buharlı vapurlarda Sirius 
Great - Westem adındaki ge -
milerdir. 28 mart l 838 de yola 
Çıkıp 21 nisanda Amerikaya var 
mışlardı. Her iki vapur da ayni 
günde Nevyorka gelmişlerdi. 

O günden bugüne kadar ne 
büyük fark var. Bugün yolcu -
lar Normandiya gibi yüzer şehir 
denecek büyük vapurlarda her 
türlü konfor içinde Okyanusu 
altı günde geçiyorlar. 

16 Günde Zayıflamak 
1 ç in Ne 1 er Yemeli? 

DÖRDÜNCÜ OÜN 
Oğle yemeği 

100 .nercimek tereyağlı 400 
Hindibağ salata 150 
2 elma tatlısı 120 

Akfam yemeği 

2 yumurta ile omlet 150 
200 gram salata 150 
Bir muz 100 

Kalöri yekunu 1070 

Mahzn -Y nlnız, ancak 
Mahzen - Kav 
Mnhzuf - Çıkarılmı9, kııldınlmıt 
Mahzur - Çekinecek, ıakınca -
(Fr.) İnconvenient 

Örnek: Bunda ne mahzur görü
yorsunuz? - Bunda çekinecek ne 
görüyorsunuz? - Bunda ne sa
kınca görüyorsunuz? 

Mahzuz olmak - Hazlanmak 
Örnek: Pek mahzuz oldu - Pek 
hazlandı. 

Maide - Sofra 
Mnil - Ei;:k 

Örnek: Bu direk maildir - Bu di
ı'ck eğikdir. 

Ma'li inhidam (Müşrifi harab) -
Yrlulım:.k üzere, yıkkın 
Maişet - Geçim - (Fr.) Subsistane 

Örnek: Maişeti guçlüğe uğrı\'mş
tı - Geçimi güçlüğe uğram.şt •• 

Medan mııİ§ct - Geçinecek 
Maiyet - Süder - (Fr.) Suit~ 
Ma:yetinde - Yanında 
Mıt!ı:a:bl - Önce, öncesi 

Örnek: İşin makablini bilmiyordu. 
-İşin önceı5ni bilm yordu. 

Mı-knle - llclkc - (Fr.) Article 
Mn'cı:nmı memuriyet - Orun 
M,.ha:-rı hi:kumet, mnk'lrrı idare, pa
yitl\ht - B:ışşehir - (fr.) Cnpita!e 
M·~t r, mcrltcz - Ila•kent 
f\ -~, rı vilayet - il ba;-kendi 
Mc k'7.'İ knıo:n - l!çft bark .. ndi 
N~hiyc m"r':exi - l"nmun ba~cndi 
r.~ '<':nıl (O~'t: muteber) 
1\1 kbuz - Alıt - (Fr.) Reçu 
Malôuznt - Girc:ı (Banka terimi) 
M,.Jr!ub - Ce"·ı-ik, r.cvr"lmit 
Ml" t•nd - Vargı, erue 

Örnc-k: T!nksadı o:ıra kuanmak~ı 
- Err,e~i para Va"ıtnm~ktı. 

r'l us~m - 1 - Böleç, 2 - Savak, 
m!lsllllc 
M luud (Bak: meram) 
~~ !da - Kesit - (Fr.) Coupc 
l\l ktu - Kesme 
M ;:: u iicrct - l~c·enelc 
M l 1 - Us.,lır, bcfren"k 

Örn .. k: 'Makul hareket etmedi -
Usalır (beğenik) hareket etmedi. 

Gnvr"mrl.rul - Uınlmıız 
Örnek: Gnyri makul bir düşünce 
- Usnlmnz b"r dü"'Ü"lte. 

Mr'tuliyct - Uıı:ılrra 
Örnek: Söz 'e ve şte m ku·i e t n 
dıc-:ırı çıkmaTa1 ı - Söz ' c ve işte 
usalmadan dicı;ırı cıl-m1:na ı . 

M 'c 1 o!mrlt - Usn'n .. k 
Mr't 1 

- Türlü, tclmn, k!ltegorı 
te: ..... u.:ırak) 

.M"ci" F ~. c:- mı:~ çrr:n - ... .>-

nuç ters çıl:tı. 
r.fal - Mal (T. Kö.) 
M'lltıoıal - Dopclo ' u 
Mru&ynni - Bo~ söz 
Mnl:1cane -Ye•:l, malik:ine (T. Kö.) 
- (Fr.) Domaıne 
Malul, alil - I:;cil - (Fr.) İnfinne 
Mnlul gaziler - l;:':cil ıavaşçılıır -
(Fr.) Invalicles de guerre 
Malum - Öyle, belli, bilfoen 
Malum meçhul - BHinen bilinmeyen 
Malümat - Bil~i - (Fr.) Connaiı
sances 
Malumatfüruş - Bilıiç - (Fr.) Pc
dant 
Malumatlı - Bilgin - (Fr.) Ins -
truit 
Malzeme - Gereç - (Fr.) Matcr"el 
Mamafih, maaza'ik, maahaza - Bu 
nunla bernber, böyle ise de, böyle i • 
ken, şu var ki 
Mrr:ı-lclt - Nesi varsa, van yoğu 

Örnek: Bütiin mamelekini maarif 
işler.ne bıraktı - Nesi varsa (va
rmı yoğunu) kültür i~lerine bırak
tı. 

Mamul - Yapık, yapığı 
Örnek: Bu fabrikanın mamulatı 
aağlamhğiyle tanınmıştır. - Bu 
fabrikanın yapıkları sağlamlığiylc 
tanınmıştır. 

Mamur - Bayındır 
Mana - Anlem 
Manasız - Yavan, bo,, anlamsız 
Manend - Gibi, benzet 
Manevi - Tinci - (Fr.) lmmateriel 

Örnek: Bu kitabı her okudukça 
yeni bir manevi haz duyanın. -

Bu kitabı her okudukça yeni bir ti· 
nel haz duyarım. 
Mani, mania - Engel, önge 
Menkabe - 1 • Destan, 2 • (Bak: 
hikaye) 
Mantık - Lojik (T. Kö.) (1) -
(Fr.) Logique 
Hakim, feylesof - Filozof - (Fr.) 
Philosophe 
Felsefe - Filozofi (Fr.) philozo
phie. 
filolog -Filolog - (Fr.) Philo • 
logue 
Filoloji - Filoloji - (Fr.) Philolo· 
gie 
Hayntiyat - Biyoloji - (Fr.) Bio -
lorie 
Atikıyat, ilmi asan atika- Arkeoloji 
-<Fr.) Archeologie 
Mehhasülbeşer - Antropoloji -
(Fr.) Anthropologie 
Grafoloji - Grafoloji - (Fr.) Gra
ph.ologie 
ilahiyat - Teoloji - (Fr.) ThColo
gie 
Telgraf - Telıraf - (Fr.) Telcg
raphe 
Fotoloji - Fotoloji (Fr.) Photo
logie 
llmi nücum - Astroloji - (Fr.) As 
troloı?ie 

Nekroloji - Nekroloji - (Fr.) Nec-

DiKKATi 

DiL TEMiZLENDiK
ÇE, AYIKLANDIKÇA, 
DÜŞÜNÜŞÜMÜZÜN 
KARGAŞALl<ll VE 
KARALTILARI DÜ· 
ZENE GiRER, AY
DINLANIR. ÖZ DiL 
SÖZLO<lONDEKI 
SÖZLERiN YAYIL
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ· 
TUR. 

rologie 
Bakteriyoloji - Bakteriyoloji -
(Fr.) Bacteriologie 
İlmülarz - Jeoloji - (Fr.) Geoloaie 
Jigantoloji - Jigantoloji - (F~.) 
Gir,antologic 
Haloloji - Haloloji - (Fr.) Halla· 
logie 
I~oloji - lpoloji - (Fr.) Hippolo
gıe 

Manzara, tab!o - Görey - (Fr.) 
Tableau. 

Örnek: Sergide hiç bir güzel tab. 
lo yoktu - Sergide hiç bir güzel 
görey yoktu. 

Manzara, nezaret - Cörü - (Fr.) 
Vue 

Örnek: Bu evin manzaras•na (ne
zaretine) doyulmaz - Bu evin gö· 
rüşüne doyulmaz. 

Manzume - Di7."C 
Maraz - Hut11lık 

M razı müstevli - Salgın - (Fr.) 
F.nidcmie 
Marazı mühliki müstevli - Kıran 
- (Fr.) Epidcmie mortelle 
Mariz - Hasta 
Mareke - Vuru§e.k, uru§:ık - (Fr.) 
Champ de bataille 
Marifet - B.lgi - (Fr.) Connais 
"'1r.Ce 
r Jaruf - Tanınmış, angın - ( Fr.) 
Connu 
Mıtnız kalmak - Utra:nı:ık 
Mı:ısnl (mesel) - ~laıınl (T. Kö.) 
M:uc!:>a:!c - Geçmiş - (Fr.) Prccc
d"nt 
Pladte, n'knp - YüzlCl< 
l\~ulnhat - lş - (Fr.) A'':ıire 
l crh: rrn·hhı.t - işin ~r e:!l 

9ımra~i ı9~vıınm<tJ· 5\''itfi:ı!!....1\3\fün 
orunıından kaldırılması iş n gere · 
ği idi. 

Masr · • - 1 - 1 hwç, 2 - S:\ypa 
S .. rr 1

( - Sayrnmal< harcama!< 
!\ • , sar'alı - Tut:ıraklı 

uetmcl< - Emmek 
.ılı:.·um, bi,.iin5.h - Arı, surrnz 
JM"'~u~ :ı·et - Sursuzluk, arılık 
Muun - Do?:unnlmaz 
r1t•ımniv~t - Dokunulmazlrk 
(Fr.) lmmunite 
Öı. :;: .Masuniyeti mesak"n -
Evlerin dokunulmazlığı. 

Maıer (Bak: Cemaat) - Örnek 
Ma,rık - Doğu 
Matuka, maşuk - Sevgili 
Matbaa - Ba•kı evi, baınn evi 
Matbaacı - Basan 
Ml\tba.ıcılıl tabaat - Bası 
Matbu - Ba~ma 
Matbua - Basılı 
Matbuat - Basın 
Matem (Bak: Tiüzn) - Yat 
Matlab - Dilek - (Fr.) Demande 
Matlub - 1 - Alacak - (Fr.) A 
recevoir 

2 - İstek - (Fr.) But 
Matmahı nazar - Gözdikeği -
(Fr.) Convoltise 
Matuh - Bunak - (Fr.) DEment 
Mavera - Aşırı, öte - (Fr.) L'au 
de la 
Mavi - Mavi 
Mayhoı - ekşimit 
Maye - Maya 
Mayi - Suyuk - (Fr.) Liquide 
ıw1azannei su - Karalı - (Fr.) Sus 
pect 

örnek: Polis mazannei sQ erbabın 
dan olanları topluyor. - Polis ka 
rahlarr topluvor. 

Mazbut - Derlitoplu - (Fr.) Ar -
range, comme il faut 
Mazel'et (Bak: İtizar) - Ozür 
Mazhal', nail - Ermiı 
Mazharı itibar olmak - Elüıtü tu -
tulml\k 
Mazhariyet, nailiyet - Ergi 
Mazhar olmak, nail olmak - Ermek 
Mazi - Geçmiş 
Mazlüm, mağdur - Kıyık - (Fr.) 
Persecutc 
Ma:rımun - Anlam 
Maznun - Sanık 
Mnzur - Özlirlü 
Mebde - Ba9, baılantı, b111ş'anfTtC 
!\1e1:ıhut olmak, behte uğramak - ş .. 
cıık"lnı!!k 
Meblağ, esmanı bııliğa - Tutar 
... e mebni - ••. den ötürü 

Örnek: Buna mebnidir ki - Bun· 
dan ötüriidiir ki 

Mebus - Saylav 
Mebzul - Bol 
Mebzulivet - Bolluk 
Mecal (Bak: Takat) 
Mecburen (Bak: Cebr) - Zorun -
(Fr.) Par contrainte, forccment 

Örn"k: Bu isi ~önül isteğile değil 
mecburen yaptım - Bu işi gönül 

isteğile değil zorun yaptım. 
Mecburi (Bak: Cebr) - Yükümael 
- (Fr.) Obligatoire 

Örnek: Bu vazifeyi ne kadar va .. 
him olursa olsun, ifa etmek mec• 
buridir - Bu ödevi ne kadar a • 
ğır olursa olsun yerine get:rmek 
yükümseldir. 

Mecburiyet (Dak: cebr) - Yüküm, 
zor - (Fr.) Obligation 
Mecbur olmı::k - Zorunu duymak, 
zoru altında kalmak, zorunda kalmak 
Meccanen - Par ·ız, caba - (Fr.) 
Gratis, gratuitement 
Mccl's, heyet - Kurul - (Fr.) Aı .. 
samble, conseil 

Örnek : Dil heyeti dün toplandı. -
Dil kurulu dün toplandı. 

l\1cdub - Tutkun 
Mecll'rb olmak - Tutulmak 
Mediıbiyet - Tutkunluk 
Meeme - Yığınnk 

Örnek : O gün şehrin meydanı 
bir köylü mecmaı oldu. O gün 

şehrin meydanı bir köylü yığınağı 
oldu. 
Mecmu - Top. tümel 
Mecmua - Dergi 
Mecnun - Cılgın, deli 
Mecra - Yatak, akağ 
Mecruh - Yaralı 
M~cul' - Kirıı!ık 
Meczup -Sanık, sapıt-kan, c11Ttfc 
M"çhul - Bcll's=z. belirıiz, bilinme• 
t)ik, tanınmamış, bilinmez - (Fr.) 
fnconnu 

Örnek: 1 - İlim meçhulü arar -
İlim h"linmer,ilYi arar. 
2 - İzi meçhul kaldı - İzi belli
siz kaldı. 

:eçhuliyct - Belirsizlik, bilinmez
l'k tanıl"ı- t""lıslrk 
Medar (İsthatgah anlarnına)-Söykc 
Medar (Terim) - Döngül 
Medarı ma'şct - Gcçine~clc 
MeCklü cezir - Yayın çc!iin 
Medeni - Savsal 
Med~en - Kabir 
Medfun - G ömük 
Medh (meth) - Ôvgü - (Fr.) E
loge 
Mcrlhnl - G'rit 
Medhar - Y ela - <Fr.) Entrepot 
M"'c,hul - Avm, ayıplı 
Me·lhu~ü m"nhnzim, muzmahil 
Sm'":'tn 
Me l"d - U un, ı:~i· ':li 
"1··1; .. e, bel J .. - S tc 

lferf üv - "'n~ rrk Ç'l·· ··'• 

1ed•"'Un - norr U, VCrC •'j 
··c-f"'T, ,n1,.,11: r r. - ., ,. t 

. . 
. ) 

--~ "• ': 
~i-~l;c - l_,. •• L .. ü-. i ,. '-"~j 

? il.,( :•ıd - y ..... , ,.·f!, 
""ern1ş - Dö•cli 
ll,1cfnı~nt - Dö•eme 
~!e'·e let rFhk: Frs d) 
~, ~"• ın - Tutk•ın 

M4tun ve meshur o\mr k - Tansı
mnk - (Fr.) Etre charme 
Meftur - Bezgin, b·klc•n 
Mehabet, heybet -Ayb:ıt 
Meharet - Uzluk - p·r.) Adresse 
Mehaz - Kaynak 
Mehcur - Ayrı, ıra!t, uzak bırakıl • 
mış, atılmış 
Mehuznt - Alınç, giren (Banka te
rimi) - (Fr.) ;.ntree 
Medfuat - Verinç, Çrkan (Banka te 
rimi) - (Fr.) Sortie 
Mehd -Bcş'k 
Melfuf - Dürülü - (Fr.) İnclus, 
ci-joint 
Mehib - Aybar 

Ömek: Mehib bir asker - Aybar 
bir asker 

Mehtab - Ay aydınlığı, ay ışığı, bay 
kır 
Mekari - Yüket, yük hayvanı 
Meks Eğlenme 
Mektcb - Okula - (Fr.) Ecole 
Mekulat - Yiyecek 
Mel'abe - Oyuncak 
Melahat - Sevimlilik, güzellik 
Melaz - Sığınak - (Fr.) Asile, rc
fuge 
Melbuaat - Givecek 
Melce - Sığınak 
Meleke, rüauh - Yordam, meleke 
(T. Kö.) 

Örnek: Onun yazı işlerinde büyük 
melekesi var. - Onun yazı işlerin· 

de büyük vorrlamı var. 
Meluf - Alııık 
Mekan - Yer 
Meknuz - Gızli, gömülü saklı 
Mckr (Bak: H le) 
Mek iif - Açık 

M~mduh - O~et 
Memer - G~çit, geçek 
Memen (Bak : Melaz) - Sığınl"k 
"'1'?..,,ı~fuı - Tuzl:t 
Memleket Ülke, mcmlek~t 
(7.K.ö.) - (Fr.) Pays 
Memlü - Dolu 
~emliik - K"rıııhat 
Memnu - Yasak 
Memnun - Hoşnut 
Memul - Umulur 
Memur - İşyar 
Menaat - Sarplık 
Men11m - Uyku 
Menba - Kaynak 
Menetmek - Yasak etmek. aldcof• 
mak, önüne gecmek engel olmak. 
Menfa - Sii,.ırün 
Menfi - 1 Sürgün - (Fr.) Exil6 
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T KADIN, KUMAR 

iÇKi iNSANI 
~ AlE SOKUYOR? 

Bu Acı~<lı Hikayeyi ibretle Okuyunuz! 

[Ço.'z dceerli hel.imimiz ve 
Gü..lıane kliniği üroloji mualli
mi dolltor F ı:at Ka:nil'in ilzi ay
c:ı l :r çı.'ıardı5ı "Vro!oji Klini· 
l i,, foimli sc{:lılz mecmuasından 
''umumi gonokoh intanı ve lato· 
ic-:zfri,, baş"r :ı konmuş, horhunç 
lir bclsoğu!zlufju vall asının tüy. 
lcr ürpertici h:hcycsini okudulz. 
Gençlere, bu dehşet veren, ölüm 
getiren i:f ettcn ıahınmalarını 
tav iye için kuru öğüt vermeğc 
kalkmadansa, bu yazıyı o gaze
teden alıp gözleri önüne hoyma
ğı daha faydalı bulduk:] 

Tesadüf ve tedavi ettiğim nıe
tastatik gonokok ihtilatı vak.1-
lanndan biri bilhassa pek mü· 
him olduğundan makaleme bu 
vakanın müşahadesiyle başlıya
cağım: 

C. Bey, 30 yaşmda, İstanbul
lu, 28 - 8 - 929 tarihinde dahili
ye şubesinden bize devredilmiş
tir. ilk belsoğukluğunu 911 se

·nesinde aldığını söylüyor. Ver
diği izahata nazaran muntazam 
ve usule muvafık bir tedavi gör
memiş, ilk haftasında ihtilatlar 
belirerek 15 inci günü sol hus
yesi şişmiştir. Daha bir buçuk 
ay tedavi edilerek şifa bulduk
tan sonra tekrar yeni bir hasta
lrğa tutulmuş, ikinci haftasında 
sağ husyesi de iltihaplanmıştır. 
Bu defaki tedavi yine bir buçut<: 
;y devo:ım etmiş ve bir kutu go
nol:ok vakseni ele şırınga edil
m:ştir. Masaj yapılmamış ve 
b··ji konmamıştır. İkinci hasta-
1·' .t"\n l:urtulduktan sonra mu · 
t t hay"tım yc~ama~a bo:ışla-

... ır. Çok ıç:d kullanır ve cın~i 
r1nrı:u co:<: yarynnmş. 

' , 7 tn"I ~ I· rl.,~ ı;:-,h-ıhl:ırr 
ı w • • topıamın bir u-

. • n • • b ' b" · • <. .1.~~ .... n "':ı.;; •• <ı ır g~yrı 

t .: ı... ... .. ı d:.:l::ctini c ... ıb:t-
·,. ·r. 3 f,.y evvel Ankarnca 

i l"r t :n"'sy:-ı 3 iinc:i günü 
ı ': r:ı ')zCıl ol~ıyan bir akıntı 
\ ~ h:ı r f mevzii i:ro:ız i!c yeni bir 
1 .t:ı"ı!: b:ı7lnmrçtır. Gayri m~i
~ "t ş:rc:t altında Janct mmlilc 
l ::adi l:cnC::ni tedaviye alı:ır-
1 ::n 2 inci günü knnülün ucu kı
r . tırak ihlilı zedelemiş ve lmnat 
mıştır. Dunun üzerine tabibe 
müracaata mecbur kalmış ve 
l:uddami ihlile 15vajlar yapmak-
s:ıretile t edaviye dev~ edilir
ken, 20 inci günün akş:ıım bel
aJn~ı, kırıl~lık ile müterafik o-

hatsızhğın belsoğukluğu ile a
lakadar olmadığına karar ver
miş, fakat yapılan tedavi gözle
rindeki ihtikan ve yanma üzeri
ne hiçbir tesir yapmamıştır. 
Mafsaldaki ağrılar da günden 
güne şiddetlendiğinden son 
hastalığın başlangıcından bir 
ay sonra, Cebeci hastahanesine 
yatmağa'mecbur olmuştur. Bu
rada ilk muayeneyi göz müte
hassısı yapmış ve konjonktivin 
belsoğulduğu ile alakadar oldu
ğuna karar vererek derhal go
nokok vak~eni şınngalanna 
başlamıştır. Bir hafta vaksen 
tatbikinden sonra gözdeld arıza 
zail olmak derecesinde hafifle
miş, fakat bu sırada sol m:ıfsalı 
rikbe şişip ağrımağa başladı
ğından hanta dahiliye şubesine 
devredilmişti. Du şubede vakw 
sen şırıng::ılanna devam edil
miş, naklinden 3 gün sonra 
gözleri to:ımamile şifayap ol
muş, fakat unkülkadem mafsal; 
ve bundan füi gün sonra da sa~ 
rikbe mafsalı şişmiştir. Kulla
nılan vaksenin kifayetsizliğine 
hükmedilerek bir kutu Gono
yatren kullanılmıştır. Bunun da 
kafi gelmediği zannilc yevmiye 
birer ampul olmak üzere verit 
dahiline 5 nmpul serum antigo-

nokoksik zerkedilmiştir.Bundan 
sonra da gün aşırı süt şırıngala
rı ve bir müddet sonra hergün 
verit dahiline urotropin şırmga
l::ın y~pılmıştır. Süt şınngasına 
devam edildiiti sırada sol rikbe 
mafsalda "Luxation,, husule 
gelmiş ve sağ mirfak mafsalı 
şişmiştir. Ayni zamanda ciddi 
indifaat sağ elin zahnndan baş-
lıyarak bütün kol ve ayaklar
,,., ,., h!1,.l:ım :ık ~nrt'!tilt'! h~,..;ıkla
n, batın ve sadrı istila ediyor. 
Sol mafo<ıl kitfii adudi ile sol 
mirfal:ta b::ı.şhynn a~nlan mü
t eakip o tarafı da ayni ciddi te
zahürat kaplıyor. Vaksen, se-
rum ve süt şxnngalan yüksek 
hnraretli reaksiyonlar yapmış
tTr. Hast~haneye girdiğinden i
t :b::ı.ren iki ay ko.dar sabahlan a
kıntı ve nisbeten sık idrar de· 
vam etmiş, bilfıhare bunlar zail 
olmuştur. 

Peder ve valide5i berhayat, 3 
kardc!iinin sıhhatleri tamam
dır; küçüklüğünde mühim bir 
hastalık geçirmediğini, firengi 
olmadığım sölüyor. 

dir. Sağ mirfakta ve sağ rüs
gulyet mafsalmda şişlik ve sağ 
saidinde üzeyma vardır. Bu ko
lunu hiç hareket ettiremiyor. 
Sağ el parmakları şiş, hareket
siz ve deformedir. Sol minkep 
hareket ediyor. Sol mirfak, ya
ran ankiloz halinde, sol elin 
parmakları bast halinde müte
kallis, yalnız ebham ve sebabe 
hareket edebiliyor, diğerleri an· 
kiloze (şekil: 1) Amudufıkari. 
nin hareketi pek mahduttur. 
Her iki maf sah harkafii fahzi, 
sağ rikbe, her iki unkulkadem 
mefasrlı ile ayak parmaklan 
mafsalları ankiloze, sağ rikbe 
hal'i marazi halindedir. Bu maf
sallarda, azını fahzın nihayeti 
süfliyesi kasaba ve şazyenin ni
hayeti ulviyeleri kuddamında I 
biiyük bir çıkıntı teşkil etmek
tedir. Sol sakta üzeym::ı ve her j 
iki taraf ilyelerinde dekübitüsler 
v~rdrr. Sımalu bevilde ifrazat 
yok, idrar her iki kadehte ber -
rak, birinci kadehte bir çok u
ı;un ve kihi muhati filamanlar 
var. 
Mes~i şerci ile prostat büyük 

değil, kıvamı yumuşaktır. Sağ 
meni kesesi büyük ve hassas, sol 
kese de hassastır. Prostat usa
rcsindc dağınık ve bazı noktalar 
da müçtemi, mebzul lökositler 
ve beşere höcreleri görülüyor. 
Prostat usaresinden yapılan kül 
türlerden gonokok tecrit edile
medi. Kanda vaserman menfi -
di. 

Kan muayenesinde: Kınnrzı 
küreyvat 3.ZS0.000 beyaz 9 bin, 
hemog-lobin % 66. 
Kabukların altındaki ifrazat-

tine n taç bir halde döndü. 
Belsoğukluğu bu hastada u

mumi intan şeklini afo.rak göz, 
cilt ve maf..allarda mctastatik 
ihtiHitl:ır yapmı~tır. Belso~uk
luiiund:: met. _tik mafsal ihti-
1.:t .. .ırın::ı ';:, 2 nisbetind ,.. tesa 
düf olunur. Mikrop kana karı
şarak bu uzak noktalara gider 

! ' · --- ___ arı yana •. t\eL::;e 
rin kesfinden evve: dahi seriri
yatçılar bu metastaz mihrakla
rınm esa:. .-ıastahkla müna ~be
ti olduP.ı..nu bilir erdi. Gonoko · 
kun keşfinden sonra i!k defa 
Leyden ile Michaelis bir otopsi 
d·~ tesadüf ettikleri endorkadi · 
tin ezrarında gonokoku boya
m~ w a . . . ..ır:ak ld ..ılar. Len
hartz yine bir cndokarditli has
t :;::.n l:al'"' dc.ssa: !_:int:cl:i "ve 
g-~t:tion .• lar .:.~n kültür ia:. ~silc 
g _:ıc:;o::u ayırdı ve bu r.ıi::r· • .. 1 

farak harareti yükselme~e baş
lamış ve ~:ı.bahfarı mebzlll terle 
hfıli tnbiiye dü~mck suretile bu 
hararet bir haf ta devam etmiş
tir. Bu sırada mevzii tedavi ter-

Siı;ara kullanıyor. 8 seneden
b:::ri hergün 50 dirhem rakı alı
yor. 

Kötü kadın, içki ve kumarın bir kurbanı 

kcdilmiş ve hararet, mevdmin 
kış olmasına binaen soğuk al
gınlığına atfedilerek o yolda te
davi edilmiştir. Hararet yüksel
mesinin haf tasında her iki gö
zün munzamma tabakalarında 
şiddetli ihtikan ve bir gün son
ra da sol mafsalı harkafii fahiz
de hareketle fevkalade şiddetle
nen bir ağrı peyda olmuştur. 
Mafsal şişmemiştir. Müracaat 
ettiği göz tabibi yaptırdığı bak
teryolojik muayenede gonogok 
bı1l ı.mmadığı için gözündeki ra-

Olr kurban 

Ahvali hazmısı: Hasta zayıf, 
gışayı muhatiler solul~, yatağ~-

na uzanmış, hareketsız, veçm-
nin ifadesi tamamile tabii. Kafa 
cildi kirli esmer samntrak renk
li kalın kabuklarla mestur ve 
kabukların altı kurudur. Sol göz 
muhtekan, yüzünün ekseri ma -
hallerinde, eritemler vardır.Vü
cudunun bazı kısımlan müstes
na olmak üzere her tarafında, 
cilt kabuklarla mesturdur, sağ 
elinin zahrmdaki kabukların al
tında kihi ifrazat vardır. Başını 
sa<Ya sola hareket ettirebiliyor. 
sağ ;runkep ve mirfak ankiloze-

daha 

tan yapılan kültürlerde gono • 
kok menfidir. 
Verdiğimiz izahat ve dercetti 

ğimiz resimler zavallı gencin 
maruz kaldığı felaketin derece
sini kafi vuzuhla anlatmaktadrr. 
Menhus illet hastamızın uzviye 
tini inanılmayacak derecede hır 
palamıştır. Bıraktığı sekellerin 
kısmı azamının izalesi gayri ka 
bildir. Bu genç uzviyette ırkına 
has metanet ve tahammülden 
başka sağlam bir şey kalmamış
tır. ''Luxation,, halindeki sol rik 
be maf salının ızurabına güç ta
hammül ettiğini ileri sürerek 
kurtulamıyacağma kani olduğu 
bu bacae-ının bir an evveJ kesil
mesini istiyordu (şekil: 11 ). 

Klini;'imizJe kaldığı müddet 
':Jw _Hı.dek. k~ .'Ju:.l:n \ , lcri 

· temizlemce-e. dekübitüs yo.ral:ı. 
rmı evi etme<:: ~. ·:ılnız c:.razi t 
Gavi ile ıztıranlarrnı mümkün 
olduğu kadar azaltma n-a ve kcn 
disini beslcmc~e cahştık. Giin 
geçtikçe c:mlanıvr.r ve rcn~de
ni vordu. Kapl•ca tNfavisinden 
istifade etmesi ve cildinin d'"'ha 
kolayhkla temizlenerek a- eli 
vata hazırlanması iciıı ı · 1üd
det Bursa asker nek:: ' <ıne • 
sine gilnde;, •:• •. Avdetinde a··ı
vütuyon yanılarak mütemadi 
ıztırap vermekten başka faidesi 
olmavan S . w::?Ct. ·ındaı. la kur-
t~ -'dı· f ' ·a , ,.t ... .... , ...... ... ·-·---~ , ., Lnc ) a 
c:::mrla. ~.-.Yına k~ iiriim ve va~a
dığı müddet~c aherin ı .. uavenc-

t ılL-:-: · ·: :. .nm ihliline aşrla
varnk :. .bo~·::du~u t~ ıi~t et· 
rr ·~ sur~ile M -.ecifi te,, sini gös 
terdi. Keza Lazar endokarditli 
bir hastanın hayatta iken kanın 
dan. V elander gonokoklu maf -
sal il tihabma mü ot ela bir hasta 
nm keza kanından kültür yapa· 
rak gonokoku elde etmeğe ve 
bu mikroplan hasta olmayan in 
sanların ihlillerine aşılayarak 
belsoğukluğı. tevlit etmeğe mu
vaffak olınusı _rdır. Bn tecriibe 
ve te~kikler gonokokun kan ta
. .ile u_ . ive. . ı..tzak ,Jrt ... ı .. 
m. :.1ti' 1 ede -k metac;t.,z .nih
raklarım yaptı~mı bal:teryoloji 
no!:tai nnza •... Ja .. J::ı i:::pat et 
mietir. 

Gonch:cl: kcına ha~· :-ı lıchn 

han""i devrinde ve ne gibi c:-era· 
it altında geçiyor? .,. 

Lautier henüz baş'amış ve i!1-
tiHit yapmamış bel soğukluğu 
va1.-alarında, Lafaro i:::e had ve 
müzm:n 67 belsoğukluğu vaka
sınm 39 unda, kandan gonoho
ku tecrit etmişlerdir. Copelli ile 
Gennari ihtilath vakalann ka . 
nında muhtelif zamanlarda dni
ma gonokoku buldukları gibi 
henüz hiçbir ihtilat yapmamış 
olanlarda dahi b ılmuc;lardır. 
Yalnız calibi dikkat bir nokta 

vc:ır: mafsal ihtilatı yaptrktan 
sonra kanda ve mafsal netha
sında gonokoku bulmak ve tec
rit etmek nadiren mümkün ola
biliyor. 

Arzettiğim tetkikat gösteri • 
yor ki hastalığın her devrinde 
gonokok kana geçebiliyor. Go
nokokemi nadir görülür bir hal 
değildir . Fakat gonokok kamı 
geçtikten sonra ekseriyetle va
satı demevinin müdafaa kuv
vetleri tarafından imha edili. 
yor. Nadiren ve bilemediğimiz 
şeraitin yardımı ile mafsallar, ve 
terlerin e Jsr zülaliyesi, adale, 
ı~emik, p ı ra, perikard, endo -
kard, schaya gibi mühim uzuv
larda tutunarak metastc:ıtik ihti-
15.t mikdarfarmı yap~biliyor. 
Pek nadir olmak üzere de kanda 
yerleşip tekessür ederek "septi
semie gonococcique,, yapı.yor. 

!.1ct astatik milıraltlara yerleşti -
' ği zaman, yukarıda cırzettiğim 

veçhile, k<ınd<ın ekseriyetle go -
nokok tecrit edilemiyor ve fa -
kat septisemie vakalarmda ek -
sc riyetle kan kültürleri müsp .... 
netice veriyor. Gonokoklo.r h 
L , 1 _ :>ğ'11 ' ···' ~u mihrakından (ill . 
1il ve ı ... .heallikatı iltihapları, me 
D.: müstckim iltihabı, gözün mun 
zamma tabakası iltihabı, hatta 
rahmı maderden plasenta tari-
kile ceninin deveranına) kana 
geçebilirler. 

Aartritlerde, bında ve maf s<ıJ 
.1ethalarmda gonokokun bulun
ı .. aması ve bilfikis streptokok gi
bi tali intan avamilinde dalıd 
çok tesadüf edilmesi metastatik 
ihtilatları mikrobun bizzat inti 
kal edcrC'': yapmayıp ancak go
nokok t ..J .. sisinin tc:ıli intan mik-

.. r- .. müs:ı:t emin 'ıazırla -
mas:Te u ınihraklann vücude 

..:l •• a : b:ızı :nüclliflercl. z~nne _ 
d"'rn.c!~tedir. 

Gonokoku:ı i!--":l civarında yap 
tı muhiti i1 ·1 irtişah ve takay 
yühlcrde, prostat huraçlarmda 
1.,l:i ~ali inı:an mil:ropt un bu
lunması toksin meselesini teyıd 
eder d biclir . 

Gonokoklar hastalı~ın her 
d ·in<l~ ve her şekline~ kana 
o_eçebildi<= i h<-' e .. ıetast::tik ih . 
tııtltl .ıra yüzde iki nisbetinde ya 

ni pek nadir olarak tesadüf edi· 
yoruz. Bunların vukuunu mikro-
bun virüsiyetiJe izah etmek 
müın· ·ın ·-:~ ·:, , :; .. ··- fevkala 
de h~fif seyreden vakalarda 1a 
hi görülmektedir. BelsoğukJu 

•.,n e . ~ v~ _ .!) seyr w .na 
;mtla \"Uku~ gelen z.:yrflaucı 
h::ı:. ~::.: · :ar, bil ha .~ a cedavi es 
nasında yapılan mihaniki veya 
biyoloji1 travmalar, hekimin 
ve._ lY ..ı sı hilafına hast~ :un fazl;ı 
ve. cu \ e tr .. vma tesirini yaprcı 
;.areketlcri, h::ı~tanm :evka.fıd·· 
soğuk tesirine maruz kalm~~ı 
tin.;i müna!ebetlerde bulumrl.-

k: 1ı tarda tams ve hamil di 
ö-cr· ·-ini ldu ' u P-ibi Lu .1 vi ih. 
tilatlann da hu: 11lc gelmele:i'li 
teshil eder seb ~pler t~lnkki 0}4. 
n.ır. 

Belsoğuklu~ metastazlar 
yapmak suretile umumi intan 
şeklini arzettiği zaman tedavide 
takip edi!~cek hattı hareket ati
deki tarzda olmalıdır: 

1 - Hastayr yataktan kaldır-
mamak suretile mutlak istira • 
hat haline kovmak • 

2 - Böbrekleri yormıyacali 
ve diyilrezi temin edecek bir re
jimle hastayı mükemmel suret 
te beslemeği temin etmek • 

3 - Polivalan aşılardan ziya
de mümkünse otovaksen tatbllc 
etmeli. Süt şınngalarından çok 
istifade edilir. Protein tedavisi 
en mühim vasıtamızdır. 

4 - Metastaz mihra1·1annı sr 
cak hava banyolarilc ve ihtiyol-
lü merhemler sürerek hararet, 
ve hassasiyet kayboluncıya ka
dar tesbit etmek. Tesbit yapar· 
ken her uzva verilecek münasip 
vaziyeti bilmek icabeder. Ta ki. 
şayet ankiloz olursa hasta o us 
vundan azami istifadeyi edebil • 
sin. Gono'rnkun yaptığı artritler 
~nkiloza fevkalade meyyal ol • 
luklanndan tesbitc uzun müd .. 
' et devam etmemelidir. Hatta 
tcıbit edildiğ'i müddetçe bile u
fak hareketler yaptımıc.lıdır. 

5 - Esas belsoğukluğu vı 
metastaz mihraklarının teşekkfi 
lünü t:eahil eden prostat ve me
ni :... e: iltihaplnn gibi ihtilat
tan, diyatermi gibi daha ziyado 
:.ikemi vasıtalarl! ~ayet müla -
yim bir ~eldlde tedavive dev:ım 
etmelidir. Bu kısımlarda yapıla-
cak devai, mihaniki, hayati trav 
malar umumi intanın siddetlen 
mesine ve mihrakların teaddü -
düne sebebiyet verebilir (Muhar 
rift la\ ajlar, enstilasyonlar, brü
tal sonda ve buji tatbikatı; fa.z .. 
la miktarda aşı ve ıüt şırıngala· 
rile yapılan · ·uvvetli reaksiyon
lar, şoklar. Gonokok seromu hi; 

• 1P"1dmamalıdır ve kullanıl· 

r:amaktadır). Hüla·a hastayı 
lml bir şe:.:ilde iyi b'-ı.liyerek 

ve temiz tutarak uzviyetin mü
. -'-:a kabilivetini arttırmafa 

çalıc;m;: teda vin:n esasıdır. 
... Jmr:ıa, hassasiyet zail ol .. 

·~n sonra hic; \ akit geçirmek'. 
_ ;zirı fsah haı ket ettinneğe 
başlanır: Sıcak hava, diyatenni 

.. bik~t uı rr i verilir ve ha· 
fif massaj yapılır. Hede' .ıfsa• 
·u. hare1:etini ıade etmek, anki
loza meydan vennemel-tir. Bu 
nJ.~talar k llıcal:ı ın ve bil • 
h- r2 lyoaktivit~si ı 'VCUt ta 
bii çamur banyolarmcıan çok 
istifade ederler. P er iki elinin 
küçük maf sallarında de forman 
artrit gl nx. en muzt rip bir 
z<ılıit h~:s 1 ım:z ,..!lrnstovakyada 
ki Trençin tepliç çamuı banyo • 
lü.rın :.an ' lr istifade etmiştir. 

lbuki 1 : ter visinden aciz 
kalmıştık. Memleketimizde mev 
1. ıt .. c:.bii çamur banyolarından 

hiç olmazsa bırinin istibde edi
li: t-::- l 1 e g c. :U-iln.c:;i şayanı. te· 
mennidir. 
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o 
PASTÖ R 

Pastör'ün 

Zamanımızın insanlığına bü
yük hizmetkrde bulunan en 
me~hur adamlarından biri (Lou
is Pasteur) Pastör'dür. 

27 kanunu evvel 1822 de do
ğan bu Fransız kimyager ve 
bakteriyolog 28 eylül 1895 de 
ölmüştür. 

Birinci Napolyonun harp 
meydanında nişan takarak tal
tif ettiği emektar bir başçavuş 
olan babası, Pastör'ü, bir kolej 
muallimi yapmak hulyasında i
di. Fakat Pastôr derslerile uğ -
raşacağına ötekinin berikinin 
resimlerini çizmekten hoşlanı -
yordu. Fakat, sonraları birden
bire ilme merak sardı ve Bö -
zan son kollejındc felsefe tahsil 
ederek 1840 da edebiyat baka -
loryasmı verdi. 1842 de Pariste 
Sen - Lui kollcji fen şubesine 
dördüncü olarak imtihan verdi. 
Kimyaya fevkalfıc.le merakı var
dı. Örada kıymetli muallimlerin 
derslerini büyük bir anlayışla 
ta:kip ettikten sonra 1848 de Di
jon lisesi fizik ve kimya mual
limliğine gönderildi. Uç ay ora
da kaldıktan sonra Strazburg 
fen fakültesi kimya kürsüsüne 
evvela vekil, sonra asil olarnk 
tayin edildi. 1854 de Lil'dcki 
yeni fen fakültesi kımya profe
sörlüğüne geçirildi. 1857 den 
1867 ye kadar da muallim mek
tebi fenni tetkikat müdürlüğü -
nü yaptı. Bundan başka 1863 
den itibaren de güzel sanatler 
mektebinde fizik ve kimya pro· 
fesörlüğü yapıyordu. Bu iki va
zifeyi 1867 de Paris fen fakülte
si kimya kürsüsünü isgal etmek 
üzere bıraktı. Bu vazifede sekiz 
sene kaldı. Esasen o tarihlerde 
asma ve ipek böceği hastahkla
n üzerindeki mesaisile evren -
sel bir şöhret kazanmış bulunu
yordu. 1862 de Paris Fen aka
demisi madeniyat şubesi aza -
lığına seçildi. Bundan sonra 
fahri vazife ve unvanlarla mü -
kafatlar biribirini kovaladı. 
1867 de Faris sergisi jüri heye
ti, şarapları muhafaza hususun
daki keşifleri dolayısile Pastör'e 
bir büyiık mükafat teveccüh et
ti. 1868 de Avusturya ziraat ne
zareti bağcılığa olan hizmetleri 
dolayısile Pastör'e on bin frank 
nikdi mükafat verdi. 1869 da 
İngiltere fen akademisi azalığı
na kabul edildi. Uçüncü Napol
yon 1870 senesi 27 temmuzun -
da kendisine ayan azalığını ver
di ise de harp dolayısile bu ara
da yerine getirilemedi. 1873 de, 
doktor olmadığı halde tıp aka
demisi Pastör'e serbest azalık 
hakkını verdi. 1874 de millet 
sneclisi büyük alime senede 
12000 frank maaş bağladı. 1883 

bir büstü 

de l '"\usan ve ayan meclisleri 
bu n.. · öldükten sonra kansı
na ve ço.;uklanna devri kabil ol
mak üzere 25,000 franga çıkar • 
dı. 1881 de, aşı hakkındaki ke -
şiflerini fen akademisine bildir
dikten bir kaç ay sonra, Lejiyon 
donörün büyük salibile taltif e
dildi. Ayni sene sonunda Fran
sa akademisi azalığına seçildi. 
1887 de fen akademisi kendisini 
daimi katibi umumiliğe tayin 
etti: Fakat daha 1868 de İJ2ek 
böceği hastalıkları tctkfkab es -
nasında yakalandığı bir hasta • 
hk sol kol ve bacağında anza 
bırakmıştı. 

Bu arıza yüzünden daimi ka
tibi umumilikte devam edemi -
yerek 1889 da istifa etti. 

1892 de yetmişinci yıl dönü
mü Sorbonda, devlet reısının, 
Fransadaki beş akademinin ve 
ecnebi memleketlerden gelen 
murahhasların huzurile muaz -
zam merasimle tesit edi!di. E
sasen Pastör ya aza veya mu -
ha bir olarak dünyadaki fen a -
kademi ve cemiyetlerine men
sup bulunuyordu. Kendisine, 
Kici bayramları sırasında red -
dettiği Prusya liyakat ni.şanı 
müstesna olmak üzere bütün ec
nebi nişanları verilmişti. 

28 eylül 1895 de üremiden öl
dü. 5 teşrinievvelde Pariste 
kendisine milli cenaze merasi -
mi yapıldı ve cesedi 26 kanunu
evvelde Pastör enstitüsündeki 
hususi makbere nakledildi. 

Pastör insanlığa çok büyük 
ve unutulmaz hizmetlerde bu -
lunmuştur. Büyük alim, fennin 
en çetin meselelerini zorlamış 
ve hemen daima çok ameli ve 
tamamile insani neticelere var
mıştır. Bunun için, Fransada 
yetişen ilim ve fen adamlann • 
dan hiç biri, Pastör gibi, hayat
ta iken büyük bir şöhret kaza
namamıştır. 

Bakteriyoloji vadisinde mü -
him keşiflerde bulunan Pastör, 
muhtelif fenni mecmualara not 
ve hatıra yazılan olarak iki yüz
den fazla eser yazmış, muhtelif 
hastalıklar hakkında da ayrıca 
beş on kitap yazmıştır. 

Pastör'ün en mühim keşifle
rinden biri, kuduz aşısıdır. B!.1 
aşıyı bulmak için Pastör ve me
sai arkadaşları Ru ve Şamber • 
lan geceli, gündüzlü tam beş se
ne çalışmışlardır. tık kuduz a
şısı, 4 temmuz 1885 de tecrübe 
edilmiş ve tam bir muvaffaki
yetle neticelenmiştir. 

Bu aşının keşfinden sonra, i
ane ve teberrülerle kurulan Pa
risteki meşhur Pastör müesse
sesinin açılış resmi 14 tqrini
sani 1888 de yapılmı§tır. 

jsAOLıK öO<JTLERıj Memurlara 

Kadınlar daha çok 8 0 r 7 Para. 
Hususı ıdarelerle beledıye me-

yaşarlar murlarına az faizle para vermek 
lngilterede dört yıl önce, üzere (hususi idareler ve bele -

1931 nisan 26-27 gecesi yapıl- diyeler kefalet sandığı) ismile 
mış olan nüfus sayımının neti- bir sandık kurulmuş ve nizam -
cesi bugünlerde bitirilerek hal- namesi lç Bakanlıkça tasdik e
ka bildirilmiş. dilmiştir. Icra vekilleri heyeti de 

O sayrm gecesi lngilterede nizamnameyi kabul etmiştir. 
ve Gal memleketinde yüz yaşı- Iç Bakanlığından gelen ha -
ru geçmiş 156 kişi varmış. Fa - berlere göre kefalet sandığının 
kat dikkat edilecek şey, yüz ya- vilayette ve belediyede bir şu -
şını geçmiş lngilizlerin ancak besi olacak mesul veznedarlar, 
27 si erkek olduğu halde 129 u tahsildarlar, tevzi, ambar me -
kadınmış ... Doksan beş ile dok- murları ve bu kabil memurlar 
san dokuz yaş arasında bulunan sandığın azası olacaktır. 
ihtiyarların da 565 i erkek oldu
ğu halde 1713 ü yine kadın. 

Kadınların erkeklerden ziya
de yaşadıkları ötedenberi bili
nen bir şeydir. Yeni doğmuş ço
cuklar sayıldığı vaıldt erkek ço
cuklarnı sayısı ile kız çocukla -
nn sayısı her yerde aşağı yuka
rı bir gelir. Fakat sonradan er
kek çocuklar, yahut çocuk ol
mıyan erkekler daha çok ölür
ler. Onun için dünyanın her ye
rinde kadınların sayısı erkek
lerden daha çoktur. 

Niçin? 
İlkin, kadınlarda tabii sıc- ':

lık derecesinin erkeklerdeı 
raz aşağı olmasının bir tesiı . .)1-
sa gerektir. Kadınl:ır tabii ha
yatı daha yavaş fakat daha u -
zun yaşarlar.Erkek, çocuklukta 
bile kızdan daha çelik oldu
ğundan kendini daha ziyade 
yıpratır. 

Sonra kadın erkekten ziyade 
evinde kalır. Muhitin zorlukla
rile daha az karşılaşır. Bu da 
daha çok dayanmak için bir se
bep. Kadınlar içki içmezler, si
gara kullanamzlardı. lçki ka -
dmlar arasında hala müstesna-

dır. Sigara içen kadınlar çoğa -
lıyorsa da, kullananlar da er -
keklerden daha az içiyorlar .. 
Bunlar da küçük olmakla bera
ber, yine birer sebeptir. 

Fakat en mühimmi, kadınla
rın yaşlandıkları vakit te ken -
dilerine evlerinde bir meşguli -
yet bulmalarıdır. Kadın yatağa 
düşünceye kadar evinde meşgul 
olur. Bir çoğu yatakta bile ku -
mandasına devam eder. 

Halbuki erkek yaşlanıp ta a
lıştığı iı?inden çekilince, hele 
resmi bir işi varsa. tekaüt olun
ca kendisine yeniden bir meş· 
guliyet bulması pek güçtür. Te
kaüt olunca birden bire ölüve
ren erkeklerin sayısı dikkat edi· 
lecek kadar çoktur. Hatta işine 
çok bağlı olan adamların işten 
çekilince çok kalmayacakları 
'-ıceden teşhis olunabilir ve bu 
teşhisi yapan pek az defa alda-
nır. 

Çünkü insanı yar en 
kuvvetli sebep ümit e ....... K ve 
yaşamak arzusudur. 

Lokman m 

Memleketin 
TAN' a Kar~ ı 

Her Tarafında 
Büyük Sevr; 

Tan, yalnız !stanbulda değil, memleketin her taraf mda, bilhas
sa Ankara ve 1zmirde, okurların büyük teveccühile karşılandı. 
Anadolunun muhtelif taraflarından aldığımız telgraflar ve istek
ler, "Tan,, a karşı gösterilen büyük alakanın müsbet, canlı deliJ
leridir. Yukarı ki resimler, Ankara da, gazetemizin nasıl alındığı
nı göstermektedirler. 

lstanbul asliye mahkemesi birınci 
hukuk dairesinden : 

Giresun İş Bankası tarafından Ay
kut zade Süleyman namına verilen ls 
tanbul İ~ Bankası tarafından tediye 
edilecek olan 2 5-10-9 34 tarih ve 
119-297 54 No. lu ve bin lirayı muh
tevi çekin zayi edildiğinden b:lbahis 
mezkfir senedin iptali mumaileyh Sü
leymana izafetle vekili avukat Celal 
Feyyaz tarafından talep edilmesine 
binaen ticaret kanununun 638 inci 
maddesine tevfikan bin lirayı muh
tevi bulunan mezkür çek her kimin 
yedinde ise 45 gün zarfında mahke· 
meye ibrazı ve ibraz edilmediği tak
dirde müddeti mezkOrenin hitamın
da mezkUr çekin iptaline karar veri
leçcii il1n olunur. (9848). 2400 
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Acele satılık arsa 
Kadıköy Altıyol ağzı civarında 
Bayram yerinde tramvay yolunda 23 5 
arşın. 3029 

Müderris Dr. Ra,it Tahsin 
Bostancı Tepe mahallesi 88 numara. 

3030 

Almanca öğreniniz. -
Hakiki bir Alman'dan ehven şeraitle 
istifade edebilirsiniz. Saat 10-11 ara
sı B. Haas Beyoğlu Me§rutiyet cad
desi. Kordova han 11. 

Yeni Neşriyat 

HAFTA 
Haftanın 55 inci aayıaı dün çık. 

tı. Peyami Saf anın ( Harb isteme · 
yenler) yz.zısile ba~layan Haftada 
meraklı, cazib fıkralar, makaleler 
roman, hikaye, harb tefrikaaı var 

• Bu yıldan itibaren (Arkitekt) 
adı ile çıkan Mimar mecmuas:n:n 
( 51) nci sayısı .Ankarada inşa edile 
cek Sümer Bank binası müsabakası
sına iştirak eden mimarların eserle
rini havi olarak çıkmıştır. Bundan 
başka mecmuada mimarlığa ait bir 
çok yazılar ve eserler vardır. 

İstanbul birinci ticaret mahkeme· 
sinden : Dokumacılık ve tirikotaJ 
türk anonim şirketi (İpekiş) avukatı 
İsmail İsa tarafından İstanbulda 

Çenberlı taşda Vezir hanında Garbis 
Dökmeciyan aleyhine 3740,30 lira 
borç için iflas yolu ile tebliğ edilen 
ödeme emrine borçlunun ıttrazının 

refi ve iflasına hüküm olunması hak 
kında adliye binası yanmadan evvel 
açılan dava dosyası yenilenmi~ ve 
934-1104 numarayı almıştır. Muhake 
me günü için gönderilen davetiy~ 

borçlunun bu hanı terkettiğinden 

ve şimdi nerde olduğu bilinmediğin· 
den tebliğ edilememiştir. Mahkeme 
hukuk usul muhakemeleri kanunu· 
nun 141 inci maddesine uygun ola· 
rak tebligatın ilan suretile yapılma· 

sına karar vermıştır muhakeme 
29-6-935 cumartesi günü saat ondört 
tedir davetiyesi mahkeme divanhane 
sine asılmıştır. Müddeialeyh o gün 
ve o saatte mahkemeye gelmez veya 
vekil göndermezse davaya gıyaben 
bakılacaktır 142 inci maddeye göre 
ilan olunur. (10886) 

İstanbul birinci ticaret mahkeme· 
sinden : Dokumacılık ve tirikotaj 
türk anonim ş'rketi (İpekiş) avukatı 
İsmail İsa tarafından Beyoğlunda Bo 
montide Fu 1<ağında 16 numa-
ralı Kristal ikasında Hamı 

Stuzenegge mukaveleye a-
demi riayet maddi manevi 
4800 lira zararın .ısili hakkında ad
liye binası yanmadan evvel açılan 

dava dosyası yenilenmiş ve 934-1324 
numarayı almıştır. Muhakeme için 

gönderilen davetiye müddeialeyhin 
bu yeri b:rakarak İsviçreyc gittiğin
den ve oradaki adresi bilinmediğin

den tebliği edilememiştir. Mahkeme 
hukuk uSJJl :ınuhakomeleri kanununun -,-4 ı mcı madcıes1ne uygun onı· 
rak tebligatın ilan suretile yap•lması 
na karar vermiştir. Muhakeme 
29-6-935 cumartesi günü saat on 
dörttedir davetiyesi mahkeme divan
hanesine asılmıştır. Müddeialeyh o 
gün ve o saate mahkemeye gelmez 
veya vekü göndermezse davaya giya 
ben bakılacakdır 142 inci maddeye 
göre ilan olunur. (10885) 

İstanbul 7 inci icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz O· 

lup ta paraya çevrilmesine karar ve

rilen 1 yazıhane iki koltuk 1 orta 
kanapesi 1 daktilo m~kinesi 1 camlı 
kütüphane 30-4-935 gününe tesadüf 

eden salı günü saat 12 den 13 e ka· 
dar birinci açık artırma ile Galata İl
yadis han 3 numarada satılacağından 
talip olanların mahallinde bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(10891) 

İstanbul ikinci icra memurluğun· 

dan : Bir borçtan dolayı hacız altına 
alınıp paraya çevrilmesin~ karar ve
rilen hane eşyası Beyoğlunda mektep 

sokağında 46 sayılı evde 28-4-935 pa 

zar günü saat 15 ten 16 ya kadar a
çık artırma ile satılacağından taliple· 
rin belli gün ve saatında mahallinde 

hazır bulunacak memuruna müracaat 
lan 934-434 dosya numarasiyle itan 

olunur. {10888) 

Tavas sulh hukuk hakimliğinden: 

Müddei tavasın Samanlık mahalles•n 

den kabak Ali kızı Medine tarafın
dan müddeaaleyh Buldand: boltancı 

oğlu kahveci Ethem nezdinde Tava 

sın Samanlık mahallesind•n Halil a· 

ğa oğullarından Alı oğlu Mehmet a
leyhine açılan sulh teşebbüsü davası· 

nın görülmekte olan duruşmasında 

müddeaaleyhin ikametgahı belli ol· 

madığından tebliğat yapılamamış ol

makla ilanat suretiyle tebliğat yapıl· 

masma mahkemece karar verilmiş ve 

duruşması 22-5-935 tarihine tesadüf 

eden çaq;•amba günü ııaat 9,30 a bıra· 

kılmış olduğundan gösterilen günde 

Tavas sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde gayı
bında duruşmava devam olunacağı 

ilan olunur. (10896) 

~ .................. .... 
:tınır ncı::t1Lca.1Kıaı 1 
Dr .. Et:;;;~v~ssat 
\l ua H·rıelı1:111e: A \lt~oh a. } ı 1 
1-'0atan caddt'sı Orhan H~ 

apartımanı 1 el. 2203? .., 

ZA Yf - 5528 sicil numaralı eht'yet 
namemi zayi ettim. Yenısını çıkara
cağımdan eskisinin hı.ikmu yoktur. 
Lavren oğlu Vasıl 

ZA Yt - Galata İthalat gilmruğüne 
aid 18007 numaralı 6-4-935 günlU 
(2) sandığa aid Birıncı ve İkincı nus 
ha beyannameler kazaen zayı oldu
ğundan ve yenisini çıkaracağımdan 

esk,Jerınin hükmü olmadığını iliin e· 
derim. Şark Değirmenleri T.A Ş. 

Sultanahmet üçüncil sulh hukuk 
mahkemesinden . Davacı Hakkı tara. 
iından müddeaaleyhler Yusuf paşada 
Gazgani Sadi mahallesinde Çeşme so 
kağtnda 14 No. lu hanede mukimin 
Emine ve Meliha ve Semiha ve Sa. 
lJJra aleyhlerine ikame olunan müş· 
tereken mutasarrıf oldukları çarşıyu 
kebirde hatip Emini hanında 

13 • 14 • 15 • 20 . 22 No. lu dükkan 
ve odaların şuyuunun izalesi davası 

iizerine müddeaaleyhler namına gön· 
derilen dava arzuhallerinden Mel ha
nın Bulgaristandaki adresinin meç· 
hul bulunduğu şerh verilerek bilateb 
liğ iade kılınm ş ve bermucibı talep 
bir ay müddetle ilanen tebliğat ıcra
sma karar verilerek muhakemesi 
28-5-935 tarihine müsadif salı günil 
saat ona talik kılınmış olduğundan 

mumaileyha Melihanm yövm ve saati 
mezkCırda bizzat gelmediği veyahut 
tarafından musaddak bir vek l gön
dermediği taktirde gıyabında muame 
leye devam olunacağı kaim olmak Ü• 

zere ilan olunur. ( 10877) 

İkinci icra dairesinden: Hacrz al

tına aluunış olup paraya çevrılmesi· 

ne karar verilen muhtelif renkde 

erkek ve çocuk kostümlerı Beyoğ

lunda Melek sineması öniınde 

29-4-935 pazartesi günü saat 1 O dan 

itibaren birinci açık artırma ile satı· 

lığa c karılacavından taho olanların 
mahallıncıc haFır ouıunacaı< memuru 

na müracaatları ilan olunur. (10899) 

İstanbul dördüncü icrasından : 

Bir borçtan dolayı mahcuz paraya 

çevrilmesi mukarrer muhtelıf keten 

bezi 29-4-935 pazartesi güniı saat 

14 de Sirkec'de büyük lsmailpaş1 

hanı altında 49 No. lu dükkanda bl 

rinci açık arttırma ile satılacağından 
isteklilerin o gün mahallinde bulu

nacak memuruna müracaatları ilan 

olunur. (10881) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 

mahkemesmden . Muharrem tarafın
dan Germir karıyesi hacı Sahak ma· 
hallesinde oturan mühted'iye karısı 

Fatma aleyhine açtığı tescıli talak 

davasından dolayı muddaaleyhe gön

derilen arzuhal ıkametgahı meçhul ol 

duğundan iade edilmekle hakkında 

vaki tebliğatın ilanen ıcrasma ve ta· 

rihi ilandan itibaren onbeş gün zar· 
hnda cevap vermesine karar verildi· 

ğinden keyfiyet ilan olunur. ( 10884) 

Bakırkoy sulh hakımlığınden: 

Güzide ile lstanbul defterdarlığı· 
nın şayıan mutasarrıf oldukları Ba • 
kırkoy Cevızlik muhasebccı sokağın· 

dan 39 numaralı dort oda ikı sofa bir 
hela biı mutbah ve ıttısalınde 43 nu· 
maralı beş oda bir hela bır mutbah ve 
müşterek kuyulu ve tahtında evvelce 
dükkan elyevm havasız 45 numaralı 
bir oda ıtı ceman altı odalı ıkı bab 
hanenın izalei şuyuu zımnında para}'a 
çevrilmesım karar verılmiş ve 93 5 

senesi mayısının 28 ıncı perşembf' gu
niı saat l 5 te bırınci arttırması ıcra 

kılınacağından talip olanlarm hevetı 

mecmuasının kıymetı muhammenesı 

olan l 700 liranın yüzde '•,5 bıçığı nıs
betinde pey akçesi ile müracaat eyle· 
meleri mezkCıı gayrı :nenkulim kıy • 
metı muhammenesinın yuzdt- 7 ,5 nu 
bulduğu takdirde ihaleı katiyesi icra 
kılınacaktır Işbu mıktarı bulmadığı 

takdirde 935 senesi hazıranın 13 ncil 
cumartesi günü saat 1 S te ihalei ka· 
tiyesi icrn kılınacağından daha Sazla 
malCımat ve şartnamesini görmek isti 
yenlerin 935 . J 67 numara ile mura • 
caatları ilan olunur. (10898) 
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Atatürk H'ey keli 
Müsabakası 

Denizli Vilayeti Daimi Encüm~
ninden: 

D · lı"de diki!ecek "Atatürk,. heykeli müsabakası-
enız ld ~ .. 

na aid bazı m.addelerin aşağıda yazılı o ugu uzere tav-
z1hma lüzum görü müşdür. . . . 

A _ l\iüsabaka şartnamesinin ikıncı maddesınde 
gösterilen müddet ı o I\1ayıs ı 935 akşamına kadar uza-

tı~mıstır. · · d ı ld B - Şartnamenin üçüncii maddesın e yazı I o u: 
au üzere heykelin askeri kryafe~te kaputlu ve son asken 
kıyafet kararnamesine uygun oması şarttır. Esasen po
zu heykeltraşın san'at kudretine bırakılmı~dır. İsteyen
ler b"'t" srafı kendilerine aid olmak uzere bundan u un ma ur..... • • 
başka maketler gönderebilirler .. Fak~t v ·ıla~et.çe ıstenı-
len şartlarda bir maket gönderılmesı ~ecburıdır. . . 

C _Şartnamenin altıncı .. m~d~~~ınde. maket ıç!~ 
gösterilen ı ; ı s e b' adı tabii buyukl uge . nısbetlc de.g1l 
bir buçuk misilde yaprlacak olan heykehn cesametı~e 
nisbetledir. Ve maket için yazılan bu eb'ad en az bır 
had olub isteyenler daha büvük yapmakda muhtardırlar 
Fakat bu takdirde dahi Vilayetten ayrıca bir masraf 
isteyemezler. . 

D - Vilayetçe ayrıca yaptırılacağı zikredilen kaı-
de hakkında heykel müsabakasına iştirak edenlerin mu
talaa beyan edebilecekleri şartnamenin yedinci ma~~e
sinde zaten yazılıdır. Arzu edenler heykel ı:naketı .ıle 
beraber mukabilinde bir şey istememek şartıle kaıdc 
için de maket veya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka neticesinin şartnamenin sekizinci 
nıaddesi veçhile tesbiti için Güzel San'atlar Akademisi-
nin dahi mutalaası alınacakdır. (2129) 3063 

aar·f Veki~etinden: 
ı - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih -

coğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, . fransrzca,_ ~i
manca, İngilizce muallim muavini olmak ısteyenler ıçın 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanfar 1 Temmuz Pazartesi giinü İstan
bul Üniversitesinde başJıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları , 
TI) ?.0 r1Pn Pk~ik VP 4 ~ nPn fa7f;ı u::ı~t::t nlm::ı-
ma}arı, 

C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet 
ve ciinha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli viJayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
kayıddan mfü;tesna olub mensub oldukları Dair.e arrıiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
mani vücud arızalarından salim olduklarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

Muallim mektebinden mezun o1anlann en az iki 
ders senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklan 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir 
istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya, 
şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya ve-

sikalarının ası] veyahud suretleri. ........,.. w••N,,.. ..,. 

C) Hüsnühal ma~batasr, . . 
D) Mahalli Maarif idaresinden ntimunesıne tevfı-

kan tasdikli sıhhat raporu. 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fo-

toğraflı fiş, 
F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz 

fotoğraflar, 
Bu vesika1arm en son 1-6-1935 tarihin~ kadar Ve

kalete gönderilmiş olması lazımdrr .. 1 B.~ t~rıh.ten sonra 
Vekalete gelmiş o!an veya evrakı musbıtesı noksan 
gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapıl-
nuyacaktır. Keyfiyet il5.n olunur. ( 195 7) 2849 

Devlet Demiryolları ve Lirrtanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

I(ereste f\'akliyatına Mühim Ten-
.. " 

~ a"· "' t.. 

15-5-93 5 tarihinden itibaren y~ni ker~ste tarifesi 
tatb ' I~ d'l k e şı"mdi ana şebekede ve İzmır hatların-

! ... e ı ece v .... .1 kd' y . 
da tatbik edilen kereste tarifeleri lagvedı ece ır. enı 
taıifenin ücretleri ton başına : .. 

ı -- 1 oo km. lik mesafe kısmında beher Km. ıçın 3 
10) - 200 " ,, ,, " 2 

" 1 201 Den fazla ,, " " .. ... ". . . 
kun1lldur Nakil ücretleri istasyonlardan ogrenılebılır. 

. (2187) 

.......................................... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Koroerç y1le ita yana 
3ermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret 

T rcnJellera ( Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali rmni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında , 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla isfm.,1 edebilirsiniz 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka k'moıenin kulla-

-.n->a··~'"''"' er~ J.ıi.- c:ıı-1 ... il.-1,.. tıart:ln ,,,.. ;ht~• .-f'l;lm: ıı:t;.. f ı::non' ??. P 

.................................... a:mm:mmım'ri.5 
İÇ TiCARET UMUM MODURLUGUNDEN: 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesc · ı edilmiş olan 
ecnebi tirketlerinden Romanya tabiiy etli (Steaua Romana) şirketi bu 
kere müracaatla tlrketin Türkiye umumi vek.Jliğine şirket namrna 
yapacağı işlerden çıkacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden. 

ed.len ve üçlincU şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre (Raif H . Rozen· 
berg. Ralph H. Rozenberg) i tayin ettiğini bildirmiş ve lazrmgelen kağıt· 
lan vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükUmlere uygun ~örülmüş olmakla ılAn olunur. 

lstanbu1 Sıhhi Müesse e·ı Sat na 1
• 

ma Kom syanundan: 
Haydarpaşa nümunc hastanesinin Asfalt yolları, Bi

na etrafına muhafaza divarlan ve kapıcı lojları inşası 
pazarhk suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - İhalesi 30 Nisan 935 sah günü saat 15 de Ca
ğaloğlunda Sıhhat :Müdürlüğü binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli ( 30650) lira 16 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesika

~anı ve yazılr işleri yapabileceğine dair Nafıa Baş mü
hendisliğinden alınacak Fotoğraflı fenni ehliyet vesika
sını göstermeleri şarttır. 

5 - Bu i~e ait proie, keşif. ve sartname1er 154 kuruş 
bedel mukabilinde Hastaneden alınabilir. 

6 - Pazarlığa srirereklerin belli gün ve saatten evvel 
muvakkat teminat makbuz veya B:1tıka mektuplarını 
Komisyona verme1eri lazırrdır. ( 211 O) 

Aske i Fabrjkaları 
Komisyonundan: 

Sa'ına"n1a 

Askeri fabr~kaları için aşağıda cins ve ebadı yazılı 
88,97 2 mikap kereste açık eksiltme ile alınacaktır. 
Şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye ginnek 
üzere ınuhamınen bedeli olan 2937 liranın yüzde 7 ,5 
muvakkat teminatını mal sandığına teslim ederek alı
nacak makbuz ile 29 nisan 935 pazartesi günü saat 14 de 
Bakırköy Barnt fabrikalarında satınalma komisyonuna 
müracaat edilmesi. ( 1 81 O) 
?00 adet az Ç?raJı çam ağacı 5:5, 50 X O, 18 X O, 13 25,740 M.3 

400 ,. ,, •• ,. 6,30: 6, 50 X O, 18 X 0,13 60.840 M.3 
2.'i ,, ,, ,, 4,30: 4, 60 X O, 16 X O, 13 2,392 M.3 

2655 88,972 

1s .a-4hu1 hi.l .. ı J:.m.ak !l .. üdüı ft.{ün en: 
Muhammen kıymet 

Lira 
KAMERHA TUN: Yenişehir Demirhane ve 

Keklik sokağı eski yeni 16 sayılı arsama-
halinin 5/ 12 evin 5,'24 payı. 630 

KAMERHA TUN : Boyacı sokak yeni 2 3 sayılı 
evin 1 /2 payı. 400 

FENER : Hacıisa Sultançeşmesi sokak eski 
90-92 yeni 94-96 sayılı iki dükkan ve 
odaların 80/ 120 payı. 630 

FENER: Seferikoz mahallesi Fener caddesi 
eski 158/162 yeni 128/132 kahvehane 
ve odalar ve evin 5 7 /96 payı. 1100 

FENER : Tevkicafer keremit sokak eski 81 
yeni 6 7 sayılı evin 4 / ı 2payı. 2 2 5 

KASIMPAŞA: Eyyühem Ahmed cami ara-
lığı soka keski 40 yeni 4 sayılı evin 
3 / 4 payı. 16 3 

YENİCAM1 : Hocaalaeddin Yenicami avlusu 
eski 72 yeni 76 sayılı dükkanın 1/2 payı. 774 

BÜYÜKDERE : Gülmez sokak eski 1 yeni 1 1 
sayılı evin 1 /2 payı. 666 

HASKÖY : Kumbarahane caddesi Halıcı , 
Oğlu iskelesi aralığı yeni 15 3, 155, 16 
savılı üç dükkanın ı /2 payr. 792 

MİRG ÜN : Boyacrköy Koru caddesi eski 51 
yeni 5 5 sayıh dükkan. 4 3 2 

YEDİKULE : İmrahor caddesi eski 126 yeni 
140 sayılı dükkan. 83 7 

ÇARSI : Y ağhkcTJar sokak eski 4 7 yeni 19 
dükkanın 36/64 payı. 

EYÜB : Takyeci mahallesi Alaca ce~me cad-
desi eski yeni 18. 20 sayılı dükkan ve oda. 928 

ŞEHREMİNİ : Fatma Sultan mahallesi Etem 
Efendi sokak eski yeni l 7 sayılı 
ahşab hane. 306 

Yukanda yazılı mal1ar 5-5-935 pazar günii saat 14 
de satr1acakdrr. İsteklilerin yüzde vedi bucuk denozito· 
Jarını vaktı muayyeninden evvel yatırmaları <F) 

(2164) 

Nafıa Bakannğından: 
Haydaı paşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 

616 Ji Ci olan ( 2200) adet komple telgraf fincanı açrk 
,;ksiJtm,:vr konulmuştur. 

Eksiltme ı O Haziran 935 tarihinde pazartesi ?,"ünü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yamlacaktır. 

İstekJiJcrin Ticaret odası vesikası ve 46,20 liralık mu
vakkat tenıt~lat1arı ile aynı gün ve saatte komisyonda 
buiunrnaları rnzrmdır. 

t stekliler bu husustaki şartnameyi parası~ olarak An
karada bakanlık M:alzeme Müdürlüğünden alabi1irltır. 

(2133) 

istan·bul ltihalat Gün1rüğü Müdür
lüğünden: 
lstanbul Gümrüğü için 4 aded itfaiye merdiveni ile keza 

iki aded demir merdıven ve iki balyoz balta ve kanca mü
naka a ve ithalat kanununun 46 mcı maddesinin A fıkrası 
na mü .. leniden pazarlıkla münakasaya konulduğundan 
talih olanlarrn pey akçesi ile münakasaya girebliece~ şe
raiti havi ve~ailci yedine alarak 6 Mayıs 935 Pu~rteıı gü
nü ~aat 14 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil 
Komisyonu mahsusa müracaatlan ilan olunur. (2077) 

2946 

Yozgat Vılayeti Da:mi Enciime-
1 

n ı cıe r : 

1 - Y m:g;ıt Memleket Hastahanesinde yapılacak 
kalörifer, sıhhı, Elektrik, su, Rontkln, siterilizasyon 
tesisatı l 65 b..-l 8) lira 45 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye 
konmu~tur. 

2 -- Bu işe ait şartnameler ve evraklar ~unlsrdrr: 
A - Eks11tme Umumi ve fenni şartname (bir arada) 
B - Fenni ~flr-tname 
D - Tesisata ait Husus! ~artname ve ke~if cedvellcri 

(bir arada) 
F -- Teshin $artnamesi 
.H -- Bu evr::lkı görmek isteyenler Anksra ve İstan

bul Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdür lükler\ne 
müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltme 935 Mayısının 20 inci pszart~i l;iinü 
saat on beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltnıe kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksilımeye girebilmek için yüzde 7.50 mıktan 

bulunan 4532 lira muvakkat teminat mektubu ve mali 
ilh.1tıcır ve bu g-\bi tesisat içinde ehliyet vesaiki ile Tkaret· 
odasmm içinde bu1unduğumu.ı seneye ait vesikası teklif 
mektuplarına ba~lanmrş olac8ktrr. 

6 - TekJif mektupları eksiltme, umumi ve fenni ~art
narrıc$jnc1eki maddelere tamamen uygun bir şekilde dol
durulur.> Hçiinci.1 maddede yazılı !Utatten bir saat evvel 
ViJfive~ Daimi encümeni reh~liğine verilecektir. Posta ile 
gönderilecek -nektııplarda nihayet Üçiincü maddede yet
zıh sa;ıte kfl'i:tr gelmi~ olma~ı ve dr~ zllrfm miihiir mu
mu ile evice bmatılmı~ olmas' ic8p eder. Postada olan 
geı..ikmeJer kahu1 e<lilmez. (2184) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

15 2 7 5 lira fiatJa ihale e
di1en beş aded klayton sis
temi Otokılav Takımı mü
teahhidi teahhüdünü ifa ede 
memesinden bu kere nam 
ve hesabına açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. t. 
halesi 8 -5-935 çarşamba 
günü saat 14 dedir. İstekli
lerin evsaf ve şartnamesini 
almak üzere (bedelsiz ola
rak M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan verilecek. 
tir.) Eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Ma
liyeye yatırılmış 1145 lira 
63 kuruşluk vezne makbu· 
zu veyahut banka teminat 
mektupları ve 2490 No. lu 
kanunda yazıh vesikalarla 
Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonuna gelme-
leri. (2061) 2914 

ljt * * 
1 - Yerli fabrikalar ma-

mulatından ve bir metresi
ne biçilen değeri 297 kuruş 
olan 20 bin metre Boz ka
putluk kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 Mayıs 
935 pazar günü saat 15 te· 
<lir. 

3 - İlk teminat 5220 li
radır. 

4 - Şartname~ini 297 
kuruı:;a alrrıak 1stevenler her 
gün öğleden sonra komisyo 

na uğra va biJirler. 
5 - Eksiltmeye ~irecek

ler Muvakkat Banka temi
nat mektubu veya makbuz
ları ile kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mek· 
tuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti ~atınalnla 
Komisyonuna vermeleri. 

(2172) 

* * * 
1 - Yerli fabrikalar ma-

mulatından ve beher metre
sine tahmin edilen fiat 2 5 
kuruş olan 3 00 bin metre 
çamaşırlık be~ kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhs.Je 12 Mayıs 935 
pazar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminatı 
5000 liradır. 

4 - Şartnamesini 3 7 5 
kuru~a almak isteyenler 
her gün öğleden sonra ke
misyona uğraya bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka temi
nat mektubu veya makbuz
lariyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddesindeki yazılı evrak
larivle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en 
az bir ~aat evvel Ankantda 
M. M. VekA ~ti Sl!tmalma 
Komi$yonuna vermeleri. 

(2173) 
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li Mali.ar Pazarları 
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Kadın Şapkalar 

___ v ... n Malla• PazarlaPI ••ıoııu 
---"''ubealnln f•Pk• dalrealndekl 
---·fevkalld• zarif modelleri gir· 
---m•d•n t•Pk• ı•pbrmaıını• 

Çocuk Iaftası - Kumbara Haftası 
~.----.... 

' 

• 

Siz de yıvrun11za t, B•nk11sından bir kumbara alınız. Gelecek ıene 
bu haf .a çocuğunuzun da birikmiş bir çok parası olacakbr. (2940) 

Sinirleri kuvvatlendlrdlOI 
gibi dimaO Uzerlnde de 

tesirini göstererek, uzvlye· 
tin umumi faaliyetini arllrır 

200 

Türk Kömür Madenler 
Anonim şiı keti Hissedarlarına: 

Şirketimizin 30 Mart 1935 de alelade surette toplanan Hiuedarlar 
umumi heyetince ıerek adi ve gerekse milmtaz bine senetleri üzerinden 
yüzde 4 hesabı ile herbiri için 0,80 Türk Lirası dalıtılmaaı kararlaf1!Uf 
ve bu tc:mettuun dağıtılma tarihinin tesbiti tarafıma bırakılmıı 
bulunduğundan bu ödemelere 1 Mayıs 1935 den itibaren lstanbul'da Ga
lata'da Karamustafa caddesinde 149 numaralı Ovagimyan Hanmm 4 ncil 
katındaki Şirket İdare Merkezi ile yine Galata'da Banka Komerçiyale 
İtalyana İstanbul ıube Merkezi veznelerince batlanacatı illn olunur. 

İdare Meclisi Reisi MEMDUH 

iç Ticaret Umum müdürlüğünden : 
30 İkinci Teırin 1930 tarihli kanun hükümlerine g6re tescil edllmit 

olan ecnebi vapur tirketlerinden İtalya tabilyetli (Loit Triestino • P'lotte 
Reunite Loit Triestino • Maritima İtalyana • E. Sitmar • "Loyd Triestino 
Flotte Reunite Loyd Triestino, Maritima İtalyana E. Sitmar,,) Anonim 
Şirketi bu kere müracaatla tirket esas mukavelesinin buı maddelerinin 
değiıtirildiğini bildirmit ve lizungelen ldğıtlan vermittir· 

Keyfiyet kanuni hükUmlerc uygun görülmU9 olmakla ilAn olunur. 

stan u Gayr m beıdı1 er kom syonundan 
D. No. 

3l01 

3992 

I048 

1069 

U20 

4174 
4350 

:1398 

4826 

5317 

Semtı ve mahallesı Sokağı Emllk No. Ciosı ve hissesi Hısıeve ,:öı· 

Be} oğlu Ku:tuluş 

Kandilli 

Kıuahada 

Mercan f ğnecihan 

Ileybeliada 

E Kadim ka· 
zaz Y. Kır 
Mektep 

fğneciban 

Yükıek 

36 

30 

112 

12 

Kı1ıgnncuk Y. Gül 28 
14 Fener Abdı Suba~ı Yaldız 

Yeşilköy 

Boyacı köy 

Kuzguncuk 

E. M .. cliıi Mil· 16 
li Y. Andelib 
Üçüncü 37 

Hamam 7 

2 metre arsanın 
1f2 hissesi 

-.ı111111h..a.11un ... n ~ 
:>z aÇfKantıı ıı 

Ahoap banf" ve bağ· 194 
çenin 1/3 Hiı. 
Ahıap hanr, ve 
ahır ve 420 met· 
re batçenio 14188 
biseesi 

175 

İğneci hanın ilıt 334 
katında odanın 

5j6 His 
Abgap hane ve 
bağçenin 12/48 
hissesi 
109 metre ana 
Klgir hanenin 
1/3 hissesi 
Ahoap baraka ve 
Bağçe 

69 metre arsa 
ve kuyu 

186 

180 
720 

350 

Kipr hanenin 1/4 350 
hissesi 

" 

" 
., .. 

" 

., 

., 

" 
Yukarda evsafı yazılı Gayrimenkuller on gftn mOddetle eatıp çıkanlmııtır. İhaleleri 

8 · 5 · 935 tarıhine tesadüf eden Çaroamba günü saat on dörttedir. Satıg münhasıran gayri· 
mühadil hnno~il~dir. 

latanbul Levazım 
Amlrll§I lllnlar1 

Yüzbin kutu et konser
vesi 7-5-935 sah günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına 
caktır. Tahmin bedeli beher 
kutu 45 kuruştur. Şartna
mesi 225 kuruş mukabilin
de Komisyondan alınır. Te 
minatı 3375 liradır. Eksilt
mesine gireceklerin belli 
günde ve saat 14,30 a kadar 
tf;kliflerinin şartnamesinde 
yazıldığı veçhile Tophane
de Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 1992) 2912 

ZAYİ - 4749 sicil numerohı 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 165 lira 60 kuruş olan Beyazıt kulesi 
nöbet mahallinin döşeme tahtalan tamiri pazarlığa kon
mu~tur. Talipler keşif evrakını ve şartnamesini görmek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne. Pazarlığa girmek 
isteyenlerde 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 12.5 
liralık teminat makbuzi1e beraber ihale günü olan 
27-4-935 cumartesi ıüni.i saat 15 de Levazım müdür
lii~nde bulunmahdrr. ( 1877) 

J EVKAF MUDIRIYETl iLANLAR f_ı 
Tekirdağ kasabasına yanm saat uzaklıkda 40 a 

dönüm sebze bahç.esi satılıkdır. Bahçede kuwetli .r 
su, ayı-ıca dolabb kuyu, hane. ahır, fırın vardır. To ~ı 
çok kuvvetli ve verimlidir. Bahçe mamurdur. Deni le 
yakındır. Bedeli peşin alınmak Uzere ihalesi 11 l\ ıs 
9 3 S cumartesi saat 1 S de Tekirdağ Evkaf ldaresin ıa
ptl ar~ kihr t~t~klil~rin rr~lmeleri ilAn olunur. ( 20 • 

şoför chliyetnamem ile kazanç ====================~ 
karnemi kavb•ttim. Yenileri alı Umumi ne.riyal ve yazı i•lerı mUdUrü 
nacağmdan zayilerin hiikmü Etem iZZET BE"ICE 
yoktur. Remzi Gu.:t--<-ilik ve matbaacıhk T. A. Şirketi 


