
27 
1 

TESi 
NiSAN 

c 
1 9 3 5 

1 

Sayısı 5 Kuruş 

2 i.ı:cidc : Peyami Sııfanm fıkrası -
Mahmud Y esarinin romanı 
- Şehir haberleri. 

3 üncüde : Ankara muhabirlerimizin te
lefonları - Ali Naci'nin yazı· 
ı;ı - Feleğin fıkrasL 

4 üncüde: Aziz Hildayi Akdemiri.n "Biz
de Casusluk., adlı esen. 

5 incide : Balkan muhabirlerimizin tele
fonları mektuplan - Balkan 
gazetelerın"n hülisalarL . 

6 mcıda : Hitler'in "Kavgam,, adlı kıta
bmm tercümesi. 

'1 incido ı Diınya ajansları - Avrupa 
gazetelerinin hüHi.salarL . . 

8 incide ı Ekonomi - Kendı. kendiınıze 
çatıyoruz. -

9 nncuda : Spor . 
10 uncuda : Nizamettin Nazirin "'Pati~ ts

tanbulu nasıl aldı?,, tefrıkası 
~ _ Sevi:ıenler, evlenenler -

Hikaye. 
U incide : Idman şenliği resimlerl. 
12 incide ı Özdil - Okuduklarımız, duy

duklarımız. 
'13 üncüde : Faydalı bilgiler. 
14 lincüdo: Yarmm büyükleri - Kızıl 

Çember. 

Dost Sırpların 
Belgrad'ında 
ilk Günler 
[Belgrad Hususf Mu· 
habirimiz Yazıyor] 

) ' ' Belgrad, 23 Nisan 

lki gündür, T ü r k do s t-
1 u ğ u n u n temel a~~ığı Be}
graddayım. Burada T~~k .~elı
mesi her kapryr her gonlu ar
dına' kadar açan bir anahtar -
dır. Bizi saygı ile seviyorlar. 
Müsbet işlere ve askeri kudrete 
sözden daha fazla kıymet ve -
ren Sırplar, Balkan terazisinin 
sağ gözünde bizim, solunda 
ikendilerinin oturması sayesin • 
firı~s.ııf§Jlill!Y_a~~~ b~ _müv ... azen: 
nanmışlardır. 

llk gündenberl etraf mıdan 
ayrılmıyan Sırp dostlarla şehri 
geze geze gözlerim semtlere a
lı~tı. Caddelerde yalnız dolaştı
ğım vakitler adımlarımda ya
bancılığın paytaklığı kalmadı. 
Biribirinden büyük, biribirinden 
üstün askeri binaları iyice zih
nime yerleştirdim. Önlar zaten 
gözden kaçmasına imkan olmı
Yacak kadar heyebtli, oturaklı 
Yapılmış binalar ... 

Sırplar imar. siya~et~~~~n~e, 
2evklerinde istıhalecı gorunu -
Yorlar. Daha şimdiden büyük 
Avrupa merkezlerinden biri ha
line gelmiş şu Belgr":dın r:.s~i 
ve hususi binaları asrı ve kubik 
hevesine düşmeden klasik bir 
istil içinde şehrin azametli ha
lini gösterecek şekillerde yük_
seliyor. Yaşayışlarında, .v~~ıt 
gcçirişlerinde, Viyana tesır.ının 
İzleri hissediliyor. Boş vakıtle
rini hep kahvelerde geçiriyor
lar. 

Viyana benzeyişinde göbek -
lenmiş olan bu şehrin A vrup~· 
merkezlerinden farkları, bar eg
lencesi, dans iptilası, dolu diz -
gin sarhoşluk itiyatlarının ol -
mamasıdır. Belki güç, fakat se
vince iyi seven Sırplar, Marsil
Yada öldürülen krallarının ma -
temini hfıHi tutuyorlar. Hala 
csaf eaJencelere bile iştihaları a-

tı> 

çılmamıştır. Gösterişsiz, boyu-
na çalışıyorlar. Se~est saatle
rinde de, Viyana varı, kahve -
ler<le dinleniyorlar. 

o 
Buranın Avala Ajansı müdü

rünün sehirde rahat gezmekli -
ğim içi~ yanıma verdiği, hemen 
e.hbap oldu<Tumuz bir memurla 
~ I:> • d c <ıolaşıyordum. Bu yenı ost e-
ncvredeki Cemiyeti Akvamın 
son celselerini Avala Ajansı 
ilamına takip eden memurd~r: 
~~ansızcayı kendi lisanı gıbı 
soylüyor.A vala Ajansının o pek 
tnü'tcmmel ve tam manasile 
centilınen dirrktörüne yakı~an 

[Dcwamı 9 uncada] 

Eşref ŞEFiK 
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DÜNKÜ İDMAN ŞENLİGİ 

1800 Genç Dün 
Önünde Güzel Bir 

10.000 seyirci 
·Gösteriş YaRtılar 

J 

iDMAN ŞENLiKI.:ERİ DÜN FENERBAHÇE STADINDA 
BüYüK BİR İNTIZAMLA YAPILDI. YUKARIDAKİ RE
SİMDE ŞENLİKLERE AİT İKİ İNTiBA GÖRÜYORSU-

NUZ. TAFSİLAT 11 iNCl SAHiFEDEDlR. 

Sağlam Kafa 
Sağlam 

Vücudda Bulunur 

Yunanistan'da 
• 
1 

Hafta Geri 
Bırakıldı 
[Atina Husust Muha
birimiz Bildiriyor] 

Atina, (Telefonla) - Mayı -
sın 19 unda yapılması ilan edi -
len intihabatın bir hafta sonra -
ya talik edildiği bir resmi tebliğ 
ile bildirilmiştir. Bu bir hafta -
lık tehir, divanıharplerin elle
rindeki işlerin intihabattan 
evvel bitirilmesile örfi ida -
renin kaldırılmasına imkan ve -
rilmesi içindir. Atina polis mü -
dürlüğü, intihap günlerinde alı
nacak tedbirlere dair hazırladı -
ğı emirnameyi lç Bakanlığa ver 
miştir. Emirname mühim mad -
deleri ihtiva ediyor. Emirname -
ye göre, Yunan mebusan mecli
si açılıncaya kadar, açık hava -
da toplanmalar yapmak kati şe
kilde menedilmektedir. İntihap 
günlerinde lokanta, eczahane, f ı 
rm, tütüncü, çiçekci, tabutçu 
dükkanlarından başka her yer 
kapalı olacaktır • 

Fikret Adil ' 

Yunan krallık 
· Taraftarlannın 
Nümayişleri 

Pariste krallık taraftarlan 
kral. ~o:jun .. tekr~r tahta geçirıl
mesı ıçın numayış yapmışlardır. 

B_u husu~t~ki tafsilat ve Basve
k1~ ~uavını Kondilisin beyai'.ıatı 
5 ıncı sayfamızdadır. 

......... -------------------------........ Türk köylüsü, Türk genci 
TUrk tüccarı, Türk esnaf.' 
Türk İŞCjlsi, Türk kadın.' 
TUrk münevveri! ' 
DUtün ş ika Yet 1 eriniz i 
bil t Ün düşUndüklerinizİ 
bize yazınız. Derdlerini· 
zi ve hakh isteklerinize 
arkadaş olacağız. 

Telefon { 

SAYI: 5 - 33C3 
Onbir:nci V l L 

Sahib ve 
Ba~muharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318. Yazı isleri: 24319. 
İdare ve matbaa ; 24310. 

Kadın delegeler Ankarada 

Kadınlar Ankarada yeni r·· -
kiyenin hayranı kaldılar 

r A TA TUR K DlYÖR Ki: TURK KADIN! 
NIN DÜNYA KADINLIGINA ELiNi VEREREK 
DÜNYANIN SULH VE EMNiYETi !ÇIN ÇALI· 

ŞACAGINA EMlN öLABlLIRSINIZ. 
Ankara, 26 (Telefonla) - Kadın Kurultayı J?elegeleı:i ~u sa

bah şehrimize gelmişler ve Ankaranın muhtelıf yerlerını gez-
mişlerdir. . .... 

Amerikalı Delegeler ise İsmet Enstitüsünün a~ametı o~unde 
takdirlerini gizliyememişler ve böyle bir mektebın ~ı:nerıkada 
bulunmadığını söylemişlerdir.Delegeler,Ogust ma?.ed~?1 ve Kale 
yi gezdikten sonra saat on altı buçukta Çankaya koşkunde Cum
hur Başkam Atatürk tarafından verilen büyük çay ziyafetine 
iştirak etmişlerdir. 

İki saate yakın devam eden bu ziyafette Büyük Şef Delegeler
ler ayrı ayrı meğul olmuş, onlarla görüşmüş ve kendilerine ilti· 
fatlarda bulunmuştur. Heyet Başkanı Atatürk'e Kurultayın ta
zimlerini bildirmiş ve Türkiyede gördükleri eşsiz misafirperver
likten dolayı teşekkürler etmiş ve demiştir ki : 

- Türk kadınlarının verdiginiz haklara layık olduklarını ) 
kından gördük. Türk kadım omuzunda gülle taşıyarak vatan m 
dafaasına iştirak etmiştir. Bundan sonra narin omuzlarında sul 
için çalışma yükünü taşıyacaktır. 

Atatürk cevabında memleketi ve şahsı için söylenen sözlere 
teşekkür ederek ilave etmiştir: 

- 'Türk kadınının dünya kadınlrğına elini vererek dünyanın 
sulh ve emniyeti için çalrşacağma emin olabilirsiniz.,, 

Hemen bütün Delegeler şu mütaleada birleşmektedirler: 
"istanbulda yeni Türkiyeyi o kadar iyi anlamak kabil olamadı. 

Ankarayı ve yeni Türkiyeyi kuranı yakından görmekle ettiğimiz 
istifadenin hudutsuz olduğunu söyliyebiliriz.,, 

Delegeler yirmiyi on geçe hareket eden hususi bir trenle şeh
rimizden ayrıldılar. 

Ankara bayanları namına Kadım Koruma Cemiyeti erkanın
dan Mediha Kazım, Seza Basri, Makbule Naci Delegeleri uğurla
dılar: 

• 
Kadın Delege~erin Ziyar eı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Bu arada İsmet kız enstitüsünü ve 
Zi.~aat ensti_t~s~nü gezdiler. Delegelerin enstitüleri ziyaretleri 
Turk g:_nçlıgı ıle temas. noktasından çok güzel sahnelere vesile 
oldu. Du~~a?.m muh~_elıf memleket~erine mensup Delegeler ls
met enstıtusunden Turk kızının zeka ve zcrafetinin hayranı ola
ra '- a vrıldılar. 

1t enstitüsünde İngiliz Delegesi Ledi Astor Türk gencle
ril~ l:. ~ş.tü. Önlara muhtelif sual~r sordu ve ayrılırken dedi ·ki: 

- Sızın çalışma yolunuz en çetın yoldur. Çünkü toprakla uö-
r~~acak~m!z: Fakat alacağınız iyi neticeler cok kuvvctlidi;. 
Turkle.rı? ıyı asker olduklarını her zaman iştirdim. Türkün yeni 
eser_lennı yakından görünce her sahadaki kabiliyetinin takdir ve 
teslı~ ~t!iı:1. İleride memleketinize tekrar geleceğim. ö zaman 
her bır!~ızın ayn ayn topraklarınız olur temennisindeyim. Ora
larda sızı karınız ve çocuklarınız arasında görmek isterim. An • 
cak şunu işaret edeyim ki iyi yemek pişinnesini bilen kadını seçi
niz. Zira böyle bir kadın kocasına içki içirtrnez. 

Mükellefleri Ağır Yük 
Altında Bırakmamalı 

Berç Trüker'in asgari ve maktu 
kazanç vergisine yaptığı itirazlar 
Beyannameli kazanç mü

kelleflerini asgari ve maktu bir 
vergiye tabi tutulmaları hakkın 
daki layiha Ekonomi encümenin 
de müzakere edilirken ayni en • 
cümen üyelerinden ve müstakil 
lerden Af~on Karahisan say· 
V: ~erç Turker (Keresteciye.. 
layıha esaslarına muhalif kal • 
mış ve mütaleasını encümen 
m~zbatasına ilave etmiştir. Berç 
Turker memleket menfaati nok -
tai nazarından şimdiye kadar va 
zolunan vergilerin tamamile mu 
hafaza edilmesine taraftardır. 
Müstakil saylava göre, bu vergi
lerin mükellefler üzerine ne ka
dar ağır bir yük olduğunu gözö
nünde tutarak her hangi bir se -
bep veya şekilde olursa olsun 
yeni vergiler ihdası bilhassa kü 
çük mikyasta iş gören ve aha -
linin büyük bir kısmını teşkil e
den mükelleflerin zaif vaziyet -
lerini bir kat daha sarsacaktır. 

Ekonomi encümeninde layiha 
üzerinde yapılan tadilat ve Berç 
Türker'in itirazlan üçüncü say-
famızdadır. · 

• 

. . 

Brec Türker 
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ÜÇ MUHARRİR TiPi 
Nurullah Atanın sade ve 

canlı bir tasnifi var. Muharrir
leri üçe ayırıyor: diriler. ölüler, 
can çekişenler. Dostwn bu üç 
tipi de kendine göre izah ediyor 
ve daha ziyade edebiyat çerçe
vesi içinde kalryor. Dünkü Tan
da çıkan fikirlerinin paylaşa • 
madığım noktalan pek az. 

Bence dünyanın her tarafında 
ölü muharrir, ya hiç fikri olmı
yan veya hazırlop fikirlerle dü
şünen adam demektir. Kanaat
leri "sanat cemiyet içindir", 
"sanat ferd içindir,, ilah... gibi 
kalıplar içinde birle~miş ve bu
na benzer tekerlemelerle düşü
nen edebiyatçı, yahut parayı 
her hangi bir Alman iktisatçı
sı, kıymeti her hangi bir İngi
liz iktisatçısı ilah ... gibi anlayan 
iktisat muharriri ölü bir kafa -
dır, işi seksen senelik bir sürü 
kılişe fikirleri te-krardan ibaret 
ıkalır. Bu çömez ruhiyatına mi
saller pek çoktur. 

Can çekişen muharrirlerse 
bir çok memleketlerde olduğu 
gibi düşündüklerini yazamıyan
lardır. Bunlar hususi meclisler
de aydınlık ve canlı konuşur -
lar; gazete sayıfalarında belir
siz, boş ve tevriyeli yazarlar. 
Dillerinin altındaki baklanın 
verdiği rahatsızlıktan dolayı 
lkekeleyen bir üslUpları vardır. 

İmaya bile cesaretleri kalmadı
ğı için trknefes olmuş bir ifade 
ile dolambaçlı bir nahiv içinde 
boğulur gibi soluk alırlar. 
Bunlar için ölmek mümkün 
değildir, çünkü bütün şuuru ve 
idaresi yüzde yüz devlet elinde 
buluna.ı tam sosyalist bir cemi
yet içinde yaşamazlar ki ferdi
yetlerini tamamile silkip atabil
sinler; bunlar için dirilmek te 
mümkün değildir, çünkü bütün 
şuuru ve iradesi yüzde yüz fer
din elinde bulunan bir cemiyet 
içinde de yaşamıyorlar. Ne ya
pacaklar? Elbetteki, cendere i
çinde bulunan şahsiyetlerinin 
hazin kıvranışları içinde asıl dü
şündüklerini belirsiz ve soluk 
cümlelerle eveleyip geveliye -
ceklerdir. 

Bunların yazılarında asıl can
lı fikir, satırların arasında· 
ki beyazhklarda gizlenen ve 
göze görünmiyen cinler, ha
yaletler, karaltılar gibi, te
cessüm kabiliyetinden mah
rum bir halde gezınır. O
kuyanın dirayetinden, keskin 
zekasından başka hayat gıdası 
lbulamıyan bu esrarengiz fikir -
ler, yazıyı bir bilmece haline so
Btarak, cümlelerin yan karanlı
ğı içinde can çekişirler, öyle ki, 
bunları okurken : " ölseler de 
!kurtulsak!,, diyeceğimiz gelir. 
Cünkü ölüm bile, yarım olan 
her şeyden mükememldir. Bel
iki de bunun icin, kararsız cemi
yetlerde muharririn çoğu tam 
bir intibak ve "conformisme,, 
icinde şahsiyetlerini öldürme -
ği, yarım yamalak yaşarnıya 

tercih etmişlerdir. 
Peyami SAFA 

.. TAN " m tefrikası: 5 

Erik çiçekler· 
MAHMUD YESARi 

nun önü açılmıştı. Açık filizi ı
pek kamisol içindeki vücudü 
dolgun, fakat dik, körpe idi. 
Çıplak ayaklarına parlak kırmı
zı deri terlikler giymişti. lnce 
bilekli ayakları, öyle ki.ıçük, öy
le biçimli, öyle temizdi ki insa
nın, onlan güvercin yavrusu ok
~ar gibi, elleri arasına alarak 
ok ıyacağı geliyordu. 

Bir koltuğu yanıma çekerek 
oturdu: 

- Işte böyle arkadaş ... Ba · 
har geldi, haberin var mı senin? 

Yüzünü, yüzüme yaklaştırdı: 
- Seni, niçin çağırdım, bili

yor musun? Seninle arkadaş qi-
bi konuşacağız. Sana, itam aşk 
edecek değilim. Sen de bana, i
lanı aşk etmiyeceksin... Beni 
dinliyeceksin ... 

Gülüyordu: 
- Fakat, canım sıkmı raca -

ğım. Benim arkadaşlığım, ne -

a 

Galatasarayda bir resim sergisi açıldı - Romen mueı l limlerinden mürekkeb bir heyet şehrimize geldi 

Kırtasiyeciliğe 
Karşı tedbir 
Maliye Bakanlığı, verilen isti

dalarm çabuk neticelendirilmesi 
için, hususi kartlar yaptırmıştır. 
Bakanlığın her hangi bir şubesi -
ne istida veren kimseye, üzerin
de tarih ve numarası yazılı olan 
bir kart verilmektedir. İstida sa
hibi, en geç bir ay içinde al"ka -
dar daireden cevap alamazsa, 
bu kartın üzerini imzalayarak 
ve adresini, numarasını yaza -
rak bakanlık teftis heyeti reisli -
ğine gönderecektir. 

Bu şekilde muamelenin sürat
le yapılması temin edilecektir. 

Bursa Lisesinde 
Yetişen gençler 

Bursa erkek lisesinden yeti -
şenler kurumu, dün Hall.evinde 
fevkalade bir kongre yaptı. Bu 
kongrede esas nizamname gö -
rüşüldü. Ve bazı maddeleri de -
ğiştirildi. Bursa kız lisesinden 
yetişenlerin de bu kuruma alın -
ma.sı kararlaştırıldı. Gelecek 
toplantıda yeni idare heyeti se -
cilecek, bu he} ette kızlar da bu
lunacaktır. Cemiyet, kuruma ye 
n1. dı.'h\\ -u\ en b .,. ,.'\ ..c~ 

2 mayısta turing palasta b·r çay 
verecektir . 

Kurum fahri ba kanhğına, zi
raat bakanı Muhlis seçilmiştir. 

Şehrimize gelen 
Romenler 

Beşiktaşta 

Gece kayıkla 
Bir vapura 
Giren hırsızlar 

Evvelki akşam Beşiktaş iske
lesinde bağh duran Şirketi Hay
nyenin 52 numaralı vapuruna 
gece bütün tayfalar uyuduktan 
sonra deniz hırsızlarından Mus· 
tafa ile Rizeli Maksut sandalla 
yana mı lar ve tayfaların elbi -
selerini ve daha bazı işe yarar eş 
ya) ı toplam"' - a başlamışlardır. 
Fa at bu arada tayfalardan Ti
rcb lulu Riza uynmış.tır. 
Rizanın uyandığım gören hır

sızlar hemen sandala atlayıp 
l;a mak istemişlerse de Riza çe -
vik davranaraK açılmak üzere o
lan sandala atlamış ve hırsızlar 
ile bo uşma a başlamıştır. Bo -
gu mamn yüzünden sandal dev
rilmiş her üçü de denize düşmüş 
tür. Bu gürültülerden gemide . 
ki di er tayfalar da uyanmışlar, 
ve denizdekileri kurtarmağa ça
lı mıslardır. 

Akıntı sandalı epeyce actığı 
için gemici Riza ile hırsız Musta 
fa çı .arılmış fakat Rizeli Mak -
sut bulunamamıştır. 

T. ,.. - ~ LJ..!..1-.... --~1 

m :ta ve Maksudıın cesedı aran 
maktadır. 

Üç talebe bir 
Arkadaşfarrnı 

Diin sabah Hayriye lisesinde 

nuncu sınıf talebesinden Trab -
zonlu Mustafa, müsamereye gi
ren Tarsuslu Nazife bu hareke
tinin doğru olmadığını, verdiği 
sözü tutmadığım söylemiş ve 
kendisine teessüf etmiştir. 

Bu münakaşa büyümüş ve 
Tarsuslu talebelerden onuncu 
sınıftan 235 numaralı Ali, Celal, 
Ertuğrul, ve dokuzuncu sınıf -
tan Ali bu sabah saat 8,5 da bı
çaklanm çekerek birdenbire 
M ustafanm üstüne atılmışlardır. 

Mustafa kanlar içinde yere yu 
varlandığı esnada Ali biçağmı 
atmış ve mektep kapısından çı
karak kaçmıştır . 

Biraz sonra polis işe el koy -
mus yaralı Cerrahpaşa hastaha -
nesine kaldırılmış. suc1u talebe
ler de toplanarak polis merke -
zine götürülmüşlerdir. 

Havuzda boğulmuş 
Dı..in saat 10,30 da Hasköyde 

Keçeci Piri mahallesinde oturan 
Şabanın 3 yaşındaki Necdet is -
nıindeki oğlu annesile beraber 
ahbaplarından Okmeydanında. 
kiAlinin bostanına gitmiş ve bir 
aralık annesinin yanından ayrı -
tarak bostandaki havuzun suyi
le oynamak istemiştir. Fakat 
zavallı Necdet kendini tutamıya . . , 
ğulmuştur . 

Zorlu müşteri 

1 

Bıçakla vurdu 

Paskalya yortusu münasebeti bir hadise olmuştur. Oçü onun -
le dün Romanya lise muallimle- cu ve bıri dokuzuncu sınıftan 
rinden mürekkep erl ek ve ka - dort Tarsuslu talebe, gene o -
dm olmak üzere 15 kiş"lik bir ka nuncu sınıf talebesinden olan 
file şehrimize gc m· tir. Yafile Trab onlu Mustafanın üstüne 
muallim Kast m onun idaresi b. a · arıyle hücum etmişler ve 
altında buulnm .tadır. Deyoö- - kend s·ni sırtından ve belinden 
lunda Hidivyal Palas ot line in a ır surette yaralamışlardır. 

Evvelki gün Çenberli taşta, 
taşıdığı yükün parasını isteyen 
arabacı Sabahaddin ile parayı 
vermek istemeyen Zeki arasın -
da bir kavga çıkmıştır. Bu arada 
Zeki yanında taşıdığı biçak ile 
Sabahaddini yaralamış fakat bi
çak elinde iken yetişen polisler 
tarafından yakalanmıştır. 

Sabahaddin yaralarına bakıl
ma!~ için Cerrahpaşa hastaha
nesine götürülmüştür. 

Çocuk kavgası 
m·şıcrdir. Romen m a rmler bu Ha ise udur: Evvelki gün Samatya Rum 

hastahanesi arkasında oynayan 
13 - 14 yaşlarında iki çocuk ara -
smda kavga cıkmış ve Kemal is 
mindeki çocuk Rizayı başının 4 
yerinden yaralamıştır. 

gün patrikhaneyi ziyaret ede - Mektep ıdaresi mektepte veri 
ceklerdir. Buradan Ankarayı, lz len mit amere icin her nedense 
nik ve !zmiti ziyaret etmeleri t lebeyc davetiye vermemiş, hu
mtıhtemeldir. mm üzerine talebe de müsamere 

Bir iki gündcnberi şehrimizde ye girmeme :e karar vermiştir. 
bulunmakta olan Romanya tüc- Fakat buna rağmen Tarsuslu ta 
car ve Banka müdür ve memurla !ebelerden bir kaçı bu söz birli . 

Baygın bir halde bulunan Ri
za hastahaneye kaldırılmış Ke -
mal yakalanarak tahkikata baş
lanmıstır. 

rından mürekkep kafile de dün ini bozarak müsamereye gir -
Topkapı sarayım gezmişlerc!ir. m"şlerdir .Bu harekete kızan o -

şelidir. 
Birden yerinden fırladı: 
- Pardon, unuttum. Cay mı, 

kahve mi isten;in? Gel, ikimiz 
de çay içelim. 

Dışarı çıktı ve seslendi: 
- Gülter ... Çabuk çay hazır

la ... 
Tekrar, yanıma geldi, otur -

du: 
- Köşkü nasıl buldun? 
- Çok temiz ve sade güzel... 
- Senin çekıngen halinden. 

pek alıngan bır adam olduğunu 
anlıyorum. Pe ın sövlıyev m. 
kat'ivyen çekinrniyecek .. in... E-
vinde, çalıştı- m erlerde na ıl 
san. nasıl alı tınsa. öyle hare -
ket et. Cigarnmn ku imi..ı yere 
silk, izmarıti yere at. avağın1a 
bastır. Kah,,:evı, çayı, dök, sac ... 
Hic keyfini bozma... -

Bahçeyi ve etrafını gö~teri -
yordu: 

- Bu köşk, babam lan kalma
dır. Ben, bu kbskte doITTrıuşum. 
Buraya ne vakit gelsem, gözüm, 
gönlüm açılır, hayata yeni len 
doğanın. Yıllar var ki burayı 
ihmal ediyordum. ş·şlideki a -

partımanım da ferahtır. Fakat bunu da sorup araştırma ... 
buraya benzer mi? Hele yazın, - Peki, Kadriye 1 
baharda... Burada. kafamı ve Güldü: 
gönlümü dınliyeceğim ... Ama. - Kolay anlaşıyoruz, arka -
ara sıra kacamak yapmak daş ... Şimdi, yeni aşkımı, söy -
sartilc ... İnsanlar, sadece, ken - liyeyim. Ben, bir şairi seviyo -
di he aplarma yaşamıyorlar. rum . 
Dostlarımı. ahbaplarımı, fazla Yüzümdeki duygu ve mana 
il mıl edemem. Sonra onlar. bu- çizgilerini kontrol ediyormuş 
ravı ke federler ve rahatım ka- gibi bakıyordu: 
çar. Onları. ara sıra. Şişlide o - - Gazetelere, mecmualara 
rakm1hy11n... Köşkü. baştan siir yazan· şairlerden sanına ... 
ba a veni mbblelerle döşedim. Kendi kendinin şairi ... O kadar 
I< nd·m· ayrı bir alemde sam · fena siir yazıvor ki, şaırliğini 
vorum. Bu bahar, aşkım gibi, 1 affettiriyor. Gene mi? 

:oru da veni... Cevap \•ermeme mani oldu: 
Yan \'an b 1<tı: - Elbette genç ... 
- Bir şey söylemiyorsun, Kırık bir kahkaha attı: 

orüvorum. - Kim bilir, içinden neler 
- Ne sovlivcyim? geçirivorsun... So~'Uk neva bir 
- Y enı aşkımı merak etme - soirin. geçkin bir kadının aşk 

din mi? hikayes;ııi dinliyeccğim, diyor -
Bu, ne acayip, karışık ruhlu sun ... H.ıtta, belki de düşünü -

bir kadındı. Artık dayanama- yorsun; <>caba, bu !·adın, bP.ni 
dım: seviyor da, ustalığından mı bü

- Esk"lerini bilmiyorum ki... tün bu manevraları çeviriyor? 
- B"lecek.,in ... Evvela, ismi- diyorsun ... 

mi ö - ren ... Bana, Kadriye, diye- Kollarını kavuşturmuştu: 
cek ·n ... Bu, benim asıl ismim - Sen. beni sevemez misin:> 
mi, yoksa uydurma bir isim mı, Oyle bir seversin ki. .. Ben, iste-

1 KÜÇUK HABERLER 

lf. Havalar ısındığı için belediye 
buz satışlanna başlamıştır. 

"" Ekonomi Bakanlığı kömilr fiyat
larını tetkik ettiriyor. Zonguldak 
havzasındaki tetkikab yapan ecnebi 
mütehassısın raporu da bu arada göz
den geçirilmektedir. 
~ Muhtelit Türk • Yunan mahke· 

mrsi haziran başına kadar işlerini 

bi recektir. Mahkemede ancak 15-20 
dava kalmıştır. Muhtelit mahkemede 
çalışan Türk memurlar Hariciye Ba
kanlığında muhtelif vazifelere tayin 
edileceklerdir. 
~ Belediye memba sulan şişelerinin 

mühürsüz olanları için, şiddetli ceza 
venneği kararlaştırmıştır. Bu şekilde 
hem halka daha emniyetli su içirile -
cck, hem de Belediye varidatı korun· 
muş olacaktır. 

~ Mayısın l 2 sinde lise ve orta 
mekteplerde ikinci tahriri imtihanla
ra başlanacaktır. Bu imtihanlar bir 
ay sürecektir. Haziranın 15 inden 
sonra da şifahi imtihanlara baslana· 
caktır. ~ 

'f. Türk Dağcılık kulübünün 2 Ma
yıs 1935 perşembe saat 22 de (Ka· 
rabelcnde bir gece) namı altında kos
tümlü bir gece tertip edecektir. 

Türk Dağcılık kulübünün hazırla
dığı üç mükemmel kortun açılış res
mini 10 Mayısta yapacaktır. 

:.<: Lehistan sefiri Georges Potaki 
izinli olarak Vorşovaya gitmiştir. 

mize 17 mu ehassıs us aba ve amele 
gelecektir. Bu amele Kayseri pamuk
lu kumaş fabrikasında çalışacaklar
dır. 

:.<: Farmakologlar Birliği dün top • 
landı. Dünkü topkıntıda fannakolag
larla eczahane sahiplerinin birleşmesi 
kati olarak kararlaştırıldı. Ve bu iki 
kurumun birleşmesinden doğan yeni 
tesekkiile EmP"en ismi verildi. İdare 
heyeti aza miktarı da 9 dan 10 a çı· 
karıldı. 

~ Etibba odası dün Halkevinde 
aylık tonlantısını yaptı. 

Dün F.tibba odası kitap sergisinin 
8 inci giinü idi. Şimdiye kadar sergiyi 
gezenlerin mecmuu yedi bini bulmuş
tur. 

:t- lstanbuı }sesinin 50 inci kuruluş 
yıldöniimti 9 mayısta ~utl~lanacak. -
ttr. Lise mezunlar cemıyetı bunun ı
çin b"r program hazırlamaktadır. 

"" Hilaliahmer cemiyeti Beyazıd 
nahiye kolunun yeni binasının açılma 
resmi bugün saat 20.30 yapılacaktır. 

~ Şehrimizde misafir bulunan Ro
men talebeler, diln Fenerbahçe sta • 
dında yapılan jimnastik şenliklerin
de hazır bulunmuşlar, "iğlcden sonra, 
Çamlıcaya gezmeğe gitmişlerdir. 

meyim yoksa? ... Ben, seni se -
vemez miyim?.. Elbette seve -
rim... Şimdi sevdiğim genç 5aı
rin nesini seviyorum? Kafaca 
bir üstünlüğü yok ... Orta tip bir 
zeka... Bir ilmi, hüneri yok .. . 
Hatta, biraz kıyacak olursam, 
cahil de diyebilirim. Çok mu gü
zel? Hayır, hiç bir fevkaladeli
ği yok ... Sinema artistlerinden 
birine benzemiyor... Vücutça 
bir başkalığı mı var? Hayır ... 
Ne pehlivan enseli, kunt, han
tal; ne de çöp boyunlu. cılız. çe
limsiz ... Peki, ben, bunun nesini 
seviyorum? 

Kollarını, koltuğun kenarla
rına yapıştırmıştı: 

- lçi temiz, içi çocuk ... Seni 
sevsem, bana, ondan daha çok 
güzel şeyler bulup söyliyebilir -
sin. Sözünle, buluşlarınla beni 
avutnbilirsin. Benim şairimin 
gülünç şiirlerinden, çok daha 
usta1ık1ılarım bulur, icat eder -
sin ... Fakat bunlara inanamam 
ki... Bu iş, senin sanatın ... Ge -
zerken, dolaşırken, yemek yer -
ken, hatta uyurken, kendin bile 
farkında olmadan marifetini ya-

iC MAL 
Tuna konferansı 
Tuna devletlerinin bir ademi 

müdahale misakı yapmaları, 
Fransız - İtalyan anlaşmasında 
düşünülerek, mesele, alakadar 
devletlere bildirilmişti. Son ge
len haberlerden anlıyoruz ki 
bunu temin edecek konferans, 
•ahakkuk sahasına çıkıyor. 

• İtalyanın orta Avrupada güt-
tüğü siyasanın ana çizgisi belli
dir: 

Avusturya istikl§.lini koru -
mak .. İtalya, bu amacı gerçek
leştirmek için Tuna devletleri 

1 delegelerinden mürekkep bir 
konferansın Romada toplanma
sına karar verdi. Almanların 

bu konferansa gelmekten çeki -
necekleri tahr->h\ edilmiştL 
Anşlus (Avustı ın Alman. 
yaya iltihakı) şimdilik 
kapanmış olması ...... ugmen, Al
man milletinin, kendisine resmi 
ve mutantan bir şekilde milli a
macını terkettirecek siyasal bir 
vesikaya imzasını kolay kolay 
koymıyacağı düşünülüyordu. 
Hele Uluslar Kurumu konseyi
nin Almanyayı manen mahkum 
etmesinden sonra Almanların 

büsbütün menfi bir karar vere -
cekleri zannedilmişti. Ancak, 
gelen haberlere göre, Alman
yanın, bu ehemmiyetli konf e • 
ransa iştiraki ihtimali çok art
tı. ltalyadan sorduğu suallere 
aydınlatıcı cevaplar verildi. An 
lamak istediği başlıca nokta: 
"ademi müdahale,, sözünün ka
ti manası idi. Bu söz şöylece i
zah edildi 

"Akit devletler, biribirinin a· 
razi tamamlrğına ve yahut si
yasi ve içtimai rejimlerine do
kunabilecek her hangi bir ha· 
reketten ve propagandadan İs· 
tinkSI etmeği taahhüt ederler.,, 

Tuna konferansı, haziran baş· 
langıcında Romada toplanacak
tır. Konferansa çağırılan dev -

ol.-+_\.-... ...,,l.., 1 • ..-An;; 
A vusıurya, x ugosıavya, AI • 

manya, Çekoslovakya, Maca • 
ristan, Polonya ve Romanya. 

Konferansın başlıca mevzuu 
şudur: 

1 - Akitler arasında, biribi
rinin iç işlerine müdahale etme 
mek taahhüdü, 

2 - Müdahale takviyesinde 
verilecek cezai hükümler .. 

Haber alındığına göre Roma 
konferansı, Avusturya, Maca • 
ristan ve Bulgaristanın silah • 
lanmalan meselesini resmen 
görüşmiyecektir. 

• Konferans, konferans 1. Diye-
ceksiniz. Devrin siyasal karak
terini tarif eden veciz söz l Kon
feransların verdiği maddi neti
celer az olmakla beraber bunla
rın, açık, kati, yürek sevindiri
ci bir faydası oluyor: banş yo -
lunda yarışmak ve çalışmak •• 

Y. O. B. 

pacaksın. Hangisi doğru, han -
gisi yalan? Ben, bunu bilemiye
ceğim ki... Hatta, sen de ayırt e
demiyeceksin ... Benim şairim, o 
kadar acemi ki insan bu kadar 
toyca ve acemice yalan söyliye
mez. 

Gülerek sordum: 
- Beni, onunla tanıştıracak'. 

mısın? 

Salonun kapısı açılmıştı, e -
tinde çay tepsisi ile bir genç hiz
metçi kız girdi. Kadriye, ayağa 
kalktı, kızın elinden tepsiyi al
dı: 

- Gülter .. Sofrayı, kameri
yenin altına hazırla ... 

Gülter, peki! der gibi başını 
salladı, cıktı. Köşke girdiğim
denberi, evin içerisindeki ses -
sizliği merak ediyorum, hiz -
metc;i kızın da hic sövlemeden 
bas sallayıp çıkıvermesi, büs -
bütün tahafıma gitmişti: 

- Gülter, dilsiz midir? 
Kadriye, küçük masa üzerine 

koyduğu çay tepsisini göster • 
di: 

[Arkası var] 
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L 
eyannamell Kazan·ç Vergisi Neden 

ktu Bir Vergi Şekline Sokuluyor? 
l 3.yihada deği· 
~ k likler yapıldı 

Ankara, 26 (Telefonla) 
K Lanç vergisi kanununda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair 
hüı{funetin kamutaya vermiş ol
d :.ığu kanun layihasının eneli -
ınenlerde müzakeresi hararetli 
ınünakaşalara vesile olmaktadır. 
Bu meyanda ekonomi encümeni 
layiha üzerinde mühim değişik
likler yapmıştır. Beyannameli 
kazanç mükelleflerini asgari bir 
vergiye tabi tutmak esasına gö
re hazırlanmış bulunan bu layi
ha bugünlerde bütçe encümenin 
den geçerek umumi heyete sevk 
edilecektir. 

Mükelleflerin safi iratları üze 
rinden vergiye tabi tutulmaları 
ana prensiplerimizdendir. Bu e
sasa göre evvelce hazırlanan ve 
bugün tatbik edilmekte bulunan 
kazanç kanununun tatbikatında 
meydana getirdiği hükO.metçe 
iddia edilen bazı mahzurları a -
.taltmak ve iş alanında kazancı 
olan her vatandaşın bu yüzden 
elde ettiği kazancından hazineye 
karşı küçük bir vergi ile de olsa 
mükellefiyetini ifa etmesini te -
ınin etmek fikrini iktisat encü -
ıneni yerinde bulmuştur. 

Mahzurlar nelerdir? 

Bu Iayihanın tanzimini icap 
eden sebepler şöyle izah olun· 
ın::ıktadır :. 
. "Kazanç vergi~i mükellefiyet 
tınde her ne kadar beyanname 
us:ılü en adilfıne bir mükellefi -
Yet tarzı ise de bu sınıfa giren 
m ükelleflerden çoğunun dcğru 
b~yanatta bulunmadıktan ve bu 
~· 1 en ·kere P"ayri safi irat ü-

•'l '""~''""'!' '"ı:.. 1.uıaıı \;,.&.11ı:ıcıı-
lerinden daha az vergi verdikle
ri görülmektedir. Bundan ba§ka 
beyannamelerin tetkik ve kon -
trolunda alakadar memurların 
büyük mü~külata uğradıkları da 
anlaşılmı:trr. Netice itibarile 
hem hazine zarar görmekte hem 
~e bu sınıf mükellefler ile gay -
rı safi irat üzerinden mükellef 
tutulanlar arasında bir adalet -
sizlik meydan<ı gelmektedir. Bu 
tnahzurfan ortadan kaldırmak 
için beyanname verme mükellef 
lerin de - beyanname neticesi ne 
olursa olsun - asgari bir mükel
lefiyete tabi tutulmalarının adi
lane olacağı dü~ünUlmüştür.,, 

Hazer edenler o!ur:a 

Ancak a~gari mükellefiyette 
bu yeni esası kabul ederken, tat
bikatta her beyanname veren 
lllüessesenin yanlış beyanda bu
lunmasını kabul etmenin doğru 
olamıyacağmı, hesaplarını hU -
kfunetin kontroluna arzetmiş bil 
Yük müesseselerde olduğu gibi 
bunların yanında dürüst çalış~n 
diğer vatandaşların da buluna -
cağını göz önünde tutmanın icap 
ettiğini hesaba katmayı ekono -
ıni encümeni muvafık gönnüş -
tür. Bu noktai nazardandır ki, en 
cümen tekniğin ince bir tetkik 
\>e kontra·) neticesi zararı sabit 
olacak beyannamelerin bu za • 
rarlarınm ertesi sene hasıl ola -
cal< kiirdan mahsup edilebilmesi 
esasına göre liiyilıanm ana hü -
kümler:nde Maliye Bakanının 
aa muvnfakatile deeişiklik yap -
lllayı, vergide safi irat üzerin -
den mü!cellefiyet prenıibinin i -
Caplarından olarak lüzumlu ad -
detmiştir. 

o :aer deği~iklikler: 

Bundan başka: 1 - .~sasen 
kazanç vero-isinden mustesna 
t?tulan iş veb teşebbüslerin asga 
rı rnükellefiyetten <le ,.,.,;~r+ .... --:ı 

~.tulmalan icap edeceği dü~ti • 
nuıerek Iayihaya bır nı.ıuu-. .... ~
ı:nrniştir. 2 - Mükelleflerin ik
tisadi vaziyetlerinin tayinine c
~s olrnak üzere bunların bulun -

klan şehirlerin nüfusuna ve 

Afyon Say/avı Berç Türker 
Maktu Vergiye Muhalıf 
Ankara, 26 (Telefonla) ~ 

Beyannameli kazanç mükellef -
!erinin asgari ve maktu bir vergi 
ye tabi tutulmaları hakkındaki 
layihanın ekonomi encümenin -
de milzakeresi sırasında ayni en 
cümen üyelerinden ve müs .. akil
lerden Afyon Karahisar saylavı 
Berç Türker lAyiha esaslarına 
muhalif kalmış ve mütaleasını 
encümen mazbatasına ayrıca ila 
ve etmiştir. Berç Türker müta -
laasını şöyle hülasa etmektedir: 

- "Beynelmilel siyasi vaziye 
tin karışık olmasına, ve memle
ketimizin imar ve bayındırlık iş
lerinin bir an evvel başa çıkar -
mak mecburiyetine binaen; bu -
güne kadar vazolunan vergile -
rin şimdilik tamamile muhafaza 
edilmesi memleketimizin yüksek 
menfaati icabındandır . 

Fakat bu vergilerin mükellef
ler üzerıne ne kadar ağır bir yük 
olcuğunu gözönünde tutarak her 
hangi bir sebep ve şekilde olur -
sa olsun, yeni vergiler ihdası 
bilhassa küçük mikyasta iş gö -
ren ve ahalinin büyük kısmını 
teşkil eden mükelleflerin zaif va
z:iyetlerini bir kat daha sarsacak 
trr. 

Ayni zamanda bu gibi yeni 
vergiler, mesela hazineye mühim 
varidat temin eden ve memle -
ketimizde yerle~miş ecnebi tü -
tiln ticarethaneleri gibi büyük 
müesseseleri iz'aç edici mahi -
yette olduğundan bunların belki 
memleketimizi terketmek mec -
hnH·vet\·n~ scbebivet vcrec!ttir· 
·ın amı eyn xcnuıacak yem maıt-
tu vergilerin, velev ki, hazineye 
bir mikdar para girmesini temin 
etsin; iktisadi noktai nazardan 
iyi neticeelr vercmiyeceği kana
atindeyim.,. 

Bazı mükelleflerin hazineyi 
aldatmak için sahte beyanname
ler verdikleri iddiasına ise af -
yon saylavı mütataasında şu ce
vabı vermektedir . 

"Kanaatimce maliyenin bece 
rikli müfettişleri tarafından şup 
heli mükelleflerin vaziyeti sı:~ 
sık tetkik edilirse hilekAr mii!->el 
leflerin kaçakçılığı meyd~na çı
kar ve namuslu mükelleflerden 
adilane olmayan maktu vergi a-

bu şehirlerin sahil veya demiryo 
lu tizerinde olmasına göre vere
cekleri vergi mikdarlarını dere -
celere ayırmak maksadile layiha 
da mevcut hlikilmlerden demir
yolu kaydı, henilz demiryolu in
şaatı üzerinde olduğumuz düşü
nülerek çıkarılmıştır. 3 - Mat
baaların fabrikalar gibi kendi sı
nıfları içinde biribirinden çok 
farklı vaziyette bulunmalarını 
gözönilnde tutan encümen bun
ların fabrikalar hükiimlerine ta
bi olmasını daha Adilane göre -
rek matbaaları da fabrikalar gu
rupuna almıştır. 

Fabrikaların tasnifi 

Diğer taraf tan öğrendiğime 
göre, ekonomi encümeni layiha -
<laki esaslara göre fabrikaların 
t asnifini bugünkü mevcut mües
sese~ere l ahili tatbik .gönnemiş
tir. Encümen, matbaalarda ol -
duğu gibi fabrikalarda dahi mu 
ayycn bir sınıfı yapanlar arasın· 
da ekonomi kuvveti cephesinden 
biribirinden çok farklı müesse -
selerin bulunacağını kabul etme 
ği zaruri gönnüş, bunlara ser -
mayenin; ve müessesenin bulun 
duğu mevkiinin tesiri olacağı gi 
bi, bizatihi i~in mahiyeti itibari
le her hangi bir Hnatm diğerin
den daha verimli olabileceğinin 
heeaba katılması icap edeceğini 
gözöntinde tutmuıtur .. Bu miita 
lealara binaen bu müessesele -

Şakir (Teki rdağ) 

l. ı11az . Yani kurunun yanında 
yaş da yanmaz. Bundan başka 
tekJ if olunan layiha madde.erin 
deki hükümler ve cetvellerde 
gösterilen vergiler o kadar te -
ferrüatı havi ve müsbet bir ada
let ölçi.isü haricinde konmuştur 
ki verg i memurları tarafından 
bunların ta tbiki hem müşküUita 
uğrayacak , hem de bilumum mü
kellefelrin hoşnutsuzluğunu in -
t aç edecektir.,, 

Berç Türker mütalaasını şöy-
, - t • • .._:_.._ .... t • .&.. .... ,1 :- • 

''Maliye timdiye l<adar bütçe
nin varidat kısmını arttırmak ya 
hut masarif kısmına karşılık bul
mak makaadile yeni vergiler ya
ratmak yoluna gitmi~tir. i şbu 
vergiler memleketin mali vaziye 
ti üzerine ne gibi tesir bırakmış
tır, her sınıf mükelleflerin vazi
yet ini ne dereceye kadar snrs -
mı§, ve atide mükelleflere vaze
d:lcn vergileri taınnmcn verecek 
kabffyc.tte olacaldar mı? 

E i:er bu gibi mnlumat almmı 
yor ise maiiyedc daimi bir istih
barati ubeainin teşekkülü faydalı 
clur zannındayım. Bu mülaha • 
zalara b:naen bu layiha esasları
na muhalifim., , 

rin tabi olacağı maktu, mütehav 
vil ve nisbi verg ilerin azami ve 
asgari mükellefiyet hadlarini 
tayin ederek cetveli layihadan 
kaldırmıştır. Tatbikatta haksız
lıklara meydan vermiyecek ve 
konan vergi derecelerine uygun 
sayılabilecek bir cetvelin ise kı
sa bir zamanda yapılabilmesini 
encümen imkansız gördüğünden 
bunun iyi düşünülerek ekonomi 
ve Maliye Bakanlıklarınca ha -
zırlan.ma~ı?ı ve ~~kanlar heyeti 
kararıle ılanım ışın icaplarına 
daha uygun bulmuş layihadaki 
n:ıaddeyi ona göre tanzim etmış 
tır. 

Kadm Bir!iği fesr ediliyor 
_;Ankara, 26 (Telefonla) _ 

Turk kadınlığı her türlü hakkı -
m elde etmiş bulunduP-undan ka 
dmlar birliğini~ yalm;da topla _ 
nacak kon~remnde vazifesine ni 
hayet vermek karannı alacaö-ını 
ve birliğin feshedileceğini haber 
aldım. 

Kadastro iş 'eri 
Ankara, 26 (Tan)_ Tapu ve 

kadastro umum mu·· d "" ı ·· -.. ur ugune 
gelen telgraflara göre Aydının 
kadastrosu bitmiş ve yeni sicil . 
lerl~. taı:u . kütükleri meydana 
getırılmıştır. Arazi t ahririne de
vam .edilmektedir. Malatyada da 
şt;hrı.n kadastrosu bitmiştir. Şe
hır cıvanmn kadastrosunun ik
maline çalışılmaktadır. 

BUKREŞTEN SON MEKTUPLR 

Tiyatro, Sinema, Konser .. 
Bükreşte geceyi zengin ve 

çeşitli eden, bu şehrin bazı ya
bancıların uzaktan zannettikle
ri gibi, kase yoğurdunu andını 
hafifliğinden. yahut yalnız zev
ke, eğlenceye düskünlüğünden 
ileri gelmez. Büyük bir şehirde 
ışığı karanlığa, çalgıyı sessiz . 
li?;e. kımıldamayı gecenin boş· 
luğur.a bu derece üstün kıla~)il 
mek için her seyden evvel o ha· 
vatı besliyebilecek unsurları, 
yani elektriğ'i bu kad.:r bol har
cay~bilmek imkanını, ve sonra 
da, sonra da değil , belKi daha 

vvel sanat ar- 'lı bulmak Ia-
zrm. 

Demek isterim ki, H abe~is
tanm Aclis Ahah·,c;mfiaki A t]a 
ha sı2-mmıs sessbdikle BHkre -
s in se , tani f{:· :.iltüsü. Hahesli -
1.,.rin u::1u" t ..,ı-,1 ~ 1 ·h ,. ....... :., · ~l i. 
elrin ise fevkaltıde ahlaksız ol
mcı J ;1 nrı rfon i1 ... -i P'r!lmeı. 
Ayrılık birinde, her gece yir 

mi tivatrouı1 ~vdrp J:ı t:ır alr l·a 
dar bol ısık bir o kadar salonu 
·oldu cak kadar c;"lna mrr nl{. 
hsı. vine o kadar sahnevı hirden 
canlandıracak v• arta, caba ka
lacak kldar <;anat rıdam1 vr 
kôm ol: 11ası. di i?'erinde i.;e, ne 
o ısık, ne rı 1 ılk, ne d ~ o c;"'natm 
bulunmaması sebeplerinde a -
ranmalıdır. 

Bal·~-:ız: r 1 ak%m, elime bir 
Romen pa7.etesi aklım. Opera
ya, operete, tiy"'troya , revüye, 

1 konsere, konferansa, sergiye, 
c;nora ayrılan sayfasını açtım. 
""lnmız sıkılmazsa, beraber oku-
1ım : 

Bükreş operasında, Vagnerin 
Lohengrinini oynavorlar. 

Cinski operet t iyatrosunda, 
L ehann " Au pays de Sourire,, i
ni ovniyorlar. 

M illi tivatroda. Hanı ~ Bata -
yın"Les flambeaux,. sunu oyna
yorlar . 

Rejina Maryada, daha iki a~ 
evvel Pariste ''premier,,i oyna
nan "Tavareş,, i oynayorlar. 

"Karabüş,, ta: ''Beyaz at ha· 
nı,, isim li çalgılı komediyi oynı
yorlar. 

/-..lha~rudu. "~ 1.Lı1' ~-a n-~ 
içinde!., revüsünü oynıyorlar. 

Daha bir çok irili utaklı tiyat
ro ilanları ... 

Bir sütuna vakın, en yeni film 
ler; sinema il:: · , ı .. 

Atene Romana da: Filanno -
nik konser. 

San Remoda: Bir Romen mu
ganniyesinin konseri. 

Sanayii nefise kütüphanesi 
nin salonunda: Bir resim sergi
si . 

Fonclasyon "Dal.,da: Raşka 
ir resim serg-isi 

Fondasyon " Karo] .. da: N apo
leonun karısı Mari Luiz hak -
kında bir Rcmen profesörünün 
konferansı. 

Bir yığın suvare ilanı, çalgılı 
lokanta ;'anı, gece lokallerinde 
ki yeni numaralara mahsus ilan
lar ... Ve, yeni yapdan büyük 
stadda, elektrik lambaları altın
da oynanacak bir futbol maçı! 

Şir.ıdi, han. isini isterseniz, o
raya buyurunuz.! 

Sonra, bütün bunlara gitmek 
istemiyerek evinde oturacak
lar için de, günde doku:r. 
saat- ve hem de nasıl! - çalı
şan, Bükreş radyosunun ilanı 
da caba! 

Bir a~:şam merak etseniz, 
kalksanız. evini?.den cıksanız, 
bu yerleri dolaşmağa başlasa-

n.ız: hi~ s?pheniz olmasın ki hep 
sım -P'ız · rma a .. ·a a ~ızlan 
na kadar! - dolu bulacaksı -
nız. 

Kalabal P.m 
0

lelli baslı i!d se
ıar: 

Birinci sebep: Güzel sanatın 
herk:~in n:ünakaşasız güzel di
yecegı ~ekılde tatbik edilmesi : 

!kıncı sebep: Eğlencenin 
ucuzlu~u! 

Bir damla lezzet için sizden 
beş ~işilik bir ailenin ekmek pa
ras! ıstenen yerlerde, gece so
~~ga çıkanların az oluşuna de
gı l nluc:nna havret etrnrli ! 

Evet, Efganistamn l{abil şeh
rinde insana valr.ız kabuslu uy
lru } :ı r hazTrhvan o cıesı:;iz k~r;ın. 
lık Asya gecesine karşılık ;Bük-

reş gecesin in sırrını, bir opera
nın, bir milli tiyatronun.ve daha 
bir çoklarının , bir operetin, bir 
kaç revünün, konserlerin, ser · 
gilerin ve koca bir s t a d 
yomun yer bulunmıyacak ka · 
dar l ı:;al;:ıh 1·' '··--'"·""nı hikr-"'· 
t ini, evvela, Romenin. sanatkar 
Romenin yüksek kıymetinde a· 
ramak gerektir. Mesela Bulgar-
"'r ocralan ile n karıar rok 
ğ'ünürler ve bir cok ooPral~n oy 
narlar da hfil~. "T nhene-rin,.i 
oynamaıra bir türlü savasa 
mazlar . Halbukı Romen opera -
sında bu yüksek eserin yüzleri -
'!'lİ ::ı.Yart~. ,ı. -;llf('ttP b1c:,r1ldığı 

nı havrctle gördüm. "Straus. 
un " Rozen kavalye,. sini burada 
dinlemek, ne bulunmaz bir zevk 
ve hir mille t icin hu ec;siz musı· 
kiyi bu canlılıkla sahneye ko 
yup c;alaOilmek ne büyük kabı 
liyet örneğidir "Faust .. u tam on 
sene e'-' vel Paris operasmd:ı ""Ör 
müstüm , şimdi, burada da i)r
di"m Binanın büyükliiğü vt ti· 
ze11ifti balet kızlarının rok 
~~ süs tarafı - güzeJJiği t 

gıll - , büyük dekor forkı k 
'ınlırsa, ses bakımından, orkes

tra bakımındun, yani sanat ba • 
kımmdan, burada, belki Paris
t en daha iyi oynadıklarını söy
lersem, hiç şaşmaymız. Sanat
karın hiç olmazsa politikacı ka
dar memlekete faydalı olduğu 
nun su götürmez gerçeklik g-ibi 
kabul edilmis oh ası sanat i~çi 
sine değer vennc-kte, sanatın is· 
tenir, sevilir , aranır nesne olu
şu, sanat i şcisinin yetic;mec;;ni 
kolayJa .. tırmakta sahneye çık
mak, ~algı ('alma{, ins:ım bava 
ö- la"trmıadı~ı r~hat~ so· sal 
yükseklVie, lıattn zeng-inliö-e e
ri ştirdi.:i için de iste bu b:ı~ dön 
dürücü eğlence, daha do~rusu 
g·izel c;anatlar hareketi gayet 
tabii netice olarak kendili
ğinden meydana gelmektedir. 

Bir kere, B elgradda iken, bir 
Sırp sanatl:::rmm ölümi;nün bü
t ün ~ehirdc ne derin bir acı u
y<ı.ndırdıcrını ~örerek heyecan i
çinde ka"mrstım. Bu gene s-nat 
'i~çisi, meğer rlaml'eti en iv1 an
• van, en iy i oynıve:ın ııış ! Onun 
Hamleti en ivi o •nadrğ-mı, en 
iyi anladı<: mı binlerce insanın 
-ı crhv:- r:ık n f'f ("C"'('Vf' kcı(I r c:ı nla 
mış olmnsı bir millet için ne bü
yük sanat faziletidir! 

Sırp oyuncunun cenazesi ope
rada te~hir edildi; hir çok in -
sanlar önünden geçti ve sanat -
kar büyük kalabalı~m göz yaş-
1,rr irinclt- "-),..... "•1r1ii • 

Bükreste ise, orkestr Filar -
monik şefi J orj J orjeskonun en 
biivük scılon1arrhı f"n bü ·ük ij
l:urr.et adanılan kadar yüksek, 
b elki hazıl .. rm · n hat :; da1 ı 
vüksek. veri olduau her fırsatta 
gözle görülen hakikattir. 

Oyle olmasa, Romen sanat -
karlan içinde Maks gibi, Ma -
dam Ventura gibi hatta komedi 
Franseze sosyeter olarak ken -
dilerini kabuJ ettirmiş sanat iş
çileri nasıl yetişir? 

Meş?ur "Jozef Şmit,, in bir 
~~nserı?de, bir yer alabilmek 
ıçın, bır _haf ta evvelden şuna 
buna bahşış venneğe mecbur 
kaldıktan baska, tiyatro kanısı
na geldiğimiz baman gördük ki 
zabıta, sanki kral Karol orada~ 
geçecekmiş gibi, caddenin orta 
smdan itibaren ayrıca tertibat 
almıştı. 

Tiya~ro, musiki, ne eseri olur 
sa olsun büyük met ropol1erde 
çıkan her g iizel sanat parçasını 
~emen, hemen yakalar, sahne~ 
sıne k~y~r. Sahne ve salon eğ -
~encesımn zenginliği , Avrupa 
ıle Romanya arasında yalnız 
petrol değil , ayni zamanda sa -
n_at kül~ür~nün de sık alış veı. · 
şmden ılerı g-elivor. 

Kübelik gibi bir keman kralı 
Amerikaya gitmeden evvel, iki 
,;:-:, .. ·· PHl· rrr;tr rl f' ciP ;.;J r1o 

gidip Romanyanın ikinci dere -
ce bir şehri olan Kalasta, iki ke
man konseri vermeğe ayırıyor 

ve daha ta hafı Kalas şehrinde 
de ca ldıklarını dinliyecek, anlı
yacak ve dakikalarca ayakta al
kışlayacak bir de dolu salon bu-
1 uyor I 

Ali Nacı KARACAN 

TERZ I NıN M EKTUBU 
Çoktandır mağazaya uğradı -

ğınız yok. Eğer gazetelerde im
zanızı görmesem y ine sizi dişa
rıda sanacağım. Yolun uzu mu
d~ğişti rdini z? Zannetmiyorum. 
Bıze de verecek beş dakikanız 
vok mn? Eskiden dükkana ge'ir 
diniz, dikişten, biçimden. ku
maştan, modadan gönişiir··uk. 
- tDoğrusunu söyliyeyim -
hep sizi tasdik eder gibi görünür 
düm ama bir sürü falsolarmız 
gözümden kaçmazdı.Kuc;ura 

bakmayın Bizim zenaat hCiylc -
dir Nerede bir pot var, kusur 
var görürüz. Ve pot kırmanı a
<ra c--ıh~ınz. Siz de öyle in·z. La 
kin siz de kırdı;,ınız ve gördüğü 
nüz potları dii cltecek b· r ü ü 
vol~tur. Hele hrdı' hrını" it
tin senc- d 'Tllr fı:;terseniz e+· t;a 
zeteleri k nC"tırı"> si"İn cfn 
t ... n ~i'T'di üst ' at ~rda otu "'n a 
rın kırdıl-ları po .. ları me\ dcı'la 
dö'·ev m m· nem 0 erek' B"z 
de es af aC:amız: ha den an a -
nz .. Ben <le bec: ~ene evveli-" mo 
dava h"'·arok d"'·tiğim kos
tümlPri c;imdi görürsem utanı -
yorum Bizimki de sizinki gibi 
mod<ıya tabidir. mevsime tabi 
<lir. Fransızca buna (de n ·er 
eri) yani son feryat derler. Co
ğunuzu tanırım; her akşam fer
yadı verirsiniz ve evde hırpalan
dı- mız ?aman da "bu sondur !,, 
der i!liz. Biz dr öylcviz. son m o
da diye keseriz ve dikeriz. Ve 
b tu C" :i mo lalar hep on mo
dadır. Biz nacı] eskiden dik
f kl rim zi simdiki modaya ay
' ın buluvorsak, s izin eski
den vazdıklarımz da. şim
di modava o kadar aykırı-
lrr. Bun<lan dolavı sakın u
tanmayın 1 Bir esnafta utanma 
ba laymca hapı yutt u demek
tir. Cünkü; "Utanma, kazancın 
düsmamdır.,, 

Bizim zanaatla sii~inki ara • 
smda!d fark şudur ki , bizim ba
harlık, yazlık, güzlük ve kışlık 
olarak dört mevsimimiz vardır 
ve moda seneden seneye deği -
şir. Sizinki ne zaman, neve 
bakarak dettisir , belli değild r. 
Onun için çoğunuz moda fa lso
su yapar. Bununla beraber me
sela bizde pantalon paçalarile 
s izin d iliniz arasında ne kadar 
yakınlık vardır! Uzcı.lır, kısalır
lar. Lakin en büyük benzerliği 
omuzlarda görürüm. Biz na
sıl cılız, çelimsiz maşa gibi bir 
müsteriye pamuk doldurarak 
genic; atlet omuzları veriyorsak 
siz de böyle sıska, cılız hava -
disleri si!':ir ip ona mühim bir 
haber süsü verir.;iniz. Şu fark
la: Bizde müşteri böyle olsun 
ister, sizde istemez. 

Olçü üzerine keser, dikeriz. 
öle.il üzerine yazar, basarsın•z. 
[Hıç değilse öyle yapar gibi 
görünüyorsunuz] 

Bizim esnaf arasında da her 
yerde olduğu kadar rekabet 
vardır. Lakin sizinkiler bulsalar 
birbirlerini bir kaşık suda bo.Y
mak isterler. Nedendir aranız 

0

-

daki bu geçimsizlik. ? ... 
Bizde bir pantaloncu ceket dik 

mez, ceketçi pantalona el sür
mez. Siz de böyle yapsanız ne 
iyi olur! O zaman şimdiki gıbi 
yazılarınızda hırtlambalık ol -. 
maz. 

Bizim bir iyili ğimiz vardır. 
Pahalı kumaşla pahalı, ucuz 
kumaşla ucuz kostüm dikenz. 
Lakin sizin yazdık larınız ucuz 
da olsa, pahalı da olsa ga-zete -
terinizi aynı fiata satarsınız. 
[Gün oluyor ki beş kuruşluk 
gazetenizde on paralık mal bu -
lamıyorum. J 

Biz diktiğimizin, siz yazdığı -
nızın altında ne var bilirsı n~~. 
Biz astarımızı gö~teririz ama 
siz gösteremezsiniz. Sözlenmi 
açıklığıma bağışlayın . Bilir.m 
ki size nazım geçer. 
Şayet günün birinde gazeteci • 
tikten rızkınız kesilirse bizim 
?ükkandan gecin: size göre hii' 
tŞ var: tevellemek ve paket 
kağıdı katlamak. Hoşça kalın 
bayım. 

Kırk yıllık terziniz, 
Aslına uygundur. · 

B. FELEK 
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1 SAÖLIK ÖÖÜTLERI 1 

Tansiyon hastallğı 
Bir zaman damarların sertleş 

nwsi hastalığı moda olmuştu. 
Hekimlerin dilinde arteriy - sk
leroz denilen bu hastalık üzeri
ne, adı ölmiyecek, rahmetli Ah
med Rasim de Arteriyos - KJo
ros diye güzel bir yazı yazmıştı. 

ÇOCUK HAFTASI 

Taksim Dağcıhk Ku übünde 
Bir Çocuk Balosu Verildi 

Üç Plan : 1 - Almanyanın Schlieffen Planı ile 
Birkaç yıldan beri o hastalık 

yf:'rine, damarların içindeki ka
nın gere;inliği hastalığı moda 
oldu. Simdi herkes damarları · 
nın içi.ndeki tansiyonur. derece
~in: ölctürmek istiyor. Fakat he 
kimlerin ellerinde' . aletler baş
ka başka markalı olduğundan 
bu aletin gösterdiği derece çok 
defa öteki aletlerin gösterdikle
rme uymuyor. 

Fransızların 17 si ve İngiliz Pi anı 
Şimdi, dikkat ediniz ı 
2 Ağustos 1914 saat 19 da Al

manlar Belçikaya harp ilan ediyor· 
lar. Dört İngiliz fırkasının Fran&a· 
ya geçirilmesine 6 Ağustosta karar 
veriliyor. French ordusu derhal 
Man~ denizini geçecek, fakat bun
ların nereye gideceklerini Fransız
lar bildireceklerdir. 

Şimdi, lngiliz deniz erk8.n.iharbi-
7esinde, "Harp salonu,, na gire • 
lim. 

Burada, bütün bir drvan kaplı 
7an dünya haritası görülür. 

Salonun kapısında gece gündüz 
bekliyen ve girmek salahiyetini ha
iz olmıyan hiçbir kimseyi içeriye 
aokmıyan bir nöbetçi vardır. 

Biz, burada, harbin ilk günlerin
de, Mesina buğazı dıvarlarında do
laşan Göben ve Breslav ( 1) m ha. 
reketlerini takip ediyorduk • 

Ba§ka bir sabnda da cenup kolu 
İsviçre hududuna dayanan Alman 
ve Fransız ordularının hareketleri 
tak:p diliyordu. 

İngiliz fırkalarını geçire !ek ge· 
miler, fırkalardan en_, haz.ulan • 
mı, bulunuyordu. 14 a_:ustosta 
F rench ordu:Ule ı: m§ı geçti. 22 
Ağ .!stosta "Mons,, ta, yani henüz 
Fransı;ı; sol kolund<a.n . '.t u;ı;akta 
bulunuyordu. Fransızlar, yukarı • 
da soytedıgııniz veçhıle, "Meuse., 
ün fj.nalinue bulunan büyük Al • 
man yığınlarının adet vo kuvveti 
haLkında l: .• t'i hiçbir ıey bilmeksi
zin onların çelik • .. eler.i aruına 
atılmak üz::re :.iiler. 

''Ya düşman? Onun malumab 
neden ibaretti? Bu işlerle alakaaı 

olan ve meau)İyetin kendi omuz • 
larında oldu[ _mu bilenler harita 
üzerinde küçük bayraklann yerle
rini değittirirken müthiş bir heye. 
can içind.; · -·ıer. ''pi' ~ 1: . ·nü a-
lınaınıyacak c ·.:be:e doğru gider • 
ken, biz_n yapac&... -ız l'ey hiç ol
mazsa vaziyeti kurtarmaktan )ba -
ret bulunuyordu. 

Bülow kumandasında ikinci Al · 
man ordusu Fransızlara hücum edi
yordu. Fon KL.ık birinci orC:u ile bü
yilk tekerleğin bir parçasını teşkil 
ediyor ve daha ötede Marwit:ı:'in 
aüvari kolordusu bekleniyordu. 
Belcikalılar Anvers üzerine çekil • 
miıİerdi. Fon Kluk, kar§rsında ma-, ... ---·-, 

s 
TIRAŞ B ÇAGI 

Dünyanın en mükemmel 
Tıraş bı~~ğıdır 
Şimdiye kadar icat olunan bil

.ün tıraş bıçakları arasında en 
mükemmel ve en fevkalade oldu
ğu tahakkuk etmiştir. Piyasada 
nevcut tıraş bıçaklarını şaşırtmı~· 
tır. Hasan tımş bıçağının l-2-3-4 

ıumaralı gayet keskin ve hassas 
arafları vardır ki her bir tarafile 

.iakal on defa tıraş olmak kabil· 

ir. 13u hesapla S kuruşluk bir a

'ct Ihısan tıraş bıçağile 40 defo 
e ısl k bardak ile bilendikt:: 
tiz defa tıraş yapılmak mümkün· 

lür ki dünyanın hiç bir bıçağınd, 

JU meziyet yoktur. Hasan bıça
:ı istediğiniz halde başka marka 
"erirlerse aldanmayınız. Taklitle-

rinden sakınınız. Fia tl: 1 adedi 5 

mruştur. 10 adedi 45 kuru~tur. 

asan Deposu: 
Ank.ıra, İstanbul, Beyoğlu. 
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Casusların kullandı~• aletlerden Patates içind~ 
yangın aleti 

but ''cılız lngiliz ordusu bulundu
ğunu öğrenmi§tİ. DÜ§Ündük bunun 
kuvvetini, daha doğrusu kuvvetsiz
liğini bilmese bile, nerede olduğu
nu haber almrf olacaktı. Fon Kluk 
kumandasında 6 kolor Ju vardı. Bu
nun ikisi ''ihtiyat kolordusu,, idi 
ki, Fransızlan bir aürpriz karşıııın
da bulunduran kuvvette bu ihtiyat
lardı. Bunlardan baııka bir de tam 
tertipli bir süvari kolordusu vardr 
ki, Kluk'un kumandasrnda değildi. 
Bunun vazifesi İngilizlerin mevzi
lerini öğrenmek ve yandan çevir
mekti. 

l n ha§~;a l.r Jma... ., '1arp.en son
ra bu lngiliz aL~::miru ıethetımiş -
le • ..:ir. 

Bir düşman .. :siyle aavaıımak 
ıçın ..., aervıJın ait' .1i '~ adam
larının karakterlerini öğrenmek. 
ve daha doğrusu, aez _.ek lazım 
dır.,, (2) 

işe başlayış 
"4 Ağustos 1914 de sabahle

yin erkenden.Cermen çapulcula 
rı (3) Belçika hududunu geçti· 
ler. Kluk, Bülow ve Hausen ku
mandalarında 320.000, 260,000 
ve 180 000 kişilik üç ordu vardı. 

Kluk lngiliz ordun1nun hakiki 
kıymet ve vaziyetir.i biliyor mıydı? 
işte bizim iİ:.terinde durduğumuz 
ehemmiyetli nokta :...ı idi. Neuen 
telaiz merkezi İngilizlerin Fran • 
sayı kendi ba5ma bıraktıklannr ve 
Man5tan hiç kıt'a geçirmiyecekleri 
ni bütün dünyaya bildirıın.:§tİ. Fa -
kat bizce b:.ınun ehemmiyeti yok • 
tu. Bu, bildiğim.iz bir ''propağanda., 
dan ibaretti. 

" ... Büyük Britanya henuı 
resmen harbe girmemişti. Fakat 
askerlikçe kalkınmadan önce İn
giliz kontr espiona ·mm hareke
te gelmesi lazımdı. Korkusuz 
çalıştıklarmı zanneden bir kı • 
sım Alman casusunu tevkif et -

Harp~en W'Y'Ye"l ,,.._ıınan ..:aauaı• .. 

rmdan öğrendiğimize göre Alınan
lar, şu kanaatte idiler ki, eğer İn
gil:zJer harbe istirak ... derlerse kıt'· 
alannr Belçikanm Felemenk hudu
dunJaki ı brugel çı!caracaklar· 
dır. Onlarm bu kanaati lngiliz is
tihbaratının İ8İ.ıe yar- dı. "'"·ık 20 
ağustosa kadar bu kan"1ttla ya~a
dı ve ancak 18 ağustosta Fransız 
limanlarından birine bir lngiliz kuv 
veti gönderildiğ:ni hab"?r alabildi. 
22 ağustosta ancak büyül< bir ln~i
liz aüva.t · kıtasmı ke!'lfet~irebildi. 

Alman jenerali k~ıtında en aşağı 
50 mil n.._~afeye kadar kuvvet bu
lunmadrğı kanaatile ordusuna ileri 
hareket emri • _rC:i. 23 ağustosta, 
unutulmaz pazar ı. .Ü, Alman ön
cü kıtal~ grzleri kapalı, İngiliz 
ordusunun kucağı..' düştüler. ~u 

orduyu arayan ve yandan çevirme· 
ğe ...ıo:nur olan Al=:ıan süvari kuv
veti 40 mil uzakta Courtrai civarın 
da hala İngilizleri aramakla me§· 
guldü. 

"Vaziyet kurtanlmıftı. Bu da 
''sır,, m iyi saklanmıf olınasmdan 
ileri gelmi,ti. Şimdi ? on Kluk'u 
naul aldattık ve : .::ısıl bu ha.taya 
dütürdük, onu göreli.mı 

1 
Aşağıda ya.zacağım ıeylerin iyi 

anla§ılabilmeai için Alman cuusluk 
sistemi hakkmda bir~ malwnat 
vennek icap ediyor. 

lnlfiliz cuualuiu ile Alman ca • 
ıualuğu arasında kolay bir muka • 
yese yapabilmek için bu iki liste • 
min ayn ayn özünü tc şkil eden iki 
"darbı meael.,i hatırlamak elve-
recektirı 

"Kandmna " ,.em.leme,, Bu ln
giliz uaulüdür. 

"Şiddc.t ve hile,, Bu da Alınan -
lanndIT. 

Bu sözler her iki taraf zabitleri
nin harpten evvelki cep talimatna· 
rnelerinde, bir bemnele gibi, en ba. 
~a yazdmıtta. 

Almar..ıa!', iyi den a'lımıt - ade
ta aaker <!'İbi yeti,tirilmis - casuı 
ordun:, le toJ>lu ve hep aynı tarzda 
lıücurn ederler. K~nd:J.,.rinden a•a· 
i!ı ve 11ptal gördükleri bir dümı1tna 
kar.n harekete> geçmek idn daima 
~,.f1erinden talimat bekler-1er. 

fn.,.mz casuılan ise ayıklanmış 
.-vv,.J~ Mr kaç küeiik işte tecrübe 
•d:t .. mcten rnnra büvük ;_ı ... l'f'! sal • 
dınlmrıı knntr e~nion" i~ıt .İ d~l'e • 
C""~i on~ ..,nre tavin f'tliJmiıı b~r kac 
"ianAr.n jb,..re•tlı-. lt111"'0te fi. lman 
~l'lllU"l••'' .,,.fi "'"" M•r,.J,.v NH .. ,, • 
lllV VP. w;,,mnıf lm7"."llİvJe f '!Vİcnı 
gazetelerlfte makaleler ,.aznırt o-

ni etmedik? Çünkü: 
"Her savaşta okluğu gibi 

kontr espionajda da muvaffaki
yet meselesi hasmın görüş ve 
düşünüşiyle tetkik edebilmeğe 

bağlıdır. Polisler ic;;in de böyle. 
Onlar da bu fırıldağın, umumi 
düşünüşlerin kaprislerini önce -
den görmelidirler. Bu lüzum ga
zeteciler ve askerler için de var
dır. 

" Son dört yıl içinde biz bir 
çok Alman casuslarını tespit et
miştik. Fakat tevkif etmemiş -
tik.Çünkü bunların hazerde mü· 
him bir zararları olamazdı ve 
tevkif ettiğimiz taktirde en na -
zik bir zamanda tannnadığnnız 
başkaları bunların yerini tuta -
caktı. Almanlar da böyle yaptı
lar. Nikolay yalnız beş İngiliz 
casusu tevkif ettiklerini söyli -
yor ( 4) Her ne ise, biz şuna ka-
rar vermiştik ki Almanya ile 
harbe girişirsek ilk ve mühim 
mesele ordumuzun harekete ge
çeceği gün ve saati ve bu ordu -
nun gideceği istikamet ve yeri 
sıkı bir srr olarak saklanacaktı. 

"Şuraya küçük bir not daha 
sıkıştiraynn: Eminim ki casus -
luk işleriyle az çok atakası olan
larla bu kapalı kutuyu dişardan 
merakla tetkik ve takip edenler 
benimle birlikte şu neticeye var
mışlardrr: istihbaratın "iyi aza
lar'r sırlarını, hatta kendi işdaş 
larma bile söylemezler. Unutup 
veya şaşırıp ağızlarından bir 
şey kaçınnak kaygusu içinde 
yaşar, rahat bir nefes atmazlar. 
Sırları ne kadar az olursa kay -
gulan da o kadar az olur. Ben 
bunlardan biri idim. Fransaya 
gönderilecek ordunun tef erriıa-
tını o zamana kadar bilmiyor -
dum. Bana şüphelilerin çıkarı -
lacakları mıntıkaların isimlerin
den başka bir şey bildirilmemiş
ti. ingilterede 30 000 Alrnm bu
lunduğu halde harp müddetin -
ce hiç bir casusluk hadisesi zu
hur etmediğine göre şüphelile
rin temamen ayıklanmış olduğu 

Aletlerin arasındaki farkın se 
bebini geçen günü ünlü profesör 
Richet Paristeki ilimler akade-
1~1isinde okuduğu bir muhtıra i
le anlatıvermiş. Aletlerin da
yandıkları hesaplar biribirinden 
azcok farklı olduktan başka, bu 
zamanda kullanılan aletlerin hiç 
biri tansiyonun doğru derecesi
ni göstermiyormuş. 

Damarlardaki tansiyon dere
"Sİni merak eden birçok kurun 

lulara müjdeler olsun! Bu de
' eceyi tam doğru gösterecek ye 
ni bir alet icad edilin~eye kadar 
s:mdilik bir alet on sekiz, öteki 
alet yirmi iki göstermiş di
ye uykudan, yemekten kalmaya 
lüzum yok demektr. 

Fakat aletlerin iyi ayar edil
memiş olrnasile tansiyon hasta 
lığı büsbütün ortadan kalkmaz. 
Onu nasıl teşhis edecekler? 

Bereket versin ki, hekimlerin 
eJlerinde başka vasıtalar var. 
Tansiyon fazlalığı aletlerin ica
dından önce olduğu gibi, şimdi 
aletlerin yanlış olduğu anlaşıl
dıktan sonra da hekimler onu 
pene teşhis ederler. Bir hasta!ı -
;:tın yapabilece( i fenalık yalmz 
füctin sÖstereceği sayıdan iba -
ret olsayıdr, hastalık olmazdı. 

O fenalıkları, yeniden meı ak 
vermemek için, burada anlata
ını yzca{)m şüphesizdir. Yalmz, 
bcnizicrinin rengi de?;iştiğmi 
an1ayanlar, lnılaklarmda - önce 
., .:..._:... 1·1-1.--· - _1 __ -'--. 

lar, başları dönenler, söz söyler
ken an•da sırada dili yapısnm, 
gibi dı.mnağa mecbur olanlar, 
bacaklarında karıncalanma rlu -
yanlar, çabuk yorulanlar hekim 
1erini tekrar görürlerse hiç te fe 
na etmemiş olurlar. 

Hekim iyice muayene ettik • 
ten sonra tansiyonun gerçekten 
fa~..ta olduğunu teşhis etse de, 
bundan dolayı fazla telaşa hic:; 
lüzum yoktur. Ellisinden, altnır 
~ınd~n sonra herkesin varacağı 
yol odur. O yaştan önce de tan
siyon fazla olsa bile düzeltmek 
kolay olur. 

Lokman Hekim 

anlaşılır. Bu muvaffakiyet kim
lerindir? Ne yazık ki burada i -
simlerini söylemek doğru olrnı -
yacaktır. 

Hepsinin bildiği bir şey vardı 
ki o da casus olsun, olmasın, her 
Almanın bir "idareci" ye müh
taç olduğu, bir "plan''a göre ha
reket edebileceği, kendi kendile
rine bir işin iç yüzünü anlama
ğa bırakıldıkları · zaman muvaf
fak olmaları ihtimali pek az ol
duğu, daima talimat bekledik • 
leri keyfiyeti idi. Şu halde Al -
man casuslarını idare edenleri 
tutmak veya işleyemiyccek bir 
hale getinnek, onların adamla
rını başsız ve hareketsiz bırak -
mak olacaktı. Fakat bunlan öy· 
le bir zamanda yakalamalıydı ki 
yerlerine başkalarını koymak 
mümkün olmasın. 

[Arkası var] 

( ı) Çanakkaleye 111ğınd1ktan sonra 
satın aldığımız Yavuz ve Midilli lau
vazörleri. 

Çocuk balosuna gelen miniminiler 

Dün çocuk haftasının en par -
lak bir günü idi. Taksimde dağ -
cılık kulübünde çocuk esirgeme 
kurumu anneler derneği tarafın 
dan bir çocuk balosu verildi. Sa
at 14 de en yeni elbiselerini gi -
yerek annelerile, ablalarile balo
ya koşan miniminiler kulübün 
salonunu doldunnağa başlamış·· 
tI. 

Balonun müziği şehir orkestra 
sı tarafından çalmıyordu.Boğa-

ızcaz orkeıtra şefi Zeki 

ziçi mektebi ana kısmı çocuklari 
le yeni nesil ilkmektebinin yu -
va kısmı çocukları tarafından 
manzumeler okundu ulusal dans 
lar yapıldı. 

Işık lisesi muallimlerinden A
dile Sunuk boş zamanlarda ço -
cuklara terbiyevi oyunlar oyna
tarak vaktin hep eğlence ile geç 
mesini temin etti. 

Son olarak gürbüz çocuk mü
sabakası yapıldı. Baloya gelen 
çocuklara bir çok hediyeler ve-

rildi miniminiler hazırlanmış er 
lan büfede ağırlandılar. 

Gülhane parkmda 
Çocuk esirgeme kurumu Emi

nönü merkez nahiye kolu Gülha 
ne parkında da birçok eğlenceler 
verdi. Bu eğlenceler 48 inci ilk 
mektep ile, büyükleri ile gelen 
birçok miniminiler bulundu. 

Parkm çocuk bahçesi kısmın
da askeri m;.izika ve bir parti 
hokkabaz çocukları eğlendirir -
ken aşağı 1 nda kukla oynatı• 
hyordu. 

48 inci okul talebeleri arasın -
da yapılan oyun ve ezgi okuma 
birinciliklerinde Necati bir saat, 
Refika bir şişe kolonya Güney 
de bir dolma kalem kazandı. 

Parka gelen bütün çocuklar 
günlerini büyük bir neşe ve eğ -
lence ile geçirmişlerdir. 

Gatatasiirayda 
Dünkü eğlenceler arasm(la 

bunlardan başka Galatasaray z 
cilcri li~ede bir müsamere verdi
ler. 

Müsamereye !stikl51 mar"ı 'le 
başlandı. "Sonradan gö m::,, s-
Wcim:h~ki Ac"' cır.dçjjk ~HIR 
Zeki bulunanlara kemanla güzel 
parçalar dinletti. Müsamereve 
~elenlere talebe tarafından yaptl 
"11Ş resimlerin sergisi gezdiL"il • 
ui. 

Edirnekapı sıhhat merke-:h1e 
bağlı çocuk yuvası tarafıncian 
kendi salonunda, İstanbul 59 un 
cu okul tarafından İstanbul krz 
lisesinde ve Boğaziçi lisesi tale 
besi tarafından da kendi mektep 
!erinde birer müsamere verildi. 

Çocuk haftası münasebetile 
yarın Halkevi namına bir heyet 
Darülacize ve şehir yatı mek -
teplerini ziyaret ederek, kimse
siz çocuklara hediyeler verecek
tir. 

Dün verilen müsamerede locada çocuklar 

ittihadı 
1 

1 
A 

1 (2) Nikolay da bu fikirde id. Hiz-
me' ~ başlamazdan evvel alakadar ol- k • 
duğun:ız memleketlerde de· .şınız .v~ ru·· rk Sigorta Şir etı 
onlann ferdi ve içtimai harcketlerını 
öğreniniz diyor; ve örnek olarak 

1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
kA ... •Hsinin Rusya v- Fr.ınb....: ':i se- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
yahatlerini anlatıyordu . 

(3) Aston "horde,, tabirini kullan- Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
mıştır. 1 Acentası bulunmayan şehir1erde acenta aranmaktadrr. 

{ 4) Bu türlil hareketin fayda ve za 2382 
rarlarmı ''Casusluk" bahsinde ayrıca ı Telefon : 4.4887 llmm•a•••ril. 
tetkik edeceğiz, •••••••••••••••••••••• 
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r ava ada birçok asile hapse 
ruı a h I< a m e d i ı d i 

t th:ı, 26 tHususi muh~birimizden telefonla)- Kavala divanı 
h . :..>i .ele i: y _na iştirak ettiklerinden dolayı muhakeme edilen si
\ il ~4 in mu~1ake nebri bitmiş ve suçlulardan on be§ kişi dört se
n_ ile i:ç ay ara3ın<la muhtelif cezalara mahkum edilmişlerdir. 

Drarra divanı harbinde de isyan maksadile bir çok ahaliye zul
m ... clen Tr:.bzcnlu Andon çavuş on buçuk sene hapise mahkfun 
edi mi~tir. İsyan hareketinin takdir eden bazı muallimler hafif 
cezalara mahkum edilmişlerdir. 

Ati;1adaki bahriye divanı harbinde suçluların müdafaaları 
dün ~ .memiştir.Suçlular pek çok olduğundan,divanı harp bugün 
ve pazar günü tatil yaptığından muhakeme ancak salıdan son
ra neticelenecektir. Burada dinlenen şahitlerin ifadelerinden suç
lulardan bazılarının pek ıbüyük ittiham altına girdiği anlaşılmak 
tadır. 

Y enişehirde Selanik mebus, gazeteci ve siyasilerini muhake-
me eden divanı harpte müdafaa şahitleri dinlenmiştir. Buradaki 
maznunlardan bir çoklarının isyana dahil oldukları şahitlerin i
fadelerinden anlaşılmaktadır. 

9 g 
Yunanistanda Krallık istiyen'er 

Kral Jorj'u getirmel< için 
bir nümayiş yaptllar 

Paris, 26. A.A. - Yunan kırallık mahafilinin büyük bir 
şahsiyeti, ParU:len hareketinden evvel Reuter ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur : 
"Sabık Kral Jorjun Atinaya dönmesi meselesini müzakere 

etmek için Yunan kraliyetçilerinin bir suikasdcı çetesi gibi gizli 
içfrna etmelerine ne lüzum var? Yunan milleti bunu arzu ederse 
Kral Yunanistana dönmeye her zaman hazırdrr. Fakat bu olma
dıkça siyasal alemin haricinde olarak yaşayacakdır. Kralın 
matbuata heyecanlı beyanatta bulunması lazım değildir. Çünkü 
onun arzuları çokdanberi malumdur.,, 

Şimdi Parisde bulunan Venizelos bugün hiç kimseyi kabul 

etmemişdir. 
Eski Yunan kralı J orjun yakınlarından biri şu beyanatta bu· 

lunmuştur: 
l~:inci ] crjun menfasından çrkmak ve tekrar Yunanistana dön

m ::k için karar venniş olduğu hakkındaki haber, her türlü aısıl ve 
e~a .. t~~ aridir. Kral, bu maksadla kral taraftarlarının her hangi 
bır mıtıng akdvtmiş olduklarından haberdar değildir. 

• P fna, 26 (A.A.) - Atina a
JU. _ı bildiriyor: 

Yunanlı kral taraftarlarım: .. 
Paristeki içtimalarma müteallik 
olarak ecnebi memleketlerde in 
tişar eden haberlere mukabele 
olmak üzere Başvekil muavini 
General Kondilis, Başvekil Çal
daris ile görüştükten sonra aşa -
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Malfun olduğu veçhile elim -
huriyet rejimi 25 mart 924 tari -
hindenberi Yunanistanda hü -
küm sürmekte ve bu rejimi bü -
tün siyasi fırkalar kabul ve tes
lim etmektedir. Simdiye kadar 
taya çıkan acil milli meseleler 
mevzuu bahis olmamıştır. Hü -
kO.met milli meclisin toplanm"sı 
için intihabat icrasını itan et -
miştir. Hükfimet şu fikirdedir 
ki, rejim meselesi fırkalar ara -
sında her hangi bir kavga mev
zuu teşkil edemez. Fırkalar ara-

" TAN " m tefrikası: S 

o~ıı 
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Bürhan CAHlD 

mn ruhunu dinlendiriyor. Ken
di kendini daha iyi tahlil edebi
liyor. Fakat aşınmaz bir maki
ne gibi yıllarca işlemeye alışmış 
bir vücudu birdenbire durdur -
mak da pek iyi değil. 

Bu otele geldiğ.m gündenbe
ri geziyorum. Adeta fr.tanbulu 
ycnid~n tanıdtm. Fal:at ne ka -
d -- r ols:ı burada adeta b ·r ecnebi 
{(

1)iyim. 
Talebe hayatındaki görüş ve 

Ya:-ayış farkı ne kadar başka! 
Orhanm apartımanı pek şık .. 

Zevkine göre yaptırı:ıı~. Kapıyı 
açan hizmetçi benı ~deta kış 
bahçesini andıran bır yerden 
geçirdi. Sonra bir kapı açtı. 

. Aydınlık karşıdan geld.iği için 
bırdenbire ayırd edemedım. B.~r 
çok gölgeler birden üstüme yu
rüdüler. Ve yılların ardında ka
lan eski sesler kulağnnda taze -
lendi. 

srndaki kavgalar, rejimler ıçın 
ortaya düşmanlar çıkanr. Ister 
krallı bir cümhuriyet isterse kral 
sız bir cümhuriyet olsun, reji -
min siyasi fırkaların değil bil -
tün fırkaların menşei olan Yu -
nan milletinin ekseriyetine isti -
nad etmesi lazım gelir. 

Son zamanlarda vukua gelen 
caniyane hadi~at dolayısile or -
taya cıkan acil milli meseleler 
halledildiği ve Yunan milleti, sü 
kun icinde serbesce ve souk kan 
lılıkla hükmünü -\;erebilecek bir 
hale geldiği zame" Yunan hü -
kumcti, milletin büyük ve mü -
him bir kı!':mI istediği takdirde, 
her türlü fırka rabıtalarından 
azade bir halde bulunacak olan 
millete bu meseleyi arzetmekte 
katiyen tereddüt etmiyecektir. 

Şurası muhakkaktır ki, Yu -
nan milletinin vereceği hükme 
herkes hürmet edecektir. 

- Vay Turgut. 
- Nere den çıktın yahu! 
Gözüm ışık akislerine alışın -

caya kadar ellerim, kollarım 
cendere içine alındı. 

Orhan: 
- Nasıl, diye haykırdı. Hiç 

umar mıydın? 
Eski mektep arkadaşları ... 

Rıza Çetin, Niyazi Doğan, Fa
ruk Tekin. Bir sınıfın, hatta bir 
sıranın çocukları. 

Orhan benim geldiğimi de 
onlara haber vermediği tçın 
karşıla<"ma pek heyecanlı olmuş-
tu. 

Fıı tına pek ÇQbuk geçmedi. 
Yirmi yılın tarihini bir çırpıda 

atlayıp gcçmcğe imkan var mı? 
Gözler, çehreler, ifadeler hepsi 
değişmiş ... 

Hayat hepimizi yaşayışnnıza 
göre yontmuş,· yıpratmış, kazı
mış. 

Mektebin en gürbüz, atlet ta
lebesi olan Faruk, adeta küçüJ · 
müş, kanburlaşmış. ttzerinden 
samyeli geçmiş, hasra vurmuş 
bostan mahsulü gibi kelek kal -
mış. Sonradan söylediler; Arka-

Yeni kabine ve 
Bulgar ulusu 

Sof yada çıkan La Bulgarie 
gazetesi yeni kabinenin teşek -
külü münasebetile kralın neş
rettiği beyannameden bahsede
rek diyor ki: 

"Bu beyanname gösteriyor 
ki, temelleri şimdiden atılmı§ 
olan derin ıslahatın, Bulgar dev 
leti için hayati bir zaruret ol
duğuna hükümdar ve hükumet 
ayni derecede kani bulunuyor -
lar. Yine gösteriyor ki, geçmiş
teki partizanlık nifaklarmın tek 
rar baş göstermesine müsamaha 
edilmiyecektir. Bulgar kavını -
nin istediği şey, ordunun başla
dığı ıslahat işini tetviç etmek 
ve kendisine, vaziyetin emretti
ği metodik ve saburane faaliye
te, canla başla nefsini hasret . 
mektir. 

Toşef'in, matbuatla ilk tema
sında söylediği gibi, Bulgaris -
tan, 19 mayıs prensiplerini ken
disine rehber ittihaz edecektir. 
Bu prensipler, yakın ve uzc:.k 
bütün ecnebi milletlerle dostluk 
ve teşriki mesaiyi istilzam et • 
metkedir. 

Bulgar milleti, hükümdarrn 
hararetli davetine icabetle. Bııl
gar bayrağı etraf mda, sıkı saf -
lar halinde ve tek vücut olarak 
toplanmağa her zamandan d::ı -
ha ziyade azmetmiş ve bütün 
tefrikaları susturmak kararını 
vermiştir.,, 

Muhalif liderlerin 
muhakemesi 
Atina, 26 (Hususi) - Muha -

lif siyasi parti liderlerinin muha 
keme edildiği divanıharpte dün
de ittiham ş:ıhitleri dinlenmiş
tir. Bunlar arasında bulunan A
tina mebuslarından ve Tipos ga
zetesi sahip ve baş muharriri 
Kraniotakis Papa Anastasyo -
nım nsyan nare!{euncıen haber -
dar olduğunu zann~ttiğini söyle
miştir. Diğer şahit polis zabiti 
Katranpasas'da ayni şekilde şe
hadette bulunmuştur. 

Yunan politikası 
Atina, 26 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Polis teşkila -
tından açığa çıkanlacak 45 komi 
sere ait liste lç Bakanlığa veril
miştir. Listede kimler oldu<7-u 
merak ediliyor . b 

Muhacirlerin ma.ları 
Ecnebi memleketlerden gelen 

bazı mühacirlerin kanunun ver
diği muafiyet hakkım istimal et
m~leri yüzünden bu gibi muafı
yetler h:ıkkmdaki evrak vilayet
çe tetkik ediliyordu. Bir müha
cirin gümrükten muaf olarak cı 
kardığı 187 çuval kahvenin mÜ
vazaalı ve kacak olduğuna dmr 
gümrük idaresine bir ihbar yapıl 
mıştır. Vilayet işi tetkik ettiri _ 
yor. 

daşlar şimdi ona Fanık de;;.il 
Kavruk diyorlamuş. Halbuki; 
eski neşesini hiç kaybetmemiş 
Y~ln.~z aile: h~yat kaygısı beli· 
mı ç~kerttı, dıyor. Yirmi yıldır 
beledıye fen heyetinde c;:alrsı . 
yormuş. Aldığı maaş dö;t ço _ 
cuğunun tahsil parasr11a zor 
yetiştiği için çok sıkıntı çekiyor
muş. 

Orhan yavaşça dedi ki : 
- Memur olmasa dcc:arrfla 

?rha çok kazanabilirdi Bir kac 
ı~. te teklif ettik, Ce~aret edeme
dı. Telrnütliiae bir kaç y!l ı{c:"~<lı. 
Onu. b'frC'v·rn de som"' ~fü or. 

Nıvazi D ')rran, Şark c~cmiryol
ları~cfa. ~üfrttis... Oteki ıe g0-e 
vazıvetı ıyi Yüksek maas alıvor 
v~ .?üzrrün hir ömiir o:;ürilv0r. I
kı uc yılda bir bedava Avrupa 
sevahati yapıyormus. 

Rıza Çetin. müteahhit Muh . 
tarın p;rupunda calışıyor. 

Orhana sordum 
- Muhtar aranızda yok! 
Fanık g-üldü 
- Ne divorsun canrm' l\ı111lı. 

tardan haherin yok galiba O 
yol kralı oldu olalı ..• 

Sa.kan gazete:eri 

Bulgaristanda 
içtimai yenilik 
Müdürlüğü 

Bulgaristanda 19 mayıs in -
kıl3lıı ile kurulan yeni rejimin 
dayandığı belli başlı kuvvet, 
(içtimai yenilik müdürlüğü) 
dür. B .ı müdürlük, memleketin 
kültür l/e ekonomi hissiyatını 
sıkı bir teşkilata bağlamak, ye
ni devletin ideolojik temelleri
ni hazırlamak ve yapmak için 
kurulmuştur. Bugüne kadar 
(içtimai yenilik müdürlüğü) 
nün (meslekleri organize etmek 
kolu) ciddi bir çalışma progra
mı ile io:;cileri, küçük sanat erba
bını, emlak sahibi çiftçileri ve 
tüccarları teşkilata bağlama yo
lunda ileri adımlar atmıştır. 

İçtimai yenilik müdürü Bay 
Popzl:ıtef in bir müddet evvel 
gazetecilere verdiği beyanattan 
anlaşılıyor ki, bu meslek teşki
latları ne devletin aleHide tek
nik organları olan Sovyet (Mes 
lek birlikleri)ne, nr. de Musso
lini'nin dayandığı faşist korpo
rasyonlarma benzemez. 

Meslek tcşldlatlan yalnız e
konomik men.aatlen g...ızetmek
le kaımayıp siyasal sahada da 
rej imin dayandığı ba~lıca kuv
veti teşkil ederler. lleride bun
lardan çıkacak seçme adamlar, 
devletin teşrii müessesesinde 
çalışacaklarclır. Bu suretıe her 
smıfın temsil ediıdiği ve içti -
mai tesanüt prensibi üzerine 
kurulan bir devlet yapısı orta -
y:ı çıkmış olacaktır. Böylece 
yenileşen Bulgar devleti, oto -
riter rejimlerin yolunda ve ye
ni zamanın ruhile yürüyecektir. 
Fakat muhtelif me:ıslek erbabı, 
dev .. etin ön ayak olduğu bu te -
şeküılere mutlaka girmek mcc
buriy~tinde tutu1mıyacak, fa · 
kat bir defa girdikten sonra 
bunların biribirlerile istedikleri 
gibi rekabet etmelerine meydan 
bırakılmıyacaktır. Bu tesekkül
ler devletin soysal ve ek~nomik 
siyasasında daima göz önünde 
bulunduracağı organlar olacak
tır. Bu suretle ileride tam ve ge 
niş bir ekonomi olanı kurmak 
imldnı elde edilmiş oluyor. Ni
tekim Sovyetlcr<le ve Italyada 
da temelli bir ekonomi planı 
kurmadan önce bu teşkilat saf. 
hasından geçilmiştir. 

(İçtimai yenilik)in bu saha
da ortaya attığı prensip, devlet
çilik prensipiclir. Fakat şahsi 
te~ebbüs, yine ekonomik haya
tın esasını teşkil etmektedir. 
Bu teşkilatın memleketi kültür 
ve ekonomi sahalarında yük -
seltm7l{ için Bulgar gençliğini 
organıze etmek için büyük bir 
faaliyetlt çalıştığı görülmekte_ 
<lir. 

isfm:-ıi yenilik müdüryü~ünün 
1~.'498. 882 levalık (iki mil~ on 
Turk lırasma ya1nn) bir bütçesi 
vard1r.Mü<lürliiğün (Pro_ agan
da l:olu) 15 nirana l·adar memle 
ketin muhtelif yerlerinde kül
tür, maarif ve ekonomiye ait 
19,000 konferans ve musahabe 
tertip etmi::::tir. 

Rıza sözünü kesti 
- Oyle söylemeyin canım 

Adamın işi bnşından aşkın. Bü
yük başın derdi büyük o]ur. Si
zi temin ederim bana !'!ık sık ~r
kadasları sorar. Hatta garip te
sadüf. ı;ecen hafta bir iş için ya. 
nma gitmi ştim . Turguttan bah
setti. Midyat neft kuyularının 

~i.ss~ ~e?~tle~i cok yükselmiş, o 
u~m tlerısı sagk.m, diye konuşu
yorduk. · 

- Bizim Turgut orada iyi bir 
ka7anr. ynnmrs. 

H em direktör hem de scsye
t t" ,. '"'

1rn·•s rlivn-nıı. 

Or~1a'la ı::o rc1 Pm. 
Orı,..,,, .,,.. _(lıı · 

zi uf'tİ n:-ı"'r1' ... Diizelr1i m! b:raz ? 
Rız<ı rhın ~ k biil\:tÜ : 
- Bilirımivor ki... Bankalar· 

ela p~rnsı olmcı<lrö-r muhakkak 
Kredi mektuplcır~ı geri aldı ·~ · 
tar Eğ'er evinde, kasasında pa
rası yoksa ... 

N!vazi Doğan buna akıl erdi· 
remıvordu: 

- Garip şey... Muhtar için 
tırtık topla vıkrlmaz, rliyorlarrlı. 
Bu adamın saltanatı iskambil 

SOFYA MUHABIRIMIZıN MEKTUBU 

ral oris 
Gaydacı 

ve De orma l ı 
Osman 

v 

ga 
Sofya, (HusU3i muhabirimiz 

yazıyor) - Pazar günü Sofya 
ortasındaki kral Boris'in saray 
kapıları önünde Bulgar ve ec· 
nebi gazete muhabirleri ile bir
likte ben de vardım. Sabahtan 
ak:amın saat beş buçuğuna ka
dar yeni kabinenin teşkiline da
ir en son haberi alabilmek için 
sabırsızlanıp duran düzünelerle 
g ,,#·. teci, ağızlarına bir lokma 
ekmek, bir yudum su koymağa 
bile vakit bulamadan bekle~ip 
duruyorlar. 

Saray avlusunun içindeki ih
tiyar ağaçların arasından gelen 
en küçük bir hışıtrı bile bütün 
hassasiyeti ile dikilmiş olan 
kulaklara yeni bir havadis fısıl
dıyor gibi oluyordu .. Aramızda 
ki gazeteci arkadaşlar arasında 
Fraosadan tayyare ile koşup 
gelmi~ olanlarımız bile vardı .. 
Kralın huzurunda müzakerele -
rine devam etmetke olan gene
raller, Başvekil Toşef, kabine -
ye girecek namzetler bu kadar 
uzun müzakerelerde elbette 
bizden Jaha çok yorulmu)ı.r -
dır. .... 

Bir aralık, bir bölük harbiye 
tal,.bcsi askeri marşlar söyliye
rc".• sert adımlarla saray kapı
smdan içeri girdi, Sof ya garni
zon kumandanı, "- Yaşasın 
kral.. Horra ... diye bağırdı .. 1-
çerde horra ... horra .. sesleri ha-
vayı çınlattrken, demir parmak
lıklar arkasındaki büyük cadde
yi doldunnuş olan halk ta hep 
bir ağızdan horra .. diye bağırı
yor, ve sevgili kralını selamlı
yordu. 

Kral Boris yeni kabinenin 
te~kil edildiğine dair neşretmiş 
olduğu tarihi beyannameyi im
zaladığmdan bir kaç saat sonra 
şoför mevkiine oturuak kendi 
idare etmekte oldufu otomobili 
ile (Car o~vobo D'tel) cadde
sindeki binlerce halkın havada 
ucan şan1ı;:alan arasında selam
lana selamlana geçerek Viran
va sara vır .. istirahate ve geniş 
bir nefes al"Tia~a. gidiyordu. 

Kral Boris avcıdır, Kral Bo
ris şimendifercidir, Kral Boris 
~ofördür, makinisttir. Kral Bo
ris, Bulgariıtanm en ucra bir 
kö~esindeki köye kadar giderek 
gezmiş, görmüş, halkın geçimi
ni, derdini, ihtiyacını sormuş 
öğrenmi~tir. Deli Onnanın(Bü
yükada köy) karyesinde değir
menci Ormım ağaya aba yenin
de gayda çaldırarak, kendi ar -
masmı taşıyan bir sigara kutu
sunu hediye eden kralın, avcılar 
arasında. makinistler arasında 
binlerce şahı1 dostları vardır. 
Devletin bu kadar ağır olan me
:ısuliyetli işleri arasında Deli Or
manh Osman ağayı sarayında 
misafir alıkoyan bu hükümdara 
karşı sevgi beslemiyen bir tek 
kişiye, ne evvelden, ne de şim
di Bulgariıtana döndüm döneli 
tesadüf etmi' detiliın .. 

On beş sene önce, programın
da, Bulgaristandaki şekli idare
nin değişeceğini sarih olarak 
yazmış olan ve harp sonu kar -
ga.,alığrndan i:ıstifade ederek 
Demagoji ile iktidar mevkiini 
eline alan lıstanbufü~ki bile, bi
lahara, taraftarlarının Kral Bo
ri!!le karşı olan sevgi ve muhab
beti karşısında yuvarlanıp gide
ceğini farkederek fikrini değiş
tinne~e mecbur olmuş ve aizın 
da geveleyip durduğu şekli ida
re ~özünü kullanırken, "evet, 
şekli idare ve kanunu esasiyi 
değiştireceğiz ama, bunun ba
şına yine Kral Boris, geçecek
tir,, de.neğe mecbur kalmıştı. 
923 senesinde yaptığı gafla.r ne· 
tice si feci bir ımrette yuvarlanıp 
giden İstanbuliski öleli 12 ısene 
olmuştur. Millet ve ordusunun 
baş tacı olan yüksek ruhlu Bul
gar hükümdarı Kral Boris ise, 
ara, sıra beliren, küçük, küçük 
trti'lrıbuliski6klerin çığırtk=ın
lıkl arına ra~men bugün daha 
cok ve daha fazla bir :ıscvgi ile 
Vranya ıı:aravr volfonnda kendi 
otom"b;lini, kendisi sürüp &'it
mekte ir. 

Mahmud Necmeddin 

s te komünist faaliyeti 
Selanik 26 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Selanikte 

G:ı.ır.beta caddesinde bir evde komünistlerin faaliyette bulunduk· 
ları haber alınmış ve yapılan taharriyat neticesinde bazı mühim 
v~5c:ik ~ide edilmiştir. Zabita bunların ele başrlarrndan altı kişi
nın aynı mahalde toplanarak bazı kararlar vereceklerini haber 
almııu. Fa:-:at bu adamlardan hiçbiriıioi yakalanrnamı§tır. 

• Condilis " isyancıların şiddetle 
ceza anması lazım,, diyor 

Atina, 26 (Telefonla) - Harbiye Bakam General KondiJis di
v::: nı harpler :en verilen ~on cezalardan bahsederken demiştir ki: 

-: B ş.ln z m '1nhrcla tsyan çrl·ar:ınlarm mücazatsız kalmaları 
ye ı e ı lrr ketler çrkm;:ısrra sebep olmuştur. Memleketi istik
balde bir rlaha böyl~ felaketlere maruz bulundunnam k · · · -ı . ld a ıçın ıs 
yrncı arın ~ı c e.t le cezala'1dırılma!ı ta zım gelmektedir. Hüku· 
r:ıet bu hususta ıcap eden her türlü tedbiri almağa karar venniş
tır. 

kağıtlarından şatoyu da geçti 
Demek görünüş herkesi aldatı -
yor. 

Rıza Muhtarı daha yakından 
tanıyordu. Dedi ki : 

- Bu görünüş pek yeni de
ğildir. Muhtarın va?iveti belki 
altı aydanberi bozuktur. Bo _ 
z:ık voı.ziyeti düzeltmek ıcın 
b~r takım yeni işlere giriŞtı. 
Şırketler yaptı . Kendisi de bun
ların başına geçti. Halbuki 
kendi beş para sermaye koyma
dı. ~~laşı~ı~ordu ki şahsının 
verdıgı ıtımatla bu şirketlere 
dı~arıdan para getirmek fikrin· 
dedir. 

Sordum: 
- Peki bu şirketler ne üzeri· 

ne iş yapıyorlardı? 
- Yapıyorlardı değil, yapa -

caklardı. Reklamlara. propa -
gandalara göre Maden işletme 
şirketi Toroslarda bulunan bir 
gümüş madenini işletecek. (Ka· 
ra elmas) adlı bir ~irket te Zon
guldakta yeni kömür damarla· 
n arayacaktı. Daha bir takını 
bu kabiJ hayali i!Şler. 

Orhan dedi ki: 

- Bunlara sermaye koyan -
lar tabii hep Muhtarın şahsına 
emniyet ettikleri için paraları -
n.ı döktüler. Bir yıl, iki yıJ ge ... 
çınce ne olacak? 

- Ona kalmadı ki zaten böy
le işlerin bam telini pek iyi keş
feden bankalar kuşkulanınca 
piyasanın rengı değışiverdi. 

- Tehlikeli iş! dedim. 
Niyazi güldü: 
- Avrupai bir iş. Büyiik ma

nevralar. Malllm ya. Böyltt gü
rültülü işler küçük sennay~l!ri 
yer, yutar. l başındakiler de 
biraz yağlanırlar. 

Belediye ferı heyt>tinrle yirmi 
yıl İstanbul kaldrnnılarmı öl
din biçen Faruk acı acı içini 
çekti: 

- Oyle ama. Marlanı cenap
larının şatafatını btraktı ö-ı yok. 

Rıza giilüm!edi: n 

- M uhtl!ln böyle karışık if • 
lere baş vurduran zaten hep 0 

şatafat değil mi? Bir kere ok 
yaydan crkmış. 

Bahis uzadıkça uzad. 
[Ark&aı var] 
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1 ŞEHiRDE 
H it 1 e r in yazdı~ı kitab 

f ni gfü:term · ştir. Bu son misali 
biraz tavzih etmek lazımdır. 

1-Iitler daha yirmi yaşına gir
meden evvel, Avusturya Meb'
u_an l\1eclizinin bir celsesinde 
bulunmak üzere "muhteşem,, 
Reichstrat binasına girmiş. O 

V LSI- sır:.da içinde muhtelif hislerin 
I ı..:ş ..... L- b. r çarpı .. ması vardı. Serbest o-

Şişliden Mecidiye KöyUne 
giden tozlu ve berbat 
yolda iki kanath bUyUk 
bir demir kapı vard1r ki 
a~lldı§ı zaman aa§ı aolu 
lstanbulun en temiz, en 
tozsuz en yefll aervlle
riyle dolu ve taze aulan· 
mış bir yol göze ~arparl 
Bu, sizi, kapısının UatU 
"Amaaanl Gelmeyin bu· 
rayal,, der gibi ellnl uzat· 
mıt yaldızh bir "Sen Pi· 
yer,, muzalkl ile aUalU 
bir kiliseye ulaştlr1r. 

lan ve serbest kalmak isteyen 
bir adam olduğu için, parl -

ncb"le - manter bir hükumetten başka
sını tercih edemiyordu. Her 
hangi bir diktatörlük onca hür
riyete ve şuura kar~ı bir ci -
n ... yetti. Daima büyük gazete
leri okuduğu için, farkında 
olmayarak parlamentoya kar
~ı bir t-.ıkdir duyuyordu. Fa
k:ıt l,.,~iliz parJamentosuna 
karrı... L.azetelere nazaran bu
rada memleket işleri ciddi su
rct1e münakara edilir, daıma 
mü o.1:erelere de halkın men- Olmek ..• Eiliyorum ki bu er-
fo~ti endi~esi hfıkim olur. geç gelip çatacak mukadder, a-

lfolbul:i Avusturyada vazi - cı ve müşterek sonumuzılur. 
vct b--m b:ıı:;l·a idi. Meclislerin En büyük alimler, '·kanser 
toplandı~ binaya şöyle bir ba - sari midir, değil midir?,, diye 
l· . göri.infü;ü d.kkatli bir a'1a- münakaşa e<ledursunlar, dü -
m:ı aradaki farkı hemen ihtar e- şüncelerinde büyüklükler veh -
derdi. Bitler diyor ki: medecek kadar acınacak bir za-

- "Barry, Taymis kıyılannda valhhk gösterenlerimiz, ist~r 
Jno-iliz meclidnin binasını ku - bizi metafizik'e inandınnağa 
rarken, burasını süslemek i - uğraşsınlar, isterlerse "İnan -
cin lngiliz imparatorluğunun mazuuuuk !,, diye bar bar bağır
tarilıine baş vurdu. Heykeller sınlar ... Ve biz Papulas'ın kur
ve res·mler Lordlar ve Avam şuna dizilmesine, güzel bir kı -
k""maralarım m ·ııetin şerefini zın aramızdan silinmesine veya 
yü ·sclten birer mabet haline bir yavrunun kamyon altında 

t . ·,.t·r kalmasına ister acıyalım, ister ~c rm .,, 
Halbu'~i Danimarkc:ıh ilan _ acıyamıyacak kadar katılaşmış 

ren Viva:-ıada millet mümessil- içli olalım; ölüm, mukadder, 
lerine mahrus binayı bitirdiği müşterek ve çok acı olan sonu -

muzdur. zam n, burasını nasıl tezyin e -
Ve bu ölüm, kah bir r.ıavze -

dece :ini bilemedi. Çünkü hüku- rin namhsmdan çıkacaktır, kah 
m f n gösterdiği mücrimane yu- bir şarapnel misketi, bir bomba 
musaklık karşısında kendilerin- par!:ası olacaktır. Bazan bir "ba
de bir cok haklar sanan ve Al - sil dö Koh,, kılığına bürünüp ci
m n ırkından olmayan kimse - ğcrlerimizi kemirecek, bazan 
lcr, yt>pıhıcak dekorların ifade on bin kiloluk bir kamyon ağır -
cd cc-i manalara karşı, eski a- lığı ile üzerimıze yüklenecektir .. 

~~~~"Wi~~~;ınn~~t~az~e;:ıe;nm~e~m~e!.si:::n~i.ı.,Y~a~delik deş~~ olacağız, ya pes-
+~ nz J\.~ ••• =s a a•• "''"v ~ 

ı -a getiriyorlardı. Bunlar ya
d m ymctt, devlet adamları, 

- Yunan ve Roma filozofları g"bi 
h y :eller ve tablolarla milliye
ti t m il eden bir binayı süsle -
dil r. 

-3- D:.ı binanın içinde büyük bir 
cebe g··nünde görülen şey, de
l oruna hiç uymaz. O zamana 
·a 1ar Avu turyaclaki fenalıkla-
r n3 d ha cvve1dcn kani olmak
h b r ber, temiz bir parlmanter 

1 h ..• umet nazariyesine taraftar 
o' n f itler derhal in1d .. ara uğ
rrclı. r. ··ntchipler tarafınd~n 

ırkların a 
lerine çe · · 
gö terce 
edilen b"r a 
ra1:t, Alnı n o 
mecı· er· 
la yer ve ·y 
için bir t i 
ihtiyacı o m n 
par mant r 1 u ~ 

mıştı. Infi ah yol nu t tmuş o
lan Avu turya - f1 r· tan'm 
gö .... terd· i acı h m ra Hit-
ler için pek o - cf i olmu tur. 
Salim b·r h" ·Anı t h ) ayru ırk
tan, ayni dılc n, ayni l.ülttirden 
olan in a 1 rdan mür kl.ep ol -
malıdır. E er ecnebi unsurları 
içine alır a, onlan şiddetle a -
şa~ı şeraite t~bi tutmalı, kendı

lerine memuriyet, medeni hu -
kuk gibi şeyler vermemelidir. 
Hitler politi':asında bu pren:;i -
bin esaslı bir ehemmiyeti var 
dır. Sonra Avu turya meclisle
rinin gö terdi i mi al, Hitler'e 
parJ ... mento idarelerinin pek az 
kıymetini, daha doı:rusu hiçli -

eich rat"a g"Önderilen mebus
fo m co :u Alman değildi, Al
m""n cl"nlarda Almanlık dava
sı d .. - il. dcmo1·ratik sosyaliz -
rni m··dafaa ediyorlardı. Hitler 
diyor ki: 

-"Gözlerimin önündeki man 
zaravı görünce. nefretten irkil
mekte gecikmedim. Burada bir 
kac yüz kadar millet mümessili 
vardı ve tam da yüksek ehem
miyette iktisadi bir mesele 
ha1·kında fikirlerini söyliyecek
lerdi. Söylenilen nutuklar fikri 
bir sev~yeyi gecmiyor~u, yahut 
ben o kadar anlayabiliyordum. 
nu mebuslardan bazıları alman
ca de ~il, -kendi Slav dilleri ile 
ve yahut lehct" lerile konusuyor
ı-.rdı. Gaz tel .. rin bana öğret -
ti1·lerini şimdi kulaklarım teyit 
ediyordu. 

f Arkası varl 

1
16 Günde Zayıflamak 
1 ç in Ne 1 er Yemeli? 

BEŞiNCi GÜN 
o-·ıe yemeği 

100 gram Bahk 115 
Hindibag tereyağ ile 90 
İki portakal 100 

Ak§am yemeği 

Sebze çorbası 200 
Enginar zeytin yağlı 130 
Beyaz peynir 120 
Erik kurusu 1 7 S 

Kalori Y c.~Qnil 930 
( 

ğız, ama, mutlaka ve mutlaka 
bu yaşayışımızın bir sonu, mu -
ka<lder olan sonu gelecektir. 

Halbuki şu, günleri sayılı o
lan insan ne harikulade bir var
lıktır I 

Başlı ba;iına bir "her şey., <lir 
bu insan ... Tabiatın bu en kor
kunç saldırışı önünde bile yılmı
yor, kafa tutuyor hatta ... 

Ve gözlerimiz önündeki tari -
hi dolduran "az,. değil "sayıla
maz., insanlık kahramanlarının 
ölümlere g·~~üs gerişleri ne aşiJ 
cür'etlerdir, ne yükselişlerdir! 

Bununla beraber kim diyebi -
lir ki bir fikir, bir iman için, bir 
milletin yarınına yeni bir hız 
vermek veya bir genç kıza daha 
kuvvetle sevildiğini anlatabil -
mek için şahlanmış bir onur ha
linde göcüp giderken bile insan 
gene bugünkü varlığından iste
ye isteye aynlır? 

Hayır ... Sevgililerimizden, a
hşıklıklarımızdan bir daha dön
memek, dönememek mahkiimi
yetile ayrılmanın azabı çok yo
rucu, çok acı olacaktır gibi gelir 
bana ... 
insanın engin, derin ve güzel 

bir yapılışı vardır. Ve bu insan 
kendini beğenecek derecede zev
ki düzgün ve beğendiği eserin 
yok olmasını istiyemiyecek ka
dar duyguludur. Zaten ölümü k
arşısıda bir düşman gibi görme-
si, bütün çalışışını, bütün azmi
ni onu yenmeğe hasretmiş ol -
ması bu duygululuğundan değiJ 
midir? 

Fakat ne yazık ki tabiatın bu 
korkunç yıkıcıhğı, bu görünme
yen tırpan çok esrarlı b"t kuv -
vet .•. Asırlardan beri seferber o
lan zekamız bir türlü onun bam 
telini yakalayamadı, y~kalaya -
mıyor. Bu berbat ve kannlık u
çurumun önünde bir tek ümidi
miz var ... Bir tek tec;clli ite af -
yonlayabiliyoruz son gi.ınleriıni-
zi ..• 

Unutulmamak ..• 
Evet ••• Unutulmamak. Yarm-

dan sonra da gözön~nrie duran 
bir eser gibi katmak, yarından 
sonra geleceklerin ı~afa' arında 
ve dillerinde bir hatıra olma!< 
te~ellisi. .. Çünkü öliınıün en kor
kunc; tarafı bir daha beğenileme 
mek, bir daha sevitenıenıek, 
dostların hatır':ırnıda~ silinip 
unutu1muş olmaktır. 

.Mezarlar, me?ar?:klar, dikili 
taşlar, heykeller, sütunlar veya 
göz alan bir eser:.n bir kenanna 
oyulmuş, bir mermere işlenmiş 
dört beş kelime, bir imza .•. Hep 
bu unutulm:fü•ak iştiyakımızın 
b:ribirlerile '> ... ·• ölçüşc-n baş;ra 
bcış';:a b"rer ifadeleri değiJ mi
dir? 

Fırat kıyısına diktirdiği bir 
kitabe. izollu köprüsünden ge
çen Malatyalılara. Elaziz yoku
larına Asorbanipal'ı her gün ha
tırlatan bir sebeptir. 

·• ••• ve geride, 00ullar1 .. SUslU bir tahtın yurr 
9ak 9iltelerl üstünde tıpkı lskenderiye sarayının 
bir pencerealnden, bahçeaine bakan eski bır 

Mıs1r Hidivi gibi ... .. 

mantarda güneşe hasret çekıniş 
olanlar akm akın Mecidiye kö -
yüne gidiyorlardı. Bilmem nasıl 
oldu? Ben de aralanna kanşmıı 
bulundum... Ve tramvay gara -
jmdan az beride iki kanadı açık 
bir kapıdan kucaklannda büyük 
buketler, taze çiçekler taşıyan 
genç kızların, şık erkeklerin ard 
arda daldıklannı görünce me -
rak ettim; şöyle bir baktun: 

Burası bir mezarlıktı. 
Hafif bir meyille yükselen 

geniş ve yeni sulanmış bir yol, 
kapısının üstü, "Amaaanl Gel -
meyin buraya r,, der gibi elini 
uzatmış yaldızlı bir Sen Piyer 
mozayığı ile süslü bir kiliseye 
ulaşıyordu. lki yanı ve kilisenin 

ğı, solu, gerisi lstanbulun e· 

içinde yüzdükleri devirlerde ha
yatını aç ve parasız geçiren bed 
baht Şiıı.,c;i! Olümünden sonra 
da çiftt ·ıer abidelerin sim-
sar Zan yaşatmakta ısrar 
edebildik vatanında mezar-
sız kalmışı •. 

Az geride mermer kapısmm 
iki yanına tun~tan iki çelenk 
ve bir ikil kaynatılmış bir 
mermer mozolen!fı üstünde de 
şu satırlan okudum: 

" Zambako paşa - Doktor .•• ,, 
Güzel. .. Bir tabib iki çelenk 

ve bir iklil ile arulmağa layık 
bir vatandaştır. 

Fakat gene o anda beynim· 
de bir hatıra acı acı teprendi: 

Sultan Reşadm baş hekimi 
Hayri paşayı hatırladım. 

Doktor Zambako da paşa, 
hekim Hayri de paşa. Ve hek·m 
Hayri ölümünden sonra yaptığı 
o jest ile kendini kolay kolay u
nutturamaz sanmıştım. 

O, cesedini Tıp fakültesi ta
lebelerine hediye etmişti Ve 
talebeler kafasını kırarak, bey
nini çıkanp tartmışlar, cesedin 

Daha dün lzmıre gitıniş bir 
arkadaşımızın isnfrı: unutuveri
yoruz da faraz;ı St.ı'~anahmette
ki dikili taşa bak ttkça 3482 yıl 
evvel Mısırda saltanat siırmüı 
olan Firavun'un üçüncü Totmo
z· aldıı;ı;. ....... r ~~JM:!~~~~~;ı:....-41 

Şu Ayasofyayı yapanı, veya 
şu Süleymaniye miman Sinan'ı 
unutmamızın imkanı var mıdır? 

Elbette yoktur. Ve tıpkı on -
lar gibi Beyoğlunun eski bir 
pastacısını, Galatanın her han
gi bir Rum sarrafını, bir hıristi
yan mahalle bakkalını, filin ba
loda gördüğünüz güzel veya çir
kin bir Rum kızını, bir Ermeru 
kitap<_:ısını, bir hıristiyan tabibi 
de unutamazsınız. 

Unutamazsınız ... Zira hC$ se
ne, on sene hatırJamamış olsa -
nız bile bir gün bir tesadüf sizi 
bir Rum Ortodoks, bir Katolik, 
bir Ermeni veya frenk mezarlı -
ğma sokar ve orada onu veya ö
tekini ya en güze) lalelerle süs
lü küçücük bir bahç'! ortasında 
ellerini şakaklarına dayamış 

tunçtan bir melek, ya kara so -
makiden yapılmış matemli bir 
Madonna, yahut çelenk yığınla
n altında kılıcını elinden yeni 
bırakmış bir şehit gibi görürsü
nüz. 

Görür ve hatırlarsınız ••• 

Faraza... Dün hava güzeldi. 
Avlarca havasız ve lot apartJ · 

Mösyö Zarifi ile MadarT'ı 
Mariya'yı bu Abide aize 

unutturur mu? 

BüyüklUOO kadar bi 
yük bir bedbaht olan •ı
n6aı ise bu apartmanla

"" altlnda yatar ... ., 
temiz, en tozsuz, en yeşil sclvi
lerile dolu idi. 

Mecidiye.ye uzanan tozlu, pis 
ve berbat yolu bırakıp buraya 
girmek için bir saniye bile te -
reddüt etmedim. Ve gözüme 
ilk çarpan, bana kendini hatır -
latan kim oldu bilir misiniz? 

Mösyö ve Madam Zarifi ••• 

San renkli Tuluz [*] mer
merden Taksim abidesi kadar 
büyük bir mozoleleri vardı. 

Taze traş olmuş, pala bıyık
lannı burmuş, saçlarını taramış 
bir "Zarifi,, ile kocasının önün
de matemli hülyalara dalmış gi 
bi gözüken bir Madam Mariya 

ı Zarifi... BqlıkJanna yapraklar 
işlenmiş dört büyük sütunun 
tµttuğu oymalı bir mermer ta
van altında bu bahar gününü 
benimle birlikte yaşıyor gibi ı
diler. 

Ve geride oğullan, süstü bır 
tahtm yumutak şilteleri üstün· 
de tıpkı lskenderiye saraymm 
bir penceresinden bahçesine 
gözlerini daldınm$ eski bir Mı 
su- Hidivini andmyordu. Ve se
kiz basamaklı geni, bir menner 
merdivenin sonuna uıa,mıs ve
ne mermerden güzel bir kadm 
üç beş ya,mda bir. cocus'!'a elinde 
tuttuğu iklili ona vermesini 
söyler ~bi eiilmisti. 

Birden. Şinasi'nin göğıiinH e 
zerek, güzel hitıralannı kUfre. 
derek yükseltilmiş otan Ayas 
paşa apartnnanlarmı hatırla 
dun. .. 

Simsaı Zarifi1erin miJyonlaı 

ilme bu kadar inanan bu a -
dam mezarsızdır bugün ... 

Şair Nedim gibi, Süleyman 
Nazif gibi, Haşim gibi. Onlar -
dan kötüleri ve onlardan çok 
büyükleri, onlann erişemiye • 
cekleri kadar pek çok büyük ol
muşlan, olanları. ve olacakları 
gibi ••• 

Ordu saytavı Ahmet İhsana 
,ak veriyorum. Evet Tokgöz 

ben de "ölümden korkuyo-
rum •.• ,, 

(•) Bu Abide 1889 tarihinde Fran
•da yaptrnlm•ttrr. 

Mal O 1 gazHer 
lstanbu. şubesi 

Matlllgaziler cemiyetinin İs
tanbul şubesinin lağvedildiği 
hakkında çıkan şayialar üzerine, 
cemiyetin İstanbul şubes,i başka
nı İsmaiJ Hakkı Çetinalp demış
tir ki: 

- Şubemiz lağvedilmiş değil
dir. Bilakis, Maliilgaziler cemi -
yetinin daha zıyade kuvv,.tıen -
mesi için yeni biı nızamname ha 
zırlanıyor. Umıt ediyoruz ki. :e
mıyetimizin umum konaresı de 
yakında toplanacaktır Seneler -
ce maliil ünvanı b3zı kımse er 
tarafından h~tısmal ed m -.tır. 
Efkarı umumıvedekı hazı ızleri 

silmek için, cemıyct m li hic hır 
teşebbüste bulurma\ a :ı' tır ... 

Tl'rk el u'm k u 
Türk o.;utma kurumu (cemi · 

yetı tedrisıyeı ıslam ye) dün 1-
lık kongrecıni Oariirsafaka lise
si salonunda yaptı Evvela ra -
por okundu. Ve kahul ed ldı Ra 
pora göre kurumun bir yıllık va 
ridatı 9671 liradır Cemıyet alt
mış dokuzuncu yılına basmıştır. 
Bundan sonra müfettiş raporu o
kundu ve kabul edildi Nihavet 
idare heyeti intihabına geçildi. 
Ve eski idare tıeveti avnen ipka 
edildi Münhal bulunan bir aza
lığa Esat Fuat vedek azahk'ara 
da Zühtü ve Necmettın seçildı. 
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Tuna konferansı etrafında 

lmanyarun italyaya 
rduğu Beş Sual 

... P..oma, 26. A.A. - Tuna konferansı hakkında Almanya aşa
gı ..,aki beş suali sormuştur: 

1.- Ne için A vusturyanın komşusu olan İsviçre ve Orta 
Avrupada Fransa kadar menfaatlan olan İngiltere protokolde 
zikredilmemişlerdir? 

İtalya şu cevabı vermiştir: foviçre bitaraf bir memleket oldu-
ğundan bir karşılıklı yardım misakı aktedemez. ingiltereye 
gelince bu devlet lokamodakinden başka herhangi bir taahhüde 
girişmekten imtina etmektedir. 

2.- İngiliz - Fransız - İtalyan istişare misakı Tuna misakı-
nın ak tinden sonra da meriyette kalacak mıdır? 

İtalya şu cevabı vermiştir: Almanya da dahil olduğu halde 
bütün alakadar devletler ademi müdahele misakma iştir!k eder
lerse İngiliz-Fransız-İtalyan istişare misakı nihayet bulacaktır. 

3.- Ademi müdhale misakı, ademi müdahele taahhüdünün 
tarifi ile iktifa edecek midir yoksa mutlaka karşılıklı yardnn 
misaklarına da mı istinad edecektir? 
.İtalyanın cevabı şu olmuştur: Mukavelenin prensiplerini te

mı~at altında bulundurmak için hususi misakların akdi tavsiye 
edılmiş olmakla beraber keyfiyet akitlerden her birinin kararma 
bırakılmıştır. 
4.- Ademi müdahelenin kati manası nedir? 
İtalya, Fransız-İtalyan protokolunun metnine istinaden cevab 

vermiştir. Bu protokolda akit devletlerin biri birlerinin arazi 
tamamlılığma veyahut siyasi ve içtimai rejimlerine dokunabi
lecek her türlü hareketten veya propagandadan istinkaf edecek· 
leri taahhüdü derpiş olunmaktadır. 

5.- Tuna misakının tatbikinden sonra uluslar kurumunun 
rolü ne olacaktır? 

İtalyanın cevabı :Bu rol uluslar kurumu misakı ile tayin edil-
miştir. 
. . Almanya ilk üç cevabtan mutmain olmuş ise de son ikisine 
ıtıraz etmiştir. 

Almanyanın Roma sefiri B. Fon Hassel bilhassa italyadan 
şunu sormuştur: Avusturya hükfimctinin kendi vaziyetini tut
mak için ecnebi bir askeri müzaherete müracaat etmesi ademi 
müdahele esasına muhalif midir değil midir? 

Konferansta silahlanma meselesi milzakere edildiği takdirde 
Bulgaristan da bu konferansa davet edilecekdir. 

Konferansın 3 haziranda toplanacağı zannedilmektedir. o•• 
irandaki Zelzelede Yıkllan 
Köyler ve Ölen insanlar 

:zele~~":ır;ti~~İe~-~~kl ~aze:ı~=:an vilayeti de vukubul&ii zel· .. ~--: 
m i l kr cm a m umat almmalitadır. 28 köy tama-

.'?' e yı lm~ş, harabelerin altında kalanlardan beşyüz kişi öl-
rı:~ış, pek çogu ağır surette yaralannuşdır. HtikO.mete aid beş 
yuz. ev resmi dairede kamil en harab olmuşdur. 

~ıla~kor'a bağlı Lürestan mevkiinde yüz kadar köy zelzele 
~etıcesmde h~~ab olmuştur. Burada da yirmi ölil ve bir çok ya
ah vardır. Hukumet zelzele sahalarına acilen yardmılar yo11a
nıakdadır. 

O G 9 
Almanyanın Hücum Taggareleri 

Londra, 26.A.A. - Daily Telegraph gazetesi, Almanyanm 
Yeniden silahlanması hakkında heyecanlı ifşaatta bulunmakda
dır. Gazete ezcümle, Almanyanm, İngilterenin şehirlerinin mil· 
dafaası için elinde bulunan tayyare mikdarmm iki misline sahib 
~lduğunu ve bu alman tayyarelerinin hücum tayyareleri oldu
gunu yazmakdadır. 

Daily Telegraph Bitlerin Sir Con Saymen'e Almanyanm 
İngiltere ile hava müsavatı tesisine muvaffak olduğunu söyle-
diğini ilave etmekdedir. 
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Berlinde Arsıulusal Bir Sinema 
K o n g r e si A ç ı 1 d ı 

Berlin, 26. A.A. - Arsıulusal sinema kongresi bu sabah Kro
loper büyük salonunda açılmıştır. Tribiinler ve localarda muh· 
telif memleketlerin delegeleri, komite aza ve erk3.nı, sefaret mü· 
messilleri ve sinema aleminin mümtaz slınalan yer almışlardı. 

Milli filim odası reisi Doktör Şuennan kongreye i~tirak eden 

ecnebi delegelerini setamlaım~dır. 
Bu delegelerin temsil ettikleri memleketler ~unlardır: Belçi-

ka, Bulgaristan, Danimarka, Fenlandiya, Fransa, Türkiye, 
Yunanistan, İtalya, Yugoslvya, Lüksemburg, Norveç, Avus
turya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsviçre, İspanya, İsveç, 
Çekoslovakya, Macaristııın, Holanda, tngit+cre ve Amerika. 

Delegeler arasında bestekarla.r, rejisörler, şairler, sinema ar
tistleri ve büyük sinema firmaları ı .. 1ümessillcri ile sinema tek-

niği mütahassısları vardır. 
Propaganda nezareti mümessili Rater bir nutuk söyle~iş1 

Alınan politikasının maksadı olan ulusların sulhperver teşnkı 
nıesaisinde sinemanın mühim rolünden bahsetmiştir. Rater 
sinernanm devamlı bir sulh ve anla~maya vasıl olmak istiyen U
luslar arası dostane bir köprü olacağını ilave etmi§tir. 

Ecnebi mümessiller namına Rater'e teşekkUr eden Belçi
ka .sinema sahipleri birliği re.isi ~e?1iştir ki: ".Birço~ mernleket
~enn sinema sanayii mümessılle~;n~. d~~tane bır şekılde toplayan 

u kongrenin ehemmiyeti pek buyuktur. Bu toplanma ile mem
~eketier, umumu alakadar eden bir es~:de te.ş?Ici m~sai etmiş o
~Yorlar.Bel ika, Alman sinema sanayıı tefkılat ve bılhassa milli 
sınema odası reisi ile devamlı münasebetlerde bulumnaktadır.,, 

1 

MEMLEKETTE DUN YA SIYASASINDA 

Değişen Adlar Lehistan ı-n--e-f e_s__:__:B~o:.....=..r..:....::..u.:.....::I a::....:.:r ı 

Leh başkanı 
Dönüyor 

Bahkeslrde birçok ma
halle adları de{Jhştirlldi 

Balıkesir, (Tan) - Beledi . 
ye birçok mahalle adlarım mec
lis kararile değiştirdi. Y enima 
hallelerden bazılarına Karaisa • 
AltıeylUl, Ctimhuriyet, Eğe, Al-

Dantzig ve Gdynia 

Venedik, 26 (A.A.) - Bu -
rada bir müddettir istirahat et -
mekte olan ve geçenlerde 1 tal -
ya dışarı işleri müsteşarı Suriçlc 
görüşen Lehistan dışarı Bakanı 
Bek Viyana Y olile Varşovaya 
hareket etmiş ve hareketinden 
evvel Lehistanm Roma sefiri 
ile uzun bir mülakatta bulunmuş 
tur. 

tay, Kurtuluş adları verildi. HU 
kO.met caddesi ( Anafartalar), 
Şamh caddesi (Altay), Türbe 
caddesi (Türkler), Bigadiç cad
desi (Akalar), Sıraçeşme cadde ~'. 
si de (Sıra pınarlar) oldu. l 

Kara Ali hazırlamyor! 

,-
, 
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Paris, 26 (A.A.) - Beck ile 
Suviçin Venedikte yaptıklan mü 
lakattım bahseden Ovr gazetesi 
diyor ki: 

"iki devlet adamı, İtalyanın. 
Baltık hükftmetlerinin ve bilha! 
sa Li tvanyanın Romadaki mü -
mcssilleri nezdinde teşebbüsler .. 
de bulunması hususunda ittifak 
etmişlerdir. Litvanya Lehistan
la uzlnştığı takdirde İtalya hü -
kftmeti üç devlete, onları Tuna 
misakı si~temine iştirak ettiren 
karşılıklı yardım teklif inde bulu
nacaktır. 

Baltık hükO.metleri mümessil 
teri henüz noktai nazarlarım bil
dirmemişlerdir. 

Fransız - Rus 
Anlaşması 

Moskova, 26 (A.A.) -Husu
si menbadan haber aldığmııza 
göre halk komiserleri konseyi üç 
saat sünntiş ve çok hararetli ol -
muştur. 

Litvinoff, Fransız· Rus mUna 
sebetlerine ait muhtelif mesele -
teri iznh etmi~ ve her iki taraf 
noktai nazarlanna uygun bir uz 
la§ma sahası bulmaya yaraya -
cak yeni tebliğlerde bulunmak 
mü!aadesini almıştır. 

Kanadlarıyla 
KU$ gfbl 
Uçan adam 

Moskova, 26 (A.A.) - Kuş 
a!h; ""'!" l'nsnn mefkl1r~si. artık 
btr hakikat olınuotur. Parqüt 
eksperi Karakorov, kollarına ve 
ayaklanna kanatlar bağlayarak 
Rostov ilı:erinde, Uç bin metre
lik bir yilkseklikte uçarak bin 
iki yüz metrelik bir mesafe ka
tetmiştir. Bu harikf.tlade uçuştan 
sonra paragiltilnü açmış ve ka
natlarına rağmen bilyilk bir ko
laylıkla yere inmi~tir. Bu uçuş, 
Rusyada tecrlibe edilen kanatlı 
uçuşların ikincisi ve bütün dün -
yada dördüncilsildilr. 

Askerlerin Uzerlnda 
geçen kamyon 

Bandırma, (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Türkiyenin 
alaturka güreş baş pehlivanı 

3andırma1I Kara Ali, kardeşi 

.n ölümü yüzünden toprak iş

lerile uğraşıyor, güreşlere işti -
rak etmiyordu. Rakipleri kendi-
sini tekrar güreşlere davet etti
ler. Kara Ali hazırlanıyor. 

Çorumlu gençler 
Çorum, (Tan) - Çorumlu 

amatör gençler temsil heyeti 
~;un.suna giderek General Ka . 

Prague, 26 (A.A.) - Dün ge 
ce Moravyada Kromery civarm 
da çok feci bir kaza olmuştur. 
Karanlıkta yolda silratle ilerle
yen bir kamyon, gece talimin • 
den ?~n7n a~kerlere çarpmış ve 
28 kışıyı devırerek bir çukura 
saplanmıt, ı:Şoför geriye manev-r~ y~pmış ve kamyon askerle _ ~ !İnemasmda bir temsil , Jr-
rın vücudu üzerinden tekrar ge- mıştir. Resim~ gençlerin Sam _ 
çerek on birini çok ağır surette sunda Atatürk heykeli önünde 
y~r~amıştır. Şoför tevkif edil _ çekilmiş fotoğrafisidir. 
mı§tır. 

1 KÜÇÜK, TELGRAF K 1 S A H A B E R L E R 1 

H A B E R L E R 1 • İzmir, (Tan) - t:z:mirdeki atlı 
.ı..-.- tramvaylar kaldırılacaktır. Bunlarda 

* Sen - Loui "Misisipi,, , 26 
(A.A.) -Boks dünya şampiyo
nu Maks Baor, Braddok'a kar~ı 
yapacağı maçtan sonra bokstan 
çekileceğini bildirmiştir. 

.* Nev • York, 26 (A.A.) _ 
B.ı~ polisi öldürmekle suçlu ve 
bın on redi diğeri yirmi ya~mda 
olan ikı genç gece elektrikle i
dam edilmişlerdir. 

* Ve~ed.ik, 26 (A.A.) _ Fran 
sız den~zcılik birliği reisi, Ma -
r~şal L~otey Transatlantik gemi 
s~dc hır çok Fransız ve 1 tal yan 
yuksek şahsiyetlerin hazır bu -
lun~u~Ian bir resmi kabul tertip 
etmı~tır. 

.. * Vaşington, 25 (A.A.) 
Cumhurreisi Ruzvelt, fevkal~de 
havacılrk teşebbfüılerinden do -
layı Mare~al Balbo ve General 
Pellegrlniye "fazilet haçı,, nişa
nını tevdi eden layihayı imzala • 
ımştır. 

çalı~ 79 silrilcli, seyis, biletçi açıkta 
kalacaklardır. Rayların aökillmesine 
bir iki aya kadıu başlanacaktır. 

* İtm{r, (Tan) - Belediye, açık
ta gıda maddesi aatılmaaını yasak et· 
miştir. Biltiln fırınlara makine koy 
durulmuş, ekmeklerin el ve ayakla 
yoğurulması usutu tarihe kımşmıştır. 

* Gemlik, (Tan) - Gemlikli genç 
ler, Atatürk mektebi aalonunda b" 

il 
. ı r 

tems verdıler. Halk muvaffakıyet 

kazanan gençleri çok alkı~ladı. 

Alacısk yUzUnden 
Evvelki gece Be~iktaşta Kı -

lmç Ali mahallesinde bakkal 
Kadri ile müşterilerinden Şilkrü 
arasında alacak yüzünden kav 
ga çıkmıştır. 

Kavga sonunda bakkal Kadr1 
Şükrilyti büytik bir biçakla boy 
nundan ve göğsünden ağır su 
rette yaralamıştır. Yaralı hasta 
haneye gönderilmiştir. Suçlu 
Kadri yakalanmıştır. 

' \ .... 
I LM!AJR!C'" 

Oantzig'in veziye ini göster"r harita 

Baltık denizinin cenup kıyı- tahminler bir çok sebeplerle 
larında, Dantzig körfezinden doğru çıkmadı. Dedikodular, 
altı kilometre uzakta, eski ve mlinaza2'.lar, haklı haksız gü _ 
ı_:ıua.zzam bir Alman şehri, de - cenmeler ek!ilmedi. Uluslar 
ger.lı ve parlak abideleri, zengin 
ve ışl~k halkı ile göze çar par! Kurumu kon!eyi belki yüz kere 

Gotık evler, on be~inci asır _ kararlar vermek mecburiyetin
d~ k~lma ihtişamlı belediye de kaldr. LAhey arsıulusal ada
daıre~ı, on dördüncü asrın şahe- let divanı on defadan fazla hü -
serlerınden sayılan Sainte - Ma- k · k üm ve il~m vermeğe davet e-
n.~ adetdrali ve daha pek çok 
yüksek ve artistik binalar in _ dildi. Bu memnuniyetsi:dik yal-
s~n~ ~ski ~sırlarda yaşıyo~uş mz, siyasal sebeplerden gelmi • 
hıssını verır !.. Vistül nehrinin yor. Bunun bir de ekonomik ta
garp kolunun sol kıyısında ku· rafı vardır ki ;ı.~ağıda anlataca
rulmuş ve genişliyerek müstah- ğız. 
kem sürları dışına fırlamış bu l!iraz tarih 
eski kasaba, asırlarca bayındır
lık ve zenginlik içinde, sükun 
ve rahatla yaşamıştı. Kültür 
baknnmdan Alman, ırk ve dil 
baknnmdan Alman, ta . ·z bakı-
undan yine Alman olan bu 

:ehir niçin arsıulusal meseleler 
arasına girmiş bulunuyor? Ni . 
çin, arasıra, Dantzig'den balı -
solunuyor? Niçin bu şehrin U
ıı:~Iar kurumunu işgal ettiğini, 
dunya matbuatında dedikodu 
mevzuu olduğunu görüyoruz? 

VUson prens p!erinln 

gar ı p tezahOrU 

Umumi harpte Vilson pren -

siplerinin 13 üncü madcdsile 
Lehistanın ihyası düşünülmüş

tü. Alman ordularının Ruslara 
karşı zaf erile kurulan Leh dev
leti (1917), Almanların mağlU
biyetini müteakıp yine mevcu
diyetini muhafaza etti. Hüku -
met (1918) de Pilsudski'nin e -
line geçti. 

Bugünkü hudutlarmı 1923 de 
bulan Lehistan, büyük ve müs
takil bir cumhuriyet oldu. 1795 
de Rusya, Prusya ve Avusturya 
arasında parçalanarak mevcu -
diyetine nihayet verilmişti. 

1917 de dirildi. Şanlı mazisi
ne yaraşacak medeni devlet ha
line geıdi. Ötuz milyondan faz. 
la nüfusu ve 300,000 küsur mu
rabba kilometre sahası olan ye
ni cumhuriyet dört taraftan ka
ra devletlerile sarıldı idi. Nefe~ 
alacak bir limanı, deni~e inecek 
bir yolu yoktu. Limansız bir 
devletin ithalat ve ihracata ka· 
pah, dünya ile rabıtası kesilmiş 
adeta nefes almamaya mahku~ 
bir uzviyet halinde kıllacao-1 
şüphesizdi. İşte bu yeni dev]:. 
te teneffüs imkanını vererek 
B~ltık aenizinde bir mahreç te
mın etmek içindir ki Versailles 
muahedesi. Vittil nehri boyunca 
ve Pomeranyayı U.dye bölecek 
şekilde bir geçidi Lehistana bı
raktı. Nehrin mansabındaki 
Dantzig liman ve şehrinin de 
hususi bir idareye tabi tutulma
sına ve hariçte Lehistan tara -
fından temsi] edilmesine karar 
verdi. Böylece Dantzig limanı, 
şehri ve civarı: 

"HUr Dantzig şehri., 
Adile ve 206.450 nüfusu havi 

olarak muhtar bir idare haline 
geldi. Bu hür şehir Ulu!!lar Ku· 
rumunun himayesi altına konul
du. 

Kimse memnun değili 

Bu tarzı hallin, Dantzig hal
kını. zengin ederek memnun e
deceği zannedilmişti. Fakat bu 

Dantzig daha onuncu asırda 
yukarı Pomeranya'nın en büA 
yilk ve iıJlek merkezi idi. 
Biribirini muteakıp Danimar
ka, Pomeranya, Polonyaya ait 
olduktan sonra 1793 de Prus
yaya iltiha.k etti. Prusyanın 

bir parça~ndır. Büyük harp 
sonunda Prusyadan ayrılarak, 
" Hiir Dantzig şehri,, idaregine 
geçti. Alman killtürüntin vük
sek ocaklarından biridir. Meş -
hur fizikçi Fahrenheit, tarıhçi 
Archenholtz ve filozof Scho
penhauer'in vatanıdır. 

Ökonomik ehem· 
miyeti azalıyor 

Dantzig'de yapılan son inti • 
habat dünyanm gözünü tekrar 
bu ~ehire çelı:ti. Burada Alman 
nazileri ";· .. re altmış rey kazan
dılar. n_nu bir muvaffakiyet • 
!İzlik gibi göstermek istiyenler 
aldanıyorlar. Her halde Dant -
zig meselesi henüz kapanmış 

değildir. Çünkü: 
Dantzig, Lehistanm mahreci 

olmakla, maddeten fazla bir §ey 
kazanmadı. 

Yeni b:r rakip 

Bunun başlıca sebebi Lehis
tanın, Dantzig'in yanı başında 

B.aı t~k kıyısında büyük ve yeni 
bır lıman inşa ederek ihrtcatın 
bir kısmını oradan yı~makta ol
masıdır. Ön beş yıl önce Dant
zig'in yanı başında Gdynia adlı 
ve 600 nüfuslu küçük bir nahiye 
merkezi vardı. Lehler, tam on 
sene çalıştılar, pek çok para 
sarf ettiler. Burada mükemmel 
bir liman vücude getirdiler. Bu
gün bu :Şaltık limanının 50,000 
nüfmıu vardır. Dantzig'lilerin 
bu mesele hakkındaki protes
tolarını Uluslar Kurumu kabul 
etmedi. Lel.Ierin, böyle bir li -
man inşasına haklı olduklarım 
bildirdi. Birdenbire türeyen bu 
rakip, Dant~ig haJkmın Atman
yaya bir ka1 daha temayü1 gös· 
termesine sebep oldu. 

Meselenin ıon şekli bu ka • 
dar. Bakalım zaman ne göste
recek. 

Adnllfra rıst:Jbet 
Bu yı.ı adalara rağbet çok 0 • 

lacak .. Şımdı<len göç edenler var • 
Beledıye bu mevsimde adat 

d d 
.. h arın 

su er ım aı~:tmeğe çalışacak-
tır. Adaları guıelle•tinne . . 

21 
. y cemı-

yetı h~zıranda bir çiçek bay -
~amı tert1p edecektir. 2 temmuz 

• eşek yarışı, 13 temmuzda Lu
na parkta ga;den parti, g ağus
tosta Hevhehde deniz yarısları 
yapılacaktır • ' 
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TICART KRONiK 

1 

B'ı.hra:ı:ı 
"Bütün dünyanın refaha ka -

vuşması için arsıulusal ticareti 
kamçılamak lazımdır.,, 

Bu cümle son zamanlarda bü
tün ekonomistlerin parolası ol
du. Harp sonundanberi dünyayı 
saran krize ancak bu suretle bir 
çare bulunacağı teslim edildi. 
Fakat arz üzerindeki bütiln dev
letlerin ekonomik bünyeleri bi
ribirine uymadığından bu ticare 
tin nasıl inkişaf ettirileceği çare 
si bulunamadı. Açıkcası il~ç bi
liniyordu. Fakat ortada yoktu. 

Filhakika ~imdiye kadar dün
ya bir çok krizler geçirdi. Ama 
her kriı:in ilacı bu son kriı:e uy -
rnayordu. V niyet ba,ka idi. Ee
kiden dünyanın ekonomik bün
yesinin bazı unsurlan haıtala -
nıyordu. Bu sefer, btitün vücut 
hastalanmı~tı. Onun için timdi 
bir tek il ç vardrr: vUcudü teda
vi etmek! Eğer bu tedavi yapı -
lırsa diğer lı:alar ıstırap çekme
den kurtulur. 

Vücut neden hastalandı? 
Eskiden bir takım ganayici 

memleketler vardı. Bunların 
kar,ısmds bulunan müıtehlik 

memleketler onlann bütün mal 
lannı kolayca hazmedebiliyor -
lardı. Halbuki harpten ıonra bir 
çok müstehlik memleketler ıam 
yi ıaha1ına atıldılar. Ve diferle
rinin mallarına artık ihtiyaç hiı 
etmez oldular. Her tarafta ıtok 
mal yıiılıyordu. Bu hallere ha
reket verebilecek olan yeıAnc 
kuvvet ticaretti. 

Ne kadar çok malınız ol ura 
olıun bunları satamadıktan ve 
kullanamadıktan sonra hiç bir 
şeyler yok demektir. 

Ticarette en muvaffak olan 
kimıe, fazla mala sahip olan de
ğil, az malını kısa zamanda çok 
k:maelere satan kimae4ir. Spen
ser'in dedi&'i ıibi kan vücutta ne 
rol oynarsa ticaret de bir mem
leketin hayatında ayni rolü ifa 
eder. Arsıulusal hayatta da va-
ziyet tamamile aynidir. Fakat 
bu ticaretin inkiıaf ı için bazı 
§artlar ve imkinlar lizımdır. Bu 
da kredi ve mal kaflılığının ıe
ne malla ödenmesidir. 

Maıleıcf bir çok sanayici 
memleketler, harpten ıonra dün 
yanın ıeçirdiği iıtilb aleyi naza
ri itibare almadan rene eakil'i ıi 
bi hareket etmek iatediler. Sat-
tıkları malın karfılıfı olarak 
mal alacak yerde pıra iıttdiler. 
Halbuki kartılarındaki devlet1er 
bir çok yeni faaliyetlere &irittik 
leri için paracı zaif idiler.Borçla 
nnı ödeyemiyorlardı. Odneler 
bile bu kendileri ic:in bir feliket 
oluyordu. Çünkü yabancı ellere 
giden milli paralar, kendi p.ra -
larma tesir ediyordu. 

Ne. 5. 

Bu hata sür git devam etti. 
Birleşik Amerika, alacakları -

nı istedi. Müttefikler ayni şe -
kilde hareket ettiler. Halbuki 
bunların yapacakları iş gayet sa
rihti: Alacaklarını kolayca tah -
sil edebilmek için alacaklılarına 
yardım edecekler onlardan mal 
satın alacaklardı. Onlar böyle 
yapmadılar. Ve baıka memle -
ketlerin f ellketini hazırlarken 
kendi kuyularını da kazdılar. 

Amerika her yere bol bol kre
di açıyordu. Borç veriyordu. Fa
kat bu borcun karşılığı yoktu. 
Ustelik mal da almayordu. Bu, 
netice itibairle bir çok paraların 
dünya piyasasında çökmesine 
yardım etti. 

Sonra ne oldu? Dolar da gü -
rültüye ıitti. 

13ugi.in şunu katiyetle nanri 
itibare almak llmndır ki, tica
rette esas olan maldır. Para bir 
mübadele vasrtasıdrr. Ve bu mü 
badele vasrtasmm bir taraf ta yı -
kılması, hem yıkılan tarafm, 
hem bunu elinden çıkaran tara
fın ~ararmadır. Ticareti kamc;ı
layan, para defil maldır. Eter 
dünyanın bir an evvel refaha ka 
w1p11ası ieteniyona bunun bir 
zaruret, ve bir hakikat olarak 
kabul edilmesi llmndır. Alacak 
lı bir devlet, arsıulusal ticaret -
te yeılne para malı ve hizmeti 
kullanmalı, ve onu kabul etmeli
dir. Çünkü dünyada para vahde 
tini temin edecek bUyUk kuvvet 
maldır. -Gayri mübadil 
Bono lan 

Gayri mübadil bonoları ıon 
cilnlerde cene diifmüıtür. Bu 

ıayri mübadiller komiıyonu ba
ıı mühim tedbirler almmamu 
düıünüyor. Dün bir ıuete, gay
ri mübadil bonolarının bonaya 
kabulü ile bu itin kendiliiinden 
halleclilecef ini yazıyordu. Fa -
kat, bonoların mahiyeti nokta -
ımdan borsaya kabulüne imkln 
yoktur. Eaa11n cemiyetin mali
ye vekaletinde yaptıfı teşebb69 
lere de bu yolda cevap verilmit
ti. Bu itibarla, ancak ı.,ka çeıit 
tedbirlerle aUkCıtuna mani olu -
nabilecektir. 

oa, ••11k••• 
iç Bakaıılıimın harrrladıfı 

toprak kanunu liyihur deYlet 
Ştlraamca tetkik ediliyor. Liyi
hada, sermayesi hükQmet tara
fından verilecek bir ıöç bankuı 
kurulmuı için hükümler var -
dır. Göç bankaaı muhacirlere ö
dünç para verecek ve yahut zi -
raat bankaamdan para almaaı -
na kefil olacaktır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Demek ki, taurladıinn şe

yi sen de münuib buluyorsun, 
dedi. 

- Ne çabuk da karar veriyoc
sun, a of endim ! 

- Ben karakter sahibi ada -
mun; bunu papa da ıördü. Ha
kikati kendimizden &i.ılemiye -
lim burada dört bir yanımızı li-

' beraller çevinnit. Bütün bu be.z 
tücarları pek iyi biliyorum k~ 
beni krıkanıyor; iki üç tane11 
çok .zenginlqiyor: M. de Rinal' 
in çocuklanm ıe.nnefe yanların 
da mürebbileri ile ıiderken ıör
meleri çok hotumı ıidecek. 
Karıılarmdakinin kim olduiu -
nu anlayıp hadlerini bilirler. 
Rahmetli büyükbabun, ıençli
ğindc bir mürebbisi oldufunu 
bize kaç defa anlatmıştı. Bu it 
bize yüz liraya mal olabilir ama 
ıeref ve haysiyetimiz için 1ü -
zumlu bir muraf saydabilir. 

STENO HAL 

Kocumm bu birdenbire ver -
diği karar Madame de Renal'i 
düşünceye daldırdı.Uzun boylu, 
endamı duz.ıun bir kadmdı; bir 
vakitler de, bu dallarda pek kul 
landan bir tabirle, ., memleket 
ıüzeli,. uyılmıf tı. Halinde bir 
sadelik, yürüyüşünde de tuelik 
wrdı; onun bu muumluk Ye 
tezcanbbk cöateren tabii litif
liii bir Parialinin, onu görün
ce, birtaknn haz düfijnceleri an-
manna bile tebeb olabilirdi.Böy 
le bir muvaffakiyete erebilece
f ini duyaaydı madame de Rl
nal ıüphe yok ki, pek utanırdı. 
Onun yüretinde ne itvecilik 
vardı, ne de yapmacık. Dilenci
ler evinin zenıin müdürü M. 
Valenod'nun ona korta yaptı iıe 
de muradma eremedifi aöylcnir 
di. Bu da madame de R@nal'in 
ntnnı91uluk ününü bir kat daha 
artumııtr; çünkü al yanaldı, 

............. ....-......... 
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!t n.tl•rl 
Et fıatlan IOft ,Unlerde bq 

on kunıı yübeldi. Altkadarla -
rm iddiuma ıire, ftatlar iki ay 
bu tekilde dnam edecektir. Yu
naniatan, bizden fazla mikdar • 
da koyun w •in' atm almak -
tadır. Fiatlarm yük•litinin se
bebi budur. 

gür kan faftriJ!t iri yan bir de
likanlı olan il. v almod, utra
da ıtUel adml denilen ftı b.ba, 
küatah Ye (iirilltücii mah16klar
dan biri idi. 

Onun hiç yerinde duranwna-
11 ve baf rra batıra konufUP ıill 
mai, pek çekinf9ft olan ve ıö
riinütte ıUnü ıününe uymıyan 
madam de Rfnal'm pek fena•ı
na ıicferdi. V crriku'de nqe, 
ef lmce denilen ,eye kartı dny
dufu istikrah, kibar bir eoydan 
olduiuna pek öfünür diye adı
nı çskamlıttı. Kendiei böyle t•Y 
ler dütiinmemdi ama mimirle -
rin daha seyrek ıeldilini pe
rek memnm1 olmqtu. lurumı 
da ıielemiyelhn iri. madame de 
R~nal, tehir bayanlannca apta
lm biri idi, çünkü kocasına poli-
tika yapmu, Pari.ıen, Ba.n
çon'dan fiizel ıttzel ppkalar nt
marlat:mak &r.tlamu kaçrnr -
dı. ~el bahçninde yçayat -
mz delalft'la•mda rahat bırakıl
ım da ne oluna •lnn, tiklyet 
etmedi. 

O kdır feytanetsir: Mr ıöntn 
nrdı ki, kocaıı hakkında bir 

1 KENDi KENDIMiZE ÇATIYORUZj 
Mısır 
Çarşısında 
Esnafla Başbaşa 

Ne Dersiniz? 
Dayan! lstanbullul 

Pek hatımnızda kalmadı. ı-a 
liba bundan bir, bir buçuk ay 
kadar evvel idi, seyircileri yan 

Mısır çarşısı esnaf mm bugün gmdan kurtarmak için tiyatro 
lerde ağızlarını biçak açmıyor. sahnelerine yaptırılacak çelik 
Yüzlerinden düşen bin parça 0 • perdeler bahsi Şehir Meclisin-
luyor. Dükkanların içi, hallaç de göriişillürken beıediye ma-
pamuğu gibi karışmış. Denk kamı namına bir n.t dedi ki: 
denk pamuklar, renk renk yor- ıc_ Belediye tiyatroeana Wyle 
ganlar, kavanoz dolusu kökler bir perde yapbnMk için zo bin lira 
üst üste yığılmış. lbnn. o u imde yok. hndan .ı. 

Herkes biribirine soruyor: ıa11 ı.a NiMi ı.a perd.,-1 yaptıranu-
- Sen ne yaptın? yacatız ••biz kendlmldn ,.._... 
Herkes biribirine ayni cevabı dıtmuz bir ıeyi haıaal tiyalrelara 

veriyor: 
- Hiç! Ne yapacağım? Eli - nklif etmek ın.afnzbtnu ela ı&

tennlyecetlz.,. miz, kolumuz bağlandı, oturu -
Dofru ı~ze ne denir 1 yoruz ... 

Dün, Mısır çarşısına giderek Birkaç zamandır ıanteler -
esnafın şikayetlerini yerinde de okuyor.uz. letanbalda bir 
teebit ettik. yanıın telef onu yapılacaknnf. 

Ça111da, 7 numaralı dükkAn- Bunu itfaiye müteha•rtı iıte-
da aktar Ismail Hakkı diyor miı. T •nm milyon lira aidiyor 
ki: mut. Ehemmiyet.ns bir ıey t A-

- Belediyenin hatası §Urada- ma kendi tiymtroaana ayni mft 
dır: Mısır çar~ısmm içi, umumt tehaftram lüzum c&terdifi 
bir yol değildir. Bu yolu geni~ yangm tertibatını yapmak için 
letmek, ancak iki taraf mdaki ZO bin Ura ıarf edemiyen bele-
dükklnlarm bedellerini vererek diyeden bu yarnn milyonun sar 
istimlAk etmekle kabil olabilir. fmı beklemek b&nlilk olur .. 
Kadastrodan, bir mühendis he- Allah ülemaya zeni verme-
yeti gelsin, tapu kayıtlan üze- sin. (Bunlardan da belediyede 
rinde tetkikat yapsın. Biz bu bir hayli vardır.) Bunlar düf{jn 
heyetin vereceği karara razıyız. diller, ı. mddar veba yarım 
Yoksa, gelişigüzel, herkes, dtik- milyonu İ•tanbulhıdan alma -
kAnlarmı temel hizasında ıeri ~a kanr Yerdiler. Umnuıyenız 
çeksin demek, esnafa büyük ki bu Jerece npa ltir fikri, bir 
darbe olur. teıebbü.U, hele te<!iye kabiliye 

15 numarada, Hüsnü: ti aıfıra inen İltanbul ıehria -
- Belediyenin emri tatbik den bir kalemde yanm milyon 

edilirse, mallarımızı teşhir e - lira toplanmaımr Ankara ka -
decek yer bulamıyacağız. Bod- bul etıin. 
rumlarda tezgah kurarak, çalıt- Bizce bu yanm milyonluk 
mata mecbur olacafız. Biraz vanrın telefona bir lükattlr. İ• 
hava alıyorduk. Ondan da mah- tanbulda itfaiyeye telefonms -
rum kalırsak vay halimize ... Bu 1uktan dolayı haber verilemi -
daracık yerde, yor~an mı dikti- ven hanıi büyük yanım ol -
relim, mal mı te§hir edelim, mu,tur? Şehrin her t.arafmda 
yoksa mü~terilere mi bakalrm ?. ıirket tel•Eonu vardır. İçinde 
Her dükkinm bu geri çekilişten telefonu olmıyan büyük kty -
en aıafı elli lira ziyanı var. metli bir bina ıöeterilemee. 

10 numarada yorgancı Meh - Mal sahipleri bir taraftan mal-

-_: ıı senedenberi bu dtikkan- - tarafta~ dı-l'ilfü ... rt
0

biroetedive 

1 

nin yapmak hevesine dil,tüğü 
yarnn milyonluk bir telefon 
masrafını sırtına alamaz. Böy
le bir şeve Şehir Meclisi?ıin 
"Eyvallah" diyeceğini hatm -
mıza bite getirmiyoruz. Bu işe 
nbeb olarak yanma tehlikesi
ne maruz bazı ahşab ve sık es
ki mah&lleler gösteriliyorsa, 
bunlara telefon koymadan ev
Yel yol ya1'111ahdır. Öyle yerle
re itfaiye arabası giremez ki 
haber vennekten bir fayda gel
sin. 

!la yan~ telef onu mese
lesini bir Kadıköy Hali şek
linde rfjrmekteyiz. Buna 1ü -
JJUm yoktur. Bugilnkü haber 
vasrtalan ile itfaiyenin yetit
me atirati denktir. 

Bu fa•lr burada kestikten 
sonra bir haf ta, on gün kadar 
ev.el belediye blltçe-Mnden ve
rllmit bir paradan ister iste -
mez hsh•e mecbur olduk ... 
Kendi tiyatrOBuna ~irenleri 
yan"1'ftd"n korumak için itfai
ye mi\tehaMnmm tava:ye etti
ii çelik sahne perdesini yap
mıyan. yangm telefonu ad
lı bir fantet:i ytızUnden ta.
ı.nbullulardan yanm milvon 
lin 1)an k"f)ttnnak isteyen· be-
lediyemiz, Maryoeera dava•
nı kanndthr dl ve kendi ay Irk
lı awkatlarlte erklnmdan bir 
•ta binlerce lira mft1ttf at. va
ni bah!it \Permi!'tir. Acaba bu 
memurlar vadfelerint!en ba~ -
ka bir ,ey mi yapm~lardır? 
Mahkemelerimizden bir hakh 
kant' • tm&k bu kadar mfltkül 
müdür? .• 

Binlerle Ura bahslt verecek 
kadar paran nna belediye. 
neden tiv•troeuna yanım per
dm yaptmn?Tor? 

Yeba, neden bir taraftan 1-
--den n•ra tonlamayı diltü -

nitrken dif er elden bahtit ve
riyM? - Ne Den1iniıf 

da ~ah,rmn. Şimdiye kadar "------------------------~ 
b6yle bir teklif kar,ııında kala- temiyor. Tapu ıenetlerimiz 32 numarada yorıancı Ali: 
cafım aldnna gelmemiıti. An - tetkik edilain, ölçillilp biçiı.in, - Beled:ye, cez~ alacafız, 
larruyorum ki, çarşının içinden hakkmuz meydana çıkacaktır der, mliHler, bir ıa,ma doku • 
tramvay mı ıec;irecekler, yok - Belediye, timdi, bi.ıe yolu ıe- nul'NIUZ u bilininiz, der. Ea. 
u kamyon mu işletecekler? niılctmek için, temeller üatüne uf, iki cami araımda binama-

Bizim çarşı, barı atikadan - kurulmuı setleri yıktmnafa za döndü t Mühendisler ıelain; 
dır. Tatma bile dokundurmaz - kalkııtı. Bu ıetleri yıkarak. tapulanmın tetkik etlin. Halt-
lar. ikide bir heyetler gelip IC- müze idareai baturun. İf aça - '---w- --vt• f &A&U,,.. • _,.J - n 
zerler. Şimdi dükklnlan geri - cak. Oldufu &ibi bırakmak, b. Kmr çartraı esnafı ne konuı-
ye çekmek için, ister istemez, tediye caa keHCek. Ne yapa - mak, fttfur klmeye dokunmağa 
temellere kazma vuracağız. Bu cafnnızı fqlrdık. bemiyor. Bir dokun, her birin· 
yü%den, binaya sakatlık gelirse, Belediyeden, yahut kadaatro- den bin ah t dinle ..• 
kat.hat bizde defil! dan mühendialer iatiyoruz. Kendimi d1"an zor attun. 

20, 35 - 36 numaralarda pa - Çarpnın en ihtiyarı aktar Onlar, hlll arkamdan sealeni-
mukçu ve yorgıncr kadri: Hacı Haaan: ywlardı : 

- lıfıaır çarşıımm iç yollan, - Belediye, yol• ı-enitlet· - Her gihı beş çantab tah • 
herkffin geçmesine mahsus yol- mek iıtiyor .. , iatimlik kanu - sildara cevap verir, buranın a
lar deıw ildir. Tarikı hb dedikte- nunu tatbik etlin. On pva ver- hal' · ıa ... 
ri yollardandır. Çar,ıyı esnaf a- meden, malımızı nud eli.mis - - ı Ol dtikkln aahibiyir, be-
çar, esnaf kapar. den alır? lediye dedifini yapana, topu • 

Esnafın, keneli dükklnmdan Hesap ettim: Yol ı•nitlene, muz birden dükkinlan kapata• 
( 1) metre 40 11&11tim yola doğ- dükkinmım yarıaı yola (ide - cafrz t 
ru çıkmak hakkı vardır. Şimdi cek. Ben bu yarını dükklnda na- - •in de yarık yahut .. 
belediye, bu hakkı tanımak iı - aıl çalıpnm? S.llha41din GUNGOR 

hüküm vermefe ve ondan sıkıl
dıpı kendi kendine itirafa bi
le nlkıp•ıuştı. Kan ile koca 
arumda daha tatb münasebet
ler olmadıf mı f arzederdi ; an -
cak bunu farzettiğinin de far -
kmda deiildi. Kocaeım en çok 
sevdiii .umanlar, onun çocuk -
l•n için neler dü,ündütünü an -
lattıiı anlardı. Babalannm ar
zusuna bakılırsa çocuklardan en 
büyütü uker, ikincisi hikim, 
üçüncüsü de rahib olacaktı. Kı
Acası madame de Rcnal, koca -
ımı tanıdığı öbür erkeklerden 
çak daha az cansıkıcı bulurdu. 
Kocası hakkmdaki hükmii ma

kulca idi. V erri~res ~tediye re -
isi, kendisine amcasmdan miras 
kalan Yarım düzüne kadar şaka 
aaveıinde, nüktedan .Je bilha8sa 
kibar kibar konuşur diye ün ka
nnmı,tı. ihtiyar yüzba~ı de Re
nal, ihtililden önce. duc d'Orle
ans'm piyade alayında hizmet 
etmi,ti; Pariı'e ıidince de pren
sin salonlarına kabul olunurdu. 
Orada madame de Montett9on'u, 
methur madame de Genlis'yi, 
Palais-Royal eğ len tilerini . icad 

eden M. Ducl'eft'yi ıönntiftii. 
M.de Renal'm hiklyelerinde bu 
kimselerin adlan pek ilk ıeçerdi. 
Fakat anlatılmuı haylı nazik 
bir i' olan bu .. ylerin anılman 
yava, yava' M. de Jlt@nal'e zor 
ıelmefe ba•lamı•tı; bunun için
dir ki. Orlffllı dinaatisi Uı:eri -
ne olan hiklyelerini M'tık yalnız 
pek ehemmiyetli meclialerde 
açardı. Zaten para 8Özü edilm• 
diii vakit pek terbiyeli oldutun 
dan, pek hah olarak V erri~
res'in en kibar ıdamı 1ayılırdı. 

BDIDm iV ı 

Baba ile oQlu 

V erri~ belediye reiai, erte
si sabah Sorel h.banm kerate 
lnçkı yerine dofnı ,ehirden i
nerken kendi kendine : 

- Dofrueu kanm çok kafalı 
kadm t diyordu. UattinUik yine 
bende kalam diye hem etmek 
istemedim ama, lltinceyi melek 
ter gibi bildifi ı~tenen o kü
çük paJ'9• Sorel'i ben yanıma al 
mazeam dilenciler eTI mttdl1rll-

nün de aynı ,eyi dü,UnUp onu 
benim elimden abvereceii hiç ak 
lnna relmemi,ti. v alenod du
rup dinlenmeden elalemi ra
hamız etmefi kurar. Çocuktan· 
nm mürebbimnden kim bilir ne 
böbürlenerek bahaederdi !... Bu 
mürebbi bizim eYe gelince de 
papaı cUbbcaf ciyecek mi? 

il. de R@na1 bu i•i neye bağ
byacafmr dü,ünerek fiderken 
usaktan a .. tı yukan altı ka
dem boyunda bir köylü rördü; 
bu adam 1abahleyin erken kalk 
~. Doub8 kenarına, halkın 
reçme9ine mahaus yola yıf11mış 
tahtaları cSlçmekte ufraı,ryordu. 
Belediye reiıinln yakhı,t'Tfmı 
c&iince pek ıevim1'edi; çünkü 
tahtalan yolu kapatıyordu; 
nten onlarm oraya yıfılmasma 
isin yoktu. 

Sorel baba - o k5ylü Sorel 
baba idi - oJ1u Julien için M. 
de Rbıa1'in teklif ettiği $eye 
çok .. ,tt Ye H$tlimdan fıtzla 
da ıeTindi. Ama onu yine de, bu 
dağlar adamlarmm kuma.ılık-

[ Arkası var] 
N. Ataç 



A N================================================ 

1935 de 932 Şampiyonu 

Üç Sene Evvelki Şilt 
Galatasaraylılar 

Maçları Finnlini 
Kazandılar 

OUnkU maçtan bir enstantane 
Dün Taksim stadında mana- bulsporlularm gene tevazünü te cum hattının Gündüz gibi, hattı 

IIZ bir futbol maçı yapıldı: 932 min ettiklerini ve bazen de, neti- oldukça iyi idare eden, fırsat -
...... 1.. "lt f" ali cesı"z kalmakla beraber, güzelce lan kac_ırmayan bir merkez müT~ Şl ın ... 

Bir yıla izafe edilen bir şam - akınlarını gördük. Bu akınlar - hacim kazanması, takımın mü -
piyonluğun başka bir yılda alın dan birinde Galatasaray müda - him bir noksanını telafi etmiş sa 
ması kadar garip bir şey olamaz. filerinden biri bir penaltı yaptı. yılır. 

Fakat .•. Bugün reis ve azala - Hakem bu penaltıyı vermedi. İs 932 yılı şilt şampiyonu Gala -
rmm yerinde durması bile başlı tanbulsporlularm çabuk biteni- tasarayı tebrik ederiz. Bunu yap 
başına bir garabet olan !stanbul tirazlarmdan sonra oyuna de - makta üç sene geciktikse hata bi 
futbol heyetinin, her gün bir vam edildi. zim değildir. 
başka garip icraatına tesadüf et- HAkimiyeti tekrar Galatasa - Sadun Galip SAVCI 
meğe alıştığımız için, 935 yılının ray aldı. Soldan bir hücumda 
26 nisan cuma günü stadyoma sol açık Fethi ortaladı, topu ya
giderek 932 senesinin bir spor kalayan sağ iç Münevver sıkı 
faaliyetini takip etmekte bir be- bir şutla Galatasaraym üçUncü 
is görmedik!. • golUnü yaptı. 

Eğer, yan hakemi meselesi yü Istanbulsporlular bu gole of-
zünden bu senenin lik şampiyon sayt diyerek itiraz ettiler. Ha -
luğunda da bir pürüz çıkarırlar kem golde ısrar ettiği için saha -
aa,Allah İstanbul futbol heyeti- dan çekildiler ve oyunu yarım bı 
nin ömiirüne ömiir k::ıtsın. 93~ raktılar. Hakem. düdük çalarak 
P"!•~ • •..-.P40 yıluıda ö"- koıvlikW'-lti. '\WIMlıA~M.4'\$~t~t~ 
renınz. sonra Galatasaraym hükmen ga 

Ne olur canım, dumanı doğ- libiyetini anlatan ikinci bir dü -
ru çıksın... dükle maçı bitirdi. 

932 yılı şilt finalini oynayan Istanbulsporlular penaltıya i-
taknnlar Galatasaray ve istan- tiraz etmekte belki haklı idiler. 
bulspordu. Fakat üçüncü golde ofsayt vazi
Ch.Stadyomda epey kalabalık var yeti yoktu. Olsaydı bile pir takı

Oyuna on altı buçukta ·Hali -
din hakemliğile başlandı. 

Takımlar: 
Galatasaray: Avni - Osman, 

Lutfi - Kadri, Fahir, lbrahim 
-Necdet, Münevver, Gündüz, 
Suavi, Fethi. 

mın sahayı bırakıp çekilmesi ka
dar yanlış bir hareket olamaz. 
Doğ"1sunu söylemek lhrm ge -
lirse, her zaman takdir ettiğimiz 
f stanbulsporlu futbolculara, bu 
doğru olmayan hareketi yakıştı 
ramadık. 

Galatasaray takımında Avni, 
Lutfi, lbrahim, Kadri, Gündüz 
iyi oynadılar. Galatasaray hü -

ÜçüncU kUma maçları 
Beşiktaş Şeref stadında üçün 

cü kilme takımları arasında ya
pılan lik maçlarında Haliç, Do
i•n sporu 1 - 2; Fener Yılmaz, 
Ortaköyü J - 6 yendi. Sümer gel 
mediğindcn Karagümrük htik -
men kazandı. Be~iktaş ve Vefa 
takımları arasındaki hususi ma -
~ı Bcşiktq ı - 2 kazandı . 

Blalklat ta,vlk yarışları 
Istanbul bisiklet heyeti tara -

fmdan yapılan üçüncU teşvik ya
rışlarında 22 kilometrelik ikinci 
kategoride Galatasaraydan Muh 
sin birinci, Fenerbahçeden Vas
ken ikinci, Fener Yılmazdan A
nastas üçüncü, Fener Yılmaz -
dan Tanaş dördüncü, Fenerbah -
çeden Kirkor beşinci geldi. 

Mesafesi 44 kilometre olan 
birinci kategori yarışında birin -
ciliği Beşiktaştan Kirkor, ikinci 
liği Süleymaniyeden Agop, üçiln 
cülüğü Fenerbahçeden Jirair al
dı. 

Istanbulspor: LOtfi - Samih, 
Sabih - Nevzat, Hasan, Enver 
- Tevfik, Salih, Salahaddin, İs
mail, Reşat • Atletizm Müsabakaları 

İlk devre umumiyetle mü
tevazin oldu. Bir aralık 1stan -
bulsporlular ağır bastılar. Dev
re sonlarına doğru da Galatasa
ray hakim oynadı. 

Tevazün olduğu zamanlar iki 
taraf ta müessir değildi ve oyun 
ekseriya ortada oynanıyordu. ls 
tanbulsporun ağır bastığı sıra -
larda Galatasaray müdafaasın -
da bilhassa Lutfi, İbrahim ve 
Kadri iyi çalışarak tehlikeli va
ziyetlere meydan bırakmadılar. 
Galatasarayın hakim oynadığı 
son kısımda ise, İstanbulspor 
kalesinin tehlikeye düşeceği an
laşılıyordu. Çünkü bazen müda -
filer anlaşamıyor ve hasımları 
demarke bırakıyorlardı, bazen 
de kaleci her an gol yiyecekmiş 
gibi mütereddit vaziyetlere düşü 
yordu. 

Nihayet, Galatasara~n sa~ -
dan bir hücumunda sag açıgm 
avut çizgisi yanından ortaya ver 
diği topu. demark~. ~~lunan 
merkez mühacim Gunduz _sı~ 
ve yerden bir şutla gole çevırdı. 

İkinci devrede Galatasaraylı
lar daha hakim oynadılar. Bu -
nun neticesi olarak, devre baş
ladıktan b~raz sonra, biraz da to 
pu uzaklaştırması kabiJ iken b~ 
nu yapamayan İstanbulspor mu 
dafilerinin hatası yüzünden, ge -
ne Gündüz bir kafa vuruşle Ga· 
latasarayın ikinci golünü yaptı. 

Bu ikinci gölden sonra İstan-

Galatasarayh Karakaş ciridi 54,98 
metre atarak rekor kırdı 

Dünkü müsabakadan bir intiba 

A tletlerimızi, şehrimizde ya -
pılacak olan Balkan oyunlarına 
hazırlamak üzere, atletizm tek· 
nik komitesinin tertip ettiği ilk 
müsabakalar, dün Taksim sta -
dında yapıldı. 

Bütün kış kapalı jimnastik sa
lonunda ve nisandanberi de pist 
üstünde çalışan atletlerimiz, 
dünkü derecelerile, önümüzde -
ki mevsim ve Balkan oyunları 

için ümit verici varlık gösterdi -
ter. Dileriz ki, bundan sonraki 
müsabakalara da ehemmiyet ve
rerek, limitlerimizi boşa çıkar -
mayacak muvaffakiyetler gös -
tersinler. 

Yalnız dün gördüğümüz atlet 
ler arasında birinci sınıf olarak 
tanınmış atletlerimizden bir ço
ğu yoktu. Öğrendiğimize göre 
bu, Balkan oyunları için toplu o-

Tramvay kapıları 
Tramvay kapılarının dışar -

dan açılmayacak şekilde değiş
tirilmesi için yapılan tecrübe -
ler iyi netice vermemiştir. Yapı
lan yeni kapılar filvaki dışardan 
açılmıyorsa da, içeriden açıla -
bilmektedir. Yeni şekilde kapı
ları değiştirilen arabalar tekrar 
eski şekle konacaktır. Şirket bu 
arabaların her biri için 200 lira 
sarfetmiştir. Araba kapılanmn 
daha pratik bir şekilde yapılma
sına uğraşılıyor. 

Sokakta nara! 
Dün gece saat 24 de Tapa fab 

rikası ustabaşılarından Mehmet 
oğlu Ali bir hayli içtikten sonra 
evvelce kendisini kolundan vu -
ran Recebin, Halıcıoğlu, Piri ma 
hallesindeki evinin önüne git -
miş ve yLiksek sesle küfür etme
ğe başlamıştır. Recep sokağa 
çıkmış ve Ali ile kavgaya baş -
lamıştır. 
Bu sırada Recebin kardeşi Ce -
mil de kavgaya karışmıştır. Kav 
ganm sonunda Cemil ile Ali bin 
birlerini a O-ır surette yaralamış-

b • 

lar ve Cerrahpaşa hastahanesıne 
kaldırılmıslardır. 

Poilsce ~lazım gelen tahkikat 
yapılma-ktadır. 

tarak çalışmaları tazım gelen at
letlerimize hala çalıştıkları yer
lerden izin alınamamış olmasın 
dan ileri gelmektedir. Bu malı -
zurun ortadan bir an evvel kaldı 
nlmasını, atletizm federasyo -
nundan bekleriz. 

Dünkü neticeler : 
4 X 80 bayrak yarışı: Birinci 

Galatasaray takımı (Semih, A -
li, Fikret, Haluk) 40 saniye 
8/10 - ikinci Beşiktaş takımı(Ra 
if, Melih, Nuri, Avni) - üçüncü 
Fenerbahçe (Nazmi, Müfahham 
Hilmi, Füruzan) 

1000 metre: Birinci Sait (Gü
neş) 2 dakika 46 saniye - ikin 
ci Ekrem (Güneş). 

3000 metre: Birinci Remzi 
(Beşiktaş) 9 dakika 54 saniye
ikinci ruhi (Beşiktaş) 

Yüks'f.k atlCJ,~: Cihat (Fener 
bahçe) E,80 metre- Ikinc"i M~ 
lih (Beşiktaş) - üçüncü Kara
kaş (Galatasaray) 

Uzun atlama: Birinci Avni: 
(Beşikta,) 6,25 metre - ikinci 
Zeki (Beşiktaş) - Uçüncü En
ver (Be,iktaş) ve Reşat. 

Cirit: Karakaş (Galatasaray) 
54,98 metre (yeni Türkiye reko
ru) - !kinci Müfahham (Fener 
bahçe) - Uçüncü Suat (Gala -
tasaray). 

Disk: Birinci Veysi (İstanbul 
spor) 38,635 metre - ikinci Cor 
ciyadis (Beyoğlu spor) 

4 X 350 bayrak: Birinci Fe -
nerbahçe (Hilmi, Nazım, Cemal, 
Nejat) 3 dakika 15 saniye 1110 
- ikinci Galatasaray (Taha, 
Fethi, Cemal, Suat) 

Gülle: Birinci Veysi (İstan -
bulspor) 13,33 metre - ikinci 
Karakaş (Galatasaray) 
Fener-Galatasaray meselesi 

Istanbul şampiyonunu belli e
den ve Fenerbahçenin 1 - O ga -
libiyetile biten son Fenerbahçe -
Galatasaray maçında Galatasa
raylılar, maçın yüz beşinci daki 
kasından sonrası yan hakemsiz 
oynandığı için itirazda bulun -
muştu. 

Bu iş hakkında Galatasaray 
bir taraftan Viyanada H ügo 
Mayzele müraçaat edip fikir so
rarken, mesele futbol heyetile 
futbol federasyonu ve hakem en 
cümeni arasında mekik dokur -
ken, öğrendik ki, işin içinde ış 
varmış:· 

Maç günü, Fenerbahçe de, Ga 
latasaray takımında nizamsız oy 
natılan Adnan için itirazda bu . 
lunmuş, çünkü bu oyuncu Çuku
rova mıntakasmda altı ay boy
kotlu imiş ... 

Galatasaray Hügo Mayzele 
danışırken, Fenerbahce de mem 
leket içinde, yani Ada'iıada bulu
nan bir azasına telgraf çekerek 
meseleyi tahkik ettirmiştir. Ge
len cevap şudur: 

"Galatasaraylı Adnan Çuku
rova mıntakası futbol heyetinin 
20 - 12 - 934 tarih ve 7 numaralı 
kararile altı ay boykot cezasına 
çarptırılmıştır.,, 

UNL~ 
• 

B R 1 Ç 

Yeni başlıyanlar için:5 

ilk yazılarımızda söylediği -
mi~ gıbi, bugün ~şe, plafon briç
ten başlıyacağız. 

Bir briç masası; dört, beş ve
ya altı kişiden tertip edilir. Oy
nayacaklar, masaya kapalı ola -
rak yayılmış bir deste kağıttan 
birer kağıt çekerler. En ufak 
dört kağıdı çeken dört kişi, ilk 
oynayacak olanlardır. 

(Beynelmilel briç nizamna -
mesinin üçüncü maddesine gö
re, eğer bir oyuncu bir yerine i
ki kağıt çeker veya açarsa, ve -
yahut, kağıt destesinin iki u
cuna tesadüf eden dörder kağıt
tan birini ~-ekerse, yeniden ka -
ğıt çekmek mecburiyetindedir.) 

ilk dört oyuncudan en ufak 
kağıtları çeken ikisi, diğer iki
sine karşı oynarlar. En ufak 
kağıdı çeken masada yer seç -
mek hakkını haizdir ve oyuna 
başlarken ilk olarak kağıt ve -
rir. (Bf'vnelmilel nizamname -
nin altıncı maddesine göre ye -
rini seçip oturan oyuncu sonra
dan cayarak yer değiştiremez.) 

Kağıt çekilirken en ufak, As
tır. İkili, üçlü ... Sıra ile giderek 
en büyük kağıt Ruadır. En ufak 
renk trefl (sinek) tir. Sonra sı
rasile karo (lokum), kör (ku -
pa), pik (maça) gelir. 

Kağıt verme 

Kağıt veren, kağıdı sağında
ki oyuncuya kestirir ve sola ve
rir. Kağıtlar birer birer dağıtı
lır. 

(Beynelmilel briç nizamna -
mesinin sekizinci maddesine 
göre: 

ı - Eğer kağıdı, kesmesi la
zrrn gelen oyuncudan başkası 
kesmiş ise; 

2- Eğer dört kağıttan eksik 
kesilmiş ise; 

3 - Eğer kesilirken bir ka.ğıt 
açılıp görülmüşse; 

4 ~ ~Pt.~iıPJ ver~ oyµp
cu bırakır da kağıdı dağıtmayı 
başkası tamamlarsa; 

S - Kağıdın nereden kesil -
diğinden şüphe edilir veya ı.istc 
konması lazrrn gelen kısmın 
hangisi olduğunda tereddüt ha
sıl olursa; 

6 - Eğer bir oyuncu kağıt 
kesildikten sonra desteyi karış
tırırsa; 

7 - Eğer kağıt, ondan ev -
velki oyun bitmeden kesilmiş i
se; 

Her hangi bir oyuncu kağıt
ların yeniden karıştırılarak ye
niden kestirilmesini isteyeb1 -
lir.) 

Her oyuncu sırasile kağıt ve
rir. 

(Beynelmilel briç nizamna -
mesinin dokuzuncu ma<lJesine 
göre, eğer kağıdı, v,..rmesi ıa -
z~ gel~n oyuncudan tınşka bi -
rısı verırse, son kiğıt ,.erilme
den bozulabilir. Aksi takdirde 
kağı_t doğru verilmiş sayılır. 
Aynı maddeye göı e hic bir o -
yuncu, kağıtlar t:ıınanıile da _ 
ğılmadan evvel, kağırlma baka
maz.) 

Bilenler için 
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Kağıdı S verm~ştir. 
S dört kör taahh:;t etmiştir. 
O oyuna trefl Ruası ile baş -

tar ve sonra trc:fl Valesıni oy -
nar. 

S ikinci trefti keser Taahhü
dünü yerine get,rmesi İ!:in S in 
beş koz, dört karo ve pik Asını 
yapması lazımdır. Fak :ıt işe 
koz oynamakla başlar \'e hasım 

Dost Sırpların 
Belgrad'ında 
ilk Günler 

[Safı 1 nci sahifede] 

bir memur. Benimle beraber o-e
zen arkadaşla, aramızda konu
şuyoruz: 

- Dostum, şu koskocaman 
bina nedir? 

- Askeri pansiyon gibi bir 
şey ... Zabitlerimiz orada otel -
terden daha rahat ve daha ucuz 
kalırlar. 

- Onun yanındaki, büyük 
kubbeli ,büyük taşlardan ya .. Jıl
mış olanı? 

- Zabitan mahfeli... 

- Ya şu, Tunanm İstasyon 
uşundan görülen taratını 

>layan azametli saray ... Kra
lın mı? 

- Hayır, Kralın sarayından 

şimdi geçeceğiz, orası harbiye 
mektebidir. 

Ahbabıma ben soruyorum, o 
bana gösteriyor. Bir kışla, bir 
askeri metkep, bir askeri hasta
hane, bir askeri kooperatif, bir 
daha, bir daha ... Hep askeri bi
nalar ... İlk geldiğim gün büyük 
bir resmi geçit için burada top
landıklarını zannettiğim yüz • 
terce zabitin manasını şimdi an
lıyordum. 

Kenarları kürklü, kordonları 
sırmalı kısa kaputlarını, eski 
Avusturya hassa askerleri gibi, 
bir omuzlarına atmış çakı gibi 
muhafızların beklediği sarayın 
önünden geçiyoruz. Mahmuz ve 
kılıç şıkırtıları daha çoğaldı, 

Muhafız askerler ardı arası 
kesilmeden geçen zabitleri bo
yuna selamlıyorlar. 

Yokuşun başından bir A vus
turyalmm, bir Macarın bir Sır
bm gurbetini yapan mavi Tu
nanın büyük demir köprüden 
sonra uzaklardaki yeşilikler a
rasında kayboluşunu seyrediyo
ruz. 

Mavi Tuna! Mavi Tuna! di
ye operetler, gazeller, şarkılar 
yapmış olan bestekarlar, bizim 
İstanbulu gördüler mi acaba ? 
Mavi Tuna, Göksu önlerinin bu
lanrk zamanlarındaki kadar ma
vidir. 

Gözlerini biraz yumarak Tu
naya candan bakan ahbabıma. 
İstanbulun mavisini tarife ça -
lrşıyordum. Fakat, onun aklı 
Tunadan daha berrak daha ma
vi bir suyu almıyor! ' 

Memleket denizini bir yaban
cıya an:atmak kabil midir? ö 
gözlerini Tunaya acmış, oraya 
kapayacak. Ben de Boğaziçine .• 

Eşref ŞEFlr< 

lardan birinde dört k0za tcsa -
dtif ~de~se, dördüncü kozda 
kendı elınde de koz bitmis olur. 
O zaman Mor'daki üç s;gla,n 
karoyu oynadıktan sonra ken -
disindeki dördüncü sağlam ka
royu yapmak için eline geı:eı:ek 
kağıdı yoktur. Mademki elin
~e~~ dördüncü sağlam karoyu 
olduren Mor'daki üç büyük ka
rodur, bunlardan kurtulmağa 
çalışmalıdır. S, buna muvaffak 
olabilmek için, ikinci treflı kes
tikten sonra karo Asını oynar, 
sonra dört koz çeker ve son iki
sinin Ustün~ Mor'dan karo Ru
ası ile Damını verir. Bu suretle 
elindeki son karoyu sağlamlar 
ve yapar. 
Prensip: 

Taahhüdü yapmış olanın e -
lindeki uzun renk, o re g n 
Mor'daki daha yüksek kağıt a
rile öldürülmüş vazıyett bulu -
nursa, taahhüdü yapan. Moı da
ki bu kağıtlardan kurtulma a 
çahşmahdrr Buna muvaf ak ol
ma tarzlarından bıri, o kağıtla
rı elindeki kozların üsttine kaç
maktır. Bu güdük, ta:ıhhücEi 
yapmış olanda el tutacak kağıt
lar yalnız kozlardan ibaretse, 
k~z oy~~nmadan evvel düşü _ 
nulmehdır. Binaenale~rh işe. ıı
zun renkten bir iki el ovnamak
la başlamalı ve Mor'da o renk
ten ancak kozların üstüne kaçı
labilecek kadarını bırakmalı -
dır. 
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Bizans'ı Tirfir Titretmiş Olan 
Niğebo u'nun ıl 

Bayan Sabire, kocası Refet, 
havalar düzeldi düzeleli şöyle 
Pendiğe kadar açılıp ta tenha 
bir yerde sakin bir deniz havası 
almak istiyorlardı. 

1 Bu karan tatbik için bir cu - Bir 
1 

ma günü yanlarına on yaş
larında kadar kızları Müvedde
ti ele olarak köprüden vapura C. H. imzalı mektup sahibi, 
bindiler, Haydarpaşaya geçti - kadın mı, erkek mi olduğunu 

Nefsi kontrol efmer< 
Bedbaht Musa!. Onun da ha-

" şında bir Çandarlı belası vardL 
Tıpkı babasının başına musal
lat olan Çandarlı gibi ... Ve baş
vezirliğini yapan bu Çandarlı o 
Çandarlımn, yani Çandarlı Ali 
Pa .. anın oğlu idi de. 

Ve bu Candarlı sadrazam - ki 
adı lbrahim idi - İstanbul sur
larından içeri ayak basar bas -
maz efendisine ihanet etmişti. 

Bu nasıl olmuştu? Gayet ba
sit ... Çandarlı İbrahim Paşa da 
babası gibi servete doymaz, zen 
ginliğe, paraya ve mücevhere 
tapar bir adamdı. Emanuelin sa
rayına girer girmez, Bizansm 
eski debdebesinden artakalan 
son pırıltılar bile onu avlarnağa 
kafi gelmişti. · 

Yoksa Emanuel Musanm 
kuvvetinden tirtir titremekte i
di ve istediklerini bir bir yap
mağa hazırlanmıştı. 

Fa'tat lbrahim paşanın ta -
biatindeki alçaklığı ve gözlerin
de parlayan para hırsını çakıve
rince bundan istifade etmek o
nun için bir çocuk oyuncağı ol
muştu. 

Ve Musa Çelebinin bir Dilge
si olarak Kostantiniyeye gelen 
sadrazam "Çandarlı lbrahim,, i 
üç dört gün içinde birinci sınıf 
bir Bizanslı kılığına sokuver -
mişti. Öyle ki Çandarlı İbrahim 
artık efendisini mahvetmekten 
başka bir şey düşünemez olmuş
tu, ve imparatorla haşhaşa ve -
rerek tedbirler düşünmüşler, ni
hayet şu neticeye varmı~lardı: 

Çelebi Musayı Çelebi Meh -
mcde tepeletmek ..• 

Bunun üzerine İbrahim Pasa 
kavuğunu düzeltip kaftanın;n 
eteklerini uçurtarak Bursaya 
yollanmıştı. 

Çelebi Mehmet bu sıralarda 
pek gençti ve babasından boş 
kalan tahta konabilmek için öl
çülemez bir hırs ile yanıp tu -
tuşuyordu. İstanbula saldıra -
cak derecede kuvvetlenmiş bir 
rakibinin sağ kolu olan Çamlar
lı İbrahimi görünce sevincinden 
deliye dönmtiştü. O, bu gelişi 
M u s a n ı n adamkrım i y i 
kullanamadığına ve elindeki 
kuvvetin dağılmağa başladığı
na bir delil sanmıştı. Hain İb
rahim bu sefer de ona vezir ol
muştu ve tabii Emanuelin arzu
ları da derhal yerini bulmuştu. 

Bir kaç gün sonra Bizans ge
mileri Bizansm Türkler eline 
geçmesini geçiktirecek bir kar
deş muharebesi yapmak için kı
lıçlarım bilemiş olan Bursa as
kerlerini Eyüp sahiline çıkarı -
yordu. 

Bu sırada belfının birinden 
kurtulmağa çalışan Bizans, bir 
başl·a belanın bir hac.oka felake
tin içine düşüvermişti: 

Veba başlamıştı. Müthiş bir 
veba ... 

Ve her gün yüzlerce şehirli
yi öldüren bu veba Bizanstn 
korkunç bir panik uyandırmış
tı. Ama buna rağmen Emanuel, 
Çelebiye debdebeli ziydetler, 
şenlikler, eğlenceler tertip et -
rnişti. Eyüp kıyılarına çıkarılan 
Türk askerlerinin sayısı arttık
ça bu şenliklerin parlaklığı da 
arttırılmıştı.Hoş .. Veba salgını 
da şiddetini arttırmıştı ama ... 
Kimin umurunda ? 

Ve üç gün üç gece devam e -
den bu eğlencelerJen "onra, ls
tanbuldan karde5ini ezip Bizan
sı kurtarmak azmile uzaklasır -
ken Celebi Mehmet, imparato
run kafesinde bır ke.ıdıfi oıuver
rnişti. 

Bunun üzerine Bizans iki kar
deşin biribirile gırtlaklaşmasrnı 
heyecanla seyretmişti. Ama, 
Musa öyle kolay kolay yılacak 
baba yiğitlerden deO:ildi. 

İnceğiz civarında Celebi Meh 
mede öyle bir yüklenmişti ki, 
imparatorun askerleri de Bursa 
ordusunun on beş bin kılmçlısı 

Tisalya kalelerini ve Selaniği geriye ver n Çelebi 
Mehmed, üstüne üstlük Bizansa yük yük altın 

verrneğe ba.,.lamıştı 

ler, oradan da tren safasını ta - bildirmeden şunları yazıyor: 
da tada Pendiğe vardılar. "Çok kıskancım. Biliyorum 

Sabire Pendik dışında şöyle ki bu, ayni zamanda, kendimi 
deniz kenan, yahut kırlık bir çok düşünüyorum demektir. Fa 
yere kurulmak için mükemmel kat ne Y· "'yım? Tabiatım böy
bir nevale sepeti de düzeltmışti. le. İsterse. ~ bana hasta oldu -

Seyahat hayli uzun sürdiı. ğumu söyle. iz, darılmam. E -
Müveddet de oraya kadar yap - vet: Hastalık dercesinde kıskan 
tığı yaramazlıklardan kaç defa cırn. Hayatımda iki defa sev -
babasından azar duydu. dim ve bu yüzden iki defa bed-

haht oldum. Gene bu yüzden, bir 
Pendiğe varıp ta istasyona defa evlenmiştim ve ayrıldım. 

indikleri zaman, Müveddet pis Gene bu yüzden bir defa daha 
bir fino köpeğini annesine gös - evlenmeğe cesaretim yok. Ne 
terdi: kadar kıskancım, biliyor musu-

- Bak anne, dedi, ne tuhaf nuz? Yer yüzündeki bütün in-
değil mi bu köpek? sanlar ölseler, yalnız sevgilimle 

Annesi hiç cevap vermedi. ben sağ kalsak, gene onu kıska-
Yürüdüler, yürüdüler, bir hayli nırım. Kimden kıskanırım? Hay 
terliyerek, emdikleri sütler bu - vanlardan mı, ağaçlardan mı, 
runlarından gelerek, hoşlarına duvarlardan mı? Hayır! .. Sevgi 
giden tenha, çimenli, denize ba- timin hayalinden kıskanırım. 
kışlı bir ağacaltı buldular. Artık Ya benden daha güzel, daha mii 
hiç birinde de daha ileriye gide- kemmel bir eş tasavvur ediyor· 
cek hal yoktu. Deniz, karşıların sa? Ya rüyalarında onunla bu
da Adalara kadar mavi bir T'- luşuyor, görüşüyorsa? .. Ya be· 
şaf gibi uzanıyor, bu tl. ni onfl~... ba adi buluyorsa?. 
ve ortalığın köyü andır .. J tıaL Bu ir ı ihtimal beni çıldır 
içlerine yorgunluklarını hemen tıyor '"m ki bu bir tabi-
ahp götüren bir sükunet veri - attir visi yoktur. Fakat 
yordu. Hü!asa.çok yürüdüler, gene L. ı.cre sizin fikrinizi me
fakat celttikleri eziyeti de çabuk rak ettim. Bakalım ne hikmet 
unuttular. yumurtlayacaksmız ! .. Bu tabiri 

Bir aralık Müveddet basını mi mazur görünüz, çünkü, doğ-
rusu. ~azete sahifelerinden şifa 

evirdi. Bir ele ne görsün? İstas- hekliyecek kadar saf del?"iJim. 
, j onda rastladığı köpek yanla - Bununla b... ıber içimde kücük 

nnda değil mi? Hemen anne ... i - bir ümit te var ki size bu mek
nin eteğini çekti: tubu yazıyorum. Yahut ta ... Sa· 

Emin olunuz ki, değiş -
rniyecek tabiat yoktur. "Can 
çıkmayınca huy çıkmaz" sözü 
doğru olsaydı bütün terbiye ki· 
taplarını kapamak, mektepleri 
kapamak lazım gelirdi. Hayır!.. 
Fena huyları bir çürük diş gibi 
ruhun içinden çıkarmak kabil -
dir. Fakat bunun için insanın 
kendi nefsini daima kontrol et • 
mesi lazımdır. 

Kıskançlığın tedavisi için en 
iyi çare, bu duygunuzu yüksel
mek için bir vasıta gibi kullan· 
maktır. Hakiki veya muhayyel 
rakiplerinizden üstün olmak i -
çin her gün biraz daha mükem-
mel olmaya çalışınız. Tekem -
müle çalışıp ta muvaffak olma
mak imkansızdır. Her gün, işi
nizde, mesleğinizde veya şahsi 
terbiyenizde arpa boyu ilerlese· 
niz bu size büyük bir teselli, bü 
yülr bir kuvvet verir. İçinizde 
her kıskançlık hamlesi duydu -
ğunuz vakit, bu rüzgardan isti -
fa de ederek, işinize, vazifen ize 
dtirt elle bir kere daha sarılınız. 
Göreceksiniz ki ilerledikçe, ra -
l·:""ı,.._:nize karşı kıskandık his-

ıız azalacak, yükseldiğinizi ve 
unkrı küçük görmeye başladığı 
mzı anlayacaksınız. 

Sevemiyen bir kalb . 

dece biraz avunmak ihtiyacı!..,, da darına dağın oluvermi-;ler - 1 Bolavır'm Maarız körfezi ta- - Anne, dedi, bak köpek pe-
di. Hatta Celebi Mehmet bile raf nJa ve körfeze hft'·im bir ş·mizden gelmis. Kıskançhk tedavi 

"Erdoğan" imzalı mektub 
sahibi, okunaksız bir yazile ve 
rncvzula alakası olmayan şeyler 
fcrduktan sonra ilave ediyor: 

''Bende sevmek kabiliyeti 

bu saldırıştan p:ıyını almrn, ya- no tada eskiden Ekzamil _ Nevale s~pet"nden çıkardığı e d i 1 e b i 1 i r 
ralamp atınckn yuvarlarım Jtı. yon (2) adr verilen bir istihk.:'m öteberi ile kır sofrasını düzelt - İki türlü kıskançlık vardır. 

vok. Tecrübe ettim, muvaffak 
olamadım. Hiç bir kadın seve -
miyorum. Sebebi nedir?" 

Sonra 'Mu n n Y.'1 s 
parlayıvermi~ti. r 1 t b~ı .. 1 r 
bir başka tesadüf f U "". 1 yıp -
ratmış, nihayet gün "in bir· nde 
Çelebi Mehmet Yıldırımın ye -
rine oturup Yıldırımdan mıras 
kalan imp~ratorl • un birici · e
fendisi ve h;.kimi o.uv1,; mi ti. 

rnırtı tırt 'dam!'> a ... 
Ve çok gccmeclen K .. re! 1 

ve 1 armara kıyıkrın a' i lir 
ço't k.,1 'erle Te ::ıly~ ::ı i l ::ı e
ler imnaratorun a ' rl r· e t -
lim ed"livermi·t" C 1 iti·(' -
sü.·!11· yor v '.11 b"r mi 
yeui gi i L _n el n... i 
veri} ordu. 

Sel:n·wi de O"er· ~ v ı. 

F "1-:ıt Eiz sı lir t rlu c o ı.. ..ı 
mıyordu. 1htiy"'r imp r~tor, b·ı 
budalalıklar l·ar ıs n<la, bird n 
bire, eski kuvvetli ve geni h~ -
dutlu Bizarım diriltebilmek hul
yalarına kapılır g"bi olmu~tu. 

Karadeniz ve Marmara kıyı 
larında biraz genis bir nefes a
lıverince Akdeniz üzerinde lıiç 
bir manası kalmamış olan Di -
zansa Akdeniz kapılarında es -
kisi gibi dayantı yerleri kuım<lk 
sevdasına dilşmüştü. 

v~r lr i Tüı-'der istedil.leri iç'n m"""'e l' ~ra an annesi.hiç aldır - Biri rakibimizin fena olmas:. 
~J~tıı~~•ıı.t'I ·~~~~~~~~---.._. ... , IlllY:lrak.. kı,,,..:zr,,,.nı"~i~tı,,.,.,·~: ~~~=-=~-~ı--~-- ı.:-. 9:..1..:ı ..... 1. ··---

Sizde sevmek kabiliyeti olma
chıi"ı daP.'n1 flPi;:i.ld.ir lT mum; m" 
naf'ıle sevmeyen insan yol·tı r 

p 

[Arkası var] 

( 1) Yeni O re nlı t rihi - Ş-akir 

( .. ) Al ı d rm n. 

Crm f, U a CGV b 
Bay Sakı'ye 

i "'n n"s ta ihli me1:tu -
u u dil l.tle o udun. Esl~i 

ve 3 ni ya la ım hakkında bir 
t ·;: m ısulü oldu ,una kana· 
nat , ... tirdı ,im nazik iltifatınız
d"'n nıütehassisim. Üzerinde 
durdu ·unuz cümleyi göz önün· 
de tutarak tam bir bitaraflıkla 
diyrbiliyorum H: 

"Bahsetti~iniz gibi ortada 
bir hürmetsizlik yoktur bayım .. 
Zira iht"ram kelimelerinin kal· 
dırılma~ nrbn sonra hürmet an
cak b:.>yle ifade edilebilivor.,, 

N. Nazif 

ıse ... 

Eay Refefn de kamı acıkmış 
tı. I~öpebe bakacak vakti yok -
tu: 

- Şı1nları bir ~ıra'"ına koyalım 
da, karnımızı doyuralım, diyor
du. 

SöYÜ"le 1 n, zcytinya :ıı dol
malar n b layıp ta evde ya -
pı'acak ho a ,iden ne kadar kır 
yem i 'arsa hep i yapılmıs, a
ğacın altına serı en seccaclenın 
ü tü ıe Eırah ~m1 tı. Kö.,ek te 
l:ar ılan a d"kilm·ş, duruyor, 
yal anr r;ibi u tnn kendilen
ne babyordu. Müveddet gene 
ya va ça ann "'ine so!mldu: 

- Anne, köpeğe bak! 
Bu scf er babası kızdı: 

- Hep kabahat sende, dedi, 
irt·u·yonrla yüz verdin, buraya 
kar" ar arkamızdan geldi. 

- Baba, belki karnı açtır. Şu 
kemi-i atayım mı? 

Annesi kurtulmak için: 
- At! dedi. 

Köpek kuyru ·unu s:ıllayarak 
Müveddetin attıö-ı kem·ğe sal -
dırdı. Yemekten sonra karnını 
doyuran Müveddet de artık 
hep köpekle meşr,-ul oluyor, hep 
onunla oynuyordu. 

Anne ve babası da şöyle bir 
uzan ı ar, hafif bir şekerlemeye 
vardılar. 

O· ıe epeyce ilerlemişti. O za
man b"r.,z kall,ıp gezinmek ihtı
yacını duydular. Fakat köpek 
de h · ç peşlerini b rakmıyordu. 
l\""üve ~det hep onunla oynuyor, 
k:h kendini kovalattırıyor, kah 
onu Jrov,.,lıvordu. Nihavet ak
ş.,m oldu. Vapurun hareket za
manı yaklasınca, yavaş yavaş 
iskeleye inmc'!'e ba<;Jadılar. Sa· 
bire ile Refetin demindenberi 
ehemmiyet vermedikleri köpek 
şimdi mfü"iç bir hal almıştı. Mü 
veddete cıkıstıklan için, o da 
köpeği bm:ıl·mıstı. Fakat köpek 
bir türlü onları bırakmıyordu 
ki... Sa - a saptılar olmadı, sola 
saptılar olmadı ..• Nihayet bah -

kı..,kançlıktır ki bizi her türllı a· 
diliklere sevkeder; öteki de ra -
kib;mizden daha mükemmel ol· 
mak ihtiyacıdır ki onu düşür
mektense bizi ilerilemeğe, yük
selmeğe teşvik eder. 

Fakat bu iki türlü kıskançlr
'1ın zaman zaman ruhumuzda 
belirdiği, hatta ikisinin biribiri
ne karıştığı da olur. 

Kı kanmayan insan yoktur. 
Fakat bazıları bu hislerini ye
nerler ve kendi kendilerinden de 
~izlerler. Sizin gibi itiraf etmek 
bu duygudan kurtulmaya cok 
büvük Lir istidadmız olduğunu 
gösterir.,, 

ve olamaz. Fakat romantik ma
m~f:lile, yani fazla hayale kapı'a 
rak sevemiyenler pek çoktur.Siz 
de onlardansınız.Mektubunuzun 
diğer kısımlarından da biraz an 
taşılıyor ki sizde "muhayyile,, 
'-"a1 dır. Ameli ve maddi bir ada
m:::. benziyorsunuz. İsterseniz bu 
şekilde devam edebilirsiniz. Fa
kat sevgisiz gecen gün kayber-lil 
mi~ demektir. Biraz muhayylle
ni?i besliyecek gıdalar alınız. 
Bunlar: Güzel sanatlar, bilhas
s-t musiki ve şiirdir. Sinemanın 
da hayalinizi canlandırmak hu -
su!-unda faydalarım görebilirsi
niz 

çesinin demir kaprsı yarı açık B o ş 1 u ğ a 
bir evin önünden geçerlerken, Atlayış zevki 
birden Sabirenin aklına bir şey 
geldi ; Zyabeline ismindeki bir Sov-

- Durun, ben şimdi onun ko yet tay ıareci paraşütle iniş re
korunu kırmıştır. Tayyare 4500 

layını bulurum. ' metrede yükseğe çıktığı zaman 
Köpeği tuttu, okşadı, yavaş- Zyabeline boşluğa atlamış, bu 

ça açık kapıdan içeriye bıraka - mesafenin 3600 metresinde pa
rak, birdenbire kapıyı kapadı. raşütünü hiç açmamıştır. Aşa • 

Karı koca derin bir nefes al - ğıya doğru olan ou müthiş su -
dılar. Bu merhametsizliğe isyan kut 66 saniye sürmüştür. 
edecek gibi bir tavır alan Mü -
vcddet te annesinden yediği bir 
tokattan sonra sesini kesti. 

Vapur iskelede duruyordu. 
Beş dakika düdüğünü çalmış, 
son yolcularım bekliyordu. Sa -
bire, Refet, Müveddet vapura 
bindiler. Arka güvertenin ten -
ha. bir köşesine kuruldular. 
Tam vapur kalkmak üzere iken 
Refet bir sigara tellendirdi. Fa
kat birdenbire sigürasım ağzın
dan çekti. Tam cimacı iskeleyi 
alacağı sırada, karşıdan bir san 
dalcı peyda olmuştu. Kucağın . 
öa da ne zamandanheri kaçıp 
kurtulmak istedikleri mahut kö 
pek ... Sandalcı kan ter içinde 
gelerek köpeği Sabireye uzatt1: 

- Bavan, dedi, sokakta si
zi araken buldum da, getirdim. 
Cabıık vapur k~lkmadan bahşi
şiıni verin de gideyim. 

SEM 

Mavi kanunlar 
Amerikada lllinois hükume

ti dahilinde Sion şehrinde b~r 
nevi din sulikleri, şehrin idare 
makinesinin başında bulunanla
rın çoğu bu dine mensup olduk
larından adeta bir diktatörlük 
tesis etmişlerdir. Dinin reisi 
\Voliva yirmi üç senedir şehir
de "Mavi kanunlar,, rlenilen ka
nunlarını tatbik ediyor. Sigara 
içmek, dansetmek, sinemaya 
gitmek, de.ırnlte elbıse giymek 
bu şehirde ağır suçlardan sa - . 
yılmaktadır. Bu dinin salikleri
ne göre yeryüzü yuvarlak de -
ğil, düındüzdür. 

Maamafih Woliva bir araı& 
kurduğu dinde ıslahat yapmak 
istemiş, fakat dinir. müminleri 
bu ıslahatı kabul etmedikleri i
çin, adamcağızı belediye reis -
liğinden azletmişler ve yerine 
"imanı bozulmamış,, bir başka
sını getirmişlerdir. 
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DÜNKÜ iDMAN ŞE_NLIC:.I 

1 00 Genç 'lün 10,000 Seyirci önünde 
Güzel Bir Gösteriş Vaptllar 

Baharın müjdecileri arasmda, 
Jimnastik şenliklerini de sayma 
ğı unutmayınız. Kız ve er~~k 
bütün orta tahsil gençlennın 
temiz, çiçek gibi elbisele~le bir 
laha üzerinde toplanarak ıdman 
l'aptıklan gün baharın başlan : 
tıcıdır. Sekiz dokuz sene var ki, 
her yıl, yurdun her ~?şesinde 
bu şenlikler tekrar edılıyor. 

lstanbulda yapılan şenlikle • 
rin hususiy~ti, zannediyoruz ~' 
diğer vilayetlerden ayrıdır. Nı • 
çin mi diyeceksiniz?.. 26 erkek 
18 kız lise ve orta mektep tale
besinin bir saha üzerinde idman 
yapışlarını düşününüz ... 

Geçen pazartesi, Istanbutun 
44 Uec ve .ona:...me§e)ji mensup 
kız ve erkek talebeif Kaalk&y 
Fener stadında son umumi pro
vayı yaptılar.Provalar tamamdı 
Dün de, davetliler, seyirciler ö
nünde, 1800 genç ve ~ürbüz 
Türk çocuğu, hep birden idman 
)'aptılar. 1000 erkek, 800 kız •• 

Sabahleyin köprüde 

~kay idaresi, iki hususi va • 
Pur hazırlamıştı. idman tenlik· 
lerine iştirak edecek talebeler, 
ıabahm en erken saatinde köp -
riide toplanmağa başlamışlar -
dı. Erkek talebeler Kadıköy, ku 
lar adalar iskelesinden binecek
lerdi. Beyaz pantalonlu, beyu 
atlet fanitall erkek talebeler, te
miz, eteklikli, muntazam roplu 
kızlar küme küme geliyorlar. 
lki vapurun içi de CMl cıvtl kay 
llaşıyor. 

Saat 9 .. Vapurlar kalktı. Her 
köşeden bir şarkı sesi geliyor. 
lieyecanlı idmanlar, adeta yer. 
lerinde duramıyorlar, zıplayor • 
lar, oynayorlar .. Yirmi dakika 
•onra, Kadıköyüne yanaştık:. 

Biraz sonra, muntazam yüril
yü~ halinde, Fener stadının yo
lunu tuttuk .. Yollar kalabalık.. 
İki tarafta sıralanmış halk, mek
teplileri alkışlayor .. 

Stada giriyoru• 

Davetliler, seyirciler, daha er
k den sahaya gelmişler. Şim • 
d den ı .. alabahk .. lğne atılsa ye
re dü mez.. Tribünler hınca 
l ç .. ( übatağasız söylerr.ıek l~
z m a dun jimnastık şenlıklenn 
c_ en.az ıoOOO seyirci vardı. 
l dm, erkek, genç, ihtiyar, ço-
1 .• "Ocuk. her cins insan, .genç 
s or~ulan seyir için beklıy~r •• 
t rer bırer, yanlarında mua!lım 
~erı olduğu hald~ sah~ra gı~~ 
J ınnastıkçiler, plana gore ay 
111.ış olan yerlerini buluyorlar ... 
E:rkck talebeler bir tarafta, kIZ 
talebeler ta öbür tarafta .. 1.ru;~ 
bu vaziyeti görünce, gayri ıht~ • 
Yari harem ve selamlığı hatırı
Jor. 

Tribünün ön sıralarındaki ~ol 
tuklarda, maarif erkinı ve aıle-

teri yer a1r- · '"r Çocuklannm 
idman yapışını seyir için gelen 
ana, baba ve kardeşler daha ar -
kada .. Mühim bir kısmı da ayak 
ta, güneşin altında bekleşiyor -
lar •• 

Fener stadı yılda bir kere gör 
düğü bu kalabalığı sanki gurur
la göğsünde taşıyor. Düın düz 
saha bir çiçek tarlası gibi renga
renk.. Erkek talebeler hepsi be
yaz pantalon ve beyaz fanilalı .. 
Fakat kızlar, kırmızı, mavi, ye
şil, turuncu, pembe, lacivert .. 
Her mektebin ayn bir kıyafet 
kabul edişi tuhaf .• 

Geçit resmi 

ko UiaOla[. 
er göriiJO

yor. Her mektebin idmancdan 
toplamyorlar, alfalx sırasile, ar
ka arka diziliyorlar .. Saat 11 e 
geliyor •• ldmancdarm geçit res-

mi başlayacak .. 
Binlerce göz dikkat kesilr · ş .. 

Uzaktan uza· a 1 el~et em· ~ri 
duyuluyor. Nihayet geçit başla -
dı. Şimdi, tribünlerin önünden 
muntazam yürüyüşlü, temiz kı -
yafetli gençler geçiyorlar ... Al
kış kopuyor ... Her taraftan alkış 
sesleri geliyor ... Geçiyorlar, ge -
çiyorlar ... lki bine yakın genç ta 
lehe geçiyor ... 

Geçit resmi bitti. Çok güzel.. 
Şimdi, saha:ıın ortasında mun 

tazam yürüyüşlerile, trampetle
rini calarak giden Haydarnaşa li 
sesi izcilerini görüyoruz. İzciler 
bayrak çekme merasimini yar ı-
lar .. Büyük ve şanlı -bayrağımız 
~ekilfyor. er yerin en oynar 
gibi alkış kopuyor ... 

Sonra istiklal marşının söyle
nişi çok heybetli bir sahne idi. 
Bir bando, talebeye iştirak edi· 

RESiMLER 
Solda: geçit resmi yapan genç kızlar. Yukarıda : .C.00 
genç bir arada hareket yaparken. Aşa~ıda: idmanlar• 
dan sonra dinlenenler. Aşa~ıda ortada idmancıların 
geçit resimlerinden iki intiba. 

1 yordu. 
Merasim nutku 

Artık idman şenliği başlaya -
cak .. Şenlikten evvel, merasim 
nutku söylenecek: 

Kadıköy orta mektebi müdü
rü Feridun Ustünel, hazırlanan 
kürsüye çıkarak merasim nutku 
nu söyledi. Bir iki dakika sonra, 
Istanbul mekteplilerinin idman 
yapacağını haber verdi. Bu sı 
rada Kadıköy halk partisi kaza 
merkezinin, kız ve erkek talebe 
için ayrı ayrı hazırlattığı iki bü
ket göze çarpıyordu. 

idman batlayor 

Saha boşaltılmıştı. Erkek tale 
beler bir tarafa çekildiler. 800 
kız talebe meydanı işgal etmiş 
ti. Muntazam bir dizi halinde 
yerlerini aldılar. Beden terbiye 
si muallimlerinden M üeddet ku 
manda mcvkiine çıktı .. 

ilk kumanda, sahayı inlcti -
yordu: 

- Hazır ol... 
idman şenliği başlamıştı. Bir 

hareket diğerini takip ediyordu 
Kız talebeler büyük bir muvaf
fakiyetle, kumanda edilen hare 
ketleri başarıyorlardı . Kızlarımı 
zm bu çevikliği ve olgunluğu, he 
pimizin göğsünü kabartıyor. 

Erkek talebeler 

Kızların hareketleri, alkışlar 
arasında bitti. Sahavı erkek ta 
lebcler işgal ettiler. Kadıköy Jı . 
sesi beden terbiyesi mua11imi Re 
cai kumanda kilrsilsilne çıktı llk 

kumanda verildi. Hareket başla
mıştı. Genç talebeler büyük bir 
maharetle, en zor hareketleri 
başarıyorlardı Dakikalarca, 
zevkle bu hareketler seyredıldi. 
Ve alkışlandı. Bütün mektep'e -
rin idman şenlikleri iyice, çok ha 
zırlnndıkları, çok çalıştıklan bel 
li idi Darüşşafaka lisesi talebe 
teri, yeşil çizgili pantalonlarile 
şenliğe iştirak etmişlerdi. Bil -
hassa nazari dıkkati celbediyor· 
tardı. 

44 mektep 

Dünkü jimnastik şenliklerine 
26 erkek. 18 k12 mektebi iştirak 
etmişti. Erkek mektepleri şun -
tardır.: 

Istanbul erl· esi. Haydar 
paşa, Galatasara Vefa, Pertev. 
nival, Darüşşafaka, Gazi Osman 
Paşa, Eyüp. Şemsülmekatip, Şış 
li Terakki, Usküdar, Kadıköy 
Işık. Erkek muallim mektebi 
Boğaziçi, Hayriye, Yüce U1kü. 
istiklal. Yeni lise, Ameli havat 
Davut Paşa, Emirgan, Gelenhe 
vi. Heybeli ada, İstanbul :;anat 
mektebi. 

Kız mektepleri de şunlardır 
Istanbul kız lisesi. Ercnkoy 

Çamlıca, Cümhurıvet. Boğaziçi. 
Selcuk kız sanat mektebi. Kan · 
dilli, Kadıköy. l stanbul kız CJrta, 
lstanbu1 kız muallım mektehı. 
Işık lisesi, Şişli Terakki, Emır· 
gan Nişantaşı Usküdar, Kız sa 
nat. Üsküdar orta, Şemsülmekcı
tip orta mektebi. 

44 lise ve orta mektebin ;şti 
rak ettiği, dünkü jimnastik fiell 

liği çok güze] ve muvaffakiyet • 
li oldu. Çocuklarım idman ya • 
parken seyre gelen ana ve baba
lar, haklı bir heyecan ve sev nç 
duydular. Gö- umüz kabar , 
dakikalarca genç:ler'mizı alkış -
ladık. Iler yıl daha olgun e 
munt .ıam b r s k"l e a 1 n 
j=mnastik şenlikleri lstanbu lu -
lara hakiki bir bayram gümi a
"3trvor. 

ŞenJil ler saat 12 de b"tti Fe
ner stadı: 

- Ya"a. Scsleri1e çınlıyornu. 
Kadıköy ve civnrmdaki mektep
ler, muntazam yürüyüşle, şarkı
lar sbyli~ erek stattan avrıldılar. 
IstanbuJ tarafındaki mektepH -
lcri götürecek ıki hususi vapur 
iskelede hazırdı Saat yanmcia 
vnpurlar ·kalktı Yirmi dakika 
sonra kö rüde idik. 

Bu santte Kanıköy ve Haydar 
paşadan ki'nriivc volcu çıkaran 
vapurlar hep. şenliğe giden se
vircileri tasıyorlarmış.. Köprü 
Ü"tiirıde . herke" hirihirine çoruk 
lanmız n rr'i?el hareketlerini an
lauvorlardı . 

Gelecek sene. halıarın ~ene 
g"i el bir güniinde genç ıdman
cıları rl ha 1 il\ ıHt muvaff akıyct 
le tekrar göreccO'iz. 

Dünkii he\•ecanm. zevkin hau
raları ile bir yıl avunacağız. 

Ankara ve •zm irde 

Dün Ankaradan ve lzmirden al
dığımız telgraflar da jimnastik 
şenlilderinin orada da fevkalade 
bir :oıurette yapıldığını bildiriyordu. 

Ankarada yapılan tenliklere iki 
bin be~ viiz t!l\ehe İ•tirak etmit •• 
~cn'il lcrde Ba~bakan lamel lnöni 
ve bütün Bakanlar bulunmuılard ... 



......................... - ·- ·- - . ----....-.-~--

- .--- --- - -- ------·-·- --- --
T A N ==========-================= 27 • 4 - 93~ 

'LARI iZ; DUYDU 

Londranın gece manza
ra arından : Westminster 

Londranın Belgravia, May -
fair gıbi biz ım Ş şli ve Ayaspa -
şa semtlerine benzer kibar yata
ğı mahallelerinde oturanlar ak
şamlan ya davetlilerini ağırla -
mak için harıl harıl hazırlan
makta yahut ta bir ziyafete git
mek üzere süslenmektedirler. 
Bu, İngilizlerin kibar sınıfı ara
sında kökleşmiş bir itiyattır. 1 -
şinden dönen koca ikinci defa 
tıraş olduktan sonra, banyosunu 
alarak ihtiyaca göre ya smokin 
yahut frakım giyer, Sabırsızlık
la kansının da tuvaletini bitir -
mesini bekler. Çünkü, muhak -
kak surette, bir gece eğlentisine 
gidilecektir. 

Parisli ile Londralmm gece 
eğlentisi arasındaki en göze çar 
pan fark; Parisli gece sokağa 
çıktı mı eve sütçü ile birlikte 
döner. Halbuki Londralı bunu 
her gece yaptığı için en geç ka
lınan saat 1 dir. 

Fakat son senelerde Lon
drada bu itiyadın değişmekte ol 
duğu görülüyor. Umumiyet iti -
barile evden dışarıda yemek ye
meyi sevmiyen Ingilizler artık 
şık lokantalara devam ediyor -
lar. Bu lokantalarda, tıpkı A -
merika'da olduğu gibi, on onbeş 
kişilik kalabalık masalardan 
başka, iki erkek iki kadın yahut 
ta baş başa bir kadın bir erkek 
o kadar çok görülüyor ki ir.sa
nın Londra'nın değiştiğine iın
nacağı geliyor. Bunlardan baş
ka beyaz kravatlı beka ·lar gru
pu da bu manzaraya ayrı bir 
gençlik havası katıyor. Elbise -
leri bellerinin en ince kıvrımla -
nnı gösterecek kadar açık saçık 
giyinmiş kadınlar, hele bunlar. 
bu kibar muhite dalgalanan, fa
kat hiç bir çiçeğe konmayan ke
lebekler hissini veriyor. 

Bunlardan başka kendilenne 
Londra'yı kışlık bir muhit ya -
pan yabancılar da var ki !.mn -
larm çoğu Amerikalı .... Bunla -
nn aralarında konuştuklarını 
dinlerseniz, çoğundan İngiliz 
yemeklerinin ve Frans~'d.a~ . ~e
tirtilen şarapların methını ışıtır
siniz .Fakat,şayet,bu yabancılar 
Fransız iseler muhakkak suret-
te İngiliz kadınlarının tuvalet
lerini methederler. Fakat gt:ne 
.o keskin gözlerile İngiliz ka
dınlarının hiç de hoşa gitmi ven 
perişan saç tuvaletlerini tenkit
ten geri durmazlar. 

Yemek esnasında dokuz bu -
çuktan sonra en pahalı artistle
rin gösterdikleri kabare numa -
ralan gelir. Bu n1:1_maralar ara
sında bilhassa guzel bacaklar 
sanki iştihayı arttırmak ıçın 
dünyanın her taraf~n?~n Lon -
draya akın etmiş gıbıdır. . 

H angi kıbar lokantaya gıtse
niz Girls o kadar g üzel, o kadar 
çoktur ki hangisine bakacağı~~
zı şaşırırsınız. Bugün a rtık ~: 
zel bacak ve güzel vücut teşhırı 
Londrada, bir müessese haline 
gelmiş denebilir. Her lokanta -
nın haf tada bir defa değişen re
vüleri başka yerlerde görülemi -
yecek kadar iyi seçilmiştir. 
Şimdiye kadar Londrada hiç 

bilinmiyen yeni bir müessese 
d aha türemiştir. İçinde her tür
lü konforu olan, berberi, mani -

Artık İngilizlerde Geceleri 
evlerinde durmuyorlar 2 - Mcnfiğ - (Fr.) Negatif 

Menfaat - Aşığ, çıkar, fayda 
M:mf atperest - Aşığcıl 
Menfez - Ağız, düden 

kürü, banyolan bulunan küçük 
küçük istirahat ve temizlenme 
shlonlan. Bunlar, şehrin hari -
cinde oturanların ve uzunca bir 
otomobil seyahatından sonra 
akşamlan Londra'da yemek 
yiyip tiyatroyu seyre gelenlerın 
işine yarar. 

Bununla beraber bütün kibar 
Londra'nın geceleri sokaklarda 
dolaştığına inanmayın. Asıl a -
ristokrat sınıf gene eski anane
ye sadık; zevk ve safalarını ge
ne muhteşem evlerinin dört du
varı içinde sürmektedirler. 

Bu sınıf kibar halka mensup 
kadınların kışın evlerinin dışın
daki başlıca eğlenceleri fakirler 
çin tertip ettikleri balolar; ti · 

yatrolar ve bunun gibi şeyler • 
dir. Bunlar arasında kendileri -
ne "Westminister'in şen zevce
leri" hmini veren beş azalık bir 
kadın grupu 1le Avusturya'nın 
Londrada çok sevilen sefiri Ba
ron Frankenstein'in verdikle· 
ri balolar kadar rağbet gören 
toplantılar yoktur. 

Bunlardan başka çocuklar şe 
refine verilen partiler de r.ok 
muvaffakiyetli olmaktadır. Kü
çüklere henüz daha çocukken 
partilerin muvaffakiyetli olma
sı için canla başla çalışmasını 

öğretmek elbette çok fayda!ı -
dır. 

Londrahlarm bir çoğu tiyat -
raya gidecekleri akşamlar cok 

hafif bir kahvaltı alırlar ve es'4s 
yemeği tiyatrodan sonraya btra· 
kırlar. Bu supeler bizim bildığİ · 
mizden çok ağırdır. Karışık kı
zartma etlerden bol bol yenir: 
tatlılar, pastalar, peynirler biri
birini kovalar. 

Son senelerde bilhassa Ame -
rikalılar Londraya sürü halinde 
hücum etmektedirler. Evvela 
Parise uğrayıp tuvaletlerini ik
mal eden şık Amerikalı kadınla
n artık; Londrahlar bile yaban
cı saymamaktadırlar. Bunların 
arasına Amerikalı sportmen ti
pi heyecan seven gençleri de ka
tarsanız, Londrada gece hayatı
nın dans, kabare, koktayl ve gü 
zel bacak partilerinde çok de -
ğişiklik vücuda geldiğini kolay
ca bulursunuz. 

Londranın gcee manza
ralarından: Bir yangında 

itfaiye 

Menfur, mü tekreh - ltrenç, tikrinç 
Menhus, meş'um - Uiurauz 
Menku - Haşlama 
Menkub - Düşmüş 
Menkubiyet, nekbet - Düşkü 
Menkul - Ta§ıtlı - (Fr.) Mobilier, 
meuble 
Mensi - Unutulmuş 
Mensubivet - Sovımdan gelme, ka· 
pılanmı§tık, girmişlik, yamenmışlrk. 

Örnek : Onun Evrenos slililcsine 
mensubiyeti vardır. - O, Evrenoı 
soyundan gelmedir. 
2 - Size mensubiyetle milftehl · 
rim - Size kapılanmış olmakla 
kıvanıyorum. 

Mensucat - Dokuma - (Fr.) Tissu 
Menşe - Cıkağ, köken 
Menus - hınık, alışkın 
Menzil - Konak 
Meph s - Sözbnşı - (Fr.) Chapitrc 
Mcphu t - Şatkın 
Mcpsutan - Düzce, düz - (Fr.) 
Simnlcment 
Mcr'a - Otlak 
Mernk - Merak (T. Kö.) 
Merkep (Rükup'tan) - Binit 
Meram - Meram (T. Kö.) 
Meraret - Acıhk 
Merasim - Tören 
Merasim (Eşkal anlamına) Şekiller 
Merbut - Bağh 
Merbutiyet -Bağlılık 
Mercii aid - Başvurak 

Örnek : Her is merci" aidinde görU· 
lcbilir. - Her iş kendi başvurağın
da görülebilir. 

Merd - Er 
Merdane (Yaraç adı) - Yuvga 
Merdümgiriz - Yalkız 
Meremmet (Bak: Tamir) 
Mergup, muteher - Geçki) 
Merhale - 1 - Konak, 2 Yüğrüm 
Merhamet - Acıma 

BAHÇELERDE D Ü Ö 0 N 
Merhamet etmek - Acnnak 
Merhnmetli - Acır 
Merhnmetsiz - Acnne3 

Otlar için de sevişmek çağı 
geldi. Kırlara, ormanlara, dağ -
lara, vadilere baksanız, bahar 
güneşinin altında sanki bütün 
tabiat düğün elbisesi giyiyor zan 
nedersiniz. Her çiçeğin ortasın
da yükselen etaminlerin sırtın
daki sarı tozlan esen rüzgar sa
ğa sola dağıtıyor. Havanın için
de bu san tozlardan milyonlar -
cası uc;uşuyor ve bunların her 
biri bir stigmat peşindedir. Sa-
n toz böyle bir raliat yuva bu -
lunca oraya yerleşir ve nikahı 
kıyılır. 

Fakat rahat yuva zannettiği 
bu yerin pek yabancı bir el evi 
olduğunu görüp te inkisara uğ
radığı da çoktur. Çünkü üzeri -
ne konduğu stiğmatin kendi fa
silesinden olınası şarttır. Çiçek
lerde kendi ırklarından olma -
yanlara kız vermezler. Bu şekil
de nebatat aleminde izdivacın 
ne kadar güç olduğunu kestir -
mek müşkül değildir. tlkbahar
da havada uçuşan ru milyonlar 
ca tozların kendilerini kucakla -
yacak bir düğün evi bulmaları i . 
çin ne kadar çok talihli olmaları 
lazımdır. 

Fakat bütün bu güçlüklere 
rağmen, mucize hasıl olur. Çün
kü nebat olsun, hayvan olsun, ne 
sillerin idarnesine durmadan ne
zaret eden tabiat bu mucizenin 
tahakkuk etmesi için, birçok va
sıtalarda ihzar etmemiş değildir. 
Bunlardan bir kaç tanesini ya
zalım : 

Bir defa "gibarı tah,, dediği-
miz bu tozlardan her birinin ken 
dilerine mahsus şekilleri vardır. 
Bir çiçekten bir çiçeğe yapıla -
cak seyahatte rüzgar ve hava ce 
reyanlan rol oynadığma göre 
"gibarı talı,, o role uygun bir kı
yafetle sahneye çıkar. Bunların 
çoğunun satrhlannda ceşit çe • 
şit. hatta bazen zarif tüyler var 
dır ki. bir defa kendilerini rüz -
gara bıraktılar mı, ikl'mden ik
lime s..,.vahatler bile yaparlar 
Daha Transatlantikler ve tayya· 
reler Okyanusu açmadan cok 
zamanlar evvel bunlar o işi ha -
şanmşlardır. Ta cenubi Ameri -
kadan kalkıp Avrupa topral<la -
nna kadar gelmiş böyle nebati 
ırüvev namzetlerine tesadüf e -
dilmiştir. 

Fakat gubarı tah mutlaka bu 
kadar uzun bir sevahat vapma. 
ğa mecbur decrildir. Ekseriya 
hic yorgunlua a rastlamadan ken 
disini bekliyen düğün evine ge
lir. Tabiat çiceklerde daha nek 
çok kolaylıklar temin etmiştir. 

Merhem - Sürgüç 
Çünkü riyaziyede çok kuvvetli - Merhun _ Tutuk, tutulu 
dir ve bütün ihtimalleri hep he- Rehn - Tutu 
saplamıştır. Berlin nebatat bah- Merkad - Türbe (T. Kö.) 
çesindeki dişi bir hurma ağacı Merkez - Merkez (T.Kö.) 

Mer'i - Yürür 
hiç meyva vermiyormuş. Yıllar- Mer'iyet _ Yürürlük 
dan bir yıl herkesin hayran na - Mermi - Atıç 
zarları önünde ağacın meyva Mersa - Koy, liman. 
vermeğe başladığı görülmez mi? Mersiye - Ağıt 
Uzun tahkikat neticesinde, bu Mersuı - Berk 

· · d h'km · 1 ı Mertebe - Atama mucızenın e 1 etı an aşı - Mesadet (Bak : Saadet) 
mıstır Me"er B rlin 55.:_ki=' - ,,,1"'"""~!111 01.ıt .... ıa• 
lometre uzakta.Kı "Leipzig neba-
tat bahçesine ayni cinsten bir 
erkek hurma agacı dikilmiş. Bu 
ağaç reşit olmuş ve bu kadar u
zaklarda duran dişisini gidip 
bulmuştur. 

'RAY OTOBÜSLERıj 
Bir kaç senedenberi ray oto -

büsleri bir çok memleketlerde 
çoğalıyor. Bir çok demir yolla -
rmda buharlı tren yerini elek
trikle yahut benzinle işleyen o -
tobüslere terkediyor. 

Şimdiki halde A vrupanın en 
süratli ray otobüsü Berlin ile 
Hamburg arasında, iki yüz yol
cu alarak saatte vasati 120 ki
lometre süratle işlemektedir. A
merikalılar da üc vagonlu ve 160 
kilometre süratli bir ray otobü
sü işletmektedirler. Çok kimse 
ray otomobillerinin kısa bir za
manda buharlı trenlerin yerine 
kaim olacağını iddia etmekte -
dirler. 

Yalnız ray otomobillerinin 
bir çok mahzurları vardır. Bir 
defa pahalıya mal olmaktadır. 

Sonra mahdut mikdarda yolcu 
taşımaktadır. Şimdiki halde an
cak sayfiye yerlerinde banliyö 
treni olarak faydalı olmaktadır
lar. Daha sonra buharlı loko
matifler daha ağır trenleri daha 
süratle götürebilmektedirler. Bu 
nun içindir ki, buharlı lokomoti· 
fin ömrü henüz sonuna gelmiş 

değildir. Almanyada bir çok ray 
lokomotiflerle tebdil edilmek -
tedir. Yalnız bu lokomotiflerin 
şekli, bildiğimız lokomotiflerden 
farklıdır . Bu makineler hava 
mukavemetini azaltmak, bu su
retle mahrukat kuvvetinden is -
tifade etmek için aero dinamik 
bir şekil verilmektedir. Amerika 
da da saatte 150 - 160 kilomet -
re süratle işleyen ve 240 yolcu 
taşıyan şimdiki modern otomo
bill ere müşabih aero dinamik şe 
kilde trenler yapılmıştır. 

ce 
Mesaha - Ölçiim 
Mesaha etmek - Ölçmek 
Mc&ru - lş, çalışma 
Mesame - Gözenek, detçe 
Mesdud - Kapalı 
Mi&al - imsel (imsclmek'ten), mi 

ıal, örnek. 
Mesela - Nitekim, ömeği, meseli 
Mesele - Sorum, iş, mesele 
Meserret - Sevinç 
Meshur - Büyülenmit 

Meıil, nazir, tebih, mütabi:b - Ben
zer. 

Mesire - Gezek 
Mesken (Bak: Hane, ikametgAh) 

- Otru, konut. -(Fr.) Habıtation 
domicile, demeure. 

Meskenet - Uyuntuluk 
Medcut geçmek - Suı geçmek 
Meslek - Ertik - (F.) Carriere 
Mesmu - 1 - Duyuk, 2 - Din-

lenir. 
Örnek: 1 - Mcsmuata nazaran -

Duyuklara göre. 
2 - Sözü mesmu olacağı derk1ı-

dır - Sözü dinleneceği bellidir. 
Mesned, destek - Dayanak 
Mestur - Örtülü 
Mesul - Soruk, ıoravlı, yüküm • 

lü - (Fr.) Responsable 
Mesuliyet - Sora• 
Mesuliyetli (iş) - Soravlı 
Mesut - Mutlu, bahtiyar (bahtı 

yar) - (Fr.) Heureux. 
Meşale - lşınak. 

Meşcer, meşcere - Ağaçhk 
Meuale - iş, it güç 
Meşgul etmek - Oyalamak 
Meşgul olmak, iıtigal etmek - Ui 

raşmak. 
Mether - Sergi - (Fr.) Expoıl

tion. 
Meşhun - Dolu. 
Meşhur - Ünlü, tantıımıf, belgin, 

angın - (Fr.) Cclcbrc 
Meşime - Dölyatajı 
Meşreb - Gidiş. 
Meşrubat - içecek 
Meşrut - Şartlı 
Meş'um, menhuı - Uiurıuz, ıom 

Meşveret - Danışım 
Meşy - Yürüme 
Meta - Mal 
Metanet - Pekinlik, berki, dire . 

nim, ıağJamlık - (Fr.) Soliditc, re· 
sistance. 

Metin - Berk, pekin (Fr.) 
Solide, resistantc. 

Methetmek - Öğmek. 
Metot, usul - Yöntem, uıul -

(Fr.) Methode. 
Meva - Sarmak. 
Meveddet - Dostluk 
Mevaşi - Davar. 
Mevç, mevce - Dalga 

Dl KKATI 

DiL TEMiZLENDiK· 
ÇE, AYIKLANDIKÇA, 
DÜŞUNÜŞÜMÜZÜN 
KARGAŞALIGI VE 
KARALTILARI DÜ· 
ZENE GiRER, AY· 
DINLANIR. ÖZ DiL 
SÖZLOGONDEKI 
5ÖZLERIN YAYIL
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ
TUR. 

Mevcud - Olan, var. 
Mevcudiyet - Varlrk. 
Ademimevcudiyet - Yokluk 

(Fr.) Non-exıstance 
Mevduat, tevdiat - Konum. 
Mevhibe - Vergi 
Mev'idi mülakat - Bulcay 
Mev'ıza - Öğüt 
Mevki - Yer, onın 
Mevkü iktidar - Eri<e - (F.) 

Pouvoir 
Mevkif - Durak, uğTak. 
Mevkuf - Tutak. 
Mevkut - Devre), çağlık. 
Mevlid - Doğum yeri. 
~1evıuk - "loğru, belgin. 
Mevt - Ölüm 
Mevta -Ölü. 
Mevzu - Konu - (Fr.) Sujct, ob 

jet. 
Mevzun - Tartılı, ölçülü. 
Meyelan, temayül, meyi - Eğilim 
Meyletmek - Eğilmek, akınmak 
Meymenet, yümün - Yüm, uğur. 
Meyus, naümit, nevmit - Umut -

ıuz. 

Meyyal - Eğgin. 
Mezak - Damak. 
Mezar, kabr, medfen - Kahır, sin 
Mezbaha, nlhane - Kesmelik, 

Kanara. 
Mezbuh - Boğazlanmıt 
Mezbuhane - Boğıulanırcasına 
Mezbele - Çöplük, ıüpruntülük 
Mezcetmek - Katmak, karıştır • 

mak 
Mezemmet (Bak: zem) 
Mezkur - Adı geçen, ayıblan 
Mezmum, - Çirkin, kötü 
Mezraa - Ekelge 
Mezruat - f.kın, ekinler 
Mezun - 1 - izinli, 2 - Çık

mış. 
urne ı r ! 1 - o un mczunau-

nuz. - Uç gün izınlismız. 
2 - GaJatasaraydan mezun bir 

genç - Galatasaraydan çıkmış bır 
genç. 

Mıntaka - Kurıak, çevrek, ma • 
nay, bölge 

Miğter - Ba~lık, tulga, bölge. 
Miad - Vakit 
Mığfer - !Saıhk, tulga 
Niıhman - Konuk 
Mihnet - Çile 
Mıhr - Günef. 
Mıkyaı - Oıçe4 kıyaslık 
Mııadi - Dogum, dogumyıl 
MıJlet - Uluı 
Mıngayri kaıdm , bigayri kasdin 

- htemiyerek, irdesizce 
Minkar - Gaga. 
Mmnet - Mmnet (T. Kö.) 
Mınval - Gıdiı 
M.raı - Kalıg 
lrs - lrs {T. Kö.) 
lrsi - lrıiğ 
Miralay - Albay -(Fr.) CoJonel 
Mırat - Ayna. 
Mirtak - lJU"ıek 
Miri - Beylik 
~lırsad - liakıt 
l\'füatır - Konuk 
Mısak - Pakt (T. Kö. 
Mısal - Ornek 
Mıı'ara - Sıkma 
Mnk - Itır 
Miıkab - Burgu 
Miskin - Uyuntu 
Miat - Eı, kat 
Miıma - lşitlik 
Miımar - Çivi 
Miıtara - Çızgiç 
Miıavar (Bak: mınval) 
Miyan - Ara 
Miyar - Ayıraç 
M;uç - Huy, doğa 
Mizah - Mızah (T. Kö.) gülenek 
Mizan - Ölçek 
Mizmar - Düdük 
Muabbir - Y oracı 
Muaccız, müz'ıç - Sırnaşık, ırkıcı 

- (Fr.) lmportun. 
Muadat - Duımanlık - (Fr.) t. 

rumıtıe. 
Muaddel - Değişlck - (Fr.) Mo. 

difie 
Örnek: İskan kanununun muaddel 

maddesı - 'iurdlaştırma kanunu 
nun değişlek maddesi. 

Muaddid (hesab makınesi, kontör) 
- Sayaç. 

Muaddil - Değişliyen - (Fr.) 
Modıfıcateur 

Muadil - Dende§ - (Fr.) Equi· 
valent. 

Örnek: Bu sözünilz bence itaba 
muadildir - Bu sözünüz bence darıl 
mava rlendestir. 

Muaf - Bağışık - (Fr.} Exempt 

Örnek : Gumrukten muaf - Guın· 
rukten bağışık. 

Muafiyet - Bağışrklık. 
Muahaze - Çıkı§ma - (Fr.) Re· 

poroche. 
Munhaze etmek - Çrkışmak 
Muahade - Andlaıma. 
Muahhar - Sonra - (Fr.) Poste· 

ricur. 
Mualece -lliiç. 
Mu Hak -· Bırakılmış, 8$ıda 

(Fr.) En suspens 
Muallakta bırakmak - Asıdn bı· 

rakmnk. 
Muallim, müderr:İs - Öğretmen 
Muatlım mektcbı - Ogretmcn <>

kulası. 
Orta muallim m kt bi - Orta öğ

retmen okulıuı. 
Y uk ek muaUim mektebi-Yükıek 

öğretmen okulnsı. 
Muamele - 1 - Eylem, 2 - Day 

ranma, hnroket, 3 - iı, alveri. 
Örnek : l - Gumruk muamelatını 

sadeleşt.rmelıyız - Gumrük eylem
lerını sadeleşurmcliyız. 

2 - Bana karşı ıyı muamele etme• 
di - Bana karşı ıyı davranmadı (iyi 
hareket etmedı). 

3 - Borsa muamcUitı - Borsa al· 
vcrısi. 

Muamma - Bilmece - (Fr.) E
nigme, devınette. 

Muanaka - Sarmaşma - (Fr.) 
Accoıade 

Muannid (anud) - lnadcı -
(Fr.) fctu 

Muaraza -Çekişme (Fr.) Disputc 
Muarefe - .Bılııme, tanıtma -

(:Fr.) Connaıssance. 
Muarcke - Tepeleşme 
Muaru; - Knr§ın, kartıtçı-(Fr.), 

Opposant 
Muarra - An, beri 
Mualilr, hemzunan - Çağdat -

(Fr.J \,;ontemporen 
Muattal - Batıl, işlemez (Fr.) 

1nacu. 
Muattar - Itırlı -(Fr.) Parfum6 
Muavaza - Degiş tokuş 
Muavenet etmek - Yardnn etmek 
Muavın - Yar, yardımcı. 
Muavv~ - lğri bugni, eğnk, do-

lambaç, egrim - (l<r. ) Courbe 
Muayene - Bakı - ( .h.) Exa • 

men 
Muayyen - Belli - (Fr.) Deter 

mine 
Muayyeniyet - Bellilik. 
Muazzam - Anıtsal, u ıu 
Muazzez, aziz - !Sevgıli. 
Mubarek - Kutsal 
Mucioince - Geregince, yapılı 
Mucib olmak - Gerektirmek 
l\~..I. ~~- , .... , .1.ııvı:n• 

teur 
Mucir - Kirnlıyan 
Mucıze - Tansı 
Mudarebe - Döğüt 
Mudıırebe etmek - Döğüşmek -

(Fr.) Se battre 
Mudhık - Gülünç - (Fr.) Co • 

mique 
Mudil - Çapraşık - (Fr.) Dif

ficilc. 
Mugaddi - Besleyici, besinli. 
Mugalata - Şa§ırtmaca, yanılt • 

maca. 
Muganni - Şakıyan 
Teganni - Şakığ 

Teganni otmek - Şakımak 

Mugayir - Uymaz, karşıt-(Fr.)' 
Contraıre. 

Mugayeret - Uymazlrk, kartıtlık 
- (Fr.) Contradicuon. 
Muğber - Gücenik -( Fr.) Facba 

contrarıe. 

Muğlak - Çapraıık - (Fr.) Ob
scur, complique 

Muhabbet (aşk, sevda) - Sevgi 
&§k 

Muhabere - Duyuk1aşma, )'UJI• 
ma - (Fr.) Cor:respondance. 

Muhaceme - ÜşÜ§ollle, öcüşme -
(Fr.) Attaque 
Muhacır - Göçmen 
Muhadenet - Dostluk 
Muhafa.za etmek - Gözebnck, iak 

lamak, banmak, korumak, gozelınek 
- (Fr.) Garder, conserver, proteger 

Muhafa:zai ıükut etmek - Susup 
durmak, suımak. 

Muhafız - Sakman, bekçi, muha
fız (Bak: muhafaza) - (Fr.) Garde, 
gardien. 

Muhakeme - 1 - Ökem - (Fr.) 
Raısonnement. 

2 - Duruşma - (Fr.) Jugemcnt 
Muhakeme etmek - Öklemck, du 

ruşmak - (Fr.) Juger 
Muhakkak - Besbelli, bayık. 
Muhal - lmkanlilz, olmaz 
Muhn asal (Bak : Hulus) 
Muhalefet - Ayrış - (Fr.) Op· 

posıtıon 

Muhalefet etmek - Ayrışın k -
( Fr .) S"opposcr 

Muhalif - Ayrışık - (Fr.) 0,>· 
pose 

Muhallet - Kalıt 
Muhallil - Entır - (Fr.) Dissol

vant. 
Muhammin - Orancı - (Fr.) 

Expert 
Muharrer - Yazılı 
Muharrik - Eleba§ı, itki - (Fr.) 

Promoteur, moteur 
Muharrir - Yazar, yazman. 
Sermuharrir - Başvazar 

Muharriş - Tınnala,>ıcı, azdırıCJ 
- (Fr.) İrritant. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

İSTANBULı 

17 ,30: lnkiHip dersi (Universite • 
den n kil) Izmir Saylavı Esat Boı • 
kurt. ı 8,30: Jimnastik Bayan Aıade 
Tarcan 18. 50: Favst (üçüncü perde)· 
19,30: Hab r!cr. 19.40: Spor (Eşref 
Ş ık), 20 · Univcrsite n:ımına konfe• 
rons 20.30 Demir caz 21.15: Son ha· 
herler • Borsalar 21,30: Bayan Bed· 
ri e TUzun ( an • tilrkçe söılli) ve 
radyo caz ve tango orkestralan. 

o 
17 5 Khz M O S K O V A t 724 m. 

18.30 : Radyo temslll. 19.30: K~I· 
koz\ır için musikili yayım. 21: Mık· 
rofon ti •atrosu. 22: Almanca yayım. 
23.05: Fransızca. 24,05: Isveççe ya • 
yırn. 

• 382 Khz.MOSKOVA (Stalin) 361 m 

17 ,30: Karışık konser 18,30: ~.ocuk 
yayımı. 18,30: Opera nakli. - Sozler. 
22,45: Dans musikisi. 

• 
823 Khz. B U K R E Ş 364 rn. 

14: Duyumlar. 19: Duyumlar. 24: 
.. Domnitza Dalacha' kilisesinden na· 
kil. 

• 
223 Kh:ı:. V A R Ş O V A 1345 m. 

20,35: Debussy'nin Prelüdlerinden 
konser. 20,50 Aktüalite. 21: Lemberğ 
den şen yayım. 21,45: Duy~mlar. 22: 
Senfonik konser. 23: Reklamlar. 23, 
15: Mus'kide iir. 23,30: Vilna'dan 
nakil. 24,05: Hafif musiki ve dans. 

• 
685 Kh:ı:. BELGRAD 

1
437 m. 

20,30: Duyumlar. - Ulu~l.yayrm. 
21: Karışık program. 22: Kıhse şrar· 
kıları (l..oro tarafından). 23: Duyum
lar. 

• 545 Khz. DUDAPEŞTE 550 m. 

18,50: Opera orkestrası. 20, 15: Pi
yano konseri. 21,30: Şarkılı konser . 
22,40: Duyumkır. 23: Ca.ıband. 23, 
50: Budapeştc konser orkestrası. 

• 
ısn Kli: DeutsCh1andscnder 1571 m. 

21,15: Halk musikisi. 23: Duyum
lar. 23,45: Denizcilik. 24: Dana musi
kisi. 

o 
904 Khz. HAMBURG 332 m. 

20: Halk musikisi. 20,30: Radyo 
diyalektli piyesi. 21: Duyumlar. 21, 
15: Büyilk radyo varyetesi. 23: Du • 
yumlar. 23,25: Varyetenin devamı. 
1: Dans musikisi. 

SiNEMA, TIY ATROLAR 

Sarayı (Brodway ıeceleri) Ye 

(Nana). 

• Türk: (Caz murannisi) Ye (Bir 
eaatlik milyoner) 

• Sumer: (Kmnızı vaıon) •e(Pren· 
eesin çılgrnlıldan) 

• Melek: (Bu ıece benimsi:rı? 

• lpelu (Son Günahı) 

• Hale: Bu giln (Maskeli Kadın), 
akşama (Zuzu). 

• Tan: (Kraliçe Kristin) 

• 
Elhamraı (Dana rüyası) ve (Atk 

öllince) 

• Süreyya: (Esrarenılz hane) 

• Yıldız: (30 ıün preM~s) 

NÖBETÇi ECZANELER 
Eminönünde (Bensason), Di':,'l':'YO 

lunda (Esat) Kumkapıda (Beuos), 
Zeyrek~ (H:san Hul~si), Şehzade
başında (lbrahirn Halıl), Aksararda 
(Etem Pertev), Samatyada .<Rid • 
"an), Şehremininde (A. Ham~~)~ Ka· 
ragü:nrükte (Suat), Balurko~nde 
(Hilal) Fenerde (Vitali), Hasko~e 
(Halk): Kas·mpa§ada (Merkez), • 0 

dada (S·hhat), pazaryolund8:. (~ı -
f•t), Usküdarda (itimat), Buy~a
dada (Şinasi Rıza), Heybelid~ ( u· 
•uf), Calatada (Kapriçi), Betıktatla 
(Nail), Eyüpt• (Hikmet), Tepeba • 
•nda (Kinyolu) Taksimde (Tarla • 
1-şı), Maçkada '<Maçka), Bostanba· 
llllcla (Osman), eczahaoeleri. 

ııı==..:: T ~ N ==~ 

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

YOLCU MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acente.i T., 
lef on 42362 

• Akay ( Kadrköy ilkelni bat 
memurluğu) Telefon 43732 

9 
Şi~keti Hayri1e, Telefon 44703 

• Vapurculuk Şirketi merlı~ 
acentesi, Tele/on 42362 

• Şmic Demiryollan müraca-
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 

• Devlet Demiryollan miina. 
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 42145 

LiMAN HAREKETLERi 
Dlin limanımızdan giden vapurlar 

ıunlardır: 
lzmite (Ayten). l 
Mudanyaya (Asya), ) 
Mersine (Dumlupınar). 

DUn limanımıza ıu vapurlar gel • 
miştir: 

hkenderiyeden (hmlr), 
Ayvalıktan (Mersin). 

Bu giln limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Bandırmaya (GülnihAJ), 
Ayvahğa (Bandırma), ı.ı 
Karabigaya (Bartın). 
Bartıı\a (Mersin). -
Bu gün limanımıza fU vapurlar re· 

leccktir: 
Karadenizclen (Vatan), 
Bandırmadan (Saadet), 
lzmittcn (Ayten), 
Mudanyadan (Asya). 
Karabiğadan (Bandırma), 
Bartinden (Bartin). 

iTFAiYE TELEFONLARI 
lstanbul itfaiyeıi 24222 

• Beyoğlu itfaiyesi 44644 
o 

Kadıköy itfaiyesi 60020 

• O sküdar itfaiyesi 80825 

• Yeşilköy, Bakni<öy, Büyijkdere, 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı· ~ 
nalı mmtak Kin a.W- ......... 
tıncJaki memura ( :r•nsm) kelimaiai 
aöylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

CeJTahpaıa hastanesi. Cer-
rahpa.. 21693 

• Zeynep Kiım1 haıtaneti. 

Üsküdar, Nuh kuyuıu. Cila 
doğumu caddesi 60179 

GRETADAN NiÇiN • Haseki kadınlar hastanesl. 
Aksaray Haseki cad. 32 24553 

• Beyoğlu Zükur hastane& 
Firuzaia 43341 

• Gülhan• hastane& Cülhane 20510 

o 
Kuduz haıtanesi. Çapa 22142 

• L' 
Emrazı alcliye ve asaoıye 

hastanesi. Bakırköy Rep· 
dive kıılası 16 .. 60 

E ~fal ha tanesi. Şitll 42426 

H!ydarpap Nümune ha .. 
tanesi 60107 

Çabuk Sıhhi Vardım 
Teşkil Atı 

Bu numaradan imdat oto-
mobili istenilir. 44998 

DAVETLER 
Mitır TUrk talebe Birliği Genci Ka-

tipliğinden: . 
27 Nisan Cumartesı sa.at 17,5 de 

İstanbul Halkcvi konfer~ns ~]onun· 
da Hukuk Fakültesi Or~_ınary.us ~ro· 
fösörleri den Röpke (Koy iktısadıya
tı) mevzuunun birlik serisinden bir 
konferans verecektir. 

Birlik Uyclcrinin ve alakadarların 
gelmeleri ... 

iş ve iŞÇi ISTIVENLER 
Mütercim - Türkçe, franaızca, 

almanca, İngilizce ve İtalyanca bilen 
tecrübeli bir mütercim it arıyor. 
(Galata Maden ban 9 n11111araya mü
racaat.) 

Matbaalarda, tirketlerde, banka• 
larda. yazıhanelerde, it takibine mü· 
b~ellik müesseselerde mubarrirf k, 
muhasiplik, ıeflik arıyorum. Her çe
§İt işi yapabilirim. (Eyüp, Zalpaşa 
cad. No. 1 lbrahm Nuırct. 

M. G. M. Stüdyolanmn par
lak yıldızı Garboyu görebilme -
nin, gördükten sonra onunla ko 
nuşabilmenin, eski devirde bi -
zim kızlar ağası ile bir mülakat 
yapmak kadar güç bir şey oldu. 
ğunu elbette duymuşsunuzdur. 

Soğuk şimal memleketleri -
nin bu çok sıcak, çok cilveli ve 
oynak artisti istemediği vakit 
ne bir kimse ile konuşur; ne de 
bir kimsenin selamını almak te
nezzülünde bulunur: Hatta kuv 
vetle söylendiğine göre onun bu 
lunduğu stüdyoya M. G. M. mü
dürü bile altı senedir ayak ata -
mamaktadır. Sokakta da bircok 
tanıdıkları Garboyu görmem~ez
likten gelirler; bir tarafa sıvışır 
lar. 

Acaba bu Garbo korkusu nere· 
den geliyor? Bu korku tesirile 
onun huzuruna ilk çıkan bazı er
keklerin bayıldıklarını bile gö -
renler var. Genç artistlerden biri 
Garbo ile ilk rol aldığı gün o 
kadar derin bir heyecana ka -
pılmış ki, durup dururken düşe
rek kendinden geçmiş! Niçin? 
lşte burası bir muamma! 

Erkeklerin kalbinde korku ya 
ratan bu çekici kadın başka bir 
bakrmtan tetkik edilirse hiç te 
kaçılacak, korkulacak bir in!!an 
değildir. Yalnız onunla konuş -
mak, ahbap olmak icin biraz faz 
la uğraşmak tazrmdır. Bu da; 
bu kadar güzel bir kadına çok 
görülmemelidir ..• 

Amerika kadın gazetecilerin
den Barbara Barondess, Garbo 
ile mülakat yapabilmek için bir 
sene uğraştıktan sonra nihayet 
A vrupada onu yalnız yaşadı
ğı bir otelde yakaladıfı vakit, 
Garbo kendisine yatak odasm • 
da kaç numara terlik giydiğini 
itiraf etmemi§ mi idi? 

Garbo korkusu daha ziyade in 
sanı ilk günlerde hırpalıyor . 
Film ilerledikçe korku yerine 
Garboya karsı derin bir hürmet 
bazen de derin bir sevda hakim 
oluyor. John Gilbert, Lcw Ay
res, Clark Gable, Herbert, Ro
bert Montgomery, Marshall hep 
si de onunla bir film çevirdikten 
sonra onun esiri oluvermişler • 
dir. Bunlann arasında Garbo -
dan bahsetmiyen yalnız bir tek 
erkek arti!'lt var: George Brent. 
Bu artist Garbodan bahsetmi -
yor değil, yalnız onun güzelli • 
ğine vurulduğunu itiraf etmi -
yor. Bununla beraber o da "Biz 
erkekleri bu kadın acaba neden 
bu kadar korkutuvor?., diye sor 
maktan kendini alamıyor .. 

Bir vakitler, ismi, bu susan 
kadının müstakbel kocası ola -
rak dillerde dolasan J ohn Gil . 
bert Kraliçe Kristini ovnarken 
kapıldığı asabiyet yüzü~den iy1 
r?l yapamadıf'mı itiraf etmiş -
tır. 

Stüdyo müdürlerinin bazen 
baş rolü alacak erkekleri Gar
boya takdim etmekten çekindik 

leri de az görülen şeylerden de· 
ğildir. 

Geçen sene Lew Ayres ile çe
virdilderi bir aşk filmınde birin 
ci sahnede erkekle öpüşmek 
mecburiyetinde kalan Garbo re 
simler çeıkildikten ıonra stüdyo 
müdürüne 

- "Artık bu gence beni tak· 
dim etmek lüzumunu hissetmi
yor musunuz?,, diye sormuş -
tur. 

Belki de Garbonun yarattığı 
korku daha ziyade kendisinin 
müptela o1du~u bir haleti ruhi
yenin mahsulüdür. Atafıdaki 
vaka insanı buna inandıracak 
kadar enteresandır. Garbo, Ri· 
chard Bolealavsky'nin idaresi al 
tında5evir?iği bir filmde çalış -
mak uz ere ılk def ı stüdyoya gir 
difi vakit, ba~alctrının tutuldu 
ğu korkuva. kendisi dfüı:müs ve 
tek bir kelime söylemeden ka
cm s:ritmiq i Tekr~r ~ 'ınl""""" ~· 
deti için bir kaç gün rica edildi
ği halde ancak on gün sonra dö 
nebilmistir. Bunu da Garbonun 
kendi kendisinden korkusu sa
yıyorlar. 

Garbo korkusunun enteresan 
bir tarafı da. bir çok artist1ere 
Garbo hakkında ne düfündükle 
rini söylemek için büyük para· 
lar vadedildiği halde, afızlannı 
bile açmadıklandır. Acaba bun 
ıar sevimli yıldızın ho una e-it· 
mivecek en ufak bir harr.kette 
bulunmaktan da mi çekiniyor -
lar ? 
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Garboyu tanıyanlar ona hem 
sevgi hem saygı beslerler. Bu -
na rağmen Garbo korkusu da. 
var olan, fakat anlatılamıyan bir 
hiıstir. Nenen kor~uluvor, nicin 
susuluyor? Belki de bunu kim· 
se anlatamaz . 

[slNEMA HABERLERi 

• Gustav Frölich Berlinde 
J ohınnisthal stüdyolarında 
"Karnaval ~eceleri., isminde bir 
film çevirmefe bııla.mıştır. 

• "Maskaralar,, filminin oka
dar bef en ilen ba~ artisti Paula 
Wesaely kat'i surette sinemayı 
terketmefe karar vennıştır. 

Bundan sonra aadece Viyanada 
şehir tiyatroaunda temsil vere
cektir. 

• İspanyada bir gazete mful
takbel bir sin.cma yıldızı için 
müsabaKa açmış, üç yüz kız it
tirak etmiştir. İntihap edilen 
J 6 ya!;mda bir kız 5000 Pezet 
mükafat kazanmıştır. Şimdi çe-

vireceği filme hazırlanıyor. 
• Bükre~te ağır resimler ve. 

ren büyük sinemalar küçük si
nemalardan şikayet ediyorlar. 
Cünkü küçük sinemalar büyük 
salonların gösterdikleri filmleri 
bittiklerinin arifesinde daha u· 
cuza göstermektedirler. Büyük 
!i!inemalann bu yüzden ziyanı 
da büyüktür. 
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• 

Dünyanın karşısında .. 

ı~t7TlHA DA \ KIRILMASIH 
- Napolyon yaşasaydı zama- - Bayan, kızınız kıznnın ba-

mmızm da meşhur bir siması o- şma elindeki bebekle fena halde 
lur muydu? vurmuş ... 

- Şüphesiz, Zaro ağa gibi dün - Zarar yok, o bebek kırıl -
yanın en yaşlı adamı olurdu. maz bir bebektir. 

o 
GA'P ARA 'IYOR 

Polis - Niçin ağlıyorsun ço
cuğum? 

Çocuk - Aff cdersiniz Bay 
polis, bana benzeyen ve bir çocuk 
arayan bir kadın görmediniz mi? 

o 
COVLESI VO'' US! 

' - Dün senin kırk senelik bir 
arkada"ma tesadüf ettim. İsmi 
Şakir ... Galata sarayda beraber 
okumu sunuz 

- Hatırlamıyorum, nasıl a
dam bu? 

- kısa boylu, top sakallı ... 
- Benim mektepte top sakal-

lı hiç bir arkadaşım yoktu. · 
o 

R O l'I F RfC 
- Ahmet sana bir bilmece so

racağım 
- Sor b., kalım 
- Kad'fe bir koltukh birdi-

ken yığını arasında ne fark var
dır? 

- Ne b'leyim ben? ... 
- Sen b 'lmezsen b"n ~öyliye-

yim: evela kad · fe koltu ~ a, son
ra da diken yı ~ mmm üst" ne otu-
rursun, o z::ıman ar .... d~!d farkı 
anlarsın. 

o 
ELO~VEr! r il, ~ ~P:' A r,:ı 

MESELE 
Hocası küçük talebesine sor

du : 
- Muhakkak bu verdiğ"im 

mes'eleyi babanla beraber hallet
tin. 

- Evet ama, Bay hoca ben 
yardım ettim. 

o 
BiLMECE 

- Masanın üstünde bulunur, 
kesilir, dağıtılır, alınır, fakat 
yenmez. Nedir bu, bil bakalım? 

- ??? 
- İskambil kağıdı. 

o 
GE~l AllNMAZ \ 

- Suzan, sınıfta uslu durdu
ğun için sana bir defter mi vere
yim, yoksa şeker mi? 
Beş yaşındaki Suzan bir da

kika düşündükten sonra cevap 
verır: 

- Şeker veriniz. 
- Nicin. 
- Yaramazlık yaparsam def-

teri geri alırsınız, şekeri alamaz- I 
smrz. 

o 
YALAN DEGIL 

:fı.faallim - Ahmet, bir laral 
ölürse oğlu ne olur? 

Ahmet - Yetim olur. 

BiR MiMARiMiZiN 
M·U VA F FA K 1 Y E T 1 
Almanyada Stutgrad beledi

yesi 931 senesinde sürekli rek -
lamlarla bir müsabaka ilan et
mişti. Stutgrad şehrindeki bir 
meydanın mühim bir kısmını yı 
kıp yeniden yapmak için ilan o-
1 unan bu müc;cıbakava bircok 
Alman ve ecnebi mimarları gir
miş ve bir buçuk sene çalış tık -
tan sonra müsabakavr bir Türk 
genci kazanmıştır. Ahmet Saki 
ismini taşıyan bu genç mimarın 
müsabakayı kazanan planr üze
rine Stutgrad belediyesi beş 
miJvnn mark sarf ederek sehrin 
bu plana göre imarına başla -
mıştır. Bir Türk genci için bü -
yük bir muvaffakiyet elan bu 
hadise. hiitün Türkler icin de 
bir şereftir. J 

t * Mi 

1 
DOK TOR 

Ru· çuktu Hakkı üze' 

1 
Galatasarayda Kanzuk eczahanes 1 
;arşxsında Sahne sokağında 3 nu-
maralı apartımanda 1 numara. 

1603 

- Göz hekimi -
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci sınıf mütehassıs 
'Babıali) Ankara caddesi No. 60 

(2380) 

1 -V Al'UKCULUK 
Türk Anoniır. Şirketi 
Istanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

KARAB GA YOLU 
BARTIN vapuru 27 Nisaı 

CU\tARTESl saat 20 de 
Ka · lıigaya kadal'. 

TENZILA TLI HALK 
BILE1L Rİ 

Memleket dahilinde eeyahati 
wlaylaştmnak maksadile bir vt 
ki aylık tenzilatlı halk biletler 
'hdas olunmuştur. Biletler 1 mayu 
J35 tarihinden itibaren bütün is 
kele acentalarmda satılacaktır 

Tafsilat almak istiyenlerin acenta 
lamruza müracaat etmeleri ilan o 
lunur. 

K.İRALıK KAHVE 
OCAKLARI 

Şirket vapurlarının çalxştığ 

Trabzon, Mersin, Bartın, Ayvalık 
:<:arabiga, Bandırma, Mudanya 
lmroz, İzmir hatlarına çalışan va 
purlarm kahve ocakları açık artır 
ma ile 8 Mayıs 935 çarşamba günf 

·steyenlere verilecektir.İsteklilerir 
teminat paralan ile o gün saat 1t' 
te, şartnameyi görmek isteyenlerir 

her gün kamara ve iaşe şubesine 

"'1Üracaat etmeleri. 

....................... 

Askeri Fabrika,ar Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Silahdarağa Fişenk fabrikası binasrnın çatı, sıva 
gibi bazı aksamı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Barut fabrikaları muhafız efradı için 81 adet bat
taniye mübayaa edilecektir. 

Keşif ve şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa 
girmek üzere 29 Nisan 935 pazartesi günü saat 14 de 
Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma komisyonuna 
müracaat edilmesi. ( 1952) 

MISIR IŞ Limited ' 
Ser n 1 

Mtrkeıi: ANKARA-Şube.5i İSKENDER1YE 
TÜRKlYE iŞ BANKASJ tarafmdan tes·ı edi 'm ştir. 

iTH~LAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET lŞLERI YAPMAKTADIR. 
ISKENDER YE de sahlmak üzere emaneten mal g6n

derenler, hesabımıza, TÜRKİYE 1Ş BANKASI 
şubelerin en avans alabil rler. 

En jyi fiyatla, en aı masraf ve k6D.'lisyoola emin bir ıurette 
iş görmek i6tiyenlerio MISIR iŞ LIMI fED'i te.rcıh etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
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ı:_:apkacı - Bu m ·tep ka.,!::e
ti ba ınıza b:r e divcn g:bi uycun 
geldi 

o 
SASILACAI( SEV oa·L YA Salon' Salamanj. ve yatak ----
' , ' odalarının e:-nvaını ucuz fıatlt" ._ 

Talebe - ! te onun için be -
ğcnrniyorum ya!.. . Ben şapl·a 
gibi uygun gelmes · ni isti yon: m. 

o 

" TAN " m tefr ı: 5 

Edcar Wallace 

cı':tı. Polis ha'iye i b h ede d 
hasır l·oltukta derin b"r du tin -
ceye dalmış vaziy he ot! ruyor
du. 

D .. rı~anı ı a~ ~ • 1 _rini tlu 
yunca b m l.a ı eh. 

Jac'~ d ha b'r ~ y s r:ııadan: 
- .Cilm'yorum, d .. dı ve ilave 

etti: 
- D.,na 1\ arl'ın ncrı~n kor1

;:

tu_::unu sormak ist yordunuz, <le
ğil mi? 

- Do-ru"'u evet .. Si~ ne ya
man a am ınız? Mnrl'ın dıınıp 
dururl en l·orku ge ırd:~lni gör· 
dünüz m'"? 

- Evet, bur~dan hep3ini gör
düm. Ben bu ad::ımı tancr.m. Fa
kat nerde gördüm, kimdir, iyi-

- Baba niçin gazeteler daima İ.;tanhulda Riza Pcışa yokuşunda 66 numaralı 
büyük adamlann ölümlerini ha- b d 
her veriyor da doğumıarıru yaz- Asri o . ya ağ az as n a 
mıyor? O ı hnlRh;tir~ini7 TPIPfnn : ?~07 AH \il F.O F'F,V7,I 

ce hatırlıyamıyorum. Buraya 
her zaman gelir mi? Babanız .li
ri sini beklediğini söylüyor•lu. 
Acaba bu olmasın? 

J ack cevap verdi: 
- Ben de ilk defa görüyo -

rum. Fakat babamın Froyaııt'm 
rllarl isminde birisi ile iş yaptık
larım simdi h3tırladım. Galiba 
bu adam arsa !ellalı .. Babam bir 
kaç zamandır arsa işler\lt! uğra
sıyor. Onu geçelim Yale mühim 
bir mesele var. Ben demin bir a
ğacm üzerinde kızıl çenber işa
retini gördüm. 

Polis hafiyesi derhal MJr;·ı u
nuttu ve dikkat kesildi. Jack an
lattı: 

- Biraz evvel oradan ge··er -
ı 

~ ~ 

ten agaçta böyle bir işaret gör-
mediğime kat'iyyen eminim H eı 
halde ben oradan geçtikten son
ra... Başka birisilc konuşurken 
cizilmis olacak. Çünkü ağaç ~it 
tarafından görülmez. Bi::-isi or.\
ya kadar gelip ağaca kızıl çea -
her işaretini pekala boya'dıktan 
sonra görünmeden gidebilir. Bu 
işe ne dersiniz Yale? 

Polis hafiyesi kısaca: 

mmm111ımı13111 .. 11mmmımmBa:ez:mllD11BllllRIZID._ .......... . 

- Doğrusu beni de merak ve 
endişe sardı, dedi. 
Ayağa kalktı. Bahçede dolaş

mağa başladı. Delikanlı bir 
müddet kendisini düşüncelerilf! 
baş başa bıraktı. 

O sırada Felix Marl konuştu
ğu Froyant ile Beardmore'a 'ge
tirdiği teklifi istediği gibi mii -
dafaa edemiyordu. Jack'm dedi
ği gibi bir arsa alış verişi mev -
zuu bahisti. Fakat Marl teklif ini 
vuzuhla anlatamıyordu: 

- Affedersiniz, diyordu, iyi 
anlatamıyorum. Böyle ara sıra 
rahatsızlığım tutar. Sabahlevin 
de büyük bir heyecan geçirmış· 
tim ... 

- Nasıl... bilmem, nası1 an -
latayım? Biz bu işin müzakere 
sini bugün bıraksak da, yarın 

görüşsek olmaz mı? 
Froyant tekrar asabileşti: 
- Ben buraya sizin iniltileri

nizi din~emeğe mi geldim ? Tek
rar ediyorum, bu işi hemen haJ -
!edelim. Beardmore da benim 
fikrimde ... 

işin ha~ledilip edilmemesin -
de o kadar alakası olmayan Be-

ardmore bir kahkaha salıverdi: 
- Canım, bu da o kadar e -

hemmiyetli bir mesele değil ya .. 
Eğer Marl rahatsızlandı ise, 
kendisini zorlamıyahm. Bu ge -
ce bende misafir kalır mısınız 
Marl? 
Adamcağız sanki yeniden 

korku geçiriyormuş gibi: 
- Oh, hayır, hayır, dedi, te

şekkür ederim ... Evime döneyim 
daha iyi ... Teşekkür ederim. 

Ev sahibi masasının üzerin -
deki dağınık kağıtlan toplaya 
rak cevap verdi : 

- N asıJ isterseniz? 
Uçü birden Jack'm beklediği 

hole çıktılar. Beardemore'un o
tomobili misafiri tekrar istas -
yona götürdü. O zamandan iti
baren bu iş adamının hali ve ha· 
reketleri de meraklı bir şekil al· 
dı. Valizi için şehir bileti alıp 
furgona biraktı, kendisi de ilk 
istasyonda trenden indi. Sonra 
beden terbiyesinden hoşlanma . 
yan. en küçük yokuşlarda yoru
lup terleyen bu adam, cesareti 
g-öze alarak, ilk istasyona Bear· 
dmore'un köşkÜ;IlÜ ayıran dokuz 

Atatürk Heykeli 
Müsabakası 

Denizli Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

Denizlide dikilecek "Atatürk,, heykeli müsabakası .. 
na aid bazı maddelerin aşağıda yazılı olduğu üzere tav
zıhına lüzum görülmüşdür. 

A - Müsabaka şartnamesinin ikinci maddesinde 
gösterilen müddet 10 Mayıs 1935 akşamına kadar uza
tılmıştır. 

B - Şartnamenin üçüncii maddesinde yazılı oldu
ğu üzere heykelin askeri kıyafette kaputlu ve son askeri 
kıyafet kararnamesine uygun olması şarttır. Esasen po
zu heykeltraşın san'at kudretine bırakılmışdır . İsteyen
ler bütün masrafı kendilerine aid olmak üzere bundan 
başka maketler gönderebilirler. Fakat Vilayetçe isteni
len şartlarda bir maket gönderilmesi mecburidir. 

C - Şartnamenin altıncı maddesinde maket için 
gösterilen 1/ 15 eb'adı tabii büyüklüğe nisbetle değil 
bir buçuk misilde yaprlacak olan heykelin cesametine 
nisbetledir. Ve maket için yazılan bu eb'ad en az bir 
had olub isteyenler daha bü~1ük yapmakda muhtardırlar 
Fakat bu takdirde dahi Vilayetten aynca bir masraf 
isteyemezler. 

D - Vilayetçe aynca yaptırılacağı zikredilen kai
de hakkmda heykel müsabakasına iştirak edenlerin mu
talaa beyan edebilecekleri şartnamenin yedinci madde
sinde zaten yazılıdır. Arzu edenler heykel maketi ile 
beraber mukabilinde bir şey istememek şartile kaide 
için de maket veya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka neticesinin şartnamenin sekizinci 
maddesi veçhile tesbiti için Güzel San'atlar Akademisi-
nin dahi mutalaası alınacakdır. (2129) 3063 

Kar:tal Malmüdiirlüğünden ı 
Sahi binin ismi Hisse mikdarı Cinsi Köyü 
Virjini · Tamamı Bina Kartal 
Ahmed Fehmi 

" Arazi 
" Hacı Besim Paşa 

" Arazi " Zaralaramiyan 
" 

Arazi 
" Mihran Un değirmeni Tamamı Pendik 

Azaryan Tamamı Bina 
" Viktorya 

" Bina ,, 
Halide ve Halil ,, Arazi Maltepe 
Derviş Paşa 

" 
Bina 

" Avram Yordan 
" Bina 

" Kahrnnan " Arazi 
" Cemal 

" Ara7iİ Malte .. 5alıh au adıe ~-7 razı 

Feyzullah vakfı. 

" " " 
12-7 hissesi Hamam ve 

ahırlar 
Yukanda cins ve hisse mikdarı yazılı emlak ve arazi 

vergi borcundan dolayı açık arttırma suretile satılığa çı
karılmı§trr. Birinci ihale 7-5-935 Salı günü, kat'i ihale de 
18-5-935 Cumartesi günleri saat 15 de Kartal Malmüdür
lüğünde yapılaçağmdan müracaatlan ilan olunur. (2068) 

2942 

BUYUK 

TAYYARE PiYANGOSU 
Ş . mdiye kadar bin'erce ki ş yi zeng n etmiştir . 

Yen· tertip planını görünüz 

1. c i te ş i ~ e s i 11 M a y ı s 19 l5 ~ e ~ i r. 
R;;v;;k k.-.-m;"P.4:. 2~.00fl L;rQ•·hr. 12844' .................................... . 

millik mesafeyi gerisin geri ya
ya yürüdü ve bunun için de hiç 
tarla içlerinden kısa yol arama
ğa lüzum görmüyordu. 
Köşkün arkasındaki ormana 

geldiği vakit ortalık epeyce ka
rarmıştı. Mar1 çimenlere oturdu. 
Karanlığın daha ziyade kesafet 
peyda etmesini bekledi. Bu es 
nada da, istasyondan ayrılırken. 
çantasından cıkardığı ağır bir 
tabanrayı dikkatle muayene e -
diyordu. 

-5-
Ormanda bir genç k •z 

] ames Beardmore cam sıkıl
mış bir halde: 

- Bu adam da neye gelmedi 
acaba? diye sordu. 

- Kim? 
- Marl. 
Yale sordu: 
- Dün gelen arsa tellalı mr' 
U çü de köşkün taraçasında ~ 

turmuşlardı. Bu yüksek yerden 
uzaklara kadar geni~ bir saha 
görülüyordu. 

Sabah treni gelmiş ve gitmis 
ti. On mil ilerideki tepelerine-

teğinde bıraktığı dumanlan ha
la görünüyordu. 

Beardmore: 
- Oyleyse Froyant'a telefon 

edeyim de, bari adamcağtz ra -
hatsız olup buraya kadar gelme
sın. 

Beardmore düşünceli bir ta -
vırla çenesini tuttu : 

- Marl benım merakımcı gi -
diyor, dedi, evvelce hapishanede 
yatmış ama, elinclen iş gelmez 
bir adam değil... Şimdi namusu 
ile çalışıyor zanneclenm. Fakat 
dün kendisine ne oldu? 01iı g Lı i 
sapsan kesilmışti, bütün vücur 
du titriyordu. 

Jack cevrp verdi: 
- Galiba bu adamda kalp 

hastalığı var. Kriz geçırdı 
Beardmore avağa kalktı ve 

hole gi rerek, bir baston aldıktan 
sonra: 

- Ben şöylf> biraz dola~aca -
~ım dedi. siz rahcıtsrı olmavm. 
Yale sana vadederim, eş ki" a 
tehdidine kulcık asmamakla he
raber. parkın nı arlarmdan dı · 
şanya çıkacak değilim 

l Arkası var] 
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Haşarat uyanmadan 

yuvalarını ve tohumlarını FAYDA iLE TAHRiB EDiNiZ 
Yaz geliyor. Tahta kurusu, Sinek, sivrisinek, güve ve blitün haşarat uyanmağa ba§ladı. Havalar ısındıkça haşarat çoğalır. Bütün haşaratı kökünden kesmek için haşaratın yuvalanna ve eşyalann ilzerine ve 

odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına boloa Fayda serpini~, ve tahta kuru. yuvalarını Fayda ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulaoak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhassa apartımanlarda, mutbaklar da yemeklerinizi, erz~kl~rımzı t~l':is eden hamam .. b?,ceklerini, abdesth.ane ~erde, hamamlarda bulunan küçük bö cekleri, tırtılları, kümes hayvanatınd a, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, 
nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılla n behemahal Fayda ile ımha edınız. Kutusu 30 buyuk 50 kuruştur. Bır k ıloluk kutu 80 kuruştur. Hasan depo su: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
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SATIŞ YERLERi
• ANKARA: Sofurade Mehmet Emt,. 
• ızıujR HA••• " Hr.•"" 

Zabıta memurlarma mahsus 
200 metroluk mesafeyi 

gösterir kuvvette 

DAIMON 
Ceb fen erleri 

gelmıttir· Her yerde 1526 
numara tahtında ar.yınız 

ve taldit.erıncon sa"'nıoız. 

MERSiN: Hakalızade Rahmi 
c;A v.c::t JN· T-.••n ~ ..... 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
~açıarı oö"ü .. en.e.ı e 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar

- >:ade Han. Tel. 22740. _ 

,dER SIN YOLU 
INEBOLU vapuru 28 N ı 

-ıan PAZAR Ş!ünü saat 10 dıı 
Mersine kadar. (2107) 

3LOO 

A'\VALIK YOLU 
BANOLR \ıfA vapuru 27 

"isan CUMARTESİ günü sa· 
ıt 19 da İzmıre kadar. (2168\ 

3101 

fRABZON YOLU 
KARAOENIZ vapuru 28 Nı · 
,an PAZAR günü saat 20 d.-
Rizeye kadar. (2l69) 

Tenzi atlı 
Hak Bi et eri 

\'temJeket dahıJinde Seyahatı 

.... olaylaştır'mak maksadıyle bu 
ve ikı aylık tenziiatıı halk bı 
etini ihdas oJunmuştur. Bı 

etler 1 Mayıs 935 tarıhindeı 
t.ibaren bütün ıskele acen 
rehanelerindt. satılacaktır. Tat 
;ıJat almak ısteyeıılerm acen
elerımıze müracaat etmeler 

ilan olunur. "2120,, 

1 '**'fi' 

Saç Eksiri Dr. Hafız Cemal 

.. 

Siz de yavrunuza iş Bankasından bir kumbara 11lınız. Gelecek sene 
bu haf ta çocuğunuzun da birikmiş bir çok parası o!acakbr. (2940) 

tr TlFOBIL~--
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastabklanna tu
tulmamak için ağızdan alman tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık ver· 
ınez. Herkes alabilir. Kutusu 

55 Kuruş. 277 5 

Üşütmek neticesi gelen 
Orperme, öksürük ve gıcıklar. 
da, bronşit başlangıclarında 

P! OliB~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Veki etinden: 

Trahom hastane ve dispanserleri için satın alınacak 68 
kalem cerrahi alat ve edevat hakkında tayin ve ilan edi
len günde talih çıkmadığı cihetle eksiltme işi daha on gün 
uzatılmıştır. İhale 1Mayıs1935 Çarşamba günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin eski ilanda verilen izahat dai· 
resinde ihale günü Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaleti binasında Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdür
lüğti Artt rma Eksiltme ve İhale Komisyonuna müraca· 
atları ilan olunur. (2109) 3967 

Istanbul Deniz Ticaret Müdür
lüğünden: 

Müdüriyet motörleri için kapalı zarf usulile eksilt
meye konan 15 • 20 ton Benzine verııen fiat haddi iti
dalde görülmediğinden tekrar eksiltnıcye konmuşdur. 
Teminatı muvakkate 490 liradır. Talihlerin şartnameyi 
görmek üzere Müdüriyet İdare Şubesine ve eksiltmeye 
iştirak etmek üzere 8 Mayıs 935 çarşamba günü saat 
ıo.30 da Komisyona müracaatları ilan olunur. (2087) 

= Umumi neşriyat ve yazı işleri Mtidürli Mümtaz FAlK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi 

Komojen Kanzuk Dahiliye mütehassısı 
Saçlann dökülmesine ve kepeklen- Cumadan başka günlerde saat 

mesine mani olur. Komojen, saçlann 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Komojen, saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir ray.has: 
vardır. Komojen, Kanzuk saç eksiri 
maruf ecznalerle ıtriyat mağazaların-
da bulunur. 2743 

, 

238.5 

Divanyolu No. 118. 
Muayenehane ve ev telefonu: 

22398. Kışlık telefonu 21044. 
(2381) 

ve 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 
Adres Galata posta kutusu 1255 

VJKıNG 
markalı 

KREMA 
MAKlrtALARI 
duvarı olan her 
köylüye zaruri oları 
makı nedir. 

:rür/(~/JNıfJQ LTD. ŞTI 
İSTANBUL , 0AL4U, PER$EM9! "AZA"I ı 

'KUÇUK ILArtLAil 

Müderris Dr. Raşit Tahsin 
Bostancı Tepe mahallesi 88 numara, 

3030 

U.P J::!;.KA 1'Ul'< 

Doktor N"met 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat 2-6 hastalarını kabul ............... , ...... 
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Şu başaklarla üzeı !erindeki küçük huğ_day taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne ~ıardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü o ur? .. · 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman· 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekçiyi çalıştır
makta, binlerce insana iş vermakte ve her şeyden ev
vel hepim.zin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir. 

• iiıi'"*-.. .-.c. ......-........_ .;.. ---

• 
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Bir beş kuruşluk için de a_Inen buğday 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kurriŞluğun 
1 .. k .. 1 ? ne ıu mu o ur ••• 

·•· 

misalini 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen birçok 
.. beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkil 

- eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fakat sayısız 
insanlara saadet getirir~ 

Beş kuruş:ar!a bir kumbara, kumh~ra ile bir kasa dolaı· 
0

z de iş Bankasından s· Cumbar >-lınız ------··· - ---

u ara is Banka ı 1 
' 


