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Metaksas'ın 
Reisicumhura 
Mektubu 

[ Atina hususT muha· 
birimiz yazıyor] 

Atina, 25 Nisan 

Yunanistandaki son isyan ha
reketinde ( elefterofrono~ ~ ser
best dü~ünce) fırkası reısı Me
taksas'm oynadığı rol malfun -
dur .. Maamafih kisaca liülasa 
edelim: hüktimetin zaif ve istifa 
edecek bir vaziyete düştüğü za -
nıanda Metaksas nezaretsiz na
zır olarak hüktimete alınmıştı. 
General Kondilis de ancak bu • 
nun üzerine Makedoayaya gide
.._~: --:-. • • hQ.rol.c.eti b~tırabil .. 

Fakat lfetalc111, t.,..a ı..tı
tıldıktan sonra çok şiddetli ted
birler alınmasını, suçlarm ek
seriyetinin kurşuna dizilmesini 
istiyordu.Bu teklifleri kabul edil 
nıediğinden, Me.takıas hükftmet 
ten istifa etmiş, taraftarlan ikin 
ci bir isyan için hazırlıklara baş
lanuılardı. HükQmet buna kar
ıılık, kısmen Metakaas'm iste -
diklerini yapmrş, ikinci bir hare 
ketin önüne geçmiıti. 

MalUm olduğu üzere Yunanis 
tanda bugün de örfi idare ve 
Bansör vardır. Halbuki intiha -
bat yaklaşmrştrr ve bu tedbir • 
ler, fırkaların serbestçe proğ -
ramtanm neşredebileceklerine 
dair hükCtmetin teminatına rağ
nıen, elin mevcuttur. 

Metaksas otorite sahibi bir 
hükfunet hatti bir nevi dik
tatörlük taraftan olmakla be· 
raber' hükUınetin bu tedbirleri 
ınuhafaza etmesini istemekte -
dir. Bunun için de reiaicümhura 
hitaben, bir mektup yazmıştır. 
Bu mektubun gönderildiği, bu -
rada bir çok kimselerle bilinme: 
sine r a ğ m e n , henüz, me!111 
neşredilememiştir. Elde ett~ğıll! 
bir metni Yunanistanın sıyası 
hadiseleri'ne, hayatına bir mi~l 
Ve Metaksas'ın düşüncelerıne 
bir vesika olmak itibarile gön -
deri yorum. 

İışte, reisicümhura hitap eden 
IDektubun metni : 

"2 nisan tarihinde size benim 
"7e benimle beraber çabşan bazı 
siyasi fa}ısiyetlerin i~alan!11 
taşıyan bir mektup gondermıf, 
bu mektupta sansör ve örfi ida
re kaldırıl~dan intihabat de~
reıinin açılmış olduğuna d~r 
"~ki olan beyanata itira~ etmıı
tıı;n. Bu ışimdiye kadar ~ö~e
IDış bir hidisedir ve ıntıhabat 
gaYri me§rudur. Mektub~muz -
da, aansör ile örfi idarenın d~r
haı kaldırılmasını ve bu tedbır
l~rin sadece divanıharpler il~ ~
likadar olanlara inhisar ettınl-
hıeaini istemiştik. . Ud ] 

[Arkut 4 Unc e 

Fikret Adil 

Bugün : 16 Sayfa 

ISTANBUL 

7 ıncl SAYFADA •• 
HEAGÜn BiRAZ 
DAHA CiErtÇLEŞlrt ! 

Telefon { 

SAYI: e - 3309 
Onbirlnci Y 1 L 

Sahib ve 
sa.muharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318. Yazı işleri: 24319. 
İdare ve matbaa : 24310. 

KAM UTA YDA DiKKATE DEGER MÜNAKAŞALAR 
Alınacak Ticaret Gemileri 
Hakkında Saylavların Sorguları
na Celal Bayar'ın Cevapları 
Milli zevk ve milli gururun yanında 
birde maliyet hesapları vardır 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kamutay bu 
gün saat üçte toplandı. Kaçak
çılık men ve takibi hakkındaki 
kanun layihasını hükumet geri 
istediğinden, geri verilmesi ka. 
bul edildi. Deniz yollan idaresi
ne on senede on milyon liralık 
yeni vapur alma tahsisatı uzun 
münakasalara yol açtı. 

tık söz alan Kitapçı Hüsnü 
(lzmir) hükumetin esbabı mu -
cibesinin çok mantıki olduğunu, 
Lozan muahedesile aldığımız 
kabotaj hakkının sahillerimiz
de eski münakalatı arttmnaya
cak mahiyette olma11 lizım ge • 
diğini, bunu Türk kabiliyeti 
nin başardığını, yalnız rekab 
ortadan kalktığı halde seferle - Kitapçı HUanü ( lzmlr ) , 
rin hali mutlak intizam ile ya- Ahmet Ihsan, Mazhar MU fit 
pılamadığuu, vapur almak için 
istenilen tahsisatın yanında bir 
de tersane yapmak meselesi dü
şünülmesinin icabettiğini söyle 
yerek, Ekonomi Bakanından tet 
kikatI olup oİmadığını sordu ve= 

- Tersane yapmak mümkün 

ise bu parayı dışarı göndermiye
lim. 

Dedi. 
Hüsnü, Bundan sonra, diğer 

bir noktaya temas ederek : 
[Arkası 5 incide] 

. 

'A.SABUNA 
~~~~m~~~~ 

TAKLiT 
Büyülı ,. rar .. uı: ycuı:ıcaaı Laroılulıo 

[I] baftan bQfG öğüt dolu bir kita
bıncla "en /ena asıl, en mükemmel 
taklitten iyidir,, der. Fakat Larof
luko bundan bilmem ne kadar •e· 
ne euvel bu lterameti yumurtlama
aaydı dahi, talılit, atalarımıza göre 
dün, bWere gör• bugün, bizden 
aonra geleceklere göre de yarzn, 
daima fena idi, daima fenadır, da
ima l.na myılacalıtır. 

ltlaltlıilud onuında :litciliğine 
• plt talwımmiil edilen hayuan, 
,,.,,.,,,,.,,,,. Papağan, budala ba-
l11tı ltlli defilmiı gibi, muttaaıl ay
ni ,.y; ~leyen bed haykırıııyla, 
bü ttirolton gün geçtikçe in
...,. .dtıntı, bezginlik, tikainti 
.,.,..,., bir taraf tan da tüylerinin 
)'efil. .,,,.., mor, kırmızı renklerden 
dolıanalmUf wüzelliii ile bir levi
)'fllifini çeltilir hale ltoymağa çulı
f«n, talaal bir laayoandır. Papafan· 
dan aonro, tolrlitçi olaralı meıhur 
ma.)lnlUJI ve maymundan sonra da. 
Adem eolidı, yani bizler geliriz. 
lnMm , taltlitçililtte, papafandan 
da, maymundan da GfGiı bir hay
uandır. Çüna papas-anla maymu
nun iddia.Wıiı taklitçiliklerini ba
aan rnarllet haline wetirdifi halde, 
iruanın "hlam ifliyorl,, diye pa
paltma, mapmana lrarıı yophiı çok 
fiiphcli lailtiyet iddian, taklitciliii· 
nin uyandırdılı çirkin, boyalı, GfCI· 
idrlr teairi bü•bütün arttınr. 

lnMnlann taklitten h0flanmama-

~~:=~~~~~~~~~---~~-~1~m~·~~lci~e~~lJb~i•:en~in yüzünü 6İyttıek · n kendilerine ı.niai. 
aatannr gıyaltftH!Ji ıatiyenlerin hi-
lelerine lrapılmamaJı, yani enayi 
yerine lronulmamak gibi gayet ta-

iiıiiili~~~~~~"'k-~ ~~~D. _. llNifiR -.ı..-, ...;inalini 

lnglltere hava kuwetlerlnl arttırıyor 

Londra, 27 (A.A.)-Alman
ya, her biri 250 tonilatolu~ 12 
denizaltı gemisini . ~erhal ınşa 
etmeğe karar vennııtır. 

Ayni muhabir, Almanyanın 
bir senelik ihtiyaçlarını karşıla· 
yacak kadar benzin depc etmiş 
olduğunu söylemektedır. . . 

Daily Herald gazetesının 
Bertin muhabiri ayni havadisi 
vermittir. 

Varsay muahedesi 
e Almanya 

Londra, 27. (A.A.)
Şu nokta şayanı d~kkat görü~
mektedir: "deniz miizakerelerı
nin arifesinde Almanyanın bu a
ni karan Berlinde lngiliz - Al
man mllzakerelerinden evvel 
almıı olduğu mecburi askerlik 
karanna benzemektedir. Al
manya, 16 martta yaptığı gibi, 
bir kere daha, Versay muaheJ~
sinin mecburiyetlerini tekbaşı
na olarak çiğnemektedir. 

Bu hareketleri ile Almanva, 
silihlanma meselesini kendi 
k~e halletmek kararında ol-

Bir bombardıman tayya
resi ve tayyareye kar•• 

kara mUdafaaaı 

duğunu göstermektedir. Fakat 
bu, arsruluaal bir ıilihlanma 
projesi ileri sürülecek olan her 
hangi bir kontrola muvafakat 
etmekten sarfınazar edeceğine 
bir delil olamaz. 
Alınan kararından sonra alrn

maaı lizmı ıelen tedbirler f ci
ıen nazan itibara alınmaktadır. 

Londra, 27 (A.A.) - Alman
yanm her biri 250 tonilatoluk 
12 denizaltı gemisi in~ etmek 

[Arkası S incide] 

ATATÜRK 
Fırka merkezinde 

Ankara, 27 (Huıusi muha
birimiz bildiriyor) - Atatürk 
bugün saat 19 da Halk Fırka· 
sı merkezine gelerek umumi 
kongre hakkında uzun müddet 
meşgul olmuşlardır. 

Ankara, 27 (Husu'i muhabi
rimiz bildiriyor) - Reisicum
hur Atatürk bugün akşam üze
ri Türk Tayyare Cemiyeti U· 
mumi merkezini ziyaret et
mişlerdir. Atatürk merkezin 
bütün şubelerini gezmiıler ve 
Türk kuşu salonunu çok be
ğenmiılerdir. 

Atatürk cemiyet merkezin -
d~ bir. saatten fazla kalmıı, ve
ni en ızahatı dinlemi lerdir. 

6crolıp talılülini almalı endipai 
- r...,a t1a,,n.1ıı.,. 1ıor1ıor ,;w • 
u.....n llaJıim •difemir. Talrlülin 
bİrillci lenalılı hradadır. ikinci 
lentılıiı da tadar iti, larlıına rHU'O• 

•n pııüne, taltlitçinin acaini ••
terİf' H 6ananla Ja ltalmıyaralt ma· 
ltallitli lıı7'ftet ililHırile mıra indi
rir. Ba ilti lenalıla hrııhlı, takli· 
din yalna bir telt, /akat yapan için 
pir büyük lavdan mukallitle hiç 
ftllrpnadan, rıirafmaclan, yorulma. 
tla, bir bcıAlffa Ntkcuının malını 
hninuetmeeindedir. Y alma tak
litçi o /ıoJar bcnaetecelı, o de
Nce b~m•lülir lıi, clôlcm fClflr· 
dıltça yaf..,n, yattalrça fC1f1raın ve 
o lıtıdar .J'llf aara, o derece fOflrarn 
w fGfG,...,. lti,Pniin birinde, hattô 
malrallit, talılit edildifi iddiaaına 
ltalltarm, buna da f'lf'IColr hiç irim
.. ltalmcuın 1. 

/ffe malıallidin aptal papa
pnla çirlrin me.J'l'ftana na.zerrem ya
manlıfı, biirilr a.ıalıiı baradoJır. 

Ali Nacı KARACAN 

[ 1) Franıızca yazılıp: La Roche
foucauld. 

Vergi 14ylhalan 
Üzerinde tetkik 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Çimento ü
zerinden ahnmakta olan ton ba 
şına 250 kuruş istihlak resmile 
elli kuruı muamele vergisinin 
kaldırılması hakkındaki kanun 
liyihası maliye, iktisat encümen 
terince kabul olunmuştur. 

Bütçe encümenine gönderil -
di, bütçe encümeni, gerek bu 
layiha üzerinde ve gerekse bazı 
eşyadan alınacak istihlak vergi
si ve serbest meslek erbabının 
kazanç vergisi layihası üzerin -
de tetkikata b&şlamı§tır. 

iktisat encümeni ham madde
lerden alın~~ak istihlak vergisi 
kanununa ılave olunmak üzere 
hazırlanan layihada değişiklik
ler yapmıştır. 

intihabat tekrar 
tehir edildi 

Atina, 27 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - intihabat tek 
rar ayın 26 ama tehir edildi. 

SOFYA MUHABiRiMiZiN TELEFONU 

G e o r g i e f' 1 e· Ç a n kof 
Serbest Bırakıldılar 

Sofya, 27 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Zlatef hüku
metinin lç işler Bakanı gen~· 
ral Kolef tarafından Sent A
mostazi adasındaki bir m;mas
tıra sürülen, eski başbakanlar
dan profesör Tsankof ile Ki· 
mon Georgieff ,yeni hükOniet ta· 
rafından serbest bırakılmışlar
ve bugün Sofyaya gelmişlerdir. 

Bu tahliye, 1 g mayıs inki
lfibı ile Bulgaristanda kurulan 
yeni rejim için bir dönüm nok
tası sayılabilir. 

MalQmdur ki Kimon Georgi
eff, gizliden gizliye etrafında 
ordunun küçük zabitten olduğu 
halde cumhuriyetçilik gayesi 
güttüğü için 22 ikinci kanunda 
general Zlatefe yerini terl 
mecbur kalmıştı • Georgleff 

Habeşistandan Elçi Geldi 
TUrklye ile Habeşistan arasında 
bir ticaret muahedesi yapılaca~ 
Habeşistanrn Ankara masla

hatgüzarlığına tayin edilen A
tu Berhant Markoı tehrimize 
gelmiştir. 

Markos Habeıistanm Türki • 
yeye gönderdiği ilk elçidir. Bu 
suretle iki hükumet arasında si-
yasi münasebat teessüs etmiş o
luyor. Sefir .. bir iki güne kadaı 
Ankaraya gidecektir. 

Dün kendiıile Perapaluta gCS 
rilştük. Bize dedi ki: 

"- Hilldlmetim çok vmmı • 
danberi Türkiye ile ısiyaai, iltti
sadi ve bilhassa dostluk müna
sebatı tesis etmek iıtiyordu. Ni 
hayet HrJ>eıiıtanı ilk defa oı.
rak Türkiyede temsil etmek ıe
refi bana verildi. Habqistan 
halkı Türkiyenin inkipfmı ve 
inkılabını alika ile takip etmek
tedir. Bilhassa Habq kralı hu
retleri Atatürk'iln hayranıdır. 

Türkiye ile bir ticaret mua -
hedesi akdetmek emellmizdir. 
Şimdiye kadar Türkiye ile Ha
beşistan arasında dofnıdan doğ 
ruya iktisadi mUnaaebat teessüs 
etmemişti. Meseli Moka kah • 
vesi Habeıistandan ihraç edil-

diği halde buraya diğer muta • 
vassrt memlek~tlerden gelmek· 
tedir. Ticaret muahedesi saye
sinde bu gayri tabii vaziyetin 
ortadan kaldırılacağını zanne • 
derim. 

Türkiycnin de Adisababada 
bir maslahatgüzarlık ihdas et • 
meai takatrür etmiş gibidir.,, 

Maalahatgtlzar bundan sonra 
İtalya ile Habeıiıtan meselesi· 
ne temas ederek dedi ki: 

" - İtalya ile Habeşistan ara 
anıda eaasb bir ihtilaf olmamak 
lbım gelirdi. Çünkü hudutları· 
mıs tahdit edilmiıtir. Yalnız a· 
rada göçebe halinde dolatan ba
zr aıiretler vardır ki bunlar bi· 
raz müıkülit çıkarmakta idi. I
talya bunu vesile ittihaz etti. 
lhtilif ta bundan çıktı. Mesele 
Milletler cemiyetine havale e
dilmiıtir. Milletler cemiyetinin 
vereceği karan bekliyomz. Bu 
kararm !diline olacağım ümit 
C1fiyoruz.,, 

Yeni maılahatgüzar bundan 
evvel Kahire konsolosluğunda 
da bulunmuttur. 

Rus· Fransız itilafı 
Sovyet sefir,, Laval'e hUkOmetinin 

noktai nazarını bildirdi 
Paris, 27 (A.A.) - Rusya bit 

yük elçisi Potemkin dün Lavalı 
ziyaret ederek, halk komiserleri 
konseyinin evvelki günkü toplan 
tısında tesbit edilen Sovyet hij
kumeti noktai nazannı izah et
miştir. 

. ~~nnedildiğine göre, Rus el
çısı~ın ser~etmiş olduğu yeni 
teklıfte, mütekabil yardım misa
kı kat'i metninin kararıa,tınl -
masından çıkan müı\Cülleri ber
taraf edecek mahiyettedir. 

Paris, 27 (A.A.) - Gazete
ler, Fransız - Sovyet görü,mele
rinin, nazırlar meclisinin önü
müzdeki sah günü misaka dair 
kat'i bir karar alabilmesine mü
saade edecek derecede ilerlemiş 
olmasını ümit etmektedirler. 

"Oeuvre., gazetesi diyor ki: 
"Acele etmek lizımdır. Zira 

Lehistan gı'bi, I tal ya tarafından 
himaye olunan diğer devletler, 
büyük mikyasta tqriki mesai 
siyasetine devam etmek arzusu 
gibi aldatıcı bahanelerle müza -
kerelere karqmayı deneyecek
lerdir. Muahedelcrhı kzymeti, 

meseli ulusal müdafaa sahasın
da teknik heyetler mübadelesi 
ve ilh... gibi ameli neticeler ile 
ölçülecektir • 

"Echo de Paris,, gazetesi, o
tQmatik olarak mevkii tatbika 
ifrit meselesinde Fransız ihti • 
yat kayıtlarını pek az ehemmi· 
yetli bulmaktadır • 

Bu hal, katiyen vaki olmrya • 
caktrr, çünkü hiç bir hükUınet 
hadiselere mutlak bir şekilde 
hükmetmek hakkından vazgeç -
miyecektir. Meselenin mühim ta 
rafı, muhtemel bir teşriki mesa
inin askeri mekanizmasını ihdas 
etmek ve tekemmül ettirmektir. 

Pirede bir divanı 
harp daha 

Atina, 27 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Cumhuriyeti 
müdafaa te,kilitı azalarını mu
hakeme için Pirede S inci bir di
vanıharp kurulacaktır. Divanı
harp s,ıı günü muhakemelere 
bqlayacaktır. 
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~~K<f 
KELiME 

Bir kelimenin manasını lugatı 
sayfasında araştrrmayalım. Bu 
mana içimizdedir ve bütiin ha
tıralarımıza kanşmıştır. Yalnız 
şuurlu hatrralanmız değil, ruhu
muzun uzak, ıssız ve izbe köşe -
!erinde sisten mantolarma hü
rünmüş adsız, belirsiz bir çok 
fikirlerimiz de o kelimeyi can
landıran bir mana haİesi gibi 
etrafını çevirirler. 

Bir kelimenin Iugat karşılrğl
nı bilmek hiç bir şey ifade et -
mez; o kelimenin içimizde bir ka 
tar halinde uzanan manalarım 
yaşamış, hatıralarımıza ve ha -
yallerimize karıştırmış olma -
nuz lazımdır. Ta ki, her kelime 
telaffuz edilir edilmez, bir elek -
trik düğmesine parmak doku -
nunca yanan ampuller gibi, şuu
rumuzun karanlıklarında hemen 
bir mana aydınlığı peyda olsun. 
Mesela "us,, kelimesinin akıl, 
"kalmık,, veya "kalık,, kelime -
sinin hava demek olduğunu ne 
kadar iyi bellersek belleyelim, 
bu sözlerin içimizde geniş bir ha 
tıra ve mana alemine ışık venne 
si imkanı yoktur. Yalnız şu ha -

Telefon şirketinde 
Karaşık görülen 
Hesaplar 

Balkan heyetleri 
An karadan 
Döndüler 

sit "hava,, kelimesi bize neler 
söyler!.. Her hangi bir JUgat ki
tabındaki izahından çok fazla, 
türlü türlü mecazlara, istiarele
re, cinaslara bürünerek feza ka
dar şümul kazanan bu kelime -
nin manalarını "kalmık,, veva 
"kalık,, sözile değil, hatta, pek 
iyi bildiğimiz "yel,, kelimesilc 
bile anlatmak mümkün müdür? 

Bir milletin hafızasında, nin
nilerinde, ata sözlerinde, edebi
yatında, ana dilinde yaşayan ke 
limelere hiç bir lfıgat sayfası me 
zar olamıyacağı gibi, içimizde 
doğmayan, nefes almayan keli -
melere de hiç bir lUgat sayfast 
beşik vazifesi göremez. Bir ke -
lime lUgat yapraklarında değil, 
hayat sayfalarında yaşar. 

Yeni öz dil sözlüğünü yapan -
lar arasında bunu çok anlamış o 
}anlar. var. 

Fakat ilk bakışta görülüyor ki 
bu değerli çalışmaya, biribirine 
zıt ikj türlü ruh ve espri hakim 
olmuştur. Bir çok sözlerde kul
lanışa ve şiveye riayet edildiği 
halde, bir çoklarında da aykırı
lığın son kertesine vanlınış. Me 

1,.. d " rt "b t 1 "h se a ne en şa ,, , a ı ,, , a 
reket,, • "mizah,, ve "haz., ı~ıbi 

kelimeler olduğu gibi kalıyorda 
bunlardan daha kullanışlı ve 
yerleşmiş "manzara,. kelimesi -
ne "görey,. , "masum,, kelimesi
ne "arı,, , "memur,, kelimesine 
" ' il" d . ' ışyar,, a... enıyor. 

P.eyami SAFA 

Atatürk köprüsü 
Atatürk köprüsünün münaka 

sa şartnamesi hazırlannıış, veka 
letçc de tasdik edilmiştir. Bu -
gün münakasa açılacaktır. Mü
nakasa müddeti 6 aydn". Yerli 
ve ecnebi isteyen şirket,cr müna 
kasaya girebileceklerdir. 
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Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

- Kaç şeker atacaksın? Bis
küvi, kek filan da yiyecek mi • 
sin? Nasıl ahşkansan, öyle yap. 

Ve benim evvelki sualime ce
vap veriyordu: 

- Geveze değildir. 
- Sizin evde mi gözü ac;d -

dı? 
Kadriye, kahkaha ile gülü -

yordu: 
- Hayır ... Menfaatini tarta

cak kadar gözü açılmıştır. Ça
yımızı iGelim. 

- Beni, şairinle tanıştıracak 
mısın? 

Çay fincanını alırken tekrar 
tepsiye bıraktı ve bana yaklaş
tı, yüzüme doğru iğildi, çenemi 
tutarak sarstı: 

- Arkadas, istediğin zaman 
unutkan değilsin 1.. 

Ve elini çekti, döndü, çay 
fincanını aldı: 

- Seni, onun ruhu ile, kalbi-

Telefon Şirketi umumi heye· 
ti, dün sabah yıllık toplantısını 
yaptı. Yıllık toplantı üç saat 
sürdü. Once idare heyeti çalış
ma raporunu ve hesap planço
sunu okudu. Raporda ve plan -
çoda gösterilen rakkamlar ve 
verilen izahat inandıucı kuvvet
te değildi. Raporun müzakeresi 
çok münaka§alı oldu. Toplantı
da hazır bulunan hükumet ko· 
miseri plançonun bu vaziyette 
tasdik edilemiyecek olduğunu 
söyledi. 

Raporla plançonun kabulü i
çin reye konması bir müddeti
çin geri bırakıldı. Münakaşalı 
bir vaziyet üzerine yeni bir ida
re heyeti de seçildi. Eski heyet 
bir müddet için vazifesinde de
vam edecektir. Şirketin vaziyeti 
hakkında tahkikat yaptık. Ko
miserlik, bu yıl hazırlanan plB.n
çoda ve raporda tetkik edilmesi 
lazım gelen bazı ooktalar bul -
muştur. Bu vaziyet hakkında 
komiserlik Bakanlığa izahat ve
recektir. Maliye Bakanlığı ınU-

lettişleri de şirkette. bir müd -
dettenberi, bazı İ§leri tetkik et
mektedirler. 

Tramvay bilAnçosu da 
yeniden yapılacak 

Dün tramvay şirketinin umu
mi qeyet toplantısı yapılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı İmti -
yazlı şirketler başmüfettişi Jb
rahim1 hükfunet komiserlerin -
den N amik ve Emin, Borsa ko
miserliğinden Hasan Tahsin 
bu toplantıda bulunmuşlardır. 

Umumi heyet geçen . senenin 
idare heyetini ve hesap müfet
tişlerini olduğu gibi yeniden seç 
miştir. 

Hükumet komiseri Namık'm 
bazı itirazau üzerine umumi 
heyet, şirket bilançosunun yeni 
bir tarzda yapılmasına karar 
vermiştir. 

\'eni bilanço yapıldıktan son
ra fevkalade bir içtima yapıla -
caktıı·. 

le tanıştıracağım. 
- Şiirlerini mi okuyacak -

sm? .• 
Çaydan bir yudum almıştı, 

genzine kaçmış gibi öksürüyor-
du 

- Of, boğulacağnn... Öyle 

Ankarada toplanan Balkan 
Ekonomi konseyine iştirak et • 
miş olan Yunan, Yugoshv ve 
Romanya murahhasları diln An 
karadan şehrimize gelm:ş 1eıdir. 
Bunlardan Yugoslav ve noman-
ya murahhasları dün akşam.ki 
trenle memleketlerine dönmüş
lerdir. 

Dün Yugoslavya murahhası 
heyeti başkam Pelivanov•ç kon-
soloshanede gazetec:Iere kon -
sey müzakeratı hakkında şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Konsey müzakeratı mu
rahaslar arasında mevcut iyi an
laşma ve bilhassa yel< liğere kar 
şı gösterilen dostluk dolayısile 
memnuniyeti mucip bir şekiJde 
neticelenmiştir. 

Konseyde başlıca tlört mese
le görüşülmüştür. Ticari mü -
nasebat, münakalat, mail me -
seleler ve bir Balkan Bankas: 
tesisi ve turizm münasebatıdır. 

Ticari münasebat .?alısinde 
Bal kah devletleri ara.,rnu:ı me~ 
cut ticari münasebatın bir kat 
daha inkişaf ettirilmesi için 
mühim kararlar ittihaz edilmis
tir. Bunların semeresi yakında 
görüşülecektir. 

Münakalat meselesini tetkik 
için mütehassıslardan mürek -
kep bir komisyon teşkiJ edile
cektir. Demir yolu, deniz ve ha
va yollan münakalatının inki
şafı için laznn gelen tetkikatta 
bulunacak olan bu komisyon 
mayısta Atinada toplanacaktır. 
Mütehassıslar konsey tarafın -
dan çizilen program dahilinde 
meselenin teferrüatını tesbit e
deceklerdir. 

Balkan bankası tesisi ve tu • 
rizm münasebatınm inkişafı i
çin bir program hazırlanmıştır. 
Bu program 10 mayısta Bük
reşte toplanacak olan Balkan 
antantı konseyinde tetkik edi· 
lecektir. 

Ankaradaki çalışmamızın hu-

mütehavvili gösteriyor. Hatıra 
defteri de hoşuna gitmedi. Öy
le ya, toy, cahil bir çocuğun, 
hatıra defterinde, ne yazıh ola
bilir?. Bir sürü soğukluk değil 

. ' mı .. 
Elile omuzuna vurdu: 

yüzünü buruşturarak bir soru -
şun var ki bittim, alimallah ... 1 

Bittim... Bana, edeceğin bu 
muydu? der gibi bir baktın ki... 

Çay fincanını tepsiye bırak -

- Arkadaş, hatxra defterin • 
de, ben yazılı ... 

Geriledi, gözlerini kısarak 
baktı: 

- Beni, enteresan bulmuyor 
tı: • 

- Gülter, iyi demlendirme
miş ... Çayda pek titizimdir. 

Bir tabure üstünde duran gü
müş kutudan bir cıgara aldı, 
yaktı: 

- Hayır, arkadaş ... Sana, şa
irimin, hatıra def terini okuya -
cağım. Bunu enteresan bulmaz 
mısın? 

Bir fotoğrafa bakar gibi yil-
züıne bakıyordu: 

- Arakadaş, ben, yavaş ya -
. vaş, senin yüzünü okumağa 
başhyonım. Yüzünün baromet
re1!1i, kaşların... Evet, kaşları -
mn kalkrp inmesi, açık havayx, 
fırtınayı, rüzgarı, yağmuru, 

musun? 
Tekrar koltuğa oturmuştu: 
- Şimdi sana, beni tarif et. 

Beni, nasıl güzel buluyorsun? 
Benim hakkımda neler duyu -
yorsun? Bunları yaz, desem ... 
Kalemi eline alır, cayır cayır 

yazarsın... Orada, hakikaten 
ben, ben miyim, bunu seçip bul
mak, keramet işidir. Fakat öy
le yakıştırarak yazarsın ki, ben 
de, o, ben olmıyan bene, ina
mrmı .. Fakat benim şairim öy
le değil... O, duyduğu gibi, duy
duğu kadar yazıyor. Ona, ha
yatnnı, bütün sırlarına varınca
ya kadar açtrm. O da yazdı. Bu
nu, sana söyleseydim, ona ol -

tasası bundan ibarettir. Bu içti
mada Balkan antantının müsbet 
bir eser olduğu bir defa daha 
meydana çıkmış, ve dört devle
tin menfaatlerinin tamamen 
müşterek olduğu yeniden teyit 
edilmiştir.,, 

Yerli kantar 
Yapbnlacak 

Ekonomi Bakanlığı ölçüler ve 
ayarlar müdürü Bay Bekir Sıt-
kı Oransay, Tuna memJektle
rine yaptığı etüt seyahatinden 
dönmüş ve dün Ankaraya git
miştir . 

Bekir Sıtkı Oransay Roman
ya, Macaristan, Avusturya, Yu
goslavya ve Bulgaristanı geze
rek oralarda arsıulusal ölçülerin 
nasıl tatbik edildiğini tetkik et
miştir . 

Bay Bekir Sıtkı Oransay se-
yahati neticesini şöyle anlatı-
yor: 

- Balkan devletlerinin hep
sinin ölçüler ve ayarlar hakkın
daki kanun ve nizamlarını, ida-
re kurumlarım yerinde gözden 
~,__:.-ru..... G;i .. r!Hm ki h;.,.,..ı.,._ 

ki tatbik şekli iyi ve kusursuz-
dur. Bunun sebeplerini kanun ve 
nizamlarımızm daha genel ve 
konulan prensiplerin daha özlü, 
yapılan ayar dairelerinin daha 
modem olmasında arayabili
riz . 

Ankaraya döner dönmez ra
porumu vereceğim. Alınacak 
tedbirler ile bugünkü tatbikat
ta görülen bazı güçlüklerin kal-
dırılacağını da sanırım. 

Gezdiğim yerlerde kantar işi
ni de araştırdım. Bizde pek çok 
kantar kullanıldığını ve bunların 
teknik bakımdan iyi bir tarta~ 
olmadığını biliyoruz. 

Memleketimizdeki eski sistem 
kantarları modernize etmek i
çin de tedbirler almak gerektir. 
Bunun için kantarlanmızı ülke
mizde yaptıracağız. Böylelikle 
yerli el ve makine sanayiini iler
letmiş olacağız.,, 

duğu kadar serbest söyliyemez
dim. Bazı kelimeleri yanlış söy
liyeceğim diye çekinirdim, tarif 
ederken pot kırmıyayım diye 
korkardım. Halbuki şairime, is· 
tediğim gibi, bir fikri, bir hissi 
söylerken başka bir şey düşün
meden söyledim. 
Ayağa kalktı: 
- Hava sıcak ... Kapıyı aça-

yım mı? 
- Sen, bilirsin. 
Gitti, bahçe tarafındaki ka -

pıyı açtı 

-Biraz bahar kokusu duya -
hm. 

Kenarları simşir fidanlarile 
çevrili tarhlardaki ~içekler, 
zevkle, sanatle dokunmuş bir 
hah gibi uzanıyordu. 

Kadriye, kapının, önünde a
yakta duruyordu. Al kimonosu 
ile bu bahar dekoru içinde bir 
yangındı sanki.. 

Bu kadın kimdi? 
Onun hakkında verebildiğim 

hüküm, o kadar manasız, o ka
dar çürük ve temelsizdi ki onu 
tanıdığımı de~il. tanımağa baş
ladığmıı bile iddia edemezdim. 

HAZNE DAiRESiNDE 
Geçenlerde Topkapı sarayın

daki "Hazne dairesini,, gezdim. 
Çocukluğumdanberi duyarım ki 
Osmanlı sarayının en büyük, en 
göz alıcı ve en inanılmaz zen-

nliklerinden biri de "Hazne 
_.d.iresinde., topladığı kıratı ~1-
çüye gelmez elmasları, yumur -
ta büyüklüğünde incileri, yeşil 
boyanın en ışıklısını veren zünı· 
rütleri, küçük güneş yavruları 
gibi prrıldıyan yakutlarıdır. 

Hazne dairesinin ·~ ğini aş-
madan önce; kendim de seırne
den; gözlerimi kapamışım, şan
ki bir dakika sonra masal dün -
yalarınm ışıltılarile birdenbire 
gözlerimin kamaşmasını ister
mişim gibi. 

Gözlerimi açtığnn vakit kar-

i 
şunda ilk rastladığım Şah Is -

KUÇU. · HABERLER 1 mailin tahtı oldu. Fotoğrafhrı
:(. Çimentoların toptıan satışı için nı görmüştüm. Fotoğraflarında 

~~rilen fiyattan sonra perakendeciler ışıldamayan altın ve incileri
ıçın ayrıca bir tarife yapdması karar· nin sahicisinde inanılmaz bir 
laşmıştı. Tarife yarın ilan edilecek- aydınlığı olacağını sanırdım. Al 
tir. danmışım meğer. ô kadar çok, 

:f. 23 mayısta fen fakültesinde, 22 
mayısta edebiyat fakültesinde imti- o kadar bol inci kakılmıştı ki 
hanlara başlanacaktır. tahtın üstüne, bunları insan bi-

:f. Bu sene inkılap dersinden bütün rer sedef düğme sanıyordu. 
yüksek mektep ve Üniversite son sı· Sorguçlardaki yumruk kadar 
nıf talebesi imtihan edileceklerdir. elmasların pençe pençe zümrüt· 

~ Ankarada bulunan belediye me- 1 · k 1 
murin müdürü Samih dün şehrimize erın ve ya ut arın büyüklüğü, 
dönmüştür. çokluğu ve bolluğu çocukJuk 

:f. Türkofis !stanbul ~ubesinin dör- masallarıma ışıl ışıl giren bu 
düncü vıakıf hanındaki eski Ziraat taşların bütün değerini, bütün 
Bankasının bulunduğu yere taşınma· inanılmazlığını birdenbire kü • 
sı kararlaştırılmıştır. çültüverdi. 

~ 21 mayısta Ankarada toplanacak 
ticaret odaları kongresinde müzakere Gümüş bir tepsi, daha doğru· 
edilecek maddeler hakkında Istıa.nbul su gümüş bir lenger ağız ağıza, 
ticaret odası bir rapor hazırlatmak· sanırsam zebertcetle doluydu, 
tadır. Bana öyle geldi ki elimi bu :en-

• :f. M~yıs aylığı çar~mba günü ve- gerin içine daldırsam parmak • 
rilecektır. 1 d b" - k 1 :t- A- ı kiml ı h arım a ır yıgın ça ı taşının 

gaç ara, e ere ge en aata-"' ._d k d -
hklara karşı Ziraat Müdürltiğü ted- ·- o wıuşunu . uy!lcagım.. _ . 
birler -alm~ğa başlamıştır. Bir ilaç lis- Hazne daıresınden, degerlı 
tesi de hazırlanmıştır. Köylere gön • taşların çocukluk rüyalarıma gi. 
derilecektir. ren ışıltılarını kaybederek çık-

:,. Ankarada toplanan Balkan Eko· tnn .. 
nomi konseyine iştirak eden delege- Orhan SELiM ler ıııehrimize dönmeğe baslamıslar • 
dır. Dün Vali muavini Rük~eddin Sö-
-•- V. ... _ ... _ '!~l•tr.•1.ar;..,; '7fv:tT"~• flı+-f'W'lı(~ , ~~..!dc&,.r; h~'.t.~---,._aa-~· .a•------s· ..... -,.---· 
d~Jcı:-elcr vılr v:<:~-c-:- f>..ı,..,.ı; .. :.1 ... ... ,_ nu:·;c.'0.1hh ı.u..ıuua ıçınae auxttanı ve 
buhınmuslardrr. kulübeleri bulunanlara tebligat ya • 

:t- Akay idaresi tarafmdan Yalova- pılmrştır. Mühlet bitince burada bir 
da yapılacak olan biiyük otelin mil· park yapılacaktır. 
nakaıuna vann baıılanacaktrr. :t- Hukuk fakültesi ordinaryüsü 

:t- Vali ve Belediye reisi Muhiddin Röpke dün akşam halkevinde köy ik· 
Ustündağ, bugün Ankaradan §Cbrimi- tisadiyatı mevzulu bir konferans ver
ze gelecektir. Muhiddin Ustündağ, miştir. 
ilk iş olarak Atatürk köprüsünün ha- :f. Dün Bulgaristan ve Yugoslavya
zırlanm19 olan münakasa '6rtnamesi- dan şehrimize bir seyyah kafilesi gel· 
ni gözden geçirecektir. Bundan eonra miştir. Yüz kişi kadar olan bu sey
şartname ilan edilecektir. yalılar paskalya yortulanm lstanbul-

:Jf< Deniz yollan idaresine alınacak da geçireceklerdir. 
yeni vapurlar için Ekonomi Bakanlı· * Edebiyat ~akültesi ~r~fesö~l~rin
ğile temasta bulunan müdür Sadettin den Bossert dun talebesı ıle bırlıkte 
varın Ankaradan dönecek.mayıs için- surlar üze.~nd~ tetkikat yapmıştır . .. 
de de vapur müesseselerile temas et· .. su:~ar u~erı?e. çı~.ıı~.ken pro!esor 
mek üzere Avrupaya gidecektir. duşmuş, sag elımn kuçuk parmagı kt· 

3f. G 
1 

S b .1 rılmıştır. 
e~er~ von tan en vapurı e ! 8 :t- Fen fakültesi arkeoloji şubesi t1-

rın şehrım~ze 350 seyyah J?:Clecektir. ]ebesi yarın AnadQluya tetkik seya• 
:t- Beledıye tarafından Çubukluda hatine çıkacaklardır. Seyahat garbi 

yapılacak gaz tankı için 1 S bin lira Anadoluda olacaktır. 
avrrlmrş, tankın yapılması için müna· :f. Hilaliahmer kongresi bugün An-
kasa açtlmıstır. karada toplanacaktır. Hi1aliahmer ce-

:f. İstanbul belediyesi 3 üncü ista• miyeti İstanbul şubesi başkanı genc
tistik yıll,ğınr hazırlamaktadır. B\1 ral Ali Çalımlı diğer üyelerle beraber 
yr11rktoa bel .. diveye ait biltün maH\mat Ankaraya gitmiştir. 
göo:ı.tf'rilecektir. :r. Romanyanın yeni Ankara orta 
~ Hahc•rığlunda Abdiis!,.lam ma· elçisi Filoti bugün Köstenceden şeh· 

hallesindeki mezarhftn belediye tara- rimize gelecektir. 

Onu tanımak için attığım her a 
dım, beni ışıktan karanlığa atı
yordu. 

Ona sormak faydasızdı. Söy
lediği isim, uydurma idi. Köşk
te hizmet eden Gülter, onun 
Şişlideki apartmanını, onun 
hayatını bilen bir hizmetçi de
ğildi. 

Katiyetle verebildiğim hü . 
kümler, ancak bu kadardı ve 
bunlar da bü vük bir mana ifa -
de etmiyorlardı. Onun hayatı
nın asıl benim merak ettiğim 
tarafları gizli ve karanlık kalı
yordu. 
Şairim dediği genG asrkm 

yazdığı hatrra defteri de acaba 
doi?;ru muydu? 

O, bahara karsı. al kimonosi
te bir alev gibi dururken, ic;im· 
de garip bir vanma duyuyor · 
dum. Tov gene şaire imrenmi
yor değildim. Fakat bunun c;ok 
korkulu bir şey olduğunu anlı
yordum. Bu kadını sevmek, bu 
kadın tarafından sevilmek, o
nun elinde bir kukla, bir oyun· 
cak olmak demekti. 
Kulağımın dibinde fısıldadı-: 

ğmı duydum: 
- Arkadaş, ne düşünüyor .. 

sun? 
Başını eğmiş, bana bakıyor

du: 
- Neye daldm, bu kadar? 
Ben, onu, hata kapının önün

de duruyor, sanıyordum. Aca -
ba, yavaş yavaş, onun havası -
na kendimi kaptırıyor muy
dum? Birden silkinerek doğrul
dum. 

İçimden gülüyordum: 
- Evladım, ayağını denk al.. 

Hala yanacak halin mi var sa
nıyorsun? 

O, aklrmdan geçenleri keşfe 
u~rasır ~ibi bakrvordu. 
Doğruldu, kaşlarmı oynattı: 

- Beni tanımak istiyorsun ... 
Bana sormayışından anlıyorum 
ki huyumu az çok kavrayahil -
din ... Senin sükOtun, korkulu, 
arkadaş. Hem çok korkulu ... Be· 
nim, dalgın bir zamanımı bek -
liyorsun. Pusudasın ve pundu -
na getirdin mi> beni, yere vura
caksın. 

[Arkası var] 
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z ve K3ğıd Fabrikaları 
Kayseri bez fabrikası 1 temmuzda 
kağıd fabrikası 1 ey_ı~ı~e işfeye<?ek 

A . H • h birimiz bıldırıyor) - Beş senelık sa
n.cara, 27 ( ususı mu. a K · bez fabrikası ı tem-

na u • ticesı olarak ayserı 
'J ı programının ne . r·1d faaliyete geçecektir. 

muzda lzmit kağıt fabrıkası da 1 ey u e · 
ı' ·ıı-' f b ·k inşaatına mayısta başlanacaktır. Bu 
'liazı ı mensucat a rı ası 1 k s B k 

fabrika 937 senesi başında işe başlamış o aca u:. umer. an ' 
kP- d • •· • · Rus yadan bir mütehassıs getırmektedır. Bu 
ı11·u.?t ıhr sanayııkıçmd memleketimize gelerek tetkikatma başlıya. 

e assıs ya ın a f brik · · · 
taktır. Sumer Bank, iç Anadoluda da çimento a ası ınşası ıçın 
tc.tkikat yaptırmaktadır. O . " . 
B ~·tçe müzaker~l~rı b~.şlıy~r 

' Ankara, 27 (Hususi muhabir.~iz btldırıyor~. - ~u:çe enc?~e-
nl. ·· ·· ·· d k. artesinden ıtıbaren 935 butçesının tetkıkıne onumuz e ı paz · · h 
başlayacaktır. tık celsede Maliye Bakanı enc~~~ne ~z~ at ;.e~C: 
cektir. Bütçe üzerindeki tet_k~kat mayısın. se ını:e C: ~~- ıtı:ı
lecek. mayısın on beşinden ıtıbaren heyetı umumıy e utçenın 
müzakeresine başlanacaktır. o•• 
Dış işler Ba~~".'' . i~~hat verdi 

1 Ankara, 27 (Hususi muhabırımız .?ı.~~:lı~ıyor) - Ba~anlar He· 
yeti bugün öğleden sonra İsmet 1nonunun ~aşk.~nl.~gmda top -
b.ndı. Toplantıda Dış lşl~r Bakanı B.a!. Tevfık Ruştu Arasın Ce
nevre seyahati etrafında ehat.erdılt anlaşılıyor. 

manya ve Vunarlistanla 
Ticaret Anlaşmaları 
R 0 m an ya mallan bedellerinin 
blokla tutulmasına karar verildi 

r Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Balkan kon
seyi münasebetile Ankaraya ge
len Romen heyeti Türkiye- Ro
manya arasında mevcut ticari 
anlaşmanın Türkiyece tadile 
muhtaç görülen kısnnlanru mü
zakere etmek üzere Ankarada 
' , -=-&.-
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da mevcut anlaşmanın 6 ayda 
bir hesaplaşma esasına bağlı 
olduğu maltımdur. Bu kayde ve 
hesaplaşma neticelerinin Ro -
ınıanya lehine bir milyon 200 
bin lira kadar fark göstermiş 
olmasına rağmen, Romanya hü 
kumeti Türk ihracatı için :m -
laşma mucibince ipkasına ıneı.:
bur olduğu serbest döviz terli
Yatmı kesmiş ve buna karşılık 
tarafnnızdan da Romanyad~.n 
gelen mallar bedelleri öden•l • 
miyerek bloke edilmeğe başlan
mış idi. 

Romanyada son yılbaşından· 
beri tatbik edilen kanuna göre 
Romanya kendisinden 100 lira
lık ihracat yapan memlekete 60 

KU:tur Bakanh§rnda 
Yen 1 mUdUrlUkler 

,.. ~nkara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Maarif Ba • 
kanlığınca evvelce hazırlanan 
teşkilat layihası bütçe encü_me. -
ninde müzakere ve kabul edilmış 
tir. Yakında bu layiha heyeti u
tnumiyede müzakere olunacak • 
tır. 

Projeye göre, Maarif Bakan
lığında güzel sanat işlerile meş 
gul olmak üzere bir güzel sa -
natıar umum müdürlüğü teşkil 
edilecektir. Bakanlık neşriyat iş 
lerine de rok ehemmiyet verdi -
ğinden ka-dro genişletilecek . ve 
tnüstakil bir müdürlük halıne 
konacaktır. 

Bundan başka hususi ve akal 
liyet mekteplerile daha yakın -
dan alakadar olmak üzere husu -
si ve akalliyet mektepleri müdür 
lüğü bir de beden terbiyesi ve 
izcilik işleri müdürlüğü ihdas o-
lunmaktadır. . ' 

Ankarada MUlkıye 
mektebi 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
nıiz bildiriyor) - Ankarad~ C:C· 
hecide bir mülkiye mektcbı bı • 
nası yapılması kararlaşmıştır. 
l\ıektep 400 bin liraya mal o~a
toak, ve bedeli iki senede tedıye 
edilecektir. Bu husustaki kanun 
layihası kamutaya gelmiştir. 

liralık ithalat imkanı vermekte, 
bu yüzde altmış lira için iktiza 
eden serbest dövizi de, serbest 
piyasadan almak, yani yüksek 
kurlar ödemek mecburiyeti kar
ş11ında kalmaktadır. 

Romanya ile çalışan TUrk ge
micilerin ve ticaret yapan Turk 
tüccarın hükfunet merkeziıni-

~·---...___..... ·- .,,ıKayct"lcrı 

kesilmemi~tir. Hala da bu grup 
bu şik!yetleri teyit için Anka -
rada bulunuyor. 

Romanya ile de, diğer mem
leketlerle olduğu gibi, bir kle
ring anlaşması şekli mevzuu 
bahistir. Bu şekil tahakkuk e • 
dinceye kadar Romanyadan ge
len mallar bedellerinin bloke 
tutulacağını Maliye Bakanlığı 
bugün alikadarlara tekrar bil
dirmiştir. 

Balkan konseyi içtimalan sı
rasında Yunanlılarla da mevcut 
anlaşmanın daha iyi işlemesini 
temin mevzuu etrafında müza· 
kerelerin mlisbct ve iki tarafı da 
tatmin eden safhalara geçirile· 
ceği temin edildiği söyleniyor. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Ankara, 27 (Tan) 
Maliye Bakanlığı iskan kanuni
le mühacir ve mültecilere bahşe 
dilen vergi muafiyetlerinin ne 
suretle tatbik edileceğine dair 
valiliklere bir tamim göndermiş
tir. Bu tamime göre, mezkQr ka 
nundaki muafiyetler, ancak 21 
haziran 1934 tarihinden sonra 
getirilen mühacirlere tatbik edi
lebilecektir. . 

• Ankara, 27 ( Tan ) -
Münhal bulunan Maliye Bakan 
lığı umumi muhasebe _mü~ür1ü
ğune maliye mUfettışlerınden 
Cemalin tayin olunacağı söyle • 
niyor. 

• Ankara, 27 ( Tan ) -
Borsalar ve ticaret odaları hak
kında Ekonomi Bakanlığınca 

hazırlanan layiha yakında ve -
killer heyetine sevkedilecektir. 

• Ankara, 27 ( Tan ) -
Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
bugünkü trenle şehrimize geldı. 

* Ankara, 27 ( Tan ) -
Şehrimizde bulunan Trakya u
murni müfettişi İbrahim Tali bu 
gün de iç Bakanlığında alaka -
dar dairelerle temas etmiştir. 
Bilhasa iskan işlerile meşgul ol
maktadır. Yarın lstanbula ha~ 
reketi muhtemeldir. 

Büyük havadis 
KRONiK '~ 

e cileri 

P ;ıulusal kadınlarkongr 
si üyeleri Ankarada ismet 
lnönü Kız Enstitüsünde 

tetkikler yapıyorlar 

Merkez bankası 
Umumi heyeti 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 
fevkal~de umumi heyeti yann 
toplanacaktır. Bankanın idare 
meclisi raporunda umumi heye -
te e!as nizamnamesinin 32 inci 
maddesinin muaddel E fıkrası
na bir fıkranın ilavesi teklif edi
liyor. 

Bundan başka banlfa hisse se
netlerinin fer ağ muamelesinin 
basitleştirilmesi maksadile esas 
.ni7.:ımn~m rl ı\ ~· "klik yapıl
ması da umumi heyete tebliğ o
lunacaktır. 

Bu değişikliğe göre, devir ve 
ferağ olunan ve yahut intikal e
den hisse senetlerinin arkaları
na, keyfiyeti ferağ veya intikal 
ile yeni sahibinin ismi yazıla -
rak sal~hiyett::ır imzalar atıl -
rnak suretile, muamele ikmal e
dilecektir. Bundan sonra senet
lerin tetkikine lüzum kalmıya -
caktrr. 

--------------------------1 Ataturk'Un söylevi 
9 mayısta Ankarada toplana

cak Cümhuriyet Halk partisi ge
nel kongresine hazırlık olmak 
üzere htanbul merkezinde de 
diln bir toplantı yapılmıştır.Kon 
grede Atatürk tarafından söyle 
necek tarihi söylevin şehrimiz -
de de radyo ile dinlenilmesi için 
tertibat alınacaktır. 

Lise hocaları da 
ÇaOırllıyor 

1936 da Berlinde toplanacak 
l ı inci Olimpiyat oyunlarına. O 
limpiyat komitesi, beden terbi • 
yesi hocalarım da çağırmıştır. 
Olimpiyada iştirak edecek Türk 
sporcularından başka, lise be • 
den terbiyesi muallimlerinin de 
iştirak edip etmiyeceği henüz 
belli değildir. Davette, 30 mual
lim için yer temin edildiği bil
diriliyor. Kültür Bakanlığı, he
nüz bu hususta bir karar verme 
miştir. Tetkik edilmekte olan ba 
zı noktalar vardır. 

C. H. Partisinin 
verdit)i çelenkler 

Evvelki gün, Fener stadında 
yapılan jimnastik §enliklerinde, 
idman yapan genç kız ve erkek 
talebe için, Kadıköy, C. H. par
tisi kaza merkezi tarafından bi
rer çelenk verildiğini yazmıştık. 
Bazı gazeteler bu çelenklerin bü 
tün kız ve erkek talebeler için de 
ği.J, münhasıran, isimlerini yaz
dıkları bir kız ve bir erkek lise -
si için verildiğini kaydediyorlar 
Bu yanlış haber, talebe arasın -
da teessür uyandırmıştır. Dün 
bizim yazdığımız gibi, çelenkler 
bütün kız ve erkek ~beler için 
dir. · · 

Türk yazısının değişmesin -
denberi, gazetelerimizin gös -
terdikleri gayret ve yenilik, 
doğrusu, herkesi hayran ede -
cek derecededir. Vakıa, Türk 
gazeteleri bir kas yıldanberi 
yapraklarını çoğaltmakla, re 
simlerini arttırmakla Avrupa 
ve Amerika gazetelerinin git -
tikleri yola gitmekten başka b•r 
şey yapmamışlardır. Fakat o 
yol, çok masraflı ve çok pahalı 
bir yoldur. 

Avrupa ve Amerika gazete -
leri o yolu açtıktan zaman kar
şılarında okumayı seven mil -
yonlarca halk ve gazete ilanla
nmn faydasını bildikleri için 
gazetenin masraf ma yardım e
decek binlerce tüccar vadt. 
Onlar her savıdan yüz binlerce, 
milvonlarca satmağı hesap e -
de bilirlerdi. 

Halbuki Türk gazeteleri ye
ni yazının yapılmasına yardım 
etmek icin, o kadar ma'3raf et -
me~i gözlerine aldırdıkları va. 
kit karşılarında, eski yazmm 
ve eski dilimizin güçlüğündr.n 
dolayı okumağa ahşarnaımş, 
hatt! okumaktan çekinen bir 
halk arasında sayılan pek <.ı.z ·:>· 
1-tuyuculardan baska bir şey yok 
~u. Masrafa vardım edecek i
lanlara gelince, tticcarlarımızm 
bir çoğu hala, gazeteye ilan 
vermesi tavsiye edildiği vakit: 

- Gazetelerin yazdığına kim 
se inanmaz. Sizin yapraklarını
zı doldurmağa ihtiyacınız var -
sa yalan havadis arayınız! 

Diye cevap veren me:'hur 
tüccarın kafasında idi. 

Tan gaz:ctesinin, önceki aclı
le göstermiş olduğu o kadar 
gayretlerden sonra, Avrupa ve 
Amerika gazetelerile omuz ö • 
püşecek dereceye varmak için 
katlandı.iı fedakarlığı Türk o
kuyucuları elbette takdir ede • 
cekler ve bu gazeteyi okuma · 
nm kendi faydalarına uygun 
olacağmı şüphesiz anlayacak
lardır. 

Gazete ilk icat edildiği za • 
m n küc;ük boyda havadis vap-; 
rağı olarak meydana çıkmıştl. 
Fakat sonradan her ülkenin po
litikacıları gazetelerin kendi iş
lerine yaradığım anladıklarır. -
dan her yerde gazetelerin he
men hepsi onların ellerine düs
müş ve bir politika vasıtası oİ
muştu. Gazeteler sıyasal yazı -
tarla dolarlardı. Havadis kıs
mına az yer bırakılırdı. Onun 
için gazetelerin yenileşmek i -
c;in e;österdikleri e;ayrete rağ -

Hukuk fakuıtesinde 
imtihanlar ne gdnu? 

Hukuk fakültesi imtihanları i
çin proğram hazrrlanmıştrr. 9 
mayısta ikinci sınıf Roma hu -
kukundan; üçüncü sınıf 11 ma . 
yısta istatistikten imtihan ola -
caklardır. 

imtihanlarda muvaffak olama 
yanlar haziranda tekrar şifahi 
imtihana tabi olacaklardır. Mu
vaffak olamayanlar eylülde tt:t--
rar girebileceklerdir. 

Romanyadan ge!enler 

Bükreşte çıkan Realitata ga -
zetesi müdtirü Kostantenis'in 
başkanlığında bugün Romanva
dan şehrimize yüzelli Romen ge 
lecektir.Bundan başka üç yüz ki 
şilik ikinci bir kafile ile Türk
Romen dostluk cemiyeti Uyele-
rinden bir kaçı da bugün gele -
ceklerdir. Misafir Romenler pas 
kalya yortusunu şehrimizde ge
çirdikten sonra memleketlerine 
döneceklerdir. 

Kadın murahhaslar 
Ankaradan döndü.er 

Ankarada Atatürk tarafın
dan kabul edilmiş olan arsıulu
sal kadınlar konseyine iştirak 
etmiş olan murahhaslar dün An
karaÇan Istanbula dönmüşler
dir. 

Kongre başkam Corbett Ash
by ve İngiliz mebuslarından As
tor, dün akşamki ekspresle Lon 
draya dönmüşlerdir. Murahhas· 
lardan bir kımu da bugün dö
neceklerdir • 

men satış savılan binler sırası-
nı asamazdı. 

lngilterede Manchester şeh· 
rinde Newnes adında bir lokan
tacı. dükkanında vemek yeme· 
ğe gelenlerin gazete okuduk· 
Iarrrı;:ı dikkat etmişti. Kahve 
han •- ·e giderek oralardaki ga· 
zete okuvucularma dikkat etti
ği vakit onların da yine her 
şeyden önce havadis ok~dukla· 
rmı görmüştü. Demek kı e:~z.e
telere rağbeti arttırmak ıçın 
havadis kısmını büvütmek. cid
di sayılan fakat can sıkıcı olan 
politika vazılarını azaltmak la· 
zımdı. Lokantacı bu fikre uya
rak. politika gazetelerinde gör 
düğü havadisleri. hikayeleri. 
halkın hosuna gidecek istatis 
tikleri kesin topladı, bunlarla 
Manchester'de 1881 yılında, a
rada sırada ~ıkar bir gazete kur 
du. Tit Bits adında olan bu ga· 
zete. lokantacının umduğu gibi, 
halktan büyük bir rağbet gör -
dü. Lokantacı gazetesinden ka
zandığı paradan okuyucularm;.ı 
kur'a ile hayat si~ortası yap · 
mak ve müsabakalar tertip ede· 
rek mükafat vermek usulünü 
de icat ederek daha ziyade ı~a
zandı. 

Manchester'deki lokantacı -
nın muvaffakiyeti Londra' la 
calıskan bir iş odamı olan 
Harmsworth 'un gözüne çarptı. 
Sonradan aldığı Lord North
cliffe adile herkesin tanıdığı bu 
ünlü gazeteci, Londra'da çıkan 
bütün gazetelerin en ivi yazıcı
larını toplayarak l888de bir ha
vadis gazetesi çıkardı. İlk za -
manlarda gazetenin satışı um • 
duğu kadar olmadığından bir 
gün bir müsabaka açtı. Filan 
tarihte İngiliz bankasının ka -
•alarmda ne kadar para bulun
duğunu tahmin edecek olanlar 
arasında doğru sayıya en zıva
de yakla!;an kimseye haf ta.da 
bir İngiliz lirası getirecek bir 
hayat sigortası verilecekti. Bu 
tuhaf müsabakaya girişen yeuı 
yüz bin İngiliz çıktı. 

Northcliff e o müsabakadan 
sonra kendisine sadık kalan 
binlerce okuyucuya güvenerek 
Daily Mail gazetesini çıkardı. 
Bu gazete politika yazılarına 
biraz ·yer ayırmakla beraber. en 
büyük kısmını havadisle dol -
durdu. Her g-ün en mühim ha
vadis gazetenin ilk yüzü · ıde 
baş sıraya girdi. 

Halkın daha zivade rağbeti
ni kazanmak için gazetede, şim 
di de magazin denilen eğlence
li kısmı icat etti. Bu kısmın üç
te biri romanlara ayrılırdı. Ro
manın her parçası mutlaka me
rak verecek bir surette biter ve 
okuyucu ertesi günkü sayıyı sa· 
bırsızlıkla beklerdi. Gazetenin 
satışı hemen yüz yetmiş bine. 
iki ay sonra iki yüz bine çıktı, 
beş yıl sonra da milyonu geçti. 

N orthcliffe İngiliz bayanları 
için ayrı bir gazete çıkarmıştı. 
Fakat kadınlar erkeklerden ay
rı kongre kurmayı severlerse 
de, 5!azete okurken erkeklerden 
ayrılmağ'ı sevmezler. Onun için 
bu bayan gazetesi rağbet gör . 
medi. Fakat sahibi o gazeteyi 
Daily Mirror adında bol resim
li bir gazeteye çevirdi. Bu sefer 
muvaff akiyet pek büyük oldu. 
Havadis gazetesini kıskanan -
lar ona düşünmeyi bilmiyenle . 
rin gazetesi <lemislerdi, resimli 
gazeteye de okumayı bilmiyen
lerin gazetesi dediler. 

Havadis gazetesinin, resim 
gazetesinin sahibi tabii kıskanc 
ların bu alaylarına ehemmiyet 
vermedi. Gazetelerinin satışı 
gittikçe arttığından, havadis 
gazetelerinin politika gazetele
rinden daha iyi iş olduğunu 
herkes anladı. Her ülkede bil · 
yük havadis gazeteleri kurul · 
du ve hepsinin satışı yüz binle· 
ri, milyonları buldu. 

Eski politika gazetesi, ünliı 
gazete Times bile dayanamadı 
Politikacı gazete halini muha· 
faza edebilmek icin elden ele 
gectikten sonra o da N orth
cliff e' e satıldı. Büvük havadis 
gazeteciliği büyük politika ga· 
zeteciliğini yendi •. 

G. A. 

./ 

ALT 1 N BOYNUZ 

Bir yabancı dili biraz bilenlc
rim:z yazımın başındaki bu sö • 
zün dünyada Kaathane deresi 
ağzile Marmaranın uzun öpücü
ğüne yani Halice alem olduğu
nu bilirler. 

Dün ağır bir havanın baskı • 
smdan sinirlerimi kurtarmak i
çin Haliçte bir gidiş geliş yap -
mak istedim. Kaathane seferle-
ri seyrek olduğundan ilkönce 
(Eyüb) e gittimı. Kaathaneye 
gidecek \ 1ur saatine kadar şöy 
le Bostan kelesi tarafına doğ-
ru yürüyeyim, dedim. Bilmem, 
belediye erkanından hiç kimse 
bugünlerde oralardan geçmiyor 
mu?. 

Her seyyah gurupunun mut -
laka uğradığı bir yer olan Eyüb 
- ne yazık - gitgide berbat ol
maktadır. Geçen sene üstündo 
doğru dürüst yürünebilen yollar, 
ağır otobüslerin tazyı"lci altında 
deve sırtına dönmüşler; çukurla 
ra su.çamur dolmuş ve kuru yer 
ler de toz deryası olmuş... Sal
tanat devrine ait bir takım tür-
belerin dışı kirlendiği, paslandı
ğı gibi.içleri küf ve ufunet koku 
sile adeta umumi sıhhate yum· 
ruk sallayan bir vaziyet almış ..• 
Dört buçuk metrelik bir kal
dırımın tamiri pek güç bir 
~ey midir?... Oraya daima ge
len seyyahlar bu halile E-
yübde manasız bir takım yı· 
kıntıdan ve pislikten başka bir 
şey göremiyeceklerdir. Bu bi • 
zim için kötü propagandadır. Bu 
nu, avazım çıktığı kadar bağırı
yorum. Memleket hesabına bir 
fena gösteriştir. O söylediğım 

ne olacağı belli olmayan türbe
ler, bakılmayacaksa kaldırılma• 
lı; kalacak ise şehrin en çok ya· 
bancı uğrağı bir yerinde böyle 
pis, küflü ve lime lime dökülür 
halde bırakılmamalıdır. Her in
kılabın her yerde ölüy~. diriye 
bir takım tesirleri vardır. Bu a· 
kibetleri, memleket manzarası
nı, memleket ününü hırpalama
yacak hale getirmek te bizim 
vazifemizdir. 

Ben harabeyi hoş görüyorum. 
Harabenin de kendine göre bir 
güzelliği vardır; bir hazin şii
ri vardır. Lakin pisliği hangi e
debiyata sokayım, onu hangi ö
zürle örteyim? 

Eyübden kalktık, kupa dağlı· 
sı gibi iki başlı bir vapurla Ka -
athaneye gittik. Gitmedinizso 
sakın gitmeyin! Vaktile Nedi
min: 

" Bak StanbUlun §il Sa'dab.ldı nev biln-
yanın&-. 

diye başlıyan meşhur kaside
sini okumuşsanız Kaathanenin 
bugünkü halini gördükten son
ra o şairin mezarında rahat ya -
tamadığına mutlak hükmeder· 
siniz. 

Gene tekrar ediyorum, ben ha 
rabeye, fıkaralığa ve yoksuzlu
ğa kızmıyorum. Pisliğe, mun
darlığa içerliyorum. 

Vaktile lstanbulun beline ku 
şandığı bir mavi atlas kuşak o -
lan Kaathane deresi, şimdi te
mizlik yönünden Kasımpaşa de
resini kıskanıyor. Dün vapurla 
dünyanın "Altın boynuz,, dedi .. 
ği bu küJ rengi çamurlu suyun 
üstiinden geçerken üç eski Has
köy kayığı biribirine rampa et • 
miş, ekserisi yaradılışında havuç 
rengi saçlı diş; erkek bir "ta • 
kım,. civar vatandaşlan vapuru
muza yarenlik olsun diye, bir ta 
raf tan rakı içiyor bir taraftan 
hep bir ağız olmuşlar: 

Felekten bir gece çalsak ••• 
Şarkısını söylüyorlardı ... 

!çimden: 
- Çalın 1 Dedim bir karan

lık gece .. Ve örtün bu Kaatha -
ne kadavrasınm üstüne de alem 
görmesin 1 

Coğraf va alimleri bilseler. bu
günkü Halice "Altın boynuz,, 
derneğe utanır, başka bir isim 
bulurlar. Bereket biz Kehtane 
diyoruz ve ne demek istediğimi
zi bilmiyo~ 

B. FELEK 



4 ====================================================:=:TA N================================================ 28 - 4 - 93S 

.. TAN .. m tefrikası ı e. Yazan: Aziz HOdayl Akdemir 

İngilizlerin "Casusluğa Karşı Casusluk,, Teşkilat
larının Düşmanın Sözünü Bağlamaktaki Ustalığ· 

Portsmouth'da, 2 Ağustos pa
zar günü seferberliğimiz haberi
ni aldım. Alman casusluğu ala
bildiğine çalıçıyortlu. 29 Tem -
muzda birinci filomuz bilinme
yen bir semte doğru Portland 
limanından ayrıldı. Gerek sefer
bcrliğimizi ve gerek bu filonun 
hareketini Almanlar derhal ha
ber aldılar. İngiliz kontr espio
najmm düşmanın gözünü bağla
mak hususundaki tesirini yine 
Almanlardan öğrenelim. 

"İngiliz istihbarat zabitleri • 
nin yıllarda.ıı beri lngilteredeki 
22 Alman gizli ajanının her 
mektubunu okumakta olduğunu 
ve bu vasıta ile bunların bağlı 
oldukları şefleri öğrenmiş ol
duklarını Eerlin bilmiyordu. 
Halbuki merkezi Berlinde bulu
nan büyük örümcek ağı bizce te
mamen meydana çıkmıştı. Buna 
ne suretle muvaffak olmuştuk? 
Yüksek rütbeli bir Alman zabi -
tini takip etmek suretiyle: 1 

PIAnfar üzerinde .... 

" ... Bu zabit Kayserin maiye- o-:;1usu kumandanı Marwitz'i, 
tindeki servise mensuptu. Bir "görünmeyen elin yumruğu ne
aralık ingiltereye geleli. Res- reden ;;eleceğini" aramakta hı -
mi işleri arasında bir gün Lon- rakalnn. 
dramn şimalinde bir kaza mer- Bu sırada bazı kimseler ufak 
kezine gitti; ötede beride dolaş- tefek hadiselerden fena halde 
tıktan sonra bir berber salonu- sinirleniyorlardı.Mesela bazı ga 
na girdi. Burası !ngilterede doğ zete ve tütün satıcılarının dük -
muş E ... adında bir Almanın i - kanlarını kapatması, büyük bir 
darcsinde idi. Biraz tetkik edin- otel garsonunun birden bire or
ce bunun bir "posta kutusu" ol- tadan kaybolması, yabancı bir 
duğunu anladık .... Almanyadan alimin birden bire tetkiklerine 

nihayet vermesi... birçok mektuplar alıyor ve üzer 
}erine İngiliz posta pulları ya - Sosyete kadınlarından pek ço 
pıştırarak muhtelif adreslere ğu "güzellik muallimlerinden se 
gönderiyordu. Bu buluş bize vimli Fransız kadını''nın nere -
memleketin her tarafına dağıl - ye gittiğini merak ediyorlardı. 
mış birçok Alman gizli ~janla: Bir takım b5n klmac'\cr her va -

rımn mevcut olduğunu gosterdı. kit fal açtrkları veya ellerine 
Muvaffakiyetimiz müthişti.... baktrrdıkları falcı kadınlarının 
Sansı diyeceksiniz. Belki; fa_ kayboluşlarım bir türlü anlıya -
kat bu şans daha ziyade Alman mryorlardı. Harpten evvel falcı
ların teşkilat ve merkeziyet hu- lık san'atı İngiliz hayatında 
suslarındaki hırslarından ileri büyük bir mevki tutmakta idi. 
geliyordu. Eğer ajanlar ayrı ay- Bazı şüpheli al~metler de bi
rı muhabere etseydiler belki de zi ku~ulandırmakta idi. Bir 
biz bu neticeyi bulamıyacaktrk. gün bir kadın mağazaların vit -
Hazarda yetiştirilmiş ve harpte rinlerinc bakarken bilmiyerek 
işe başlamış 22 Alman gizli aja- arkasında iyi giyimli, kumral 
nmdan yinni biri tutuldu. Bun- saçlı bir adamın ayağına bastı. 
lan sadece göz hapisine aldık. Bu adam can acısiyle Almanca 
Gürültülü muhakeme edilmele- (damn) diye bağırdı. Bu muhak 
rine ve bu suretle tutuldukları - kak bir Alman zabiti idi. Sonra 
mn duyulmasına meydan verme bazı tenis kortları aşın kalın du
dik. Yalnız bir ajan kaçabilmiş- varlarla çevriliyordu. Bunlar 
ti ki o da her halde mühim bir şüphesiz düşman mermilerine 
rapor götürmemiş olacak, çün - amaç hizmeti görecekti. Tavan 
lkü Kluk tamamen habersiz av- aralarından zeplinlere işaret vc
lanmıştı. (1) 200 şüpheli adam rildiği, zemin katlarında şüphc
da göz altına alınmış ve Alman 1i ışrldar dolaştığı görülüyordu. 
denizaltı kabloları erkenden ke- istihbarat servisinde halk ta-
silmişti. bakasını saf ve zekasız addet -

Şimdi Fon Klukla süvari kol mek tehlikeli bir zandır. Satıcı 

"TAN" m tefrikası : 6. 

1 
akıllı kazaktır. Gezer, eğlenir. 
sanki kırk yıllık b"!kardır. 

B J O kendini müdafaa bile etmi-
C. l"'I ~ yordu: 

7fm----- - ....... ··• - Halbuki dört çocuk baba-
Bürhan CAHID 

Orhan eski arkarfa~lan rahat 
rahat konuşturmak için iyi bir 
şey düşünmüş. Hiç ol:Pazsa ya
rım saat geçıncJen yanımıza 
gelmelerini ka:imlar:t yasak et
miş. Madam Muhtarın dediko
dusu başlamıştı ki kapl açıldı. 

Uç kadın içer. girdi. 
Tanıttılar. 
- Bayan Rız~ Çetin. 
- Bayan Niyazı Doğan. 
Ve sonra Orhan kamanı ya -

mma çaeırdı: 
- işte her zaman lakırdısını 

ettiğim Turgut. 
Sevimli yüzFi, esmere yakın 

bir kadın. 
Salonun havasındaki koku 

tazelendi. Konu~r.. alarm tem -
posu değişti. Onl:ır ara sıra bu
luşuyorlar olacak ki biribirlerile 
daha teklifsizler. Rıza, Faruk 
Tekin'e takıldı: 

- Kafir kavruktur ama,adam 

sı değil mi? 
Diye ilave etti. 
Yeni romanlarda okurluğum 

Istanbulun yeni aile ve cemiyet 
hayatında Türk kadınlarının 
şimdi aralanndayım. 

Sohbet genişledikçe konuş -
ma mevzuları ayarım di.işürrfü. 
Yavaş yavaş kadın sesteri ha -
kim olmağa başladı. 

Rıza Çetin'in karısı biraz Av
rupa görmüş, cerbezeli bir ka · 
dm. Fakat bütün mehareti çe -
nesinde... Düm düz kom.ı"iuyor 
ama dinleniyor da. Orhan biraz 
rakı icmek için bizi öteki salo
na geÇirinciye kadar hep onu 
dinledik. Hepsi bir noktada iş
leyen uyanık bir zekası var. La
kırdıyı ustalıkla çeviriyor ve 
her bahsin içine A vrupadaki gö 
rüşlerinden birini karıştırma -
nın yolunu buluyor. 

Orhanm kansı sakin, kendi 
halinde ... ÖY.le hissettim ki gü-

köylülerin satış ve pazarlık ediş 
lerindo:d kurnazlrklara dikkat 
ediniz .. Ben bir vakit Afrikada 
görünüşte peık &.ptal bir Boer 
köylüsünden güzel bir ders al -
mıştttıtm da ... " 

Gösteriş 
Ceneral Aston devam ediyor 
"Küçük kıt'alarla sahte hare

ketler yapmak ve dü~manı tela
şa düşürecek şayialar çıkar
mak harpte istihbarat servisleri 
nin kabul ve tatbik ettik
leri bir şekildir. Şimdi _çok 
muvaffak olduğumuz, Belçi
kaya asker çıkarma "blöf" ü-
nu.n hlk8.yoelno • Dy 

nu o zaman harp şurası aza
sından, deniz nezareti birinci 
Lordu Mister winston Churchill 
tertip etmişti. 25 Ağustos 1914 
de İngiliz ordusunun vaziyeti 
çok karanlık görünüyordu. An
latacağım hikaye küçük bir iş -
tir. Fakat gezici ve iyi müceh -
hez (iki yaşayışlı) amphibic (1) 
kuvvetlerle neler yapabileceği 
hakkında iyi bir örnek olduğu 
için anlatmağa değer. Bu, sak -
lanmak istenen bir srmn nasıl 
sakla~dığım değil, tersine ola -
rak düşmanın kulağına gitmesi 
istenen ve onu yanlış yollara ve 
yanlış işlere düşürecek olan sah 

[Arkası var] 

(1) Hemen bütUn _ngiliz ne~riyatı 
lngilteredeki Alman ajanlarını 22 gös 
teriyor ve bunlar tutulduktan sonra 
lngilterede tek bir ajan kalmadığını 
iddia ediyorlar. Almanlar buna ne di
yor, bilmiyoruz. Fakat Lord Kiçner 
hadisesi gibi esrarengiz vak'alar ln· 
gilizlerin bu iddiasını çürütmektedir. 

rültülü, teşrifatlı salon hayatın
dan pek zevk almıyor. Bu kadar 
misafiri evinde toplamasına 
sebeb de kocası olsa gerek. 

içki ve yemek pek uzun sür
dü. 

Bayan NiyazPnin Avrupa se
yahati hatıraları artık yeniden 
tazeleniyordu ki ilk önce Faruk 
gitmek için izin istedi. 

Bu bir çözülüş başlangıcı ol
du. Hepimiz kalktık. Orhan be
nim yakın olduğumu söyliyerek 
biraz daha kalmamı istedi. Ba
şım ağrımağa başlamıştı. Siga
ra dumanlan, içki. Bayan Niya
zinin Avrupa konferansları ne 
zamandır alıştığnn uyuşuk sa -
atlerimi bir demir fabrikası ha
line getirmişti. 

Ozür diledim. 
Istanbulun yeni başlayan ce

miyet hayatından bir parçası bu 
idi sanının ... 

Yatmazdan önce uzun uzun 
temizlendim. Kendimi adeta 
bir kirli ve isli tünelden geçmiş 
sanıyordum. Penceremi aralık 
bırakarak yatağıma uz;ındrm. 

Eeki arkadaşları birer birer 

Metaksas'ın 
Reisicumhura 
Mektubu 
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c = ... !. Fılm hırden -

~ BRODVEY GECELERİ ; 
E Oymyan: C O N S T A N C E C U M I N G S 5 - -... Ayrıca: Emil Zola'nın eseri : 
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Aradan on on beş gün geçti
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! Bugün SUMER SINEMASINDA = 

ği halde hiç bir şey yapılmış de
ğildir. Ve sansör ile örfi idare -
nin 1~ ·,.. olmazsa intiha battan o
tuz [, ..ı~ evvel kaldınlması lazım 
gelirken bu tedbirler hakikaten 
şayanı teessüf bir şekilde devam 
etmekte ve hükOmetiniz bu libe· 
ral olmayan tedbirleri halkın 
hissiyatının tezahürüne mani o
lacak şekilde kullanmaktadır. 
Ayni zamanda, hükQmetiniz, in
tihabat arifesinde dairelerdeki 
memurin tasfiyesi bahanesile bu 
vaziyeti istismar etmekte, sa - 1 
dece intihabat listelerini kendi -
lehine doldurmak için çıkarılan 1 
memurlar yerine başkalarını ta· -
yin suretile bir çok vicdanları sa ! 
tın almaktadır. Ayni zamanda 
memurları yerlerinden çıkar- 1 
mak tehdidile bir tethiı, rejimi -
tatbik etmektedir. Bundan baş- ~ 
ka sansör delaletile hükClınet, 

5 2 Büyük fılm birden ~ 
§ KIRMIZI VAGON E - -- -: Aşk esrar ve heyecan filmi E 
~ Ayrıca: PRt:.NSESIN ÇlLGlNLlKLARI 5 
jAlbert Pre;ean • Marie Bell-Armand Bernard tarafındar.İ 
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~ H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 ~ 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

= = 
1 

U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. = 
1 

1 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYO 1 

1 
bu hS.diselerin kontroluna ma
ni olarak efkan umumiyenin 
bunlardan ve memleket için fe

1 Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 1 
I Telefon : 4.4888. 2383 I 
;ı•ıııııaıııı•ııııımıııı•ı111•1111•111•-·•··~····-,,,,_,,,,_,,,,_,.,,,_.-: 

na neticeler verecek politikasın
dan haberdar olmasına mAni ol
maktadır. Yaralı Yunan milleti 
için 300 mebus bile fazla iken, 
bunlar yetişmiyormuş gibi,neza 
retler kapılarında toplanarak 
hep ·ı. birer mebusluk isteyen 
politikacıları memnun etmek i
çin mebus sayısı da arttırılmış -
tır. 

Artık tamirine vakit darlığı 
yüzünden imkan olmayan b11 
vaziyet karşısında intihabatı le
hine çevirmek maksadile hare -
ket eden ve mesuliyetlerine i~ -
tirak ettiğiniz hükOmetin halk 
hakimi yeti manasını ortadan 
yok ettiğine kimsenin şüphesi 
kalmamıştır. Bunun memleket 
için ağır ve fena neticelerini bil 
memenize ihtimal vermek im -
kansızdır. 

Cümhuriyet rejiminin muhak 
kak surette iflasında yalnız hü
kQmetin değil, reisicümhur si-
r,..:1 •• :OP.in de m .... ulivetini..,. ,,.1.,,_ 
caktır. Bizzat koruyucuları ta -
rafından tahrik edilen bu iflas
tan sonra, hak ve hürriyet mef
humlarını tamamen muhafaza 
eden büyük halk kütlesi, artık 
sizden bir şey beklemiyerek, ma 
nevi nizam ihtiyaçlarına tekabül 
eden ve vatandaşların iptidai 
haklarım zıman altına alan ye
ni bir nizamı kabul ettirmek i
çin yalnız kendi kuvvetlerine i -
nanarak çetin olacak bir müca -
deleye giri§mesine mecbur ola
caktır. - METAKSAS,, 
Şu noktaya nazarı dikkati çek 

mek isterim ki, bugünkü Çalda -
ris hükumeti, intihabat için fır
kaların proğramlarmı neşretme
lerine müsaade etmiştir. Ve 
gerek Çaldaris, gerek başbakan 
muavini Kondilis muhtelif be -
yanatlari ile divanıharp faaliyeti 
bitince, alman zecri tedbirlerin 
kaldınlacaklannı bildirmişler -
dir. Esasen, bu tedbirler netice
sinde kapatılan Venizelos taraf-

Buğday 

Yolsuzluğu 
Vilayet idare heyeti , lstanhuJ 

ziraat bankasınca yapılan huğ· 
day alım ve satımına ait yolsuz· 
luk tahkikat fezlekesinin oku· 

"·mı bitirmiştir. Şimdi teftiş 
heyetince fezlekeye konulau ve
sikalar gözden geçirilmekte, suç 
luların sözleri karşılaştırılmak· 
tadır. 

idare heyeti, suçlular hakY.m 
da muhakeme edilmek karan ve 
rir ve suçlular itiraz ederl·~ı se 
kağıtlar devlet şurasına gö 1de
rilecektir. Itiraz etmezlerse doğ
ruca mahkemeye verilecekler
dir. 

K6y mekteplerinin okutma 
sevi y ye si yükseltilecek 

Küttür Bakanlığı, yurdun 
muhtC!lif yerlerindeki köy mek-
-P, ... \ ... .1. 'b~ .. ')"OlJ.~a yap'-• 

mıştır Bu yoklamalaı da köy 
mekteplerindeki tedrisatın se ~ 
viyesı araştırılmıştır. Bir mese-
le hakkında bakanlık bu ravcr 
hazırlamıştır. Bu rapor C. H. 
partisi gunıpuna verilmiştir. 
Part:nin umumi topl:ıııtısır.dan 
sonra, grup toplantısmfa, ilk 
tedrisat meselesi bir kül halind~ 
görüşülecek ve meselenin kökii 
ne dokunan bazı mühim karar -
lar verilecektir. Hükumet köy 
mekteplerini esaslı şekilde islah 
edecek, bugünkü verimi artıra -
caktır. 

tarı gazetelerden sahipleri doğ
rudan doğruya isyan ile alaka -
dar olmayıp mevkuf bulunma -
yanların gazetelerinin tekrar 
çıkmasına müsaade edilmiş ol -
ması da Çaldaris hükumetinin 
hüsnüniyetine delalet eder ma -
hiyette tefsir edilebilir. 

Fikret Adil 

görmek hoşuma gidiyor. Fakat çıktı. 
şu Muhtar Arif hakkındaki de- Hizmetçinin gümüş tepsi i -
dikodular beni gittikçe meraka çinde yazıhanesindeki masası -
düşürüyor. Bana öyle geliyor ki nın üzerine bıraktığı mektupla
bu dedikodularda biraz şişirme ra endişeli bir göz attı. 
var. Öyledir. Görülmeyen, yal- Zarfların üstünde (İstanbul) 
mz şatafatı uzaktan seyredilen ve memleket damgası görürse 
yaşayışların dedikodusu oldu - kaşları çatılıyor. Hele bazı baş
ğundan çok artıktır. Her ne o - hklı mektuplar ihatçı bir ala -
lursa olsun (Muhtar Arif) in caklı gibi onu ürkütüyordu. 
hayatı istanbulu epi dillendiri. Bu sabah şehir ve memleket 
yor. • postası azdı. 

Demek ki Muhtar Arifin ha- Yalnız bir mektup neşesini 
yatında bir şeyler var. kaçırmıştı. Bu, yeni aldığı ka . 

Onu görmek istiyorum. pah otomobilin acentesinden 
Bu kadar yüksek ekonomik geliyordu. Geri kalan iki taksi -

işler arasında onun beni arayrp tin ödenme zamanının pek uza -
bulmasına imkan yok. Madem dığı nezaketle haber veriliyor · 
ki benden bahsetmiş. Her hat - du. 
de unutmamış olacak. Şu halde Oteki mektuplar da Nadya' · 
onu görmeğe gidersem eski za- nm Beyoğlu mağazalarından 
yıf. çürük hatrralarmı tazele · yaptığı ufak tefek alış verişlerın 
mekten çekinen yeni insanlar hesaplarına aitti. 
gibi tanınmamak acısını tatmı - Mühendis Muhtar Arif vazi-
yacağım ... ,, yeti pek iyi görmüyordu. 

e O her sabah bu endışe veren 
Mühendis Muhtar Arif mektupları alıp sinirlenirken 

karısı her günkü yaşayışından 
•• ... Muhtar Arif her sabah ol- bir adım bile aksamadan prog -

duğu gibi yatak odasından geç ramına devam ediyor. Evinde 

:;,ınır ve aku has· 
tahkları 
mütt>hassısı 

Dr. Etem Vassal 
\luayenelıane: Cağaloğlu Oı 

han Bey Apartırııarıı Tel. 2203. 
Ev: Kadıköy Bahariye 11.-ı 

- Sokak Tel: 60791 -

VEFAT 
Sel!nik eşrafından mcvlevi şeyhi 

oğlu Bay Sadrettin rahmeti hakka 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün (pa
zar) Büyükadada Yılmaz Tilrk cad-
desindeki 23 No lı evinden kaMt· 
nlacakur. 9,25 ve 10,45 köprüden 
kalkan vapurlarla gelinebilir. ...... -. ...................... -............... ...... 
Kayseri fabrikası için yeni 
Sovyet işçileri geldi 

Sümer Bankın Kay~eri fabri
kasında çalışmak üzere dün sa -
n="n \.,;lC::f"Tln VRJ)Uf'llıc ~u:.v~ucua 

şehrimize 17 uı:;tabaşı gelmiıtir. 
Mühendis Sökolu'nun b·t~kan 

lığı altında bulunan ustabaşılar 
Sovyet ticaret mümessill·gi ta
rafmdan karşıla·nmış, Londra o
teline misafir edilmişlerdir Rus 
ustabaşıları bugün Kayseriye 
gönderileceklerdir. 

Romen talebesinin 
müsameresi 

Sehrimizdeki Romen üniver
sitelileri dün akşam Tepebaşı ti-
yatrosunda bir dostluk müsame
resi verdiler .Bu müsamereye 
saat 18 de İstiklal marşile baş -
land! ve bunu Romen milli mar-
şı takip etti. Bundan sonra Ro
men profesörü tarafından armo 
nize edilmiş Türk ve Romen 
halk şarkıları söylenildi, milli o-
yunlar oynandı ve derin bir sa -
mimiyet içinde müsamere biti -
rildi. 

kabuller yapıyor. Çaylar, ziya -
fetler veriyordu. 

Hizmetçiler de patronlarına 
karşı birlik olmuşlardı. Rum, 
Ermeni, Yahudi hizmetçiler 
Muhtarın olmasa bile Nadyanın 
elbette bu sıkıntıya bir çare bu
lacağını ümit ediyorlardı. 

Mühendis yeni yeni işler ha
zırlamak, şirketler kurmak, es
ki şöhretinden istifade ederek 
biraz para toplamak fikrinde 
idi. Fakat bunun için de bazı 
dedikoducuların ve abur cubur 
alacaklıların ağzını kapatmak, 
gazetelere de biraz yüksek gö -
rünmek lazımdı . Bu da para ile 
olabilecekti. Halbuki karşıla -
mak mecburiyetinde olduğu 
borclardan bir para kalmıyor • 
du. Hala başında bulunduğu 
şirketlerden aldığı para kum çö
lüne serpilmiş bir avuç su gibi 
emilip gidiyordu. 

Mühendis Muhtar, bu alacak 
lı mektuplarını birer birer fırla
tıp atarken üzerinde (Çorlu) 
damgası taşıyan bir mektup e
line geçince sevincinden yüzü 

[Arkası var] ' 
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iCMAl, 
Yırtılan yaprak .. 

Versailles muahedesi, he-r 
gün biraz daha köhneleşerek ~
bed yokluğa doğru g~~e~. bır 
şevk ve kaditleşmiş, guçsuz ve 
iradesiz bir varlığa benziyor· Bu 
nun az çok ayakta kalan hü~~m 
leri · askeri faslı yani kalbı ıdı. 
Son' aylarda, Al~an hançeri, b~ 
şinci fasıl adım taşıyan bu kalbı 
yaraladı, bunun yapraklarıru de 
lik deşik etti. 

Harp sonu dünyasının . temel 
taşı sayılan bu muahc~enın 1:1~ • 
nevi değerini koruyabılmek ıçı~ 
dir ki uluslar kurumu konseyı 
bir ta;afh hareketi takbih ve Al 
manyayı manen mahkUm etti. 
Almanlar, bu kararı asla kabul 
etmediler. Tuttuklan yolda ~a
yanacakları anlaşılıyord~: _Nıte
kim dünkü haberlerden ogren -

' 'l dik ki Alman süngüsü Versaı -
les m~cellesinin yeni bir yapra 
ğmı yırtmış : 

Almanya 250 tonluk 12 tane 
Denizaltı gemisi inşasına karar 
vermiş .. 

Ingiliz donanmasına nisbetle 
yüzde otuz beş derecesin?e h~rp 
filosu vücude getirmek ıstedık
lerini,İngiliz dış bakam Simona 
Almanlar acıkça söylemişler
di. Zahir dedÜ<lerini yapacaklar .. 
İngilizler pratik millettir. Lon
dra konferansına Almanları da 
çağırarak, işi tatlıya bağlıya
caklardır, sanırız. 

• 
Resmi bir Alman gazetest, 1 

Mayıs 1933 tarihinin Alman 
hakimiyetine t'msal ol?~ğunu 
söylerken, Almanyarun ıkı yıl· 
<lanberi silahlandığını iyma et
mek istedi, 16 Mart 1935 kara-
rile mecburi askerliği tatbika 
başlıyan Aln1anyanın dış siya
sası : 

Şeref ve müsavat sözleriyle 
hülasa edilebilir, dedi. 

Havada, karada ve denizrle 
en mükemmel silahlarla müceh
hez. bir şeref ·ve müsavat!.. 

1 Mayıs 1935 de Hitler büyük 
t.. :_ - •• .,,ı, ... n, ,1 .. ,, ... ,..,.k 3 birinci 
h~2~un t.aa-11"&1~ '-a!1!- s..... ........... -

t e bliğindeki esaslar dahilinde 
yeni Avrupa düzeninin kurul
masına yarayacak tekliflerde bu 
lunacakmış .. Buna şüphe yok ... 
Zaten yeni Avrupa düzeni ken
diliğinden kuruluyor. Sıyasal 
Okyanusun dalgalı ve fırtınalı 
enginlerinde her kaptan gemisi
ni kurtar mıyor mu? Kasırgalar 
la beraber, elbet, kabuslar, he • 
zeyanlar ve hırslar da sükun bu
lacak, muztarip insanlık, sor
sallık yollarında elele vererek 
dost~a, kardeşçe ilerleyecektir. 

Y. O. B. 

Venizelosun mu
hakemesi bitiyor 

Atina, 27 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - V enizelosla 
muhalif fırkalar reisinin muha-
kemesi cumartesi bitecektir. 109 
avukat onar dakika söz hakkile 
suçluların müdafaalarını yapa -
caklardır. 

Harbiye Bakam Kondilis, ga 
zetecilere beyanatında muhale • 
fet reislerinin lehinde bulunmuş 
ve demiştir ki: . . 

- Venizelos pro1elcnnden 
muhalefet reislerine hiç bahset
mediğinden, bunların isyandan 
haberleri yoktur. 

Göring'in karısı 
Sahneden ayr1ldı 

Bertin - Devlet tiyatrosu ar
tistlerinden, Başvekil General 
Göring'in zevcesi Bayan Emmy 
Sonneman son olarak Berlinde 
devlet tiyatrosunun" f~v~ala~e 
verdiği bir oyunda, Lıss.ıng,:ın 
"Mima von Barnhelm,. pıyesın
de Mima rolünü oynamış sahne 
Ye veda etmiştir. Prusya Bakan 
ları, Almanya harbiye nazın Ge
neral Blomberg, Kültür ~aka • 
nı Rust ve sanatkarın bır çok 
dost ve ahbablan seyirciler ~ra: 
sında bulunuyorlardı. Seyırcı 
halk sanatkarı hararetle alkışla 
~~ş ve kendisine pek çok çiçek 
biiketleri verilmiştir. ,, 

lngiltere hava ted
bir 1 eri alıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Alman 
hava kuvvetlerinin arttırılması 
hakkında intişar eden havadis
ler üzerine Daily Telegraph ga
zetesi, hava işleri meclisinin 
dün sabah toplanarak, elyevm 
Irlandada bulunan hava nazırı 
Bay Londonderry ile telefonla 
temasa girdiğini haber veriyor. 

Bu gazete, kabinenin vazi {eti 
pazartesi günü tezekkür edece
ğini ve coğrafi vaziyeti dolayı
sile lngiltereye havadan taar -
ruz edebilecek her hangi bir 
devlete nazaran kendi hava kuv 
vctlerinin dun bir vaziyette bu
lunmasını lngilterenin kabul 
etmiyeceğini yazıyor. 

News Chronicle gazetesi, di
yor ki: "bugünkü günde, Iııgi
liz hükumeti, Alman hava kuv· 
vetlerinin hatta deniz aşırı 
memleketlerinin kuvvetleri de 
dahil olduğu halde Ingiltere -
ninkine faik bulunduğuna ta • 
mamile kanidir. 

lngilterenin yeni hava prog· 
ramı aşağıdaki tedbirleri derpiş 
etmektedir: 

1 - İnşaat metotlarında ba
zı değişiklikler yapılması ve bu 
meyanda süratin, emniyet ter -
tibatına bir dereceye kadar fa
ik bulunması. Bazı bombardı -
man tayyarelerin de yedek had· 
di arttırılabilecektir. 

2 - Tayyare fabrikaları ço
ğaltılacak ve bir çok sanayi mü
esseseleri icabında inşaatta kul. 
lanılmak üzere hazırlıklı bulun
durulacaklardır. 

3 - Bir çok mütehassıs ame
leler, yeniden iş başına getiri • 
leceklerdir. 

4 - Madeni tayyare inşaatı 
inkişaf ettirilecek ve bu s .. retle 
fazla miktarda inşaat temin edi
lecektir. 

Yunan Divanı harplerinde 

Birçok asi zabitler hapse 
mahkum edildiler 

Gazetelerin yazdıklarına göre muhalif parti liderlerinin mu
hakemeleri bir haf ta kadar devam edecektir. Paskalya münase
bctiıe divanı harpler birer gün fasıla ile iki gün tatli yapmalarına 
rağmen yine salıya kadar iş görmiyeceklerdir. 

Selanıkte bir numaralı divanı harp General Kontosi ile Gene
ral Vokunun be aatlerine, binbaşı Psaros'un on beş sene, binbaşı 
Sfeços ı.ın on sene ağ ır hizmetlere, diğer suçlulara da daha hafif 
cezalar hükmetmiştir. 

Atina, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Selanikte Serez 
asile ini muhal eme etmekte bulunan 3üncü divanı harp eskime
buslardan Zarodiadisi on üç sene, Zamalulası 8 sene, eski ayan
dan Dun.bası yedi sene, Serez valisini altı sene, cumhuriyet mu. 
hafızı kulübü reisini dört buçuk sene, diğerlerini de üç sene ile 
altı ay arasında muhtelif cezalara mahkum etmiştir. 

Drama di vanı harbi bir takım sivilleri on sene ile altı ay ara
sında ha )ise mahkum etmistir. 

A tinada cumhuriyeti ko;uma derneklerine mensup asilerin 
ikinci kafilesinin de muhakemeleri bitmiştir. Suçlulardan on üç 
kişi dört sene ile üç ay arasında muhtelif hapis cezasına mah
k A m edilmiş , 22 kişi de bcraet etmiştir. 

Pire cumhuriyeti koruma derneğine mensup asilerin muhake
me .. ine mayısın dördünde burada başlanacaktır. 

• • et 
Yunanistanda intihabata bir 
çok fırl<alar girecek 
Atina, 27 (Hususi muhabirimizden) - İntihabat hazırlıkları· 

na hararetli bir surette devam edilmektedir. Bir takım küçük fır
kaların intihabata girecekleri anlaşılmıştır. Bunlar tnilli sosya
lıstlcr, sosyalistler, komünisler partileridir. Eski diktatör Pan -
galosun da intihabata gireceği tahakkuk etmiştir. 

General Metaksasın bütün kral taraftarlarının bir araya top
lanmasını göstermek için partinin alameti olarak f e.değen bayra
ğını kabul etmesinden bahseden hükumet taraftarı Katimerini 
gazetesi Metaksasın bu hareketine teessüf etmekte ve şunlan 
yazmaktadır. "Bu son isyan hareketini manen tutmak demektir. 
Ve ayni zamanda memleketin istikbali için de affedilemez bir 
cinayettir.,, 

••• 
Venizelisetlr ordudan çıkarıldı 

Atina, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Selanik, Lariıa, 
Kavala kolordu kumandanları buraya geldiler. Kumand...:1lar or· 

Versay m Uahe- duda~i Veni~elistlerin tasfiy~~i işi~i görüşmeğe ba~ladılar. Bu
na daır harbıye bakam Kondılıse bır rapor vereccktır. 

desine ragmen • 9 

ca.,, ı incide] Yunan kabinesinde değişiklik 
karan, Berlindeki ingıliz atcşe-
naval'ına tetbliğ edilmiştir. 

İngiliz hükumeti, bu kararın 
mayısta Londrada yapılaca't o
lan İngiliz • Alman müzakerele
ri üzerindeki tesirini nazarı iti
bara alacaktır. 

Her iki tarafın, gelecek mil • 
zakerelere bir başlangıç olmak 
üzere teati ettikleri fikirler\ ih
lal eden Alınan karan, İngiliz 
bakanliklan mahaf ili için biiyük 
bir sürpriz olmuştur. 

Son Berlin, İngiliz - Altnan 
müzakerelerinde bu mesele rnev 
zuu bahsedilmemişti. İngiliz 
kabinesi, yakında hattı hart!ke· 
tini tayin edecektir. 

Versay muahedesinin Alman 
yayı denizaltı gemileri inşa 
etmekten menetmekte oldu~u 
ehemmiyetle kaydedilmekte: -
dir. 

İngiliz hükfunti, bu hususta 
Berlindeki elçisi ile muhabere
de bulunmaktadır. 

Alakadarlar, şu noktayı bil • 
hassa hatırlatmaktadırlar: 

.. Almanya, kara kuvvetleri 
hakkında aldığı kararda ayni 
şekilde hareket etmişti. H~r i
ki hareketi ile Versay muahe -
desini çok aşikar bir şekilde a
yaklan altına almaktadır.,, 

Kararm sebebi 
L o n d r a , 27. ( A.A.) -

News Chronicl'e göre, Al· 
manyanın 250 tonilatoll;lk 12 kü
çük denizaltı gemisi inşa etme
si, küçük çapta gemilerin çabuk 
yapılmasından ve mürettebatı
nın daha kısa bir zamanda talim 
görebilmesinden ileri gelmekte
dir. Almanya, ileride daha bü • 
yük denizaltı gemileri inşa e
decektir. 

Bu gazete, mütalealarını şöy
le bildiriyor: 

"Bu meselenin, gelecek !n · 
giliz - Alman deniz müzakere
lerinin ilk mevzuunu teşkil e
deceği şüphesizdir.,. 

Atina, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kabine azasın
dan bazılarının intihap faaliyetine girişmek istemeleri üzerine 
kabinede değişiklik olması muhtemeldir. 

•• 
Eski Yunan Krah Krallık şayi-
alarını tekzip ediyor 

Londra, ~7 .<A.A.) - E.ski Yunanistan kralı dün akşam Lon
draya gelmıştı~. Douvre.s ıle Londra arasındaki mesafeyi kate
derken gazetecılere vakı beyanatında sabık kral, kendisinin tek
rar krallık tahtına çıkacağına dair olan haberlerin tamrncn mt:,. 
arızları tarafından uydurulmuş olduğunu söylemiştir. 

Kral şu sözleri ilave etmiştir: 
•'Pariste ya_Pılmış her hangi bir toplantıdau haberim yoktur. 

Londraya tatıl zamanlarımı geçirmek için geldim.,, 

H itler dış sıyasayı Gazianteb saylavı 
Anlatatak Reşid . ö ı d ü 

Berlin, 27. A.A. - B. Göb
bels, neşrettiği bir beyanname
de diyor ki : 

" 1935 mayısmm ilk günil 
yeniden kazanılmış Alman ulu~ 
sal hakimiyetinin sembolu ola
caktır. 1 mayıs münasebetile 
bütün dünya, 16 mart tarihinde 
verilmiş olan kararın Alman u
lusunun kararı olduğunu tesli
me mecbur olacaktır. B. Hitler, 
ulusun salahiyettar naşiri kel
mıdır. Alman ulusu ise, bütün 
diğer uluslar gibi, şeref ve hak 
müsavatma teşne olduktan baş 
ka, Avrupanın yeniden kurul
masına dahi olanca kuvveti ile 
iştirak etmek arzusundadır. 

Paris, 27. A.A. - Matin'in 
Berlin muhabiri yazıyor : 

"Salahiyettar mahafil milli . .. .. .. ' 
ış gunu munasebetile, 1 mayıs-
ta Tempelhof'ta irad edeceği 
nutukta B. Hitler'in Almanya
nm dış siyaseti hakkında beya
natta bulunaca<Tını ve 3 ilkanun 
İngiliz-Fransız 

0

tebliği esası üze 
rine müıakerelerin devamını 
teklif edeceğini zannetmektedir 
ler. 

Bir aydanberi Heybeli ada sa
natoryomunda tedavi edilmek
te olan Gazi Antep saylavı Re
şit Ağa dün akşam ölmüştür. 

Cenazesi bugün saat onda 
Heybeli adadan kaldırılacak, ı ı 
buçukta Sirkeciye gelinecektir. 
Cenaze namazı Fatih camiinde 
kılındıktan sonra Edimekapı 
şehitliğine gömülecektir. 

Merhum 1875 senesinde doğ
muştu. Mahkeme azalıklannda 
bulurunuı, bir müddet ziraatle 
meşgul olmuştu. Birinci, ikinci 
üçüncü, dördüncü, beşinci mil : 
let meclislerinde aza idi. 

•. ~nkara~. 27 (Tan) _ 
Dahılıye encumeni bugün top _ 
lanarak 1926 tarihinden evvel 
mevcut vakıflar hakkında tatbi
k8:t ~anunu layihasını kabul et
mıştır. 

• Ankara, 27 (Tan) _ 
Istanbul valisi Muhiddin bura
d~ki işlerini bitirerek bu 'akşam 
kı trenle lstanbula hareket etti. 
Vali! mezunen A vrupaya gide -
cektir. Bu seyahatinde Fransa 
ve ltaıyaya da uğrayacaktır. 

Alınacak 
- "Bundan bir iki sene evvel 

kabul edilen bir kanun ile üç se 
ne zarfında asgari bir milyon li
ra sermayeli ikinci bir şirket ku 
rulması meselesini açtı ve bu işi 
hususi sermayelere terketmenin 
doğru olacağını söyledi.,, 

H üsnüden sonra söz alan Ah
met Ihsan Toksöz, yeni vapur
ları denizlerimizde görmenin 
göğüs kabartıc1 bir şey olacağı
nı söylemiş, Türk olmayan eski 
Londra sefirlerimizden birinin 
"aman, burada üç okazyon - fır 
sat var!,, dediği zamandan baş· 
layan "eski alma,, hastalığına 
nihayet verilmesini istedi . 

Ahmet Ihsan, ortada mevcut 
para olmadığına göre ı O milyon 
liranm faizi meselesine de te -
mas ederek, bunun senede 600 
bin lira tutacağını söyledi ve: 

-
0 Alınacak vapurların döviz 

lerinin dışarıya çıkışı üzerinde 
Kamutayda hazır olmayan Ma · 
liye Bakanının fikrini sorarım, 
dedi.., 

Suallere Mazhar Müfit de bu
günkü vapurların behemehal 
yenilendirilrnesi lüzumunu ileri 
sürerek: 

- "Efendim, efendim deme 
yelim. (bir dakika durarak) Bay 
lar, Bayanlar (gülüşmeler) beş 
para olmadan vapur alınacağı -
na ben kani değilim, dedikten 
sonra : 

"istenilen bu tahsisat karşı -
sında eski kanunda yazılı ikin -
ci bir şirketin değil, bugünkü 
şirketin dahi iflasa mahkum ol • 
duğunu,, ilave etti. 

Saylavlann bu miitalealarm -
dan sonra söz alan Ekonomi Ba
kanı Celal Bayar, kanun layiha
sile alakadar olarak büyük bir 
hassasiyetle ileri sürülmüş olan 
mütalealan yerinde bulduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

-
0 Ticaret filomuzun arzu et 

tiğimiz gibi, tekamül etmesi, 
memleketimizin ekonomisine 
kül halinde menfaat vermesi, he 
pimizin arzu ettiği büyük bir ga 
yedir.,, 

Celal Bayar, deniz yollan iş -
lctmcsi için istenilen 10 milyon 
lira tahsisat ile t icaret filosunun 
birden ve yeniden yaptırılmak 
istenilmesindeki zaruretleri eı • 
babı mucibe mazbatasında ge -
niş bir surette izah edilmiş bu -
iunması dolayısile tekrara JU
zum görmediğini kaydederek. 
demiştir ki: 
- Şunu söyleyelim ki, buna 

milli ekonomi, namına ihtiyaç 
olduğu kadar, memleketin nak
liyat emniyeti namına da ihti
yaç vardır.,, 

Ekonomi Bakanı sözlerine de 
vam ederek; her şeyde olduğu gi 
bi, peşin ve kredi alış venşleri 
arasında fark olacağı tabii ol -
duğunu, ancak önceden girişil -
miş bulunan bir takun büyük iş
ler dolayısile bütçeden toplu bir 
para aynhnak imkinaızlığmdan 
bu tarz bir kombinezon bulmak 
zarureti hasıl olduğunu kaydet
miş, memleketimizle ecnebi 
memleketleri arasındaki kredi 
maliyetlerini tebarüz ettirdik· 
ten sonra demiştir ki: 

. - "l~şaat Ueminde gemile -
rın tonaJının fiatı malumdur. Bu 
noktai nazardan elimizde daimi 
bir vahidi kıyasi var demektir. 
Muhtelif şantiyelerin bu mesele 
etrafında mali ve teknik şeraiti 
ni tetkik edeceğiz. İşimize gel • 
diği takdirde elbette ekonomi i . 
tibarile düşüncemiz birinci mer
tebeyi teşkil etmektedir. Demek 
oluyor ki, ~hş. veri' yapmak için 
mutlaka elımızde peşin para ol
ması. şart değildir. Yalnız böyle 
~redı yapılacak işlerde bizim ih
tıyacımıza tekabül etmek ve bi
zim aldanmanuş olmamız la . 
zımdır. Yapacağmuz iş Türkiye 
cümhuriyetinin yapacağı ilk ve 
son iş değildir. 

Şimendüfer in~aatı, sanayi 
programının yerine getirilmesi 
gibi işelrde de ayni mevzu üze -
rinde çalışmaktayız ve bunda 
devam edeceğiz. Kendilerini tat
min noktasından tekrar edeyim 
ki, kredi ile gemi yaptırmış ol -
mak, memleketin milli iktisadi
yatını zedelemiş olmayacaktır. 

Tersaneden bahsettiler. Eneli 
menlerde de arkadaşlarla uzun 
boylu konuştuk. Memleketimiz
de medeni ve muasn- bir şantiye 

Gemiler 
[Başı 1 inci sayfada) 

nin vücude gelmesi bizi f ev ka
la de mütehassis eder, milli zev
ki, milli gururu okşar. Ancak 
bu milli zevk ve milll gururun 
yanıbaşmda bir de maliyet he -
sapları vardır. Ve en nihayet i
şin verimli olup olmaması gibi 
mühim bir mesele vardır.,, 

Celal Bayar bundan sonra, ti
caret filomuz için memleket i
çinde bir şantiye vücude getir -
mekte menfaat olup olmadığının 
hukukunun salahiyettar bir za
ta tetkik ettirileceğini ve müs -
bet bir neticeye varılacak olursa 
hükumetin bu hususta ayn bır 
teklifi kanuni ile kamutaya vere 
ceğini ve her iki işin de bu nok
tadan ayn ayn tetkik edilmesi 
lazım geldiğini işaret ederek de 
miştir ki: 

" Bunun onun ile karşşlaştır
mak istemiyorum. Sebebine de 
gelince bu filoda müteaddit ge -
milerin mevcudiyeti ve hepsi -
nin seyrüsefer kabiliyetinin baş
ka başka olması o müessesede in 
tizam vücude getiremez. Bun • 
dan dolayıdır ki, gemilerimizin 
teknik evsafını tayin ettikten 
sonra ve bir intizam dairesinde 
seyrüseferde süratlerini arttıra • 
cak bu proğramımızı tatbik et
tiğimiz zaman her halde bundan 
daha çok hoşnudiyetinizi mucip 
olacaktır. Bunun içindir ki, ge
milerimizin arzettiğim gibi sulh 
ta ve seferde işimize yarayacak 
evsafta yaptırılması bizim için 
bir zaruret halindedir. Ve heye
ti fenniyemiz için bir liman ha
lindedir. 

Ekonomi Bakaru, döviz mese 
lesi üzerinde hükumetin hassa • 
siyetle durduğunu, alınacak ge • 
milerin bedelinin Türk malı ola 
rak ihraç edilmesinin şart tutu
lacağını kaydetmiş, demir yolla
n işletmesi tarafından alınacak 
vapurlar yüzünden, bu idare ile 
Vapurculuk şirketi aleyhirıe bir 
vapurculuk şirketi arasındaki 

fark husule getirebileceği hak -
kında ileri ıtirülmüıJ olan muta
laaya karşı da: 

"Hiç bir zaman milletin şahsi 
kabiliyetini söyletmek milli ser
mayeyi heder etmek, niyetinde 
değiliz., , 
Demiş ve arada iltibasr mucip 

bir nokta görülüyorsa bir tekli
fi kanuni ile yapıldığı takdirde 
kemali dikkatle etüt edilerek bir 
neticeye isal edileceğini ilave eY, 
lemiştir. ' 

Ekonomi Bakanı Celil Baya
nn sözleri alkışlarla karşılandı. 

Bundan sonra maddelere ıe • 
çilmiş ve kabul edilmiştir. 

Buna nazaran: 

"Deniz yollan ve A. K. A. Y. 
işletme idarelerinin yeniden yap 
tıracağı vapurlar için senelik tah 
sisleri 500 bin liradan a~ağı dil' 
memek ve 1935 senesinden ba§
layarak on senede ödenmek üze
re 1 O milyon liraya kadar gele
cek senelere seri taahhütler ic -
rasma ve mukaveleler akdma ik· 
tisat vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince A. K. 
A. Y. idaresi için yaptınlacak ge 
milerin bedeli 600 bin lirayı ge
çemez. 

Alınacak gemilerin bedeJJeri 
idarelerin sermayelerine ilave o
lunur ve 2248 numaralı kanunun 
12 inci maddesi mucibince de • 
niz yollan i§letme idaresinin se
nelik karlarından umumi ve he
yet kararile inkişaf tahsisatı tef 
rik edilmiyerek 1 inci madde ile 
tahsis edilen 9 milyon 400 bin li 
ra maliyece alacaklılara ödenin
ceye kadar karm tamamı hazi
neye verilir. 

Kamutay A:ıkara ıtadyomu, 
için getirilecek malzemenın 
gümrük resminden muafiyetine 
ait kanun ile askeri ve mülki te
kaüt kanununun 4 üncü madde
sine ek kanun layihasının birinci 
milzakerelerini yaparak pazarte 
si günü toplanmak üzere dağd • 
mıştır. ı 

Japon tayyaresi gellyor 
Pazartesi günü Yeşilköy tay

y3r t meydanına bir Japon tay. 
yarcsi gelecektir. 

Tayyareci Japon sefareti er
k&n: tarafından karşdanacakur. , 
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"MEIN KAMPF,. 

VGAM 
H it 1 er f n yazdı~• kitab 

[BU ESERDE ILERI 
SURÜLEN DüŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BlR BAGIMIZ YOK. 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR. 
MIŞ SlYASI BlR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Önümde bir yrğm adam, bir 
nevi hiddete kapılmışlar gibi, 
kalkıp oturuyorlar, her perde
den bağmyorlar, alt taraf ta za
rarsız görünen ihtiyar bir adam
cağız elindeki !:mgırağı sağa so
la sallayarak çalıyor, terleyor, 
uğraşıyor, bazen tatlı, bazen sert 
ihtarlarla mecliste bir parça in
tizamı iadeye çalışıyordu.,, 

Hitler bir kaç hafta sonra bu 
tecrübeyi tekrar etmek istedi. 
Bu sefer manzara bam başka i -
di. Salon hemen hemen boş .. Mev 
cut mebusların içinde bir kaçı u
yuyor, ötekiler de keyifli keyifli 
esneyorlardı. Kürsüde birisi nu 
tuk söyliyor, riyaset yerinde 
de her hangi ikinci bir reis ·a
çıkça can sıkmtısı alametleri gös 
teri yordu. 

O zaman Hitlerin kafasr gene 
işlemeğe başladı. Evvela karar
ların ekseriyetin reyine iktiran 
etmesi tazım geldiği hakkındaki 
meclis müzakerelerine ait kanu 
nu düşündü. Çünkü bu zevat da 
müntchiplerin ekseriyeti ile se -
çilmiş bulunuyorlardı. Bu da 
demokratik denilen prensibin 
tatbikatından biri idi. Garb Av
rupasın<la demokrasinin aldığı 
şekil parlamantarizmdir. Bida -
yette bir ihtilat şulesi parlamış -
tı. Fakat şimdi bu şule sönmüş
tür. Bitler demokrasiye hasım 
olmakla beraber, düşüne düşüne 
parlamentarizmin yalnız bu şek 
lini değil, umumi halini de kafa
sında takbih etmiştir • 

yoktu. Çünkü parlamento ne 
kadar kofsa, Habisburglar da 
pek fazla değerli değildiler.,, 

Hitler eğer Berlinde oturmuş 
olsaydı, böyle bir hataya düşe
cekti, Viyanada bulunmuş ol • 
ması gibi mesut bir tesadüfle bu 
hataya sapmamıştır. İktidar 
mevkii hiç bir zaman irsi bir hü- 1 

kumdarm değil, doğuşu ne olur 
sa olsun bir deha adamının y·e -
ridir. 

Bu rehber, bu şef millet için 
yapılacak en iyi şeyi bilir Bu bü
yük adamı, bu kurtancıvı mün . 
tehipler değil. hatta m~disi da
hi seçemez. "Deveyi iğne <!eli -
ğinden geçirmek, böyle büyük 
bir adamı reyle bulup ortaya çı 
karmaktan daha kolaydır.,,Halk 
seviyesinden yüksek adam, sö
zünü dinletmek için masaya vur 
duğu yumruklarla kendisini din 
letebilen adamdır. Eğer halk o
nu dinleyorsa yeni kurtancısı -
nı bulmuş demektir. Onu selam
lar, alkışlar. 

Fakat bu şekilde de olsa ku -
manciayı şefe veren millet olduk 
tan sonra, bu da demokrasinin 
başka şekilden bir tezahürü de
ğil midir? Hitlerin o kadar be -
ğenmediği demokrasi.. Hitlerin 
buna karşı size vereceği cevap, 
sizin hakil<i milli hakimiyet hak 
kında tam bir fikir sahibi olma. 
dığmı:zdır. Evet, rehber gene· 
bir manada miJlet tarafından in 
tihap edi1lmiştir. Fakat bu inti • 
habı o rehber müstesna haslet -
leri iıc millete empoze etmiştir. 
Ve halkın reyile secilen bu zat 
(halkın aileği, hakkın dileO-i) 
ilk hedefi işgal ve muhafaza ;t -
mek için kullandığı vasıtaların. 
deruhte ettiği vazifenin de bü -
tün mesuliyetini kabul etmiş de
mektir. 

işte Alman ruhlu bir demokra 
sinin ifade ettiği mana budur. 

Türkiye· Finlandiya 
Ticareti artıyor 

Ankara elçisinin bey""'nab 

Tafas 

Finlandiyanm Ankara sefiri 
Talas Budapeşteden şehrimize 
gelmiştir. Yarın Ankara ya gide 
cektir. · 

Sefir, bu münasebetle Anka -
rada Türkiye ile Finlandiya ara
sında mevcut ticaret muahede • 
sinin tahkikatı ile meşgul ola -
cak, muahede mucibince Türki
yeden Finlandiyaya, Finlandi
yadan Türkiyeye ihraç edilen 
malların mikdar ve kıymetlerini 
tetkik edecektir • 

Talas, dün Perapalas otelin· 
de Tan muharririni kabul ede
rek şu beyanatta bulundu : 
- Türkiye ile Finlandiya ara

sında siyasi mesele yoktur. Yal
nız ticaret ve kültür meseleleri 
vardır . Ticari münasebetleri -
miz günden güne fazlalaşıyor, 
daha da fazlalaşacaktır. 

Finlandiyadan Türkiyeye ka
ğıt ihraç ediyoruz, Türkiyeden 
Finlandiyaya ti.itün ve kuru 
meyva ihraç ediliyor. Bunun
la beraber Türkiyenin Finlandi
yaya ihracatı. bizim buraya ih -
racatrmı.idan fazladır. Bu sebep 
le vaziyet Türkiyenin daima le
hindedir. Hitlerin demokrasi aleyhin -

deki mülahazalarını burada u -
zun uzadıya izah etmeğe lüzum 
yoktur. 

==::::::i:::===:======;;::==~==~~:;;g~f~~~:~j . y~---
olma d r ğ m dan Türkiyeden alı -

Bunlar ta kadim devirdenbe
ri malumdur. Hitler mesuliyet 
fikrine hususi bir kıymet vermiş 
tir. Bir meclis ekseriyeti bir gün 
ve yahut öbür gün ekseriyet ol
maktan çıkabilir, bir tek şahıs 
değildir ki, mesul tutulsun. Di -
ğer taraftan parlamento rejimin 
de hükumeti idare eden adam 
da hakiki surette mesut tutula -
maz. Çünkü bütün yaptıkları 
müşterek bir arzunun ifadesidir, 
kendisi ancak bu arzunun tahak 
kukuna bir alet olduğunu söy -
!emek hakkını haizdir. 

Farzedelim ki, bu adamın bü
yük düşünceleri olsun, onu ik -
tidar mevkiinde tutacak olan ya 
ratıcı dehası da değildir. Onun 
başlıca işi ve büyük sanati cüret
karane projelerini koyun sürü -
süne benzeyen boş kafalara ka
bul ettirmeğe çalışmaktır. Hat -
ta sırası gelince onların bu tas
vibini adeta dilenir, yahut pa
zarlık bile yapar . Halbuki bir 
devlet adamının kıymeti bir ta
kun ahmakları iknaa çalışması i
le mi ölçülmelidir? 

Lüzumlu olduğuna kani bulun 
'duğu projesini bu adamlara ka
bul ettiremezse ne olacak? Dev-
leti mc;ın v~tmek pahasına yerini 
terkedıp gıdecek mi? Hitler, de
hasile yüksek bir adamın baş -
katarına boyun eğmesini kabul 
etmeyor. Beşeriyet tarihinde ya
pılmış bütün büyük ve güzel iş -
ler, politika sahasında boyun eğ 
meyen faik bir adamın, bir dikta 
törün eseridir. Halbuki parltnen 
ter demokrasi böyle büyüklük -
lere düşmandır. Marksizmin baş 
kaldırmasına yol açar. 

Hitler demokrasi meselesini 
Viyanada tetkike fırsat buldu -
ğundan memnundur. Parlamen
to müesseselerinin gülünçlüğü
nü anladıktan sonra Almanya -
da bulunsaydı, belki de milİetin 
selameti için imparatora veri -
len salahiyetlerin genişeltilmesi 
ni isteyenlerin safına girmiş bu
lunacaktı. Başka tabirle mut -
lak irsi monarşi taraftarı olacak
n.. "Avugt11rv:1cia huna imkan 

Türk polisinin 
Muvaffakıyeti 

Son zamanlarda !stanbula 
Bulgaristandan eroin getirildi
ği alakadarlarca haber alınmış
tır. 

İstanbul muhafaza teşkilatı 
ve Emniyet müdürlüğü memur
ları bu eroinlerin nereden geldi
ğini anlamak için Trakyaya gön 
derilmiş, yapılan araştırmalar
dan eroinlerin Silvingrad'da ya
pılarak tren lokomotiflerinde 
çalışan bir adamla Dedeağaçta 
depo ettirildiği öğrenilmiştir. 

Eroinleri lstanbulda satan 
lstepan Yanef ve Robert Farhi 
isminde Bulgar tebaasıfülan iki 
kişi olduğu anlaşılmıştır. Eroin· 
leri yapan lstepan Yanefin kar
deşi Panço Yanef Silvingradh
dır. 

Dedeağaçta araştırmalar ya· 
pan memurlanmız lokomotif 
makinisti Kostaki Françopula -
sın isyandan evvel Venizelos is. 
mini taşıyan sokaktaki evi Yu 
nan polislerinin yardımile ba
sılmış ve S kilo eroin bulunmuş
tur. 

Kostaki ve metresi Marika 
yakalanmıştır. Suç tamamile 
meydana çıkıp buradakilerin 
hüviyeti anlaşılınca onlar da 
burada yakalatılarak sorguya 
çekilmişlerdir. İstepan ile Ro
bert ilk sorguda suçlannı söyle
mişler ve hazırlanan k5gıtlar 

ihtisas mahkemesine verilmiş -
tir. 

Üniversite Rekt6rU 
d e O i ş i ) o r mu ? 

Universite rektörü Cemilin 
rektörlükten alınarak hariciye -
de bir memuriyete tayin eJilece 
ği söylenmektedir. 

Bu rektörlüğe kimin tayin etli 
leceğı belli değildir. Maamafih 
rektörün değişmesi üzerine de -
kanlar arasında da değişiklikler 
olacaıh sövienmektedir. 

nan malların bedeli kolaylıkla 
ödenecektir.,. 

Sefir, Finlandiyamn iyi bir 
seyyah memleketi olduğunu an
latarak dedi ki: 

- F~~landiya için Bingöl 
metnleketı derler. Hakikatte öy 
le değil. Hakikatte Finlandiya 
bin ·değil binlerce göl memleke
tidir.Memleketimizde 60 bin göl 
vardır. Bunların arasında bir u
cundan öbür ucuna vapurla 12 
saatte .gidilebilen büyük göller 
de vardır.,, 

Talas Finlandiyanm istikla
linde hizmeti görülmüş eski bir 
hükumet adamıdır .191 7 de Fin
lal'ldiya istiklalini kazandığı za -
m~n adliye bakam idi. 

. 
Ergar:ıı şirketi 
Umumi heyeti 
Dün toplandı 

E::rgant bakır hazinelerin
de yeni tesisat yapılıyor 

Ergani Bakırı Türk Anonim 
şirketi, dün sabah yıllık top • 
lantısını yaptı. Başkan Necmet
tin Molla idi. Önce idare heye
tinin çalışma raporu okundu. 
Rapora göre son bir yıl içinde 
196,933 metre mikabı hafriyat 
yapılmıştır. Yeni kuyu ve gale
rinin insaatı bitirilmiştir. llti • 

Dünkü Mahkemeler 

Ölüm korkusu 
Geçiren kadın 
Ambarlı köyünde Zehrayı öl

dürmeğe teşebbüs ettiği iddia -
sile Osman isminde birinin ağır 
cezada duruşması yapılmakta .. 
dır. 

Vaka şudur: Zehra, Osmaıun 
karısı ile bir tarla yüzünden kav
ga etmişler. Osmamn bu arada 
gürültüye koşarak, eline geçirdi 
ği mavzer tüfeği ile Zehrayı teh 
dit ettiği iddia edilmekte idi. 

Dünkü celsede, Zehra, dava -
smdan vaz geçtiğini, söylemiş
se de mahkeme, hukuku umumi 
ye bakımından duruşmaya de -
vam ederek, bir kaç kadın şahit 
dinlemiştir. 

Mahkeme, suçlu aleyhinde bir 
delil olmadığından neticede Os
marun beraetine karar vermiş -
tir • 
* Son Posta sahiplerinden Ha

lil Lfitfiyi, gece vakti evine gi • 
rerek, ölümle tehdit etmekten 
suçlu Şevketin dün de ağır ce
za mahkemesinde sort;tıya çe -
kilmesinc devam edildi. 

Şevket, müdafaa şahidi ola -
rak bazı kimseler göstereceğini 
söylemişti. 

Dünkü celsede, şahitlerin isim 
terini bildiremedi ve sadece: 

"Pangaltı polis merkez me -
murite. bir kaç gazeteci,, nin 
mahkemeye çağırtılmalarını is -
tedi. 

Reis, gazetecilerin kimler ol
duğunu sordu. Şevket de şu cc -
vabı verdi: 

- Siz, kimleri münasip gö • 
rürseniz ... 

Mahkeme; kısa bir müzakere 
den sonra, suçlunun dava esası
na taaIIOku olmayan isteğinin 
reddine karar verdi. Ve duruş -
mayı. evrakı tetkik etmek üzere 
7 mayrsa bıraktı. 

* Elektrik şirketi memurların
dan Kindorfun hizmetçisi Ali • 
nin gece vakti önüne çıkarak ve: 

- Güzel kızlarımız var ••• İs
tersen götüreyim •• 

Dedikten sonra, ayağına çel
me atarak, cebindeki ı 1 lira pa -
J ~IJll a JJ 1Ua'htaU 1SU'!flU 1"'çllllll• 

nin muhakemesine dün ağır ce
zada devam edilmiş, mahkeme 
gelmeyen şahitlerin getirilme -
sine. bırakılmıştır. 

• Batumdan 200 ton kömürle 
760 kilo makine yağını gümrük
süz getirmekten suçlu Rüstem, 
Ali, Mahir ve Hüseyin Avninin 
muhakemeleri dün 8 inci ihtisas 
mahkemesinde bitirildi. Ali, bir 
sene hapise,U.3500? lira para ce
zasına mahkum oldu. Diğerleri 
beraat ettiler. 

sak şimendiferi inşaatı ilerle • 
mektedir. Burada bir vagon a
sansörü ve üzerine de bir köprü. 
yapılmıştır. Ayrıca, ameleler i
çin bir dispanser yapılmıştır. 
Dicle kenarında iki büyük su 
havuzu ve bir depo, tasfiye te
sisatı inşa edilmiştir. Bir yıl i
çinde iki milyon liraya yakın 
kıymette tesisat ve ameliyat 
yaptırılmıştır. 

Raporda, idare heyeti azasın
dan Mahmut Nedimin istifa et
tiği ve bu istifanın teessürle 
karşılandığı yazılıyor, yerine 
Nurullah Sumer'in intihap edil
diği ilave ediliyordu. 

Bundan sonra, murakıplar ta
rafından verilen rapor okundu. 
Ve 1934 plançosu ve kar ve za
rar hesapları tasdik edilerek i
dare meclisi temize çıkarıldı. 

Bundan sonra, yeni idare he
yeti seçildi. l ttifakla Iş Bank. 
sı Umumi müdürü Muammer 
Eriş, Hamit Eseniş, Yusuf Ziya 
Öniş, Nurullah Esat Sümer, Sa
fa Abaydın, Bedi. Necmettin 
seçildiler. İdare heyetindeki 
Deutsche • Bank mümessilleri 
olan Alman azalar aynen bıra • 
kıldılar. 

Murakıphklara da Suat Saim, 
Kemal Ziya seçildiler. 

loprak altında bir adam 1 
Kuyuya inen adam çöküntü 
altında kaldı. öldü 

Arsa sahibi, bir adamın kanına giren kuyusunun 
başında ne yapacağını düşünüyor f 

J?ün sabah Fatihte Çırçır cad- ı na geleceği evvelden biliyormuş. 
desınde bir çöküntü hadisesi da Aradan iki dakika geçmeden ku 
ha old1;1. İnebolulu T~vfik,. arsa- yu göçmüş, Mehmedin iniltileri 
smdakı kuyuyu derınleştırmek d 1 t B ,. .. k .. c 
için 32 yaşında Mehmet ismin - uyu muş ur. u ~nı. ço un u 
de bir kuyucu ile anlaşmıştır. karşısıı:da. hemen ttfaıyeye ha: 
Mehmet, işe başlamak üzere, 8 her verılmış, ve kurtarma ameli
metre kadar aşağıya inmiş ve yesine geçilmiştir. 
yapının çok tehlikeli vaziyette Dün akşama kadar süren çalış 
ol?utunu yukarıkilere seslen - malarda toprak tamamile açıla -
mıştır. mamıştır. Ceset bugün çıkanla-

Biçare adamcağız, sanki başı caktır. 

Çocuk Haftası 

Güzel okuyan, yazan çocuklar 

ya her me~tepten beşer talebe 
girdi. Müfettiş İzzet, Fevzi ve 
Kadıköy beşinci mektep mual • 
ilini Berika hakem heyetine se
çilmişlerdi. 

Sonunda, lstanbul 13 üncü 
mektep talebesinden 405 Fitnet 
birinciliği, 44 üncü mektep ta -
lebesinden Mukaddes ve 10 uncu 
mektepten Ferran ikinciliği, be
şinci ilk mektepten Nazif ve al
tıncı mektepten Nihal üçüncülü

... ğü, Usküdar 22 inci mektepten 
~ Necdet de dördüncülüğü kazan

dılar. Çocuk haftası münasebe -
tile. dün bir çok yerlerde de ço
cuk eğlenceleri yapılmıştır. Üs
küdar Halkevi, mmtaka dahi .. 
)indeki mektep talebelerine pa • 
rasız sinema seyrettirmiştir. 

Bir talebe gezintide 
kuyuya düştU,boğu . du 

Dürı Mecidiye köyünde çok 
acıklı bir kaza olmuştur:: Be yoğ 
lu 29 uncu ilk mektebin dördün 
cü sınıf talebeleri muallımlerile 
beraber Mecidiye köyüne gıt -
mişlerdir. 

Şirket hissedarlar umumi top 
lantısı, on beş gün içinde te1'rar 
toplanarak, dahili nizamnanıe - ' 
nin iki maddesinin değişti,;} · 
mesini konuşacaktır. Değişen 
maddelerden biri. şirket mer · 
kez1erinin fstanbuldan Anl:<aca
ya taşınması hakkındadır. -.-

. Dün çocuk haftasının beşinci 
;ünü idi. Halkevinde saat 15 te 

ı bir güzel yazma ve okuma mü 
l sabakası yapıldı. Bu müsabaka-

Bu gezintiden istifadeye ça -
hşan talebeler kırlara v::ıv1lınıs
lardır. Bu sırada Ata isminde 
12 yaşında bir yavru € metre ge 
niş1iğinde, 18 metre derinliğin -
deki bir kuyuya yuvarlanmıstır. 
Atayı derhal kurtarmak müm • 
kün olamamışur. 
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YuKarıda vücudü geriye do~ru c;evikleştir·m~ 
hareketi, aşağıda boy ve yan hareketlerı eu sayfada kadın okuyucuları

mız vücutlerlnl daha gençleştir
mek için muhtelif beden he.re-

1 
ketlerini nasıl tatbik edecektert-

H ERGÜN J i M NA s Ti K y A Pi N 1 Z! ni görmektedirler. Bu r~simler 
_ gençleşme hareketlerin , • m .':1 · 

.- --·:-- ·~~~:;::::::;::::-~~~~~~===~~~.ısl/YA" ırc;u;.ı kip etme.-.. .. -~ır. 
~~~'~-'-=~~"-= 

D 

~~~Ülb[1 [ID~(g)~~ 
1r l§ rRı IIDÖWl§ $Ü (Q) Ü rRı 

Yukarkl iki resimde bacak ve kol hareketlerini görüyor!!lunuz. 
Atağıda vüeudü sağa sola bükme hareketleri 
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izm&rde çürüyen mahsuller 
{ lzmir Muhabirimiz yazıyor ] 

İzmir (Hususi) - Türkiye -
mizin en mühim ihracat iskele
lerinden birini teşkil eden İz -
mir şehrinin milli ticaret nok -
tai nazarından haiz bulunduğu 
ehemmiyet malfimdur. 
Dünyanın dört köşesinde Iz

mir denildiği zaman en evvel ha 
trra gelen üzüm ve incirdir. Hal 
buki Eğe iktisadi mıntakasmın 
feyyaz topraklarında yetişip ge
ne dünyanın dört köşesine scrpi 
len ve her yerde ayn ayn ve bü
yük rağbetlere mazhar olan top 
rak mahsullerimiz yalnız bu iki 
maddeye münhasır değildir. 

Izmirde yetişen ve maalesef 
memleketimizde ehemmiyet ve
rilmeyen daha pek çok mahsul
ler vardır ki, bunların vasıf ve 
hususiyetlerini yazmak her bi
rinin iktisadiyat ve ticaretimiz -
de işgal eylediği mevkii tama -
mile izah edebilmek, oldukça U· 

zun tetkikata mütevakkıf bir me 
seleclir. 

Evet; i.izüm ve inciri ihracat 
eşyastmn ilk saflarında bulundu 
ran ve bugün bu iyi mahsulünü 
istihlak piyasalarına gönderdik 
ten sonra senenin bir kaç ayını 
ticari bir atalet içinde geçiren 
İzmir; izmirin ticaretini yalnız 
bu iki madde teşkil etmez .. Baş
ta tütün olmak üzere palamut, 
afyon, zeytin yağı hububat ve 
zehair, hayvan ve orman mah
sulleri, pamuk ve saire gibi da -
ha pek çok mahsulleri yetişti -
rir. Bunlardan pek çoğu, memle
ket için mükemmel birer varidat 
membaı teşkil edeceği gibi 
memleket dahilinde binlerce ki
şinin refah ve huzur ile geçin • 
melerini de temin edebilecektir. 

Izmir ticaret ve zahire borsa
sının elime geçen eski bir bülte 
ninde şunlara tesadüf ediyorum: 
mazi, kitre, mahmuzc ve sonra 
gene başka bir yerde tesadüf et 
tim; defne yaprağı .. 

Tetkikat ve tahkikatrm netice 
sinde anlayorum ki, orman mah 
sulleri meyanında zikredilen bu 
dört kalem eşya ihraç edilirmiş. 
Bunların ayn ayn ihracatile uğ -
raşan ticarethanelerde varmrş .• 
Hatta bunlar hüdai nabit mah
sullerden olmalarına rağmen 

oldukçada pahalı maddeler imiş 
Alakadarlardan birinin anlat -

tığına göre mahmuze denilen ve 
bir kökten çıkarılan siyah sa -
kız rengindeki bu madde al
tın para zamanında dukası on 
liraya kadar satılırmış. Demek 
ki, sermayeye mütevakkıf olma
yan ve yalnız el emeğile alınabi
len bu madde tabiatin toprak -
lanmıza bahşettiği bir define -
dir. Bu talep vaki olmadığından 
değil, nihayet ufak tefek ba?:ı i
dari müşkülat yüzünden çı~ lrı
lıp işletilememekte ve bunun i -
çin topraklar altında çürümek • 
tedir. Ve memleketin bu yüzden 

No. 6. 

kaybettiği şeyler büyüktür. 
Kitre ve mazı da ayni şe
kildedir. Bunlar mahmuzeden da 
ha kolay istihsal edilebilen or • 
man mahsullerindendir. Bütün 
idari müşküllere rağmen bunh -
nn isimleri henüz piyasada geç
mektedir. Ve ara sıra bunl'3r ü
zerine iş yapıldığı borsa bülten-
lerinde görülmekted1r. · 

Hele mazı denilen mahsul o 
kadar berektli ve toplanmasr o 
kadar kolaydır ki, her hangi bir 
çoban koyunlarını otlatırken de 
günde mühim bir mikdar mal 
toplayabilir. Maalesef orman i
daresi bu gibi hüdayi nabit mah 
sullerin toplanması hususunda 
öyle ağır şartlar koymuştur ki, 
köy kahvesinde ve cami avlusun 
da işsiz oturan köylünün yarnn 
saat ötedeki ormana gidip çil ~ 
rümeğe mahkfim olan bu malı -
sullerden istifade etmeği hatırın 
dan bile geçirmesi ihtimal dahi
lindedir. 

Bir incir bahçesinin, bir ha -
ğm yetiştirilmesi vakit ve pa -
raya ve mahsulünün tamamile 
alınarak istifade edilmesi el eme 
ği kadar tabiatin müsaade ve 
lfttfuna mütevakkıftır. Halbuki 
orman mahsulleri için mevzuu 
bahs olan, sermaye değil, doğ -
rudan doğruya saidir . 
Mazı mahsulü bugün pek az 

mikdarda istihsal edilmekte ve 
ihracatında görülen güçlüklere 
rağmen gene bazı ticarethane -
!erce mübayaa olunmaktadır. 

Mazının, çivit, beyaz ve siyah 
namlarile üç nevi vardır. Çivit 
mazinin kilosu İzmir piyasasın
da 35 - 40 kuruş arasında satıl -
maktadır. 

Sermayeye tevakkuf eden ve 
bin bir çeşit tehlikeye maruz bu
lunan incirlerin kilosunu vasati 
on. ve üzümün kilosu vasati 15 
kuruşadır. Buna karşı mazının 

35 - 40 kuruş arasında satılması 
feyyaz topraklarımızın sinesin -
de yatan tabii zenginliklere va -
zih bir delil teışkil eder. 

Abidin Oktay 

BUmUş fiyatleri 
Londra, 27 (A.A.) - Gümüş 

piyasasının yükseliş hareketi ber 
devamdır. Külçe hailnde gümü -
şün, peşin fia tı 3 4 7 / 8 pensten, 
ons başına 36 1/2 pense çıkmış
tır . 
Gümüş fiatmm birdenbire yük 

selmesi, piyasayı en aşağı, ons 
başına bir dolar 29 sente çıkar ~ 
mağ~ matuf olan Amerika siya
sasına mürabahacrlarm itimadı
nı göstermektedir • 

Maamafih, Amerika hazinesi 
namına mühim miktarda alım 
halledilmeyeceğinden, bazı ma -
hafil, hükumetin gümüş fiatım 
yükseltmek için dünya piyasa -
sına bizzat müdahale etmekten
se, mürabaha muamelelerine mi 

KIRMIZI VE SiYAH 
!arını gizlemek için pek ustalık 
la ıkullandrkları ve alak.asızlrkla 
karışık hoşnudsuzlu göste . 
ren kederli bir tavurla dinledi. 
Memlekette İspanyolların hü
küm sürdüğü çağlarda köle o
lan bu adamlar, Mısır fellahmın 
çehresinde görülen o hali kay
betmemişlerdir. 

Sorel cevab olarak ilk önce, 
ezbere bildiği bütün saygı söz
lerini sıraladı. Bu boş sözleri, 
cehresine has olan sahtelik -
hatta hilecilik diyeceğim - ha
lini bir kat daha artıran ace
mice bir gülümseme ile tekrar 
ederken ihtiyar köylünün ka
fası durmuyor, bu kadar ehem
miyetli bir kimsenin Julien'i, 
bir işe yaramaz oğlunu yanına 

almak istemesindeki sebebi a • 
raştırıyordu. Julien'den hiç hoş
ttud değildi, M. de Renal de ona 
yılda üç yüz frank gibi umulma 

STENDHAL 

dık bir para vereceğini, onu ye
dirip içireğini söylüyordu; üs
tüne başına bakmağa bile razı 
olmuştu. Sorel babanın bir deha 
eseri olarak birdenbire ileri sür
düğü bu üst baş işini M. de 
Renal hemen kabul etmişti. 

İhtiyar Sorel'in parayı, yiyip 
içmeyi oğlu icin yeter bulmayıp 
bir de giyecek sözüne kalkışma 
sı, belediye reisini kuşkulandır
dı. Kendi kendine: "Benim tek
lifimin Sorel'i çok sevindirmesi 
lazrmdı; uma bileceğinden pek 
fazlasını buldu. Mademki yine 
mınnkınn ediyor, domek ki ona 
başka yerden de bir teklif ol -
muş. Bu da Valenod'dan başka 
kimden olabilir?,, M.de Renal 
hemen bir karar vermesi için So 
rel'i çok sıkıştırdı ise de emeği 
boşa gitti : kümaz ve ihtiyar 
köylü işi kesip atmağa bir tür· 
1ü yanaşmadı i bir de oğluna da-

BORSA 

27 NiSAN Cumartesi 

PARALAR 
Açılıı 

Sterliıı 609.-
Dolar 122.-
20 Fraıısız Frangı 160.-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 80.-
20 Drahmi 22.50 
20 İsviçre Er 805.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Karon 98 -
Avusturya oili.n 22.-
Peçeta 16.-
Mark 40.50 
Zloti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley l!i.-
20 Dinar 52.-
Yen 33.-
İsveç Kuroıı 30.-
Altm 930.-
Mecidiye 43.50 
Banknot 238.-

Kapanış 

609.-
125.-
160.-
200.-

113.-
24.-

805.-
24.-
84.-

102.-
22.-
17.-
40.50 
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

941.-
44.50 

240.-

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londra 603.75 1506.25 
Nevyorlc 0.79.75 0.7965 
Paris 12.Q6 12.0575 
Milano ~.6255 9.61 
Brüksel 4.695 4.6966 
Atina 84.6218 114.5075 
Cenevre 2.4560 24580 
Sof ya 66.11 (;4.4970 
Amııterdam l.1771 l.1"'23 
Prağ 19.02155 18.9968 
Viyana 4.2825 4.2370 
Madrid 5.8095 5.S225 
Berlin 1.9757 1 9725 
Varşova 4.2558 4.20~5 
Buda peşte 4,.545 i.5475 
Bükreı 78.9190 78.4712 
Belgrad 35.1210 35.06 
Yokoha1114 2.8084 2.81 
Moskova 1065.- 1084.50 
Stokholm 3.2125 3.2075 

ESHAM 

Açılq Kapanq 

Iş Bankaıı Mil. 
.. .. N. 
" ,. H. 

Anadolu Şm. 60 25.- 25.U 
.. " 100 % 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Ne.kt .. 
Terkos 
Balya 

Reji 
Aslan Çimento 10.90 10.85 
Merkez Bankası fi4.50 65.-
0smanh Bankası 

Açıl11 Kapanlf 

Türk Borcu ı 30.30 3C.475 

" .. il 2865. 28.80 

" • Ill 29.30 29.50 
Ergani 94.- 94.-
Sivas-Erzurum 
İstikrazi sıa.- 98.-
Sark Sm. 
% 5 Hazine 
%2 " 

TAHViLAT 

Elektrik 
Tramvay 
Tüııel 

Rıhtım 

Açılı' Kap:ın11 

Anadolu I ;ı3.65 44.10 
., II 43.65 44.10 

" II 
Anadolu müme11il 51.35 51 .95 

güvendiğini soruşturmaktadır -
lar. 

N evyorkta ham gümüş fiatı 
dün yeniden dört sent tereffü e
derek, ons başına 981 sente çrk· 
mıştır. 

nışmak istermiş... Sanki taşra -
da zengin bir babanın, on para 
bile kazanmıvan oğluna danış . 
ması sadece adet yerini bulsun 
diye değilmis gibi! 

Su ile işleyen kereste fabrika 
sı demek, çay kenarında bir sa
laş demektir. Dam, dört iri tah
ta kazık üzerine tutturulmu~ 
catıva dayanır. Salaşın ortasın
da, sekiz on kadem yüksekliğin
de inip erkan bir bıçkı görülür: 
gayet basit bir makine de kütük 
leri bu bıçkının önüne iter. Onu 
harekete getiren de, odunw' yas 
sı tahta biçiminde kesen bı~kı
vı inip cıkaran da, su ile dönen 
bir carktır. 

Fabrikasına yaklaşınca Sorel 
baba, avaz avaz Julien'e seslen
di ise de cevab veren olmadı. 
Yalnrz büvük oiT11llı:ırr"r crnrrı;; · 
bu dev gibi adamlar, ellerine bi
rer tahta almış, bıckıya gidecek 
Gatn kütüklerini düzeltiyorlar -
dı. Odunun üzerine cizilmis ka 
ra çizginin tam üzerine vurma
ğa gayret ediyorlar ve her vu
ruşta iri iri parçalar kol)anyor
lardı. Babalannm sesini duyma 

1 KENDi 

İzahat 
Veremem! 
Ayağımın altında grcırdıyan 

cilalı tahtalara, korka korka ba
sarak, kırmızı hah döşeli merdi
venlerden crktım. 

Resmi kihkh bir odacı, beni 
karşıladı: 
- Kimi aradmızdı? 
- Müdürü göreceğim, dedim. 

Bu cesaretime hayret etmiş 
gibi, tekrar sordu 
- Müdürümü göreceksiniz? 
- Evet! müdürü ... !stanbul Be-
lediyesine bağlı sular idaresi 
müdürünü göreceğim! ... Tan ga
zetesinden geliyorum .. 

Parlak düğmelerini çözüp i -
likliycrek yüzüme baktı: 
- Öyle ise, biraz bekliyeceksi. 
niz? müsaade edinizde haber 
verelim .. . 
- Peki .. . 

Bekledim ama, çok değil. 
Bir dakika geçmeden odacı mü
dürün yanından çıktı: 

Ve bana işaret ederek; önü • 
me düştü: 
- Buyurun! ... 

Odanın köşesini kaphyan ge
niş masasında orta yaşlı. şiş -
manca bir zat oturuyordu. 

Yanına yaklaşınca, bana ilti
fat etti: 
- Safa geldiniz .. 
- Safa bulduk .. 
- Bir emriniz mi vardı? · 
- Emir değil, rica .. İstanbulun 
umumi sular vaziyetini öğren -
mek için bir röportaj yapmak 
istedik ... 

Birden şaşaladı: 
- Affedersiniz, kiminle teşer -
rüf ediyorum? 
- Ben Tan gazetesinden .... 

Sözümü bitirmek kısmet ol -
madı. Hemen yerinden fırladı: 
- Anlaşıldı, Bayım .. anlaşıldI .. 
işin içinde bir yanlışlık var. 
- Ne gibi yanlışlık? 
- Siz müdür beği görmek iste· 
diniz .. değilmi? 
-Evet 
- (Müd=u~. r..-.-ey-.-...... e-(zatıailiJZ} 

i, "bendeniz"e gönderdi. 
- Evet! ... 
- işte yanlışlık burada Ba-
ymı ... Her ne kadar zahmet ise, 
(zatıalileleri) yine müdür beyin 
yanma (teşrif) edeceksiniz. 
- Niçin? 
- Çünkü .. (bendeniz) gazetele-
re "beyanat" ta bulunamam! 
- Biz, sizden "beyanat" alına
ğa gelmedik. Havadis almağa 
geldik. " 

Başını salladı : 
- Beyanat, havadis her ne ise, 
"bendeniz" tek kelime dahi söy
lemekten memnuum. 

Bunun üzerine: 
- Peki.. Yalnız, müsaadenizle 
size bir şey soracağım, dedim, 
sular idaresi bir umumi hizmet 
müessesesi değil midir? 

Bay müdür büyük bir neza -
ketle sözümü kesti: 
- Ona şüphemi var, efendim .. 
- O halde, herhangi bir vatan-
daş, bir umumi hizmet müessese 

dılar. Sorel baba salaşa doğru 
yürüdü; girince Julien'i, bıçkı 
başında bulunması Iazımgelen 
yerde aradı ise de bulamadı. 
Onu S - 6 kadem daha yukarıda 
gördü: Catı tahtalarından biri -
ne ata biner gibi oturmustu. Ma 
kinenin işlemesini dikkatle gö
zetliyeceğ"ine kitab okuyordu. 
İhtiyar Sorel'in en sevmediği, 
en kızdığ'ı şey de bu idi; J ulien
in, büyük kardeşlerininkine hiç 
benzemiyen ve kuvvet istiyen iş 
tere hiç te elverişli olmıyan za
yıf nahif vücudünü bir kusur say 
mıyabilirdi: fakat bu okuma sev 
dasından nefret ederdi, kendisi 
okuma bilmezdi. 

Julien'i iki üç defa çağırdı ise 
de cevab alamadı. Delikanlının, 
babasının gürler g'ibi sesini duy 
mamasına sebeb bıc;kınn gürül
tüsünden ziyade, elindeki kita · 
ba dalms olması idi. En son So
ı el baba, o ihtiyar halinde, bıç
kının kesmekte olduğu tahtaya, 
oradan da damı tutan çaprast 
kalasın üzerine hafifçecik sıçra· 
yrverdi. Tulien'in elindeki kitabı 
bir vuruşta çaya kadar uçurdu; 

ÇATIYORUZ 

Ne 
Ucuz bilet meselesi 

tisküdarda oturan bir okt.ıyu· ı zor ise yaptırılmış bir kolay -
cumuzun yazdıp,ma göre şirke- hktan istifade edecekleri. müm 
tin perşembe günleri yG:ıptığmı 
gazetelerde ilan ettiği hafta so 
nu ucuz biletleri yalnız köprü 
gışelerinde satdryorumş. Bu o 
kuyucumuz, ucuzluktan istifa
de icin perşembe sabahı erken 
den Üsküdar iskelesine gitmiış 
ve bu biletlerden almak iste -
miş, kendisine gişeden bunun 
yalnız Köprüye mahsus oldu 
ğ'unu ve gidip Köprüden alma
sını tavsiye ctmi~ler .. Gülüne -
cek şey değil mi? .. 

Diğer şaıısılacak bir tarafı da 
su ki: bu bileti Köprilden alan 
lar, Üsktidardan binecekler 
den daha fazl! yol gitmektedir 
ler. Buna rağmen bu müsaade 
ve kolaylık - eğer bu bir kolay· 
hk ise • yalnız İstanbul tara
fmda oturanlan mahsu8tur. 
Her gün şirketin kasasına bin· 
lerce lira döken ve en kısa me
safeye en cok para veren ~aval 
b ve fakir Üsküdarlılar bun · 
dan istifade edememektedir · 
ter. Tabii Üsküd'!.r böyle olun
ca, Kuzguncuk, Be~iktas.. Qrta 
köy ve diğ'er iskeleler de aynı 
~ekilde. Su halde bütün bunlar 

kün olduğu kadar azaltmak 
maksadile çrkarılan güçlükler
dir. Eğer böyle değilse, şirke -
tin artrk ticaret fikrine tama · 
men yabancı bir zihniyetle ida
re edildiğine inanmak icab e · 
der. Şehirlinin ve şehrin bövle 
en yakın işlerine deyen mese · 
lelerde Şehir Medi~ine. alaka
dar semtlerden seçilmiş üyele· 
rin hemen harekete gelmesi 
ne kadar beklenir. Lakin hi<.; 
te böyle bir şey görülmez. Mt 
seıa, şu ucuz bilet h~inden, mah 
rum edilen iskelelerin Sehir 
Meclisindeki azaları birleşip 
~irkete gitseler de vaziyeti şu 
dediğimiz şekilde anlatsalar. 
şirketi yola getiremezler mi?. 
Lakin dediğimiz gibi bir türlü 
bu hareket görülmez ve onun 
i<;indir ki, secilenlerle, seçen · 
ler arasında intihaptan sonr3 
artık her türlü bağfar kesilir .. 
Herkes kendi aleminde ayrı ya 
şar. Halbuki Sehir Meclisi. se
hirlinin bu gibi is.lerini gör · 
mek için seçilmiş değil ınidir? 
Siz ... 

Ne dersiniz?. 

'sine gelerek, bir iş hakkında i -
zahat istemiş olsa, suçmu işle -
miş sayılır? .. 

1 

Hamid, hayret etti: 
- Tuhaf şey ... Neden izahat 

vermedi acaba... Siz, bir kere, 
fen heyeti müdürü Ziyaya git -- Hayır ... bilakis .•. hatta, mem 

nuniyetle. kendisıne izahat ver
mek boreumuzdur. Eğer, zatıali
niz buraya bir mü~teri sıfatile 
(teşrif) etmi~ olsaydınız; bütün 
arzularınızı yerine getirirdik ... 

Bir şikayetiniz vansa hemen 
söyleyin ... Semtialinizdeki çeş -
me akmıyormu yoksa? 

- Teşekkür ederim ... Şahsi hiç 
bir şikayetim yok. Yalnız, benim 
de arzedeceğim şu ki, her müş -
terinin teker teker arzularını ye-
. e a:etirivorsunuz da, bir kac; 

bin mUşteri11in ukUllugu LlA 6"-

zeteye izahat vermekten niçin 
kaçmıyorsunuz? 

Bay müdür, buna diyecek söz 
bulamadı. Fakat, nezaketini ge 
ne elden bırakmadı: 

- Affinizi rica ederim. İstir
hamlarımr tekrar ederim. Sala 
hiyetim olmadığını arzederim.,, 

Nezaketine hayran kaldığnn, 
Bay müdürün yanından ayrılır
ken, kendi kendime düşündüm: 

- Bakalım. bir de belediye re 
is muavini Bay Hamide baş vu 
rayım! .. 

Bay Hamid, kendisine müra
caat edenlerden hiç birini boş 
çevirmez. Herkesin gönlünü al
ma~ını, nabzına göre şerbet ver 
mesini bilir. Centilmen, ağır baş 
h, terbiyesi yüksek bir zattır. 

Beni de herkes gibi bin bir i
şi arasında dinlemeğe vakit bul
du. Kendisine anlattını: 

- Sular müdürü, sudan bir 
cevabla bizi atlattı .. Siz, bir e 
mir verseniz de ... 

delikanlının tepesine takke gi -
bi geçiveren yine o kadar zor · 
lu bir sille de müvazenesini kay 
hettirdi. On dört on beş kadem 
aşa~ıda, işliyen makinenin ma
nivelaları arasına düşüp param 
parça olacaktı; fakat tam dlişer 
ken babasr sol eli onu tutu -
verdi. 

- Tembel herif! seni bıçkı -
nrn başına bırakınca sen hep 
böyle kitab mı okuyacaksın? 
Akşam papasın evine gidip vak 
tini boş işlerle geçiriyorsun; o
rada oku, bir diyeceğim olmaz. 

Julien, sillenin ~ücünden ser 
semleşmişti. ağzı bumu da ka
namıştı; ama yine bıçkının ba
şına. babasınn söylediğ"i vere 
yaklaştı. Duyduğu acıdan ziya
de, pek sevdi~i kitabım kaybet
mis olmak gözlerini dolu dolu 
etmişti. 

- İn hele, hayvan, sana di
yeceğim var. 

Makinenin gürültüsü, Julien' 
in bu emri duymasına mani ol
du. Artık inmiş olan babası tek 
rar cıkmak zahmetine katlan -
mak istemediğinden gidip ce • 

seniz amma, sahi o da yerinde 
yok ... 

Öyleyse, durun ben telefon • 
la konuşayım. sular müdirile .• 

- Baiıa sular müdürünü bu -
lunuzt 

Biraz sonra, haber verdiler: 
- Sular müdürü yerinde 

yok!... 
Ben de o srrada ayağa kalk • 

tını: 

- Demek, sular müdürüne 
telefonla söyliyeceksiniz .. . 

~.... ~......;~.... ~-1: ... ~1 
mez. bana hat>er verecekler ... 
Siz öğleden sonra doğruca Su -
lar müdürüne gidiniz l İzahatı 
kendisinden alırsınız! 

Belediyeden çıktım, tramva· 
ya atlayİp Taksimde Sular ida· 
resine gittim. 

Müdür meşgulmuş. Beri ge • 
ne, o tıknazca z;ata gönderdi, 
trknazca zat ta hemen, karşısın 
daki koltuğu gösterdi: 

- İstirahat buyursanıza, bey 
cağıznn ... 

- Af buyurunuz, dedi, biz Su 
lar hakkında izahatı Iazırr~li 
bir cedveli, az evvel, Belediye 
reis muavini Hamide gönder -
dik! MalQ.mu aliniz ya, efendim. 
Makama merbut olduğumuz • 
dan ... 

Bir gazetecinin, en küçük 
bir röportaj için sırasında ne 
güçlüklere katlandığını yazıb 
kendi kendimize catmağı; daha 
kestirme buldum. 

Bilmem. siz ne dersiniz? 
SalAhaddln GÜNGÖR 

viz sırığını aldı ve bununla oğ -
lunun omuzuna vurdu. Julien a
şağı iner inmez ihtiyar Sorel o
nu ite kakıştıra eve doğru sür • 
dü. Delikanh icinrlen: "Tanrı bi 
lir ne yapacak!" diyordu. Kita
bının düstüğü çaya gamlı gamlı 
baktı; ki tablan içinde onu. M e
morial de S::ıinte - Helene'i (1) 
gözü gibi severdi. 

Yanakları kızannrş, gözleri 
yere eğilmişti. On sekiz on do.
kuz yaşlarında, hali tavrı zayıf, 
yüzü pek güzel olmamakla be • 
raber bir kibarlık. bir naziklik 
hissi veren kartal burunlu bir 
delikanlı idi. Sükunlu anların -
da düşünce ve ate!:? dolu olan· i
ri kara gözleri şimdi en kf.lr -
kunc kinle parlıyordu. Pek a~a
ğıdan baslıyan kovu kumral saç 
ları alnım basrklastırınst: öfke
lendif{i vakit te de bu saçlar ona 
bir zalimlik hali verirdi. Saysız 
insan çehreleri arasında belki 
böylesi kadar göze carpan nir 

[Arkası var] 

. . (!) Napoleon'un hatıratı. 
N. Atac 



.......:: 
28 - 4 - 935 ====::::;:==================================T X N============================================== 9 

iZMiRLiLER, BU SAHiFE, SiZiN . ç· N ı 1 1 • 

Kükürd meselesij1 

incir kurdlan 
Alaşehir bağlan 
.. İzmir bağcılarına ko~kulu 
nıyalar geçirten kükürt işı, E -
ge mrntakasmda daha sıkı bir 
t:şkilat uyanıklığı yaratmak 
laznngeldiğini meydana koydu. 

Son on senedenberi geçen 
her gün Izmir bağlarının, İzmir 
bahçelerinin aleyhine çalışmış 
gibidir. Bu mmtakada şu veya 
bu unsurun hatasını, filan sene
nin tecrübesizliğini, bir başk~ 
mevsimin dünya piyasasındakı 
talihsizliğini veya üstüste bir 
kaç sene en kötü zamanlarda 
Yağmur ve dolu yağdırmış olan 
tabiatın kıyasıya gadrmı hes~
ba katmadan düşünülecek bır 
çok taraflar vardır. 

Bunlardan birincisi, İzmir -
deki her bağcının ve bağcılıkla 
az ~ok alakalı iş bölümlerinde 
Çalışanların Izmir üzümleri i~ini 
memleket kazancı seviyeginden 
gönneğe bir türlü alışamamış 
ve ahştırılamamış olmalarıdır. 

Biz yarınki neslin nasıl sağ -
lam yetişmesini istiyorsak her 
sene lzmir bağlarından alına -
cak üzümlerin de tıpkı öyle 
sapasağlam olmasının istiyo
nız. 

Sağlam ve sıhhatli... 
İzmir üzümünün, lzmir inci -

rinin sıhhati, bir nabızdır ki o -
nunla biz Ege mrntakasmın sıh
hatini anlarız. 

Her sene münakaşa edilir, 
her sene düşünülür, her sene 
acısı duyulur, fakat daima ve 
daima istihsal mevsimlerinin 
başlarında ve sonlarında lımir
de tüten bir yanık vardır ve ko
kusunu duyarız. 

Kükürt ... Bu senenin bağcılı
ğı da bu dertle başladı. Kuzum 
bu nesnenin kıtlığı, evvelden 
kontrol edilip anlaşılamaz ıruy
mı? 

"Eldeki mevcut yetecek mi, 
Yetmiyecek mi?,, "Nereden ne 
kadar getirmemiz laznndır?,, 
''cinsi ve nev'i", "matluba mu -
vafık mı?" "Aman filana sora -
hm ... Aman şu zat böyle söyle -
miş,, gibi beylik telaşlardan şu 
nuntakay ıkurtaralrm baylar! 

Ve ne gariptir ki kükürt me
selesi tam Alaşehir bağlarında 

lzmir Ormanlan 
Her sene 14 milyon tn. 

kömürü yakan !zmirin, \1 

sene yaktığı odun kömürü . 1-
laha bin şükür olsun 6 ~ıl· Jll 

kiloya inmiştir. Bu haben c .u
duğumuz lzmir gazetesi buna 
iki sebep gösteriyor: 

1 - Kışın şiddetli olmayı~~··· 
2 - Izmirlilerin maden ko -

mürü yakmağa alışması. 
Buna sevinmemek elden gel

bir hastalık oaşgösteraiği sıra
da 1zmir'de patlak veriyor. 

• 
Alaşehir bağları 

Alaşehirin bağlan da bir baş
ka felakette. Ziraat Bakanlığı 
bu mıntakada haşerat ile müca
dele edilmesini emretmiş. Şim
di evvela yazın fen bu üzüm düş 
mantarına saldıracakmış, sonra 
kı~ın da gene altı ay müddetle 
bu mücadeleye devam edilecek
miş. 

Gtizel. .. Ama, bu haşere Ala
~ehirde yeni türemiş değildir. 
Bu, epeyi zaman evvel kendini 
hissettirıni~ti. Gecikilmiş oldu
ğu anla~ılıyor. 

• 

Gürültü patırtı yatışır gibi ol -
duktan sonra her taraftan em -
ladı: 

Meğer bağcılan korkutacak 
bir kükürt buhranı yokmuş ... O 
halde sulan niçin ve· kim bulan· 
clırn r? Bunda her halde blı. 

~~~~- incir kurtları -~ir§~~r:1 

Bir de incir kurtlan hikayesi 
vardır lzmirde ... Ve bu en az -
dan on senenin işidir. Kaymak .. 
çr, Bayındır, Torbalı, Adagide 
incirlikleri kurtların kongre 
kurdukları bir yer gibidir. Bun
larla arasıra mücadele edenler 
görillür, fen memurları gidip 
gelirler... Fakat bu işi kökten 
temizleyecek vasıta mı yok ... 
Mıntaka mı geniş... Bu ciheti 
pek anlayamadık ama bu müca
dele beklenilen neticeyi ve fay
dayı: bir türlü veremiyor, fen e~ 
serini tamamlayamıyor. 

Kükürt aranırken .•• 
niyet verici sesler çdonağa baş
husus1 menfaat aramak lazım ... 

Ve her halde, zannediyoruz 
ki, "üzümler yeti~inceye kadar 
Izmir bağlarını tehlikeden ko -
ruyacak göztaşı ve kükürt" var
ken halka bu kadar heyecan 
vermenin bir de cezası olacaktır. Gelelim gene kükürt işine . .. 

~~~--------------------------~~~-.. 
1 Kordon Tramvay-

1 arından açıkta 
kalanlara ne ya
pılmıştır? 

lzmir gazeteleri Kordon 
tramvaylarında kimi biletçi, 
kontrol, kimi seyis veya memur 
olarak çalışan 7 4 işçinin açıkta 
kaldığını ve liman işleri umum 
müdürlüğünün bunlar hakkın -
da "alakadar makamlar nezdin
de teşebbüsatta,, bulunduğunu 
yazmaktadırlar. 

Tan - Yani ne yapılmıştır? 
, 1 Kuru laf mı söylenmiştir? Bize 

• . ;,,1 kahrsa birdenbire yaşama im .. 

nıiyor. Zira lzmirde her kış ya· ıu~ 
kılan odun kömürü meselesi he~ 
şeyden evvel "İzmir civarındaki 
kazaların ormanlarını yok eden 
ve yok etmediği yerler~e ise bü
Yiik kellikler yapan bır onnan 

i 1 kilnlanndan mahrum kalan bu 
wt j .• 7 4 e~ b.abasrna her şeyden ev -. · ı vel hır ış buluncaya kadar ken

dilerini ve çocuklarını yaşata .. 

llleselesi,, dir. .. .. .. "'.. . 
İzmir orman mudurlugu m -

hayet bu kellikleri ve yoklu~la
n doldurmağa karar vennış ... 
Belki bu şi te biraz geç kalmış -
br. Ama bu karar, derhal. ve 
dikkatle tatbik edilmek şartıle 
~ararı karşılayabilir. .., 
l1k ele alınacak mıntaka Bozdag 
Ve Yamanlar olacakmış. Bu da 
fena düşünülmemiş .. Fak~t ma
dem ki ağaç yetişmesi hır za • 
inan meselesidir. Bu iş için mm
tak mmtaka çalışmaktansa bil-

tiin mıntakalarda birden başla· 
mak ve on senede, on beş sene
de yapılacak masra.~arı daha 
kısa bir zamanda goze alarak 
ve temin ettirerek çalışmak da
ha doğru olur. Bununla beraber 

iş gene fidanlıklara tohum ek
mek,veya fidanları öteye beriye 
"gars,, eylemekle bitmez. Or -
mancılık devamlı bir baknn ve 
gözyaşı ile yumuşamaz bir 
kontrol meselesidir. lzınir or • 
man müdürlüğü ancak bu ciheti 
sağlama bağlarsa başladığı iş 
bir netice verir. Bu mühim işin 
bir de lzmir belediyesine düşen 

cak bir para, bir ikramiye veril
melidir. Bu, yapılmış ise ne eyi. 

tarafı vardır. Odun kömürünü 

Izmir çarşılarından ve mangalı 
Izmir evlerinden def ve tardet -
mek ... Ki bu da bir propaganda 
ve halkın dar bütçeli olan kıs -
ıruna gösterilecek ufak tefek 

kolaylıklar meselesidir. Faraza, 
taksitle,, maden kömürü yakan 
sobalar,, verdirebilmek gibi. .. 

Ve o zaman İzmir, ormanlar 
kemiren bir dev halinden ç,. 
kaı· ... bir şehre döner. 

Turizm 
Meselesi 

Bir defa ya:ı:nrn;tık. Bir da
ha tekrar edelim: 

Seyyah getirmek meselesi 
İzmir için bir saniye ihmal e· 
dilmiyecek bir vazife haline 
gelmiştir. Bu masmavi denizli, 
yemyeşil ovalı, bağlı, bahçeli, 
her tarafı kaynaklar ve sıhhat 
veren sularla dolu İzmire ya 
zık oluyor. 

İzmiri tanıyan bir adam, sey 
yah çekmek için sayısız gezi -
lecek ve görülecek yerleri olan 
bu şehrin niçin bu güzellikler 
içinde ağzmı bir pinti ihtiya.r 
kesesi gibi sıkı srkı kapayıp ko 
nuşmadığım, kendisini anlat w 

madığmı, neden dünyanın bü
tün seyyah acentelerine, büyük 
otellerine, sokaklarına, kahve
lerine , bar ve gazinolarına re
simler, afişler, broşürler ve 1 
tanlar yağdırmadığını anlaya -
maz. 

Ankara telgrafları seyyah 
celbi için çare düşünecek bir 
komisyonun toolandığını ha -
her veriyorlar. Bu c;ok güze] bir 
iştir. Fakat prensip raporun 
dan anlaşılıyor ki bu komis -
yon seyyah çekme is.ini, bütün 
dalları ve budakları ile birlikte 

tetkik edecek ve işe, e;as1ı ol
duğu için, pek yavaş yürüye
cek bir tarafmdan başlaya
caktır. 

İzmir belediyesi ve İzmir bu 
müzakerelerin sonunu, ve An 
karadan gelecek tamimi bekle
memelidir. Bir an evvel hare
kete geçmeli, bir an evvel dün 
yaya kendinden bahsetmeğe 
ba~lamahdrr. 

Faraza, bir gece yemekten 
sonra radyosunu açmış olan bir 
Amerikah zengin, gene frırn ?.a 
Londra istasyonunun spikerin 
den şöyle bir cümle işitebilme 
lidir: 

"- Sizi çağıran Londradır! 
Bayanlar Baylar! Dünyamn en 
güzel sayfiyeleri, en g-öz alan 
manzaralarr, şu. bu, filan falan 
illetleri beş dakikada tedavi e 
den kaphcaları nerededir bilir 
misiniz? İzmirdedir Bavan~ar. 

Ve İzmir Cenubi Çinde veya 
· Ko~in~inde ae<?; il, Türkiye ôh1 
huriyetinin Ege've yaslanmış 
olan kryılarındadrr. Marsilva -
dan vapura bindiniz mi, dört 
e-ünlük bir bahar volcuhı ğ-11n -
dan sonra oradası~rz ... Ve İz 
mirden Hinterlan<lının herhan 
gi bir tarafına gitmek İGin de
velere de?;il, lüks trenlere. en 
rahat taksilere binilebilir. Dik
kat! Yollarda arslanlar, kap 
lanlar ve yırtıcı hayvanlar yok 
tur ve İzmirliler ecnebileri <la-
2-a kaldırıp öldürmezler!" 

---·~-.... - ........ 
BUNDAN ·soNRA 
BURSA SAHiFESi 

Anadolu ve Trakyanın bazı 
şehirlerindeki okurlardan aldı -
ğımız mektuplarda neden yalnız 
Izmir icin sayfa yaptığımızdan 
şikayet edilmektedir. Bu bayan
larla baylar haklıdırlar : 

TAN yalnız bir İstan
bul, yalnız bir İzmir 
gazetesi değil bir Tür
kiye gazetesidir. 

lzmire nasıl geniş bir alaka 
duyuyorsa, ayni kuvvette her 
hangi bir Türkiye şehri ile de 
uğraşmağı vazife tutmuştur. 

Çok acı bir hatıra 

Yürük Ali Efenin ayaklarını 
bu teneke tramvayla kesmişledi 

Kordon'un tek atlı tramvay
ları da artık hatıralarımıza ka
rıştılar. H ükfımet konağının 
yam başındaki Dolma'dan tın
gır tıngır yola dlizülilp tam 
kırkyedi dakikada Punta istas -
yonuna varan bu tramvaylar ne 
ömür şeylerdi! 

Izmir rıhtımlannda yarını a
sır saltanat süren Gifre'ye bil -
mem rahmet okumalı mı? Bu a
rabalar onun mallarıydı. Pinti 
Fransız bezirganı, bir zamanlar 
o delik ve külüstür Şatlarını, 
Ege'nin büyük limanı lzmire 
musallat edip ithalat ve ihraca
tımızı nasıl haraca bağlamış idi 
ise eski Belavista ile Puntada 
birinci ve ikinci Kordonlar'da o
turan İzmirlileri de bunları işle
terek öylece haraca bağlamıştı. 

Bu arabalara binerken bey -
girlerinin sıskalıklarına bakıp 
acıyanlar, içleri sızlayanlar 

çoktu ... Fakat asıl acınacak hal
de bulunanlar bu tramvaylara 
binenlerin kendileri idi. Zira du
rak yerlerinden, biraz dolu ol -
dukları zaman bu arabaların yo
la düzülmeleri bir hayli güç o -
lur ve çok defa tramvaylan 
beygirler veya seyisler değil ar
kasından iten yolcular yürütür
lerdi. 

Talih, lzmiri evvela Şat be -
tasından, sonra Gifre Efendi -
den ve nihayet onun yadigan o
lan Kordon tramvaylarından 
kurtarmış bulunuyor. 

Gifre'nin ekonomi baknnm • 
dan vaziyeti ölümünden evvel 
bozulmuştu. Sanırım ki lzmiı 
nhtrmmdaki saltanatı pek uzun 
sürmüş olan bu adam, OR doku· 
zuncu asrın müstemleke soyma
ğa çıkan her Avrupalısı gibi beş 
parasız belirdiği lzmirde mil · 
yanlar kazandıktan ve zekasına 
emniyet etmiş olan ecnebi faiz -
cilere de milyonlar kazandırdık 
tan sonra öbür dünyaya göçer· 
ken gene işe başladığı gibi on 
parasız kalmıştı. 

Buna acımak bize düşmez 
her halde ... Ama, bizim Kordon 
tramvaylarının tarihe karıştık -
lan bugünlerde pek acı bir ha
tıranın azabını duymamış olma
mıza imkan yoktur. 

Atatürk varlığının kahraman 
onbaşılanndan birini, Yörilk A
li Efeyi genç ya~ta köttirilm bir 
ihtiyar gibi yataklık eden bu sıs 
ka beygirli mızmız, teneke 
tramvaylardan biri değil midir? 

Sarışın, uzun boylu, güzel bir 
Ege köylüsü olan Yörük Ali, 
336 senesinde otuz kırk arka -
daşı ile işgal altındaki Aydına 
bir baskın yapmağa memur c -
dilmiş ti. 
Aydında tam mevcutlu bir 

Yunan alayı ile iki Yunan ba • 
tary_ası vard!. Kırk ki~i ile böy
le b!r Ay~ın a saldırmak bir ya
n cınnettı. Fakat Yörük Ali 
emri aldığı zaman bir saniye dü 
şünmedi. Bir gece( yakarak, yı
karak Aydını eline geçirdi. Ne 
olduğunu anlayamayan işgal 
kuvvetinin bir kısmı esir edildi 
bir kısmı çil yavrusu gibi da ~ 
ğıldı. 

Talihsiz Yörük Ali ı Zaferin 
sonuna kadar kumandanlarına 
kendini beğendiren bu kahra _ 
~an J'ürk nihayet işi ile gücü 
ıle ugraşmağa, hayatını kazan-

mağa başlamıştı. izmirde Bu
ca'da güzel bir evi vardı ve Bu
calılar her akşam saat sekiz tre
nine binerken onu da aralarında 
bulurlar ve göğüsleri kabarırdı. 

Ne temiz ve ne erkek yürü -
yti§lil gençti ! 

Bir gece şehirde acı bir ha -
ber çalkandı ve öğrenildi ki : 

"Yörük gene saat sekiz tre
nine yetişmek için tramvaya 
binmiş ... ,, 

"Belavista önünde tramvay 
durduğu zaman bastonunu dü
~ürmüş ... ,, 

"Almak için eğilmiş... O sı -
rada tramvay tekrar hareket e
dince muvazene!ini kaybedip 
düşmüş... Ve o mızmız, o tene
ke, o sıska beygirli tramvay 
kurşunların, güllelerin bile ya-

Üstte : Kordonun güzel 
evlerinden biri. 

Altta : YUrük Ali Efenin 
acı macerasına 

sahne olan yer. 

ralamağa kıyamadığı bu temiz 
yürekli, dinç Ege'li gencin iki 
ayağrru doğrayıvermiş ... 

Kordon tramvaylarının yü -
rekleri sızlatacak, bundan daha 
acı bir başka hatırası var mı
dır, Daha büyük bir kötülüğü 
olmuş mudur? Bilmem ... (*) 

Talihsiz Yörük Ali!. .. 

Şimdi üzerinde durulacak bir 
nokta var: Acaba tek atlı tene
ke Gifre tramvaylarından kur
tulan Kordon'a bir elektrikli 
tramvay musallat edecek mi • 
yiz? 

İzmir gazetelerinde telgraf 
haberlerinde rastladığımız sa • 
tırlardan anlıyoruz ki elektrikli 
tramvay şebekesi Kordon'u da 
sarmak nj.yetindedir. 

Bizce buna hiç lüzum yoktur 
ve hatta diyebiliriz ki bu, yan
lıştır da. 

* ~ * 
(*) Bilen varsa göndersin. 

Neşrederiz. 

" Gifrenfn kordon boyuna musallat ettiCi teneke tramvay ..... 
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Yen içeri Naralarının 
Dayanıp Sarstığı 

T eodos Surları na 
O Günlerde ... 

lnçtn mi? 
Düzme Mustafa korkusun -

dan ... 
Sırf bir politika propaganda

sı ile adına bir Düzme katılan 
Şehzade Mustafa Çelebi Meh -
medin askerlerine mağlup ol -
duktan sonra Kara Cüneyt 
Beyle birlikte Selanik kuman -
dam Demetriyüs Laskaris'e sı
ğınmak istemişti. Yani o Sela
nik kalesinin kumandanına ve
ya o Selaniğin Despotuna ... Ki 
hendeklerini dolduran Musa 
Çelebi askerlerinin kanlan he -
nüz kurumadan Çelebi Mehmet 
tarafından Bizansa geri veril -
mişti. 

Şehzade Mustafa'nın hare -
kederini büyük bir endişe ile 
gözönünde tutan Edime sarayı 
derhal Demetriyüs Laskaris'c 
müracaat ederek bu iki düşma
nın kendisine teslimini istemiş
ti. Fakat Laskaris akıllılık edip. 

"- Olamaz!,, demişti. 
Ve büyük bir nezaketle Çele

binin adamlarına anlatmıştı ki: 
"Kendisi mukaddes İmpara -

torun zavallı bir memurudur; 
imparatorun emri olmadan hiç 
bir iş yapamaz. Halbuki İmpa
rator "Padişah Hazretleri" nin 
en sevgili dostu ve en güvendi
ği müttefiki değil midir?,, 

Bunun üzerine Çelebi Meh -
met Emanüel'e bir heyet gön -
dermişti. Ama, tek işaretile 
•'Padişah,, a yüz perende attı -
ran ihtiyar kurt bu heyeti atla
tıvermişti. Hiç ... Böyle yağlı 
kuyruk elden çıkarılır mıydı? 

Toy Çelebiyi sızdırmanın 
tam zamanı idi. Hemen Edirne 
sarayı ile pazarlığa girışmış-ıı: 

"Sığınmış bir zavallıyı nasıl 
evimden kovabilirim? - demiş
ti - Fakat onu genç dostum pa 
dişaha zararı dokunamaz bir 
hale sokmak ta vazifemdir. 
Kendisini maiyeti ile beraber 
"Limni,, ye gönderirim. Kara 
Cüneyt Beye gelince, onu, ö
lünceye kadar Bizans surları i
çinde hapsetmeyi taahhüt ede -
rim. Lakin ... Bunları beslemek 
lazımdır ve kaçamamalan için 
muhafızlarına bol bol maaşlar, 
mükafatlar vermek icap eder. 
Halbuki Bizansm vaziyeti ma -
IUm ... Biz şimdilik böyle büyük 
masraflara tahammül edeme -
yiz. Eğer "Padişah Hazretleri,, 
her sene u300,ooo,. Aspron te
diyesini kabul ederlerse Mus -
tafa ile Cüneyit kendilerine tes
lim edilmiş gibi rahat ve endi -
şesiz yaşayabilirler.,. 

işte Çelebi Mehmed'in Bi -
zansa verdiği bac böyle bir 
baçtı. 

Daha bir kaç sene evvel Bi -
zansı tirtir titreten yeni Türk 
lmparatorluğu, biribirini öldü -
ren şehzade kardeşlerin taç ve 
taht hırsı yüzünden bu hallere 
gelmişti işte ... 

Çelebi'nin bu teklifi tekrar -
latınadan kabul ettiğini ve pa -
raları gününü şaşmadan bayıl -
dığmı söylemeğe lüzum yoktur 
tabii... Ve o nasıl sözünde dur
muşsa Emanüel de öylece sö -
zünde durmuştu. Mustafa'yı o -
tuz adamı ile Limni adasına 
gönderdikten sonra Kara Cüne
yi t Beyi de "Pammaharist,, ma
nastırına kapatmış ve uzun sü
ren saltanatı icinde bir de böyle 
zindancılık ettiıişti... Ama her 
sene Bizans hazinesine 300,000 
Aspron kazandırarak ... 

Kara Cüneyit Bey Macar se
ferlerinde kahramanlık göster
miş ve "Semendere,, yi zaptet
miş olan Türk kahramanı idi 
ki, iyi bir kumandan olan Yiidı
rım, en büyük zaferinin adını ta 
şıyan Niğeboluya akranı arasın 
dan seçe seçe bu Cüneyit Beyı 
kumandan tayin etmişti. 

...._ Hey gidi günler hey ... 

Uzakta Fatih Bizansın içindeki bu kaynaşma
yı, kendine ve kuvvetine güvenen bir adam raha~ 

t i l e ve b r e t l e seyre d i y o r d u ... 
[Tefrikamızın ileride çıkacak 
hey e c a n l ı s a h n e l e r i n d e n ] 

Bizans'm eski devirlerini bin
de bir olsun hatırlatan bu mes' -
ut hayatından sonra babası gö
çüverince kendisi ne felaketlere 
uğramıştı! Çelebinin genç Türk 
imparatorluğu için büyük bir 
talih eseri olarak pek uzun sür
meyen saltanatı ikinci Murada 
geçiverince işler birdenbire de
ğişivermişti. Bu ikinci Murat 
bir şimşekti doğrusu ... Bizansın 
üstünde bir uragan gibi esmiş
ti. Çelebi "Emanuel" e ne ver
mişse bu da kendisinden hepsi
nı birer birer geriye alrnt!tt• 

Yani emdiği südü burnundan 
getirmişti. Marmara ve Kara -
denizdeki kalelere, tekrar Türk 
askerleri girmiş ve Çelebi za -
marunda Bizans ne yapabilmiş
se kendi zamanında da kendi eli 
ile onlar birer birer yıktırılmış
tı. 

Hoş... Bu taunun karşısında 
imparator sekizinci lyovannis 
az çalışmamış, az iki yüzlülük, 
az politika, az hile ve şeytaniyet 
kullanmamıştı. 

9 Mayısa 
Hazırlık 
İstanbul vilayet parti idare 

heyetinde dün vilayet ve bele
diye mümessillerinin de bera
berliğile bir toplantı yapılmış -
tır. 

Bu toplantıda 9 mayısta baş
layacak olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin dördüncü büy.ük ku-
rultayı tezahürat işleri görü
şüldü. Ve İstanbul vilayeti da
hilinde o gün yapılacak tezahü
rat programı hazırlandı. 
Öğrendiğimize göre 9 mayıs 

günü Parti, Halkevi, ve bütiin 
şubeleri, hükumet, belediye da
ireleri gündüz bayraklarla, ge. 
ce ışıklarla donatılacaktır. 

Mağazalar, dükkanlar, banka 
lar, ticaret odası gibi müessese
ler de ayni surette donatılacak
tır. Tramvay, vapur, tren ve o
tomobil gibi taşıma araçları da 
g_ündüz ve gece donanacakt1r. 
O gün saat 15 te bütün Parti, o
cak, nahiye ve kaza merkezle -
rinde toplantılar yapılacak ve 
raciyoda ilk önce Ankaradakı 
Büyük kurultayın açılış nutku 
diıı lenecektir. 

Ondan sonra her kaza idare 
he.yetinin hazırlayacağı prog -
ranı dairesinde partinin tarihçe
si programı ve bugüne kadar 
başardığı işler mevzuları üzerin 
de konferanslar verecektir.Kon
icı ansçılar şimdiden kaza idare 

Faraza, Düzme Mustafa'nm 
ikinci defa olarak siyaset mey
danında kılıç şakırdatması o -
nun yüzünden olmuştu. Fakat 
ikinci Murat bu gaileden kolay 
kurtulmuş ve sonra bütün hızı 
ile Bizansa yüklenmişti. 

Az korku, az heyecan mı ge-
çirmişti yeniçeri naralarının 
Teodos surlarını sarstığı o gün
lerde? ... 

Bereket versin, gene talih 
yardım etmiş ve Anadolu'da Bi
zansın müttefiki olan tesadüf 
Sultan olma a u a ir aş-

ka şehzade yaratmıştı. 
Kim ilmi t ederdi ki "Hamit 

Eli,, nde vali olan o küçücük 
şehzade Mustafa, ikinci M ura -
dm henüz 15 ni doldunnamış 
olan o küçücük kardeşi, tam 
Bizansm muhasara edildiği 
günlerde isyan edip İznik'i eli
ne geçirecek ve Anadolu'nun 
Karaman ve Kermeyan Beyleri 
gibi yarı hükümdar büyük de
rebeyleri onunla elele verecek?. 

[Sonu var] 

heyetlerince seçilmektedir. 
Halkevleri kendilerine prog

ram hazırlamaktadırlar. 
Parti vilayet merkezinde o 

gece fırka balosu verilecektir. 
lstcınbul Halkevi de Tepebaşı 
Şehir tiyatrosunda o gün bir 
toplantı yapacak ve burada yük 
sek muallim mektebi müdürü 
Bay Hamit konferans verece~{ -
tir. Alay köşkünde de ayrıca 
bir temsil verilecektir. 

Gündelik gazeteler o gün 
renkli ve inkılap mevzuu ihe • 
rindeki yazılarla çıkacaktır. 
Giindelik olmıyan haftalık ve 
aylık mecmuaların da bir defa
ya mahsus olarak o gün çıkarıl
ması kararlaşmıştır. 

Ö günkü gazetelerde ilk top
lantı olan 1919 eylülündeki Si
va~ kongresi hakkında marn -
mat verilecektir. 

Oç ayhk yoklamalar 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
maaş yoklamalarına mayısın ilk 
haftasında başlanacaktır. Vila -
yet muhasebeciliği bu hususta 
bütün malmüdürlüklerine bir ta 
mim göndermiştir. Bu tamimde 
yoklama ilmühaberlerine veri -
lecek cevapların çok açık yazıl
ması, maaş sahibinin başka bir 
vazife yapıp yapmadığının bildi 
rilmesi kaydedilmektedir. 

llmühaberler siviller için na -
biye müdürlüklerince, asker o
lanlar için askerlik şubelerince 
tasdik edilecektir. 

HiKAYE 

Beyaz Toz 
Sabah saat on ... 338 numara

lı polis Bedri, nöbetini yeni al
mış, tatlı tatlı can sıkıntısı ge
çiriyordu. Çünkü bulunduğu 
semtte bu saatlerde ortalık ra
hattı. Polis Bedri, sadece gelip 
geçenlere bakıyordu. 

Birdenbire bunların içinden 
esmer, mat renkli, oldukça bo
yalı, gözleri gündüz bile fosfor 
gibi ışıldayan genç bir kadın dik 
katini çekti. 

Kadının acayip bir yürüyüşü 
vardı. Sezdirmeden takibe baş
ladı. Kadın Defterdar sokağın
da güzel bir evin önünde durdu, 
sonra birden bire geri döndü. 
Polis te arkasından. Kadın ken
di evinin önüne varınca cebin -
den birı mendil çrkardı. Gözleri
ni sildi. Ağlıyor muydu? Polis 
Bedri düşündü: 

- Yoksa bu kadın deli mi? 
Belki deli değildi. Bir şeye 

müteessir olmuştu, belki ağh -
yordu. Kadın mendilini çıkarır
ken, çantasından bir mektup 
düşürmüştü. Polis Bedri ka· 
ğıdı aldı, açıp okudu ve adeta 
koşa koşa karakola giderek ka
ğıdı komisere verdi. 

On beş saniye sonra komiser 
telefonu yakaladı, kısmı adliyi 
istedi. Konuştular. 

- Evet, mesele mühim, di -
yordu. Y almz zarf m üzerinde 
şöyle bir adres var: Post res
tant 133 J. L. Beyoğlu. 

Telefondan şu emri aldı: 
- Evi derhal tarassut altına 

alınız. 
Ev derhal tarassut altına a -

tındı. Ayni zamanda 133 J. L. 
adresli mektup aramağa gele
cek zatı hemen yakalayıp ge -
tirmek üzere Beyoğlu pastaha
nesine de sivil memur Samiyi 
gönderdi. 

İki gün sonra memur Sami 
karakola bir kadın getiriyordu. 
Çantasından düşen mektubu dü 
şüren kadın .. 

Kadm mağrur, hiddetli ve ay- · 
ni zamanda müteessir görünü -
yordu. 
J{:onıisere sordu: 
- Benden ne istiyorsunuz? 

Benim kim olduğwnu bilmiyor 
musunuz? 

- Ben de onu soracaktım. 
- Ben tüccar Zafir beyin ha-

remiyim. 
- Pek ala .. Demin Beyoğlu 

pastahanesine müracaat ederek 
J. L. 133 namına gönderilmiş 
post restant bir mektup istedi
niz. Bu kadın siz misiniz? 

- Ölur a ... 
- Pek ala .. İki gün evvel de 

başka bir mektup almıştınız. 
Komiser çekmesini açarak 

bir mektup çıkardı. Kadın bir -
denbire sapsan kesildi ve bir 
kuru yaprak gibi yere yuvarlan
dı. 

Kendine geldiği zaman, ko -
miser tekrar isticvaba başladı: 

- Sizin bir aşıkınız mı diye
yim, metresiniz mi diyeyim, hu
lasa gizlice görüştüğünüz bir a
dam var. Kimdir bu adam? 
Kadın mağrurane cevap ver-

di: 
- İhsan Şükrü ... 
- Adresi? 
- Minare sokağı 17 numara. 
Sami bu seferde kadının :;öyle 

diği adrese giderek İhsan Şük
rüyü bulup getinneğe memur e>· 
dildi. Sami aradığı adarnl:ı ge· 
lirken yolda konuşuyor, düşürü
len mektuptan ve kadından 
bahsediyordu. lhsan Şükrüyü 
de itirafa sevketmek için : 

- O her şeyi itiraf etti, di -
yordu, 

Sami böyle söyledikçe İhsan 
Şükrü de gülmekten katılıyor
du. 

- Ne gülüyorsun? 
- Doğrusu bu işin böyle nr:-

tice vereceği hiç aklıma gel -
mezdi. 

Onu da karakolda komiserin 
önüne çıkardılar. Kadını ba~ka 
odaya almışlardı. Komiser is -
ticvabını yaptıktan sonra en ni· 
hayet sordu: 

- Bu mektubu yazan sen mi
sin? 

- Evet efendim. 
- Hiç te sıkılmadan itiraf e-

diyorsun öyle mi? Yazdrğın 
mektubu okuyayım da dinle: 

oş,. ~~ r . . :1~-~ ~ 

evı. '.;,~ ~~ . ~ .,, 
~ letJMeıer 
Küçük Yaşta kilere .Sevgi 
Tuhaf şey!.. Okuyucularımız 

arasında küçük yaştaki kızlara 
aşık olduklarını bize bildirenler 
çoğalmaya başladı. Sekiz mek -
tuh, hep on üçle on altı yaşında 
ki çocuklara karşı duyulan sev -
dalara tercüman oluyor. Bunlar 
dan bir tanesini okuyalnn ve se
kizine birden cevabımızı toptan 
verelim. Çünkü vaziyet hemen 
hepsinde aynidir. 

"Kızıltoprak H. Tahsin" İm· 
zasını taşıyan mektub diyor ki: 

"Gayet karışık bir haleti ruhi 
ye içindeyim. Gazeteniz, çölde 
susuzluktan ölmek üzere bulu -
nan bir yabancıya bir yurium 
su nasıl hayat verirse bana öy
le bir teselli verdi. 

Seviyorum. Sevdiğim kız he
nüz çocuk denecek bir yaşta. 
On dört, on beş yaşlarında an -
cak var. Fakat, görüyorsunuz 
ki ona hislerimi açmama yaşı 
müsaid değil Bana bir yol göste 
rirseniz bir gencin istikbalini 
kurtarmış olacaksımz.,, 

Mürahiklik çağı 

Galiba siz de çok gençsiniz. 
On yedisinde, on sekizinde var 
mısınız? Eğer böyle ise size gös 
tereceğim yol, mekteb yoludur. 
Üniversite yoludur. Nasihatim 
biraz kaba ve biraz basit tıldu 
ama en doğrusu da budur. E
ğer yaşınız yirmiyi geçmemişse 
bahsettiğiniz bu kuvvetli sevgi 
den kurtulmanız çok kolaydır. 
"Mürahiklik çağı" adı verilen 
bu yaşlarda aşk fazla hayal ese 
ridir. Şiddeti varsa da kökü çok 
zayıftır. Bir iki çekişte kopar -
manız muhakkaktır. 
Şunlan tecrübe ediniz: 

Geçici Sevgiler 

1 - Kızı hiç görmemeğe ça
lışınız. 

2 - Aşıkane roman okumak
tan bir müddet vazgeçiniz, hat
ta bir müddet sinemaya gitme -
yınız. 

3 - Mektepte iseniz dersle
rinize, bir işte iseniz işinize faz 
la çalışınız. 

4 - Boş kalmaktan korku -
nuz ve boş zamanlarınızı mut -
laka bir işle ve çalışmakla dol
durunuz. 

5 - Şimdi yaz geliyor. Açık 
hava sporlarından çok istifade 
edersiniz. 

6 - Kendi kendinize her gün 

"Sevgilim, 
"Dün yolda kocana rastgel • 

dim. Sapsarı, adamakıllı zayıf -
lamış, ayakta duracak hali kal
mamış idi. Verdiğim zehir ümi
dimin fevkinde tesirini gö . .-,te
riyor. Bir kaç gün sonra artık 
kocandan tamsmile kurtulmuş 
olacaksrn. Yarın beyaz tozdan 
yine getiririm.,, 

1 
Komiser bu kor\l:·mç mektu

bu okuduktan sonra getirilen a
damın dik dik gözüne baktı. 0-
teki ise aldırış etmek şöyle dur
sun, orada da bir kahkaha bas
tı ve sonra anlattı: 

- Efendim, mesele görünüş
te hakikaten müthiş .. Anlata -
yım, bu kadın yarım akıllının 
ibridir. Kendisi ile dostlanmtn 
birinin salonunda tanıştık. Ne 
yalan söyliyeyim, hoşuma gitti. 
Ölur ya, o da beni beğenmiş. 
Ben bekar adamım. Bu kadın ha 
na betbaht olduğundan, ne ya
pıp yapıp kocasından kurtul '" 
mak istediğinden bahsetti ve 
projenin tahakkuku için de ba
na güvendiğini söyledi. O za
man aklımdan alaylı bir fikir 
geçti: 

- Peki, dedim, ben kocanı 
yavaş yavaş- öldürecek bir zehir 
tedarik ederim Vadimi tuttum. 
Kendisine bir kaç t>aket beyaz 
bir toı gönderdim. O da bu toz
dan sabah akşam kocasının fin
canına bir parça koyardı. Aklın· 
ca kocasının da yavaş yavaş ze· 
hirlendiğini ve bir gün ölür!!e 
kimsenin farkına varamıyacağı
nı zannederdi. Halbuki gönder· 

yüz defadan aşağı olmamak Ü· 
zere bir çocuğu sevmenin man

• tıksızlığını söyleyiniz ve telkin 
ediniz. 

Umumiyetle genç yaştaki kız 
lara karşı duyulan sevgiler ged 
cidir, tehlikesizdir. Onların kör 
pe ve masum hayallerile müca
dele etmek nisbeten kolaydır Bu 
vaziytte olan okuyucularımız e
min olsunlar ki nefislerini bir 
az tazyik ederek bu abes, ma -
nasız heveslerini öldürebilirler. 
Aşkın en ziyade mühtaç olduğu 
şey boş vakit ve tenbelliktir. 
Muhayyilemiz, o zaman, geniş 
bir meydanda koşan at gibi is -
tediği tarafa gider. Bu serkeş ih 
tirasnnıza meydan bırakmamak 
için boş vakitlerimizi doldur -
mak ve çalışmak en mükemmel 
tedavi çaresidir. İlk zamanlar -
da bu gayret güçse de gitgide 
kolaylaşır ve zevkli bir itiyad 
olmaya başlar. Böyle zamanlar· 
da ruhun pek ziyade susadığı 
şiir, musiki, roman ve sinema 
gibi hayali besleyici ve uyandı
rıcı tesirlerden kaçmak ta la -
21mdır. Hayalden ziyade akla, 
mantığa, yahud ameli zekaya hi 
tab eden mesguli vetler seçiniz. 
Göreceksiniz ki kısa bir zaman 
sonra aşkınızın münasebetsiz ol 
duğunu anlamakla kalmıyacak, 
bütün kuvvetinizle duymamaya 
da başhyacaksınız. 
Zengin ihtiyarla evlenmek 

Genç bir kız soruyor 
"Kendimden otuz iki yaş bü· 

yük ve zengin bir ihtiyarla ev· 
leneyim mi?.,. 

Cevabımız iki kelimeden iba
rettir: Sakın ha! .. 

Anladınız mı? Sakın ha!.. Bü
tün evlenmelerde tabiatin ka -
nunlanna hürmet etmek birin
ci şarttır. Yoksa ticdbah't blur· 
sunuz. İhtiyarın zenginliğine 
gelince, emin olunuz ki para 
için sevmediğiniz bir adamın 
kahrını çekme adi olduğu kadar 
da bedbaht edici bir harekettir. 
Bu adam ölse bile o paranın zev 
kini alamazsınız. Çünkü bu çir
kin alışverişin fena hatırası si
zi hem muhitinize, hem de ken· 
dinize karşı rahatsız eder. Kan 
ile koca arasında 32 yaş fark, 32 
dişi olmayan bir ağız gibi çirkin 
ve iğrençtir. Anladınız mı kı -
znn? Bir daha tekrar edeyim: 
Sakın haf .. 

diğim toz ne idi bilir misiniz? 
Sadece sulfat dö sut .. Bir parça 
müshildir, o kadar .. Bütün dok
torlara sorunuz, ne olduğunu 
söylerler. 

Komiser için bu izahatın doğ
ru olup olmadığını anlamak la
zımdı. Tüccar Zafirin evinde 
derhal bir araştırma yapıldı, fil
hakika beyaz toz paketleri bu -
lundu. Bu tozların ne olduğunu 
anlamak için laboratuvarda ya -
rım saatlik bir tahlil kafi geldi. 

Bu sırada Ihsan Şükrü ile ka-

dın ayn ayrı odalaria tarassut 
altında bulunuyorlardı. Netice 
anlaşılınca, komiser her ikisini 
de çağırdı. Muvacehede komi • 
ser vaziyeti anlattı. O zaman 
kadın, İhsan Şükrüyc nefretle 
dolu bir nazar fırlattı ve sonra 
dedi ki: 

:__ Demek, beyefendi beni bu 
suretle aldatıyordunuz. Erkek 
değil misiniz? Hep alçak insan
larsnnz. Hani ~imdi elimde ol
sa, kocamın yerine pek aıa sizi 
zehirlerdim. Ben ki bana olan 
aşlünıza o kadar inanmıştım. 
Kadın bir koltuğa yıkıldı. ö

nu tevkif etmeğe imkan yoktu. 
Çünkü taammüdü filen tahak
kuk etmedikçe bir kimse kanu
nen tevkif edilemezdi. Kadınr 
salıverdiler. Polis Bav Zafire bu 
işten hiç ma1Unıa1 ·.·erır.~di. Bay 
Zafir bu saadetini adi bir sulf at 
dö sütle borçlu olduğunu uzun 
müddet öğrenemeai. 

SEM; 
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MEMLEKETTE TAN 
Bugün işe başlamyor 

Üç buçuk milyon lira sarf edile-
rek Cellad gölü kurutulacak 

Torbalı, 26 

(H .. h b' . • b'ldı'n'yo;)· _ üç küsur milyon lira sar· 
ususı mu a ırımız ı ,. .. 1 .. ·· k rtul 

file Küçük Menderesin ıslahına ve Cellad go :ıbnu~ iu. m3:sınl a 
hük" ·ım· ti Geçen yıldanberı u ış çın pro1e er 

umetçe ıcarar ven ış · 11 rılması, bataklıkların 
1hazırlanıyordu Havzanın ıslahı, kana ar a~ . . . t 
kurut ı · · 1 · Nafıa Bakanlığınca tasdık edılmış ve ~· 

u ması proje en T k.. ·· d t · rnir su · 1 • · ı· aine gelmi§tir. epe oyun e mon a11 ya-
ış en çevırgen Iı:. 1 d- k k t .. 

pllan ve arnbala · halinde Amerikadan ge en ort e z ava or ma· 
kin · ı· 1 b ı aca<1Yı Sel"uk mıntakasma hareket et· 

esı ame ıyatm aş ay t> ~. • • • k d' k d' .. 
rniştir. Bu kazma makineler~ bir silındır gıbı en ı en ıne yu-

rüyebilmektedir. (Güm'' ) (K 
Cellad gölünden başka, (Nohut), (Ha~~n),. uş , ap-

lancık) (Ak "l) (Belevi), ve (Urfalı) gollerı kur;ıt~lacaktır. 
Ana k • 1 g4°1 k'·ı etre ikinc~ iiçUncü kanallarıle beraber 

ana m ı om , k B ·· .. b r · tnecm ı y 150 kilometre olaca tır. utun u ame ıyenın 
u uzun ugu ·· k'" 1 cakt B b t kl k 1936 yılı sonlarında bitirilmesi muT?- un o a · ır. u a a r • 

lar kurutulduktan sonra, Torbalı! 'I_'ıre, Selç~ mmtaka~annm 
binlerce dönüm genişliğinde f eyızlı toprakları ışe yarar hır hale 
gelecektir. 

Çalışmalara bugUn başlanıyor 

135 Bin Lira Tasarruf 
1 zmir Belediyesi Memur Maaş
larından 135 Bin Lira Kazandı 

a zmir belediyesinin beş 
O senelik bir imar progra·· 

mı vardır. Bunun için de 
bir komisyon seçilmiştir. Yakın 
da faaliyete geçilecektir. 

BeJerliye 1929 da iki milyon 
liralık bir istikraz yapmıştı. 

Dört yrl içinde bir milyon iki 
YÜZ bin lirası ödenmiştir. 1928 
de belediye bütçesi iki ı:nil~o~ 
dört yüz yetmiş altı bin lıra ı<lı. 
Kantariye gibi bazı resimler kal 
dırtldıktan sonra 955 bin liraya 
düşmüştür. Bütçenin yandan~· 
şağı düsmesine rağmen, takslt 
nıuntazaman cdeniyor. Memur 

lzmiı, 26 

maaştan eskiden 387 bin lira tu· 
tarken 252 bin.liraya indirilmi~. 
bövlclikle 135 bin lira tasarruf 
edilmiştir. Taksit borcu ve me
mur maaştan çıktıktan s~nr~, 
belediye elinde kalan 403 hın li· 
ra ile birçok işler başarmak 
mecburiyetindedir. 

Belediye başkanı Dr. Behçet 
Salih bunun için diyor ki: 

"-Bütçe ile çalışılabilir ve 
çok işler görliltir .,, 

Belediyenin gelecek yılda ba-
şaracağı işlerin ba,mda şunla~ 
var : Stadyom, tenıs ~ortu, yem 
caddeler parklar, şehir koruluk 
lan. _ E. Hamdi Oatel 

1 merıulmle kutlulandı. HilkO.met 
.. lj!alıkesfrde 23 nisan.bayram lsnrldı. Çocuk alayları şehri 
.:unde, Halkevinde, fırka~s .tn~ı.ı merasimlerden bir görünüşü 
t §t~n başa dola~tı. Resmımıı 
esbıt ediyor. 

. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Aydın, (Tan) - Buca orta 
mektebinden 60 kız ve erkek ta
lebe, Aydına geldiler. Aydın 
orta mektebinde misafir edildi
ler. Şereflerine bir çay ve bir 
akşam yemeği verildi. Gece, 
mektep salonunda çok muvaf • 
fakiyetli bir konser verdiler. 
Alkışlandılar. · 

* Bayburd, (Tan) - Hüku -
met doktoru Salahaddin Cim
coz haftada iki gün memurlara 
ve halka zehirli gazlar hakkın . 
da konferanslar veriyor. Bele • 
diye, konf cransların ameli şe
kilde gösterilmesi için bütçesi
ne 100 liralrk tahsisat koydu. 

• Tekirdağ, (Tan) - Konuk 
General Salih şerefine belediye 
30 kişilik bir ziyafet verdi. 

* Tan, (Tekirdağ) - Vila . 
yet tapu müdürü iş başmda öl
dü. Kendisine, bütün vilayet 
memurlarının istirakile bir ce-
naze alayı yapıldı. · 

* Gümüşhane, (Tan) - Hal
kevine clverisli ve ·uygun bir 
bina yapılacaktır. Hususi ida
re bütçesine 2 bin liralık yar • 
dım tahsisatı konmuştur. 

* Gümüşhane, (Tan) - 500 
talebelik ilk okulun inşaatı ma
yıs sonuna kadar bitecektir. 
Haziranın 15 inde yeni binanın 
acılış merasimi yapılacaktır. 
Halkevi temsil şubesi, bu me -
rasimde bir müsamere verecek
tir. 

* Gümüşhane, (Tan) - Bu 
yıl vilayet ve kaza mekteple -
rinde dersler haziranda kesile 
cek, yoklamalar 10 gün iceri 
sinde bitirilicektir. Köy okul
larında da derslere mayısm 16 
smda nihayet verilmesi karar
laşmıştır. 

* Gümüşhane, (Tan) - Har
şıt çayı, yağmur ve kar suları· 
nm tcsirile her yıl bu aylarda 

taşarak kenarda bulunan bir 
çok bina ve bahçeleri harap e
diyor. Bu yıl dağlara yağan kar 
geçen yıldan fazladır. Çay su -
ları çoğalmakta, bahçe ve dere 
kenarlarını oymaktadır. Fazla 
yağmur yağdığı takdirde bütün 
bu mıntaka biiyük bir tehlike al 
tına ginni~ olacaktrr. 

* İzmit (Tan) - Mmtaka bi
siklet kurumu bu yıJ yapılacak 
olan bilyük müsabakalara bir teş 
vik hazırlığı olmak üzere 192 ki 
lometrelik bir yarış tertip etmiş
tir. Bu yarış, arızalı yollarda ya 
pılacağmdan dört merhaleye ay 
nlmuştır • 

*Eskişehir {Tan) - Halkevi 
diki§ ve nakış kursundan sonra 
bir de ticaret bilgileri, almanca, 
resim kursları açılmıştır. Güzel 
sanatlar kolu da bandodan ba§-
ka bir caz ve orkestra teşkiJ et
miştir. Yeni Halkevinin yapıl • 
masına başlanmıştır. 

* Bursa (Tan) - Dün Ata
türk stadında binlerce halkm ö
nünde bütün mektepler talebesi 
tarafından idman şenlikleri ya -
pıldı. Şenliğe İstiklal marşı ile 
başlandı. Mekteplilerin beden 
hareketleri çok beğenildi ve al
kışlandı. 

"" Muğla (Tan) - İdman bay 
rarnı bugün top meydanında ya
pılmıştır. Bayramdan önce orta 
okul talebeleri önlerinde müzika 
olduğu halde şehri dolaşmışlar
dır. Merasime saat 9,30 da baş
lanmış bir muallim tarafından 
bir söylev söylenmiştir. Yapı -
lan beden hareketleri çok mü -
kemmel olmuştur. Spor alanı 
çok kalabalıktı. Talebeler, halk 
tarafından çok alkışJandı. 

""İzmit (Tan) - Genel mec· 
lis çalışmasını bitirmiş ve daimi 
encümen üyelerini seçmiştir. Vi 
layetin bu yılki bütçesi 670 bin 
lira olarak tesbit edilmiştir. 
Meclis vilayet köyltiıslinün her 
derdini karşılayacak bir birlik 
kurulması ve yersiz bulunan haJ 
kevine beş bin h·a yardım edil
mesini kararlaştırmıştır. ......_ 

Kayseri Halkevinde 
Ialkevi kütüphanesinden bir senede 

18612 vatandaş istifade etti 
Kayse~ (Hususi muhabiri

miz yazıyor) : Halk evimiz son 
senede daha verimli çalışmala
ra başlamıştır. Halkevi Reisli .. 
ğine geçen avukat Naci Özsan 
Halkevile gece gündüzlü meş
ğul olmakda ve bu kültür 
kaynağının verimini artırmak 

için 18.znn gelen faaliyeti biz
zat tesbit ve takip etmektedir. 
Eve karşı umumi alaka günden 
güne fazlalaşmakdadır.Halkevi
nin muntazam bir bandosu ve 
orkestrası da vardır. Son sene 
içinde evde 166 Halk toplantısı 
yapılmış ve bu toplantılarda 
31801 kadın ve 81867 erkek va
tandaş bulunmuştur. 74 umu
mi konferans 24 konser 42 tem
sil ve müsamere, ayrıca üç de
fa balo verilmiş ve 21 Futbol 
maçı yapılmrs 2 yerli mallar ser
gisi açılmış, 7 8 fakir talebe oku
tulmuş ve 68 yoksul mektep tale 
besi geydirilmiş, ve 205 fakire. 
de n!.kden yardım edilmiştir. 
Konferans, müsamere, toplantı
ya ceman 113668 vatandaş işti
rak etmiştir. Halkevinin munta
zam bir kütüphanesi ve okuma 
salonu da vardır. Kütüphanede 
872 eser mevcuttur. Son sene i
çinde okuma salonuna 18612 va
tandaş gelmiştir. Kütüphanenin 

daha fazla zenginleşmesi için 
Muhasebei hususiye tarafından 
idare edilmekde olan Milli kü
tüphanenin Halkevine devre e
dilmesi tasavvur edilmektedir. 
Halkevi bu sene kış aylarında 
ev salonunda bir dershane aç
mış ve bu dersanede hesap, öl· 
çiller, tarih, cağraf ya ve saglık 
bilğisi, türkçe ve yurt bilğis1 
derslerini oku tutmuştur. Yaban 
cı diller kursundan bir çok va· 
tandaşlar istifade etmişlerdir. 

Halkevi Kayserinin büyük bir 
rehberini yapmaya karar venniş 
ve bu rehberi hazırlamağı dil, 
tarih, edebiyat komitesi başka
nı Maarif Müdürü H. Irkılata 
ile aynı komite üyesinden Eti
ler mektebi başmuallimi Kazim 
Doğan Üzerlerine almtşlardrr. 
Rehber şu kısımları ihtiva ede
cektir. 

. 1 - Coğrafi bakımından 
Kayseri. 

2 - Jeoloji bakımından Kay 
seri. 

3 - Ekonomi baknnmdan 
Kavseri. 

Rehber Kavseri için çok el
zem ve en mühim bir iştir. Ya
kında basanlacak olan bu eser 
Kayserinin hakiki mahivetini 
ortaya koyması nokdasmdan da 
çok mühimdir.- Seyfi Çetin 
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BUYUK 

TAYYARE PIYUGOSU 
Ş mdiye kadar bin erce k. ş yi z~ng n etmiştiı 

Yen tertip p anını görünüz 

1. c i h ş i ~ e s i it M a y ı s 1 9 l5 ~ e ~ i r 
81~ vi= lır k" ,..,, · ••Pr 2~.000 ()r.,. rf1r. ı?R44 ' 

.i\.skeri Fabrikalar Satınalma Komis
yonundan: 

:A:sıteri Fa orikaları için kapalı eksiJ tme ile ilan ettiği
miz 2830 kilo sarı sabunlu köseleyi vermeğe talip çık
madığından pazarlıkla mübayaa edilecektir. Muham
men bedeli 5660 liradır. Şartnameyi görmek ve pazarlı
ğa girmek isteyenlerin 29 Nisan 935 pazartesi gunu 
saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma ko
misyonuna müracaatları. ( 219 9) 

Askeri Fabrikalar Satın alma Komis
yonundan: 
Bakırköy Barut fabrikaları muhafız efradının 1 Ha

ziran 935 den 30 Teşrinisani 935 tarihine kadar aşağı
da mıktan yazılı 3 kalem ekmek, Et ve sebzeleri ayrı 
ayn açık eksiltme ile alınacağından taliplerin şartname
leri görmek üzere her Pazartesi ve Peşembe günleri öğ
leden sonra ve eksiltmeye girmek üzere 16 Mayıs 935 
Perşembe günü saat 14 de Fabrikada satın alma komis-
yonuna müracaatları. (2198) 

Kilo 
11690 
2500 
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Ekmek 
Sığır eti 
Kalem yazlık sebze 

Konya asliye hukuk hakimliğin· 1 Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
hak.mli~.nden : den : 

tlanname 
İkinci ordu müfettişliğinde binba

şı Hikmet'in İstanbulda Beş kta~ 
Türk mahallesi Çeıme sokağında 11 
numaralı evde Vecihe aleyhine açr
lan borçtan kurtulma davası netice
ıinde nafakadan müterakim 107 5 li
ra bol'çtan kurtulması hakkında as
liye hukuk mahkemesinden 13-3-93.S 
tarihinde 177 numara ile hüküm ve
rilmiş ve mahkumun aleyh Veci· 
henin ikametg!hx meçhul kald·ğı gi
bi şimdiye kadar bir ikametgah dahi 
göstermemiş ve hükmün ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan 
mahkO.mun aleyh Vecihcnin bir ay 
içinde mezkO.r hüküm aleyhine ka
nun yollanna müracaat etmesi aksi 
takdirde hükmün katileşcccği ilamın 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
il~n olunur. ( 10917) 

İstanbul altıncı icra memurluğun . 
dan · Mahcuz .,,. p.ıcay:ı çevrilnıeııi· 
ne karar verilmiıt olan 3 numaralı 
beyaz 5-6 numaralı siyah ve 14 nu
maralı paraketa balık iğnesi açrk ar
tırma auretile 30-4-935 aab günü 
saat 17-18 ye kadar İstanbul Bahk
paıar Peynirci sokak 14 numaralı 
mağaza <Snündc satılacağından talih 
olanlann mahallinde hazrr buluna
cak memuruna müracaatlan ilAn o
lunur. (10921). 

İstanbul 'ı elefon şi rketinin İstan
bulda Cibalide Fener caddesinde ı O!S 
No. lu evde Rifat aleyhine açtığı 
7437 kuruş alacak davasından dola· 
yi Rifatm ıkametgahınm meçhul bu
lunduğu mahkemece anlaşılmış ve 
tebl.ğatın ilanen icrasına karar vc:ril· 
miş ve tayin olunan 27-2-935 tari:hlı 
celsede isbati vücut etmediğinden 
davanın talebile muhakemenın giya
ben devamma karctı verilmı:.; ve mı.id
deı vekili bir k[t'a muk~velenamc: 
ve iki kıt'a fatura ve mektup ibraz 
etmiş ve istiktap ve tatbikat ve sa
bit olmadığı takdirde yemın tekliı 
etmiş olduğundan ve hakkında giyap 
kararı sadır olmakla mahkemece ta
yin olunan 18-5-:1.i., tadhıne m:.ısad.f 
cumartesi günü saat 10 da mü<ldeı· 
aleyh Rıfatin m ıhkcmtde bınat na
zır bulunması veya tarafından bır 
vekili kanuni göndermesı ve tarihi 
ilandan itibaren beş i:Ün zarfında iti· 
raz etmediği takdırdc vakaları kabul 
ve ıkrar a<lcıotıll"V"ağııı<.ı daır h<ıkkm· 
da gtyap kararının ilanen tebhgı~e 
karar verilmiş olmakla keyfıyet ı!an 
olunur. ( 10922) 

ZAYİ : İstanbul İthalat gümrüğün· 
de muamelcsı yapılan 7860 No be
yannameye ait 185-124 No makpuz 
zayi edilmiştir. Yenisi alınacağından 
zayinin hükmü yoktur. Taksim: Haik 
Aşot Mamigonyan, 

1 B R 1 Ç 

Yeni başlıyanlar için:5 

Kağıam tekrar verilmesi 

ı 

Dün, briçte kağıt vermeden 
ve bazı şartlarından bahsetmiş
tik. Bugün de dağıtılan kağıt • 
larm muteber sayılmayıp yeni• 
den kağıt verilmesini icap etti
ren ahvali göstereceğiz. 

Beynelmilel briç nizamname
sinin onuncu maddesine göre: 

a) Eğer dağıtan kağıdı kes
tirmemiş ise, her hangi bir o -
yuncu son kağıt dağılmadan ve 
kağıtlarını görmeden bu hatayı 
haber verdiği takdirde; 

b) Kağıt dağıtılırken deste
nin arasında her hangi bir açık 
kağıda tesadüf edilirse; 

c) Kağıt dağıtılırken her 
hangi bir kağrt her hangi bir se
beple oyuncular tarafından gö
rülürse; 

d) Dağıtılan kağıtlardan her 
hangi birinin hangi oyuncuya 
ait olduğu bilinemezse, kağrt -
tar birer birer dağıtılmamış ve
ya ilk kağıt soldaki oyuncuya 
verilmemiş ise ; 

e) Eğer son kağıt, kağıdı ve
rende bitmezse; 

f) Eğer her hangi bir oyun • 
cu yanlışlrkJa başkasının kağıt
larını alır ve bakarsa; 

g) Eğer oyun esnasında bi -
rinde eksik. birinde fazla kağıt 
?lduğu anlaşılırsa; 

Kağıdı dağıtmış olan ayni o
yuncu ayni deste ile kağıdı ye • 
niden dağıtmak mecburiyetin • 
dedir. 

Bundan başka, oyun esnasın• 
da kağıt destesinin elli iki ka • 
ğrttan eksik veya fazla olduğu 
veyahut da destede çift kağıt • 
tar bulunduğu anlaşılırsa, kağı
dı dağıtmış olan ayni oyuncu 
doğru bir deste ile yeniden ki· 
ğıt dağıtır. Ancak o elden ev • 
vel kazamlmış veya kaybedil • 
miş sayılar muteberdir. 

Bilenler için 

• D 7 5 3 
• 3 2 
+ A 8 6 7 
• 7 6? 

.9108 0 .4 
~ R V 10 6 -4; 8 1 4 
+ R D Y 10 O E + 9 6 3 
+ R D S + 1 10 8 i f 1 

.AR962 
+AD 9 5 
+ 7 4 
+ A 9 

Kağıdı (S) vermiştir. ~ 
(S) dört kör taahhüt ctmiı • 

tir. 
(O) oyuna trefl Ruas~ı oy• 

namakla başlamıştır. 

(S) tren Ası ile ahr ve S ko.z 
3 As yapmağı hesap eder. Eğer 
empas muvaffak olursa karo da
mım yapacak ve nihayet Mor' • 
daki kozlar1a iki karo kesmeğe 
çalışacaktır. Eğer iki el koz oy· 
nar da ondan sonra empası ya
parsa, burada olduğu gibi, mu • 
vaffak olamadığı takdirde, (0) 
son kozunu oynayacaktır. Bina· 
enaleyh (S) karo empasmı koz 
oynamadan evvel yapmalıdır; 
ücüncü trefli kesmek surctile 
tekrar el tuttuğu zaman, iki koz 
oynayacak ve böylelikle, hasım· 
lardan birinde üç koz dahi bul
sa, bu hasnnda ayni zamanda 
dört karo bulunrluğu için, iki 
karo kesebilecektir. 

Prensip: Morda dört ve elin· 
de beş kozu bulunan ve Morda-
ki iki kozla kağıt kesmeğe çalı -
şan oyuncu, bu iki kesişi el kay-
betmeden ve iki defa koz çek .. 
tikten sonra yapmalıdır. Filha. 
kika eğer işe iki defa koz oyna
makla başlar ve sonra kesmek 
istediği renkten el kaybederse, 
hasımlardan birinde üç koz bu· 
lunduğu takdirde bu hasmı son 
kozunu oynayarak Mordaki iki 
kozdan birini öldürmüş olur. 
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LMANYA DÜNYAYA YEN; BiR 
SÜRPRiZ Mi HAZIRLAYOR? 
Umumi harpte Almanlar 

0Şişman Berta" denilen uzun 
menzilli toplarla Parisi düvdük 
leri zaman, Fransız erkanı har
biyesi bunu evvel5. bir tayyare 
taarruzu zannetmiş ve Parise 
kadar bir top mermisinin ulaşa. 
cağına ihtimal vermemişti. Fa
kat hakikati de kabul et.111ekte 
tereddüt etmediler. Halbuki Al 
manlar uzak mesafelere atış 
meselesini daha 1901 senesin -
den tetkike koyulmuşlardı. 

Şimdi de Almanlar uzak me- ... 
safelere atış meselesini başka 
cepheden tetkik etmektedirler. .:AeselA bir gUn Parlsten Nevyorku topla dövmek 
Astronautique fenni Almanya - kabil olacak mı? 
da resmi sahaya da girmiştir. 1 d.d k b ı b"l • . • 
ı .1. 1 . b. h 1. d.. .. d.. ı en ur an ar ı e vennıştır. lan ıı:ey yenı tayyareyi bir an 
ngı ız erı ır ayı uşun uren B · k ·•· · ,. ' 

bu · t -,·-ik h .. b' u venı te nıgın esası nedır? evvel hava mukavemetinden 
yenı CA.l1. er gun ıraz B ı .. ...:ı t k 'k k b' ·· res avua e nı me te ı mu kurtararak Stratosphere'e çı • 

hen~isleri yıllarda!1 .her~ Astro- karmak ve' orada elde edeceği 
!1autıque meselesının ınceden emsalsiz hızdan istifade etmek
ınceye tetkiki ile meşguldürler. tir. 

Adada yapılan tecrUbe: 
tayyare paraşütle inerken 

daha tekemmül ettikçe, yart1 
"Şişman Berta" nev'inden baş • 
ka bir sürpriz karşısında kal · 
mak ihtimali çoktur. 

A lm;ın m:ık;ımatı Gerard Zu
cker ismindeki Alman mühendi 
sine Lyrnington'da fişenkle pos 
ta nakli için tecrübeler yapma
sına müsaade etmişlerdi. Fi-
şenkle hareket eden bu yeni a· 
let iki kilometre kadar gittik • 
ten sonra bos bir arsaya düşüp 
sap1andı. Bu ilk muvaffakıyr.t· 
sizli!t bittabi kimseyi nevmit 
rnedi. Şimdi mühendisler ha\a 
postasına, yoluna devam eder -
ken. hızı bittiği anda tekrar hız 
verecek biribiri arkasına patla • 
yan fişekleri hfimil yeni bir ale
tin tecrübesini yapıyorlar. 

Otuz sene evvelki tayyarele
rin halini düşünürsek, bugün ya 
pılan tecrübelerin otuz sene son 
nı nereye varacağım kestirmek 
r.ıüskül değildir. Fikir yolunu 
almıştır ve Almanya bu fikre 
d ört e1le sarılarak çahşıyor. 
Hatta bu yeni teknik daha şim· 

B_irco~ alimler bu husustaki tet Mühendis Otto Fischer kar • 
kık~erı~den elde ettikleri neti • deıinin icad ettifi böyle bir ra
ceyı Dıe Rakete adında bir mec ket tayyaresile tecrlibeyi ~öze 
muada topluyorlar. Bu mecmu- alarak, Baltık denizindeki Ru -
ayı her isteyen alrp, bulup oku- gen adasında havalanmış ve on 
yamaz. Bütün bu neticeler bir dakika, yirmi saniyede 10.393 
araya toplanarak yeni tipte bir metreye çıkmı§tır. Tayyare i . 
tayyarenin es:ıslan hazırlan - nerken büyük paraşütü açılmış 
mış oluyor. Bu tayyare bidayet· ve Otto Fischer kansız yere in
te kendi motörile hareket ede • mi~tir. Demek ki tecrübe mu -
cek, fişenkler ise sonradan h~ • vaffakıyetle neticelenmi~tir. 
rekete geçerek motör vazif eSf - Rugende yaprlan bu tecrübe
ni başaracaklardır. Romer'in bir de bir fen heyeti ve Alman as
fikir vermek için yaptığı resim- keri erkanı hazrr bulunmu!Jlar
ler iki, üç bin tonluk müşteil dır. Tecrübeden sonra da Fisc
maddeleri yirmi dakikada Ber- her kardeşlerin icadı Alınan or· 
!inden Parisin üzerine bosalt - · ., t<'rafından satın alınmış -
rnak gibi bugün bize hayali gö- tır. O v .. udtten sonra, artık hiç 
rünen yarınki bir hakikati göz- ses sada çıkmamıstır. Acaba bu 
· '!rimizin önüne a<;ıyor. yeni alet o zamandan beri da • 

Almanların en ziyade aradık- ha tekemmül etmedi mi? 

Solda yenf tayyarenfn havafen·rken yepı1mış tem
sili bir resmı, sa{lda tayyarenın maktaı 

YiRMi SENE iÇiNDE .. MAKDONALDI 
LORD OLUYOR 

1914 yılında on franga satın 
alınmış olan bir t~blo 1935 yı • 
lında nasıl gene on franga satı
labilir? Adamcağızın biri 1914 
yılında bitpazannda bir tablo 
görmüş ve on franga satın ala · 
rak eve getirmiş. Bir gün kol -
leks1yon meraklısı bir dostu tab 
loyu beğenmiş, eski bir bibloya 
mukabil tabloyu almış. Onun 
da evine gelen bir tablo tücca
rı resmi beğenerek yerine bir 
heykel vermiş ve götürmüş. 

Onun da bir dostu varmış, 
t abloyu o kadar beğenmiş ki, 
bir otomobil mukabilinde tab -
loyu almış. Onun da banger bir 
arkadaşı t abloyu satın almış ve 
buna karşı da bankanın mühim 
rnikdarda hisse senetlerinden 
vermisti. 

Bangerin zeng in bir Ame • 
rikah ahbabı tabloyu beğenmiş 
ve işlettiği pHik fabrikasının 

yansına mukabil tabloyu al -
mış... (Tablonun geçirdiği ilk 
ınacera burada bitiyor.) 

Amerikada buhran ... Plak fab 

rikası kapanmış. Tablo bir va • 
purun yan hissesine mukabil 
bn~ka birisine verilmiş. Günün 
birinde vapur batmış, sahibi tab 
loyu bir antikacı ile eski mo -
bilyalara mukabil mübadele et
miş. Antikacı borsada kaybet -
miş, karısının kürk mantoya ih 
tiyacı olduğu için tabloyu bir 
kürk manto ile değiştirmiş. Bu 
sefer kürkçü iflas etmiş, oğlu 
da bisiklet istediği için tablo -
yu tanıdığı bir bisikletçiye ter • 
kcderek, mukabilinde bir bisik· 
let almıs. Bisikletçi de yeğeni
ne bir pul kolleksiyonu hediye 
etmek istiyormuş. tabloyu vere 
rek bir pul kolleksiyonu almış. 
Fakat pullar sahte imiş, satan 
adam hanishaneye gitmiş. Kan 
sı sefalete düşünce tabloyu bir 
müzayede salonuna götürmüş, 
orada 5 franga satılmış. Satın 
alan da çerçeveci imiş, tabloyu 
bir çerçeve uvdurarak. dükka • 
nınm camekanına asmış. Ora • 
dan geçen bir müşteri beğenmiş 
10 franga satın alarak evine gö 
türmüş. 

Observer'de çıkan bir yazıya 
göre, İngiltere Başvekili Mak· 
donaldın daha bir müddet hüku 
met idaresinin başında kaldık
tan sonra, Lordlar kamarasına 
aza olacağını yazıyor. Ayni Baş 
vekil daha bir müddet evvel 
Lordlar kamarasının lüzumsuz
luğuna kani olduğunu söylemi§ 
ti. 

Amerikada tayyareler 
1 İkincik§nun 1935 resmi is

tatistiklerine göre, Amerikada
ki stivil tayyarelerin mikdarı 
8,322 idi. Halbuki bu rakam ge
çen sene 9,248 idi. Bu mikdar· 
dan 6339 u muntazam seferler 
yapmaktadır. 13949 pilot vardır 
668 tayyare meydanı geçe uçuş 
tarı için tertibatı haiz bulun -
maktadır. 

Hususi tayyarelerde Amerika
da yavaş yavaş tıpkı hususi oto
mobil gibi bir şey oldu. Bilhas· 
sa şehirler arasında işleri güçle
ri olanlar, otomobilden daha se
ri bir vasıta olan tayyareyi ter
cih etmektedirelr. Çünkü he • 
men her şehrin bir tayyare mey
danı vardır. 

A N:==============-:=========================== 28 - 4 - 935 

• •.u : . , , -~·~~ -~ -~~ ,:·, · . . 

ÖZ.· D i L · ;SÖZL<ü;G\0, 
' ·. ·. , . '. • • • 't-::.' • ' . r ' ·: J ", .. ; ? ' . _., ,;' 

' ·ı • - ... . -· ... . ·.·,- ·' 

Muhasame - Yağılık (Fr.) 
Hostilite 

Muhuare - Kutatma (Fr.) 
Siege 

Muhuara etmek - Kutatmak -
Assieger 

Muhasebe - Hesablaıma, sağıı. 
Muhasebeçi - Sağışman. 
Muhasede - Günü.epne 
Muhat - Çevrili çevrik - (Fr.) 

Entourc, encercle 
Muhatab - Aybç, aytınc - (Fr.) 

İnterlocuteur. 
Muhataba - Aytııma - (Fr.) 

Conversation. 
Muhatara ( Girive) - Aııt-(Fr.) 

Peni, impasse. 
Muhavere - Konuşma 
Muhayyile - Sanay - (Fr.) tma

gination. 
Örnek: Muhayyilesi vbi bir mu -

harrir - Sanayı geniş bir yazman. 
Muhayyirül'ukuJ ( l:Sak: Harikula-

de) 
Muhbir - Duymaç 
Muhib - Sevdik, doıt 
Muhik - Haklı 
Muhit - Çeven 
Muhkem - Berkeın 
Muhnrk - Boiucu 

Muhrill - Yakıcı - (Fr.) Caus • 
tique 
Muhtaç - Muhtaç (T. Kö.) 
Muhtuar - Kısa, kmk - (Fr.) Re 
sume 
Muhtasaran (icmalen, hulasatan) -
Kııaca - (Fr.) En r.;·wm~ 
Muhtazir - Cançeki4en - (Fr.) A
gonisant 
Muhtelit - Kamıa - (Fr.) Mixte 
Mahtefi - Sak.ı, gizlcntnİf 
Muhtekir - Vurguncu 
Muhtel - Bozuk - (Fr.) Derange 
Muhtelif - Türlü 
Mubtellinuur-Akh bozuk- (Fr.) 
Aliene 
Muhtemel - lktimalli, olası, olsa ge
rek 
Muhterem - Saym 
Muhteri - Bulman 
Muhteris - Y arıılı, lurıh - (Fr.) 
Ambitieux 

Muhteriz - Ç.ıcinıren, sakınpn 
- (Fr.) R~serve 

Muhte§em (Bak: Debdebeli) -
- Görkemli - (Fr.' noorıpeux 

Muhtevi - Kavra ' .,lıyaa. 
Muhtıra - Andıç. 
Muhti - Kabahatli 
Muin - Yardıma 
Muka'u - Çukurlek 
Mukabele - Kan,ık, ker~rla'b""' 

ma. (Fr.) R~ponse, eor:!rontemı:nt. 
Biliiiukabele - Karıılık olarak -
(Fr.) Reciproquerr.en. 

Mukallid - Benl:dtici (Fr.) 
İmitateur. 

Mukabil - Kartt - (Fr.) Rcr
ciproque. 

Mukaddem - Önce. 

Mukadder - Kes.kil - ( r r.) Deı· 
tine. 

Mukaddet-at (Bak: Nasib, tali) -
(Fr.) Dcatin. 
Mukaddeı - Kuhal. 
Mukaddime - Baılancı~ öıuöz 
Mukalli4 - Benzetici - (Fr.) tın 

itateur. 
Muluınnen - Ke.imli. 
Mukarenet - Yanaııldrk - (Fr.) 

Rapprochement. 
Mukarin - Yan9trk 

Mubrn1> - Yakın - (Fr.) İn. 
time. 

Örnek: Mukarriblerinden biri -
Yakınlarından biri. 

Mukueme etmek - Uleşmek, pay 
lafm'lk, a.ölü,rnek. 

Mukassi - Bunaltıcı, srkmblı 
Makatu - K"~m - (Fr.) Affer

mace. 
Mukatele (kıtal) - Öldürüımo -

(Fr. ) Tuerie. 
Mukavele - Sözleşme, sözbağı 
Mukavemet (Tahammül) - Da -

yanrm, dayanık - (Fr.) f(esistance. 
Mukavemet etmek - Dayanmak 

- <Fr.) Resister. 
Mukavim, mütehammlt - Daya -

nnnlı, dayanıklı - (Fr.) Resistant. 
Mukavves - Eğmel, kavisli 

(Fr.) Courbe 
Mukavvi - Kuvvetlendirici -

(Fr.) Fortifiant. 
Mukayese - Deneıtirme - (Fr.) 

Comparaison 
Mukayese etmek - Deneştinnek, 

kıyaslamak - (Fr.) Comparer 
Mukayyed - Bf'~lı - (Fr.) J,ie. 
Mukbil -Gö2Je -(.Fr.) (Favori) 
Mu&ı:dim - Çalrıkan 
Mukdim c>lmak - (Sakin olmak. 

ikamet etmek) - kalmak 
Mukni - Kanıtkan - (Fr.) Con

vaincant 
Muktazi - Gerekli, lüzumlu 
Muktaz1 olmak - GerektirmdE 
Muktedir - Erkmen 
Muktesid - 1 - Tutumlu, ekonom, 
2 - Ekonomist 
Muktetefat - Derm~ 
Muktezasınca - Gereğince 
Munfasıl - Avnk 
Munis - Alış• k, insancıl, canaVl'L:ın 
Munkati olm.lr {inkita etmek) -
Kesilmek 
Munsab olmak • Dökülmek 

Munsif - Hakcd - (Fr.) Equi
table 
Muntabık - Uyuk - (Fr.) Con -
forme 
Muntali - Sönük, tönmit - (Fr.) 

DiKKATi 

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

Efface, eteint 
Muntazam - DüzenH 
Muntazar - Beklenen - (Fr.) At· 
tendu 
Muntazır - Bekliyen 
Munzam - Ostev - (Fr.) Supple
mentaire 
Murahhas - Salgrt, dil ege, de· 
Murak.Me - Teftiş, kontrol 
Murdia (Murzia) Südne 
MusaıO (Düçar, ciriftar) - Tc 
muı, yakalanmıı - (Fr.) Att 
Musab olmak (Düçar olmak, giriftaı 
olmak) - Tutulmak, yakalanmak 
Musaddak - Onaylı 
Ma&afaha - Elııkrşma. 
Musaffl - Süzülük, dunı 
Musahhih - Düzeltiç 
Muıaliha, sulh - Barış 
Musallat - Y apı~kan, asılgan 
Muaanna - Uydurma, düzme 
Muaaraa - Güleıme 
Musattah - Düz, yüzeyli 
Kürei muaattaha - Yüzeyküre 
Kürei mücessame - Y uvarküre 
Meeahai sathiye - Yüzölçü 
Sath - Yüzey, üzer 
Musibet -Yıkım, yrlun - (Fr.) 
Malheur, flfau 
Muslt - Yerinde. doğru 
M111ir (Bak: lsrar) 
Mual:ilı - Arabulan, banıttran -
(Fr.) Conciliateur. 
Muıac:lf - Krlyaran, titiz - (Fr.) 
Minutieux, meticuleux 
Muıt - Yumruk 
Mutabakat - Uyuıma - (Fr.) Con 
formite 
Ademi mutabekat - Uyuımulık -
(Fr.) Nonconformite 
Mutabık - Uygun - (Fr.) Con -
forme 
Mutad - Bell~ ahıılmıf 
Mutavaat (Bak: İnkıyad) 
Mutavauıt - Aracı - (Fr.) İnter
mediairc 
Muteber - Sayılı, sayılır, ileri.gelen, 
geçer 
Muteberan (Vilcuh, eşraf,ayan) -
lleft&elenler, ilerigelirler 
Mutedil - Orta, ılıman, sinem1i -
(Fr.) Modere, tompcrc 

Muttık
0 d - inanlı 

Mutemed, emin - inal 
Mutlak - Salbk - (Fr.) Absolu 
Mutlaka - 02kes, ille - (Fr.)• 

Absolument 
Mutmain - Diniz - (Fr.) Con • 

vaincu 
Mutrib - Çalg1cı 
Mubdi, halik - Yaratıcı, yaratan 

- (Fr.) Createur 
Muttarid - Biteviye. 
Muttasıl - Bit" tik, birdüzüye 
Muvafakat etmek (Razr olmak) 

Oydaşmak - (Fr.) Consentir 
Muvaffakıyet - Baıank - (Fr.) 

Succes 
Muvaffak olmak - Batarmak -

(Fr.) Rcussir 
Munfık - Oydaıık, onay, yel'İn· 

de, uygun - (Fr.) Conforme 
Muvafıkı hakikat - Hakikata uy

gun. 
Muvakkat - Süreksiz, geçici, ge

lip ,.eçici, vakitsel, eğreti (Bak: Mev
kut) 

Muvakkaten - Şimdilik, bir za . 
man için, bir vakit için. 

Munsalat (vusul) - Ulaıma. 
Muvasalat etmek (vasrl olmak) -

Ulatmek. 
Muvasale hatları - Ulattırma kol· 

ları. 
Muvazenel (Bak: Devam) 

Muvazene - Denklik, denge (Bak : 
Mukayeıi) (Fr. Equilibre 
Örnek : 1 - Muvazenesini kaybede
rek düştü - Dengesini kaybederek 
düştü. 

2 - Aralarında muvazene var -
Aralarında denklik var. 

Tevazün ~tirınek - Denkleştir 
mek, deqeılirmek - (Fr.) Equilib
rer. 

Muveç - Büksül. 
Muzaaf - iki kat - (Fr.) Doub· 

le 
Muzaffer - Yener, Utkan. 
Muzaharet etmek - Arkalamak 

- (Fr.) Assister 
Muzahir (hami) - Arka - (Fr.) 

Apnui 
Muzayaka - Darlık, ııkınb, bun 

- (Fr.) Gene 
Muzi - Işın - (Fr.) Lumineux . 
Muzir - Zararlı. 
.Muzlim- Karanlık - (Fr.) Obs· 

cuır. 

Muzmehil (Mcdhu§il münhezim) 
- Sıngın 

Muzmer - Güdge. 
Muztar (Bak: Mecbur) - Darda, 

sıkış .k - (Fr.) Contraint. 
Muztar kalmak - Zora ge!mek -
(Fr.) Etre contraint. 

Muztarib - Göynülü, göynük -
(Fr.) İnquiet. 

Muztarib olmak - Göynümek. 
Mübadele - Değiı - (Fr.) Ech· 

ange. 
Mübadcret - Davranmak. 
Mübadil - Değişmen. 
Mübahase etmcık - Aytı§mak, ça• 

tıımak - (Fr.) Discuter 
Mübahi (Bak: Muftahir) - ÖvÜ• 

ner, övünçlü 
Mübalağa ebnck - Abartmak, o • 

barınak. 
Mübalat (Bak : İrinil) - Saygt 
Mübaliitsız - Saygısız 
Laübali - Senli benli, ıaygıaız 
Mübareze etmek - V uruımak -

(Fr.) Se battre 
Mübayeat - Satınalım. 
Mübayenet - 1 - Ayrılık, (Fr.) 

Difference 2 - Tutmazlık (Fr.) 
Contraste 3 - (Bak : Tezad) 

Müberrid - Soğutmaç 
Mübcuer - Müjdclenmiı. 
Mübcnir - Müjdeleyici. 
Mühtedi - Toy ,acamı 
Mübteni (Bak: Müstenid) 
Mücadele, cidal - Uğnı - (Fr.)" 

Lutte. 
Mücad:l - U ğraııcı, uğraıkan, 
Mücahcde - Dürüşme, ceteleşme. 
Mücavir - Komşu. 
Mücedded - Yeni 
Müceddid - Yenileştiren 
Mücerreb - Denenmiı (Fr.) Ep. 

rouve. 
Mücened - Soyut 
Mücessem - 1 - Som. 2 - Ci • 

simlenmiı, §Ahıılanmıı. 
Mücrim - Suçlu. 
Mücrimiyet karan - Suçlandırma 

karan. 
Müctehid - Ayman. 
Müçtemi - Toplanık. 
Müçtenib - Kaçrngan. 
Müdafaa - Müdafaa (T. Kö.)" 

aavgat. 
Müdafaa ebnek - Savgamak 
Tedafüi - Savgal, savgalık. 
Müdahale - Kanımak - (Fr.)' 

İntervention. 
Müdahale etmek - Kanşmak 

(Fr.) İntervenir. 
Müdira - 1 - Yüzegülme - Fr. 

Cajolerie 
2 - (Bak: Minnet) - (Fr.) Re· 

connaissancc. 
Müdavat - Emdeme, baknn 
Müdavelei efkar (Taatii cfk!r) 

- Oylaşma - (Fr.) Ec:hange d'idC. 
es. 

Müddet (imtidat, temadi) - SÜ· 
re, uzar, vakit, zaman. 

Müdekkik, mütetebbi, mütehani 
- lrdclmen. 

Müderris, muallim - Öğretmen. 
Müdevven - Dergin. 
Örnek : Şemseddin Sarni'nin Ka· 

mus müdevvenatı çok kıymetl : dir. -
Şemseddin Sami'nin Kamus derginle 
ri cok değerlidir. 

Müdevver - 1 - Yuvarlak (Fr.) 
Rond. 

2 - Dcvrolunmu§ - (Fr.) Trans-
mis. 

Müdhit - Korkunç, yavu~ 
Müdür - Direktör 
Müd'ranı umur - Yönebnenler 
Müdrike - Anlak. 
Müeddcb - Edebli, uslu. 
Müessese - Kurum - fFr.) lnı:-

titut ion. 
Müessif - Escfli 
Müessir - Dokunaklı etkin -

(Fr.) Touchant. efficace. 
Müe11İrat - Etkinler. 
Müessis - Kurucu - (Fr.) Fon• 

dateur. 
Müeyyide (kuvvei) - Berkite 

(Fr.) Sanction. 
Örnek : Bu kanunun kuvvei müey

yidesi - Bu kanunun berkitesi. (Ber 
gitge'den) 

T eyid etmek - Berkitmek, sağla· 
mak - (Fr. ) Affirmer 

Mufarııkat - Aynlma. 
Müfettiı - lspckter 
Müfit, nafi - Faydalı, asığl 
Müflis - Batkın 
Müfred - T ekil 
Müfrez -- Bölek 
Müfrit - Aşkın, aşırı - (Fr.)' 

Exat?ere, cxtravagant. 
Müfsit - (münafık) Arabozan -

(Fr. ) Perturbateur. 
Müfsitlik, miınafıklık - Bozutçu· 

luk, arabozanlık. 
Müfteris - Yırtıcı 

Müheyya - Hazır 
Mühim - Önemli 
Mühimmat - Cebe 
Mühlet - Önel - (Fr.) nelat. 
Mühmel - Savuk, yüzüstü • 

(Fr. ) Ncgligc. 

Ulus'un düzeltmesi : 
Dün çıkan, kılavuzda (T<anza) !18· 

zilnün fransızca ( ı>,. V<j<t ı• e) vaz ı la• 
cak kt'n ( tableau) dizılrrıi~tir. 

(Malikane) so1un•ııı karşısırıd• 
(yeti)) dt'n sonra ki ıre!ınıe (Mali
kane ) şeklinde olaraktır. 

(İpolo1i) sözünün l:arşılığı (İ• 
bip~ loii tspoloji) dir 

< Mt'kteb) lrelh• .. :nin ka~ılığt 
olıH (okula) nm vanma (Mektep 
"T.Kö . .,) yap1lacaKtır1 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

İSTANBULı 

17,30 İnkilap dersi, Üniversite~en 
Manisa Saylavı Hikmet, 18,30 Jım
nastik, Bayan Azade Tarcan, 18,50 
Muhtelif pliıklar 19 30 Haberler, 
1~,40 Goldenberg' K~ro heyeti, 20 
Zıraat bakanh;o;1 namına konferans. 
20,~0 Bayan T~ktaş şan.piyano ~7f'!-· 
katıle, 20,50 Bayan Marı Oska.n pı
yano solo,. 21,20 Son haberler. 
21,30 Radyo caz ve tango or~fs~a
ları ve Bay Çadırcı "türkçe sozJu,,. 

o 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

18,45 Futbol maçı reporta_jı, 19,50 
Şarkı, 20,40 Stüdyo piyesı~ 21,25 
Spor, 21,40 Viyanadan nakıl: O_s
vald Kabasta'nın idares:nde senfonık 
konser, 23 Çingene orkestrası. 24 
Caz. 

o 
223 Khz. VARŞOVA 1'M5 m.: 

20,15 P15k, 20,45 Sözler, 21•30 
Lemberg'den Eğlenceli program, 
22,30 Sözler 23 Reklamlar, 23,15 
Senfonik ko~ser, 24, Sözler, 24,0.'i 
Dans. 

o 
592 Khz. V t Y A N A 507 m. ı 

19 05 Radyo orkestrası, 20 Ha
va r;poru, spor, 20,15 Kaernten'de 
köylü düğünü "Reportajı,.. 21,20 
Konsere ait sözler, 21,40 Kalbasta
nın idaresinde senfonik konser,23,25 
Duyumlar, 23,50 Silving Kuarteti. 
Tam:mler, Konser'in devamı, 24,50 
Cazband. • 191 Kh. Deutschlandsender 1571 m. 

20,20 Dört iyi kardeşler a~Jı. ~keç. 
20,50 spor, 21 sesli film musıkısı, 23 
Duyumlar ,23,45 Denizcilik, 24 Ge· 
ce konseri. 

o 
574 Khz. STUTTGART 5Z3 m.ı 

20,30 Spor, 20,40 Nis'ten nakil 
"Koşu neticesi., 21 Uluslararası 
sesli filmlerinden, 23 Duyumlar, 
23,30 İlkbahar havalan, 24,30 Gece 
ınusikisi. 

• 823 Khz. DÜKREŞ 3154 m. 

12 Kil se korosu, 13 Öğle konseri. 
13,45 Duyumlar, Rııdyo orkestrası, 
14,40 Konserin devamı, 18 Jean 
Marko orkestrası, 19 Saat ayarı, 
19,15 konserin devamı, 20 Konfe -
rans, 20,20 Dans plS.kları, 21,30 Ro
ınen şarkıları, 21,50 Spor, 22 Radyo 
sa1on orkestrası, 23 Duyumlar, 23,25 
Salon orkestrası devamı. 

SiNEMA, TiYATROLAR 

Saraya (Brodway aeceleri) ve 
(Nana). 

e ") (B' Türk: (Caz musranmsı ve ır 

aaaillk milyoner) 

• Sumer: (Kmnm vagon) ve(Pren· 
ıeıin çılgınl.ldan) 

o 
l\lelek: (Bu gece benimsin? 

• ipek: (Son Günahı) 

• Hale: Aysel (Bataklı damın kızı). 
o 
Tan: (Kraliçe Kr~stin) ve (Öldü· 

ren a§k). 

• Elhamra: (Dans rüyası) ve (Aşk 
ölünce) 

• Süreyya: (KafeJte a~k) 

• A!emdart (lttklar sönünce) ve 
(Albn). 

•Milli: (Karyoka) ve (I~orkunÇ el) 
H4a.1: (ltto) ve (Kazular). 

~~---.....rı~..,--~--~~---

NÖBETÇi ECZANELER 
E ..... de (Salih Necati), A· 

lerndmı~onrObeyit), LS.lelide tS.tkı), 
Küç:kp~arda (Cc.mil), Şeh~debaJ. 
§ıncia ( lsrr.ail Hakkı), .. A s:Ara~ )a 
(z· .. ruk·~ . rı. , 

ıya Nuri), Karagu} S m~tyada 
Şehromin:nde (Na~ı~ ' (MerkP?), 
(Erofilos), Bakırk:>yunde k .. d (Ye· 
F.enerde (Err.ilyadi), H .. ; 0(Y;m Tu 
ru Türkiye), Kaınnpa§a ad ) AllJ• 
l"an), Modada (Faik isken ;r (Ah • 
Yolda (Mahmut), Osküd~r ": 
rnediye), Büyükadada (~ın:uı Rı(~~ 
lieybelide (Yusuf), Be~ıktrlta ke:t) 
Za), Galatada Doğruyo)d~ <~ er dd ' 
1:ünelde (Mankoviç), ls~k!al c(ş ; 
Slnde (Kemal Rebul), Şışlıde ~ 
Merkez) Eyüpte (Hikmet) ec a • 
Tıeleri. ' 

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

YOLCU MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Te· 
lefon 42362 

Atay ( Kadrköy iıkeleıi bat 
memurluğu) Telefon 43732 

Ş~keti Hayriye, Telefon 44703 

• Vapurculuk ş;rketi merkez 
acentesi, Telefon 22925 

• Şark DemiryoJlan müraca• 
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 

8 
Devlet Demiryollan mÜna• 
caat kalemi. Haydarpqa. 
Telefon 42145 

LiMAN HAREKETLERi 

Dün limanımıza şu vapurlar gel -
miştir: 

Karadenizden: (Vatan). 
Bandırmadan: (Saadet). 
tzmitten: (Ayten), 
Mudanyadan: (Asya), 
Karabigadan: (Bandırma 
Bartinden: (Bartin), 
Rusyadan: (Çiçerin), 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
§Unlardrr: 

Bandırmaya: (Gülnihal), 
Ayvalığa: (Bandırma), 
Karabigaya: (Bartın), .,, 
Karadenize: (Antalya), 

Bu gün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Karadenize (Karadeniz), 
İzmite: (Güzel bandırma), 
Mudanyaya: (Saadet), 
Mersine: (İnebolu), 

Bu gün limanımıza şu vapurlar ge· 
lec"ktir: 

tmrozdan: (Kocaeli), 

iTFAiYE TELEFONLARI 

1 stanbul itfaiyesi • Bcvoğlu itfaiyesi 

o 
Kadıköy itfaiyeel 

• Üsküdar itfaiyesi 

• 

24222 

60625 

Yeşilköy, Bak~köy, Büyükdere, 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntalcaları için telefon santra
lındaki memura (yan~m) kelimeıim 
söylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

CeıTahpap baıtaneai. Cer
ra hpaıa • Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 

• h • 
Haseki kadınlar aıtaneaı. 
Aksaray Haseki cad. 32 

o . 
Beyoğlu Zükur hallanest. 
Firuzağa 

G~hane hastanesi. GüJhane 

• Kuduz hastanesi. Çapa 

() b' 
Emrazı akliye ve asa ıye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
dive kışla11 

E~al haıtaneıl. Şiıll 
• Haydarpaı• Nümune has-

tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 

20510 

22142 

16 •. 60 

42426 

60107 

Çabuk Sıhhi Yardım 
Teşkil Atı -Bu numanıdan imdat oto

mobili ;ııtenilir. 44998 

DAVETLER 

lstanbul (Deri ve Zührevi .ha.sta· 
tıklar) kurumu tarafından evımızde 
düzenlenen (zührevi hastalıklar) 
kurslarının dördüncüsü 29-4-935 ~pa· 
zartesi günü saat (18,30) da Cagal
oğlu merkez salonumuzda olacaktır. 

Bu kursta Dr. Kemal Osman tara· 
fından (Bel soğukluğu • sirayet yol· 
tarı • kadm ve erkekte bel soğuklu
ğundan ileri ırelen akamt, körlük ve 
saire gibi müstakbel tehlikeler) an· 
}atılacak ve mülajlar üzrinde müces
sem görülü§leri, boyalı p15.nşlarla ha· 
kiki resimleri ve bu kursun temas et· 
tiği filmler gösterilecektir. 

Bu kurs herkese açıktır~ 

Yukanda modern An.karadan .:ıir 
enstantane: Athspor yapan bir 
Türk Bayanı sabahleyin atının yanı· 
na gidiyor. llk kadın tayyareciler: 
PaJlier, Miss Kemby, Lena Brens
tein, Helene Botıcher, Amelia Er· 
hart, Marys Bastie, Maryse Hiltz. 

İstanbul Halkevinden: 

1 L K 

Türk kadını her sahada üzeri
ne aldığı vazifeyi muvaffakiyct
le başarıyor. Bütün müessesele
rimizin çıkardığı işlerde kadı -
nm da büyük hıssesi var. Bütün 
bunlardan başka spor alanında 
kadınlarımızın boyunu görüyo -
ruz. Ata iyi binen kadınlar var, 
iyi otomobil kullanan kadınlar 
var, hiç şüphesiz yarın da tay • 
yareci kadınlarımız olacak. 

Tayyare ilk defa havalandığı 
zaman kimse bu esrarengiz ve 
sonra da tehlikeli makineye 
yaklaşmağa cesaret edemiyor -
du. Fakat yıllar geçtikçe tay -
yare, o kadar tekemmül etti ki 
bugün bir otomobil sevk ve ida
resinden basit bir şey oldu. Bu· 
na rağmen tayyarecilik tarihine 
bakarak, kadınların bu yolda da 
birçok kahramanlıklarını görü • 
rüz. Tarihin anlattığına göre, ilk 
tayyareye binen kadm Madam 
Therese Peltier isminde bir 
14ransızdır. Turende 1908 yılı -
nm sayılı tayyarecilerinden eL
nın sayılı tayyarecilerinden Le
on Delagrange'ın tayyarE"" e 
binmiştir. Çok geç:meden d 0u 
başlangıcı diğerleri takip etmiş
tir. 191 O da Raymonde de La -
roc~e a~mda çok güzel genç bır 
artıst pılot şehadetnamesı al . 
mağa muvaffak olmuştur. Vesi
kanın numarası 36 olduğuna gO
reı demek bütün dünyada bu 
kadm tayyareciden evvel 35 er· 
kek tayyareci vardı. Raymonde 
de Laroche bunu sadece zevk 
ve hevesi için yapmadı. Tayya· 
re yanşlanna da iştirak etti. 

13 

YÜRÜMESiNi 1 
BiLiYOR MUSU~ 

Hepimizin yürürken bir filmi· 
miz alınsa da, sonra bize "ya -
vaşlama - Ralenti., halinde 
gösterilse, ne kadar yürümek 
bilmediğimize hepimiz hayret 
ederiz. 

Etrafınıza biraz dikkat ediniz.' 
Arkadaşlarınıza yürürken ba • 
kınız. Onların yürümesini bil • 
mediklerini göreceksiniz. Bu -
nun da sebebi, "medeni,, dediği 
miz bugünün şehir hayatıdır. Bu 
günün yaşaması, bizi yürümek· 
ten alıkoyuyor. Öteberi almak 
için mağazadan mağazaya do -
taşmak, misafirliğe gitmek yü· 
rümek değildir. 

Gülmeyiniz, eğer inanmıyor
sanız, size bir tecrübe teklif e
delim. 

Odaya, yere bir beyaz iplik ge 
riniz, dümdüz olsun. Sonra ba -
şınızı yere eğip gözlerinizle ta
kip etmeden, bu ipliğin uzunlu .. 
ğunca düz yürümeğe çalışınız. 
Göreceksiniz ki, icinh.de yüzde 
doksan beşi bunu bcc~remiye -
cektir. 

Bu tecrübeyi v1ptın1z mı?. 
Yaptınız. Eğer muvaffak olama
dmızsa dinleyıniz: 

Evvela, ayaklar nızın uçları 
dışan vaziyette, yani bir asker 
gibi yürümek adetinden va?. Je 
çiniz. Bu tarz yürürüş erkekler 
ve askerler için iyidir. Bilhassa 
askerler için. Çünkü onlar mu• 

hariplerdir ve her hangi taraf -
tan gelecek bir hücuma, sademe 
ye karşı mukavemetlerı:ıin tam 
olmaları lazımdır. Bu itibarla, 
onların yürüyüşleri böyle bir yü 
rüyüş icap ettirir. Bir kadında i
se vaziyet değişir. 

Spor tuvaletleri ile giyeceği· 
niz alçak ökçelerle yürüyüş için 
bu malumatı kısaca not ettik .. 
ten sonra, resimlerle gösterdi • 
ğimiz hareketleri yapınız. Ta• 
rifleri de altında yazılıdır. Bu 
hareketleri her sabah, aç kamı .. 
na yaptıktan sonra, da her şeY, 

bitmiş zannetmeyiniz. Yürüyü • 
şünüzü, her aynanın önünden 
geçerken bakarak düzeltnıeğc 
devam ediniz. 

KADIN TAYYARECiLER 

Petesburg'da Çar bizzat gelip 
kendisini tebrik etmişti. 

191 O temmuzunda kadınlar 
mükafatı yarışında fena halde 
düştü. Haftalarca ölüm ile ha· 
yat arasında çırpındı. Cerrahlar 
vücudunu mozaike çevirdiler, 
fakat onu da kurtardılar. Ray • 
monde iyileştikten sonra tayya· 
resini bırakmadı. Bu defa 323 
kilometre mesafe ve 4500 metre 
irtifa rekorunu kırdı. Artık ra -
kipleri de çoğalmağa başlamış
tı. Sahada kadın bisiklet reko -
runu elinde bulunduran Helene 
Dutrieu tayyareye geçti, o da 
ayni sene içinde pilot şehadet · 
namesini aldı. Müteakıp yıllar· 
da o da rekorlar yaptı. Artık 
bunlardan sonra kadın tayyare
ciler biribirlerini takiben ço -
ğaldılar. 

tık kadm tayyarecilerin en 
büyük emelleri Manş denizini 
geçmek suretile isimlerini şeref 
tarihine yazdırmaktı. Filhakika 
2 nisan 1912 de Miss Trehaw -
ke Da vies bu şerefi kazandı. 
Fakat tayyarede yolcu olmak 
sıfatile... Manş denizini kendı 
tayyaresile tek başına ilk defa 
geçmeğe muvaffak olan kadın 
Miss Quimby ismindeki bir A • 
merikahdır. Maalesef daha ye · 
ni muvaffakiyetler elde etmesı 
nasip olmadı, l temmuz 1912 de 
tayyaresine aldığı Willard is -
mindeki bir yolcusu ile düştü, 
parçalandı. Maamafih tayyare 
ile düşüp ölen ilk kadın Denise 
Moore'dur (21 temmuz 1911 ). 
Bunlardan ba~ka ölen daha bir 

çok kadın tayyarecilerin isimle
ri sayılabilir. lsmini yazdığımız 
Raymonde de Laroche'un ölüm 
ile nasıl karşı karşıya geldiğini 
biliyoruz. Ondan sonra bir ar • 
kadaşı ile müthiş bir otomobil 
kazası geçirmiş, arkadaşı ölmüş. 
kendisi mucize kabilinden kur -
tulmuştu. Fakat en nihayet 19 
temmuz 1919 da mesafe ve mu
kavemet rekorunu kırmağa ha
zırlanırken dü~tü, ölüm bu sefe~ 
yakasını bırakmadı. 

Bugün ise dünyanın bütün 
memleketlerinde o kadar çok 
kadın tayyareci var ki, isimleri
ni ve tekorlarnu yazmak pek u
zun bir liste tutar. Yüzlerce ka
dın şimdi kendi hususi tayyare
lerile uçuyorlar, sporun bu sa• 
hasında da harikalar gösteri • 
yorlar. Tayyare artık kadınların 
elinde esrarengiz ve tehlikeli bir 
alet olmaktan çıkmış, bir spor 
ve zevk vasrtası olmuştur. 

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

ALTINCI GUN 
Öğle yemeği: 

Sahanda bir vumurta 90 
Balık 250 gram 250 
Hindiba~ salatası 60 
İki portakal 100 

Ak,atn yemeği: 

350 gram sebze çorbası 200 
Patates ha~lama tereyağile 170 
Yoğurt ~o 

Kalori yekilnu 960 
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Asker! F abrikaı.ar Satınalma komis
yon un dan: 
Bakırköy Barut Fabrikası için resme göre 13935 

kilo demir açık eksiltme ile döktüreleceğinden talilı 
olanların izahat almak üzere her pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra ve eksiltmeye girmek üzere 9 
Mayıs 9 3 5 perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satın 
alma Komisyonuna müracaat etmeleri. Muhammen 
bedeli 2090 liradır. (2122) 3031 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanları 

işletme 

Kereste Nakliyatına Mü
him Tenzilat: 

15-5-935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi 
tatbik edilecek ve şimdi ana şebekede ve İzmir hatların
da tatbik edilen kereste tarifeleri lağvedilecekdir. Yeni 
tarifenin ücretleri ton başına : 

1 - 100 km. lik mesafe kısmında beher Km. için 

101 - 200 " " " " " 
2O1 Dfu fazla ,, ,, ,, ,, 
kuruşdur. Nakil ücretleri istasyonlardan öğrenilebilir. 

3 
2 
1 

(2187) 3103 

Dahi iye Vekiletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartname

de yeniden bazı tadilat yapılarak münakasası 4 Mayıs 
9 3 5 Cumartesi gününe kadar tekrar temdit edilmiştir. 
Muhammen bedeli 9994,35 lira olup muvakkat teminat 
miktarı 7 4 9 lira 5 8 kuruştur. Gerek yol ve gerek· oda 
halıları 28-32 olarak kabul edilmiştir. 

Şartnamedeki değişikliği görmek ' isteyenlerin 
her vakit Dahiliye Vekaleti eksi1tme komisyonuna mü
racaat etmeleri. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 
de 4 Mayıs 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icap 
eden bitikleriyle beraber teklif mektuplarını eksiltme 
komisyonuna vermeleri ilan olunur. ( 1920) 2799 

Askeri Fabrikalar Satınalma komis .. 
yon undan: 

ı LAN LA R 1 
!J•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııımıııı••I 

-=-----I_s_·_T_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_'ll-~-:-r -:-.~-re-5-:-11-ra-b---M-uv-a-kk_a_t -.• -E-va-af-ı --1 H A S A N i 
Sc-n.tı ve Sokağı Mık darı 

baa l~ymeti tel~l'.~".. köşede ~I K R E M·ı, ~-
,_,, Yüzsüz arsa · 

1 

mahaıJesi M M. 
Çengelkôy Halk cad. fıçtcı 19 
Cihangir yan- Cıhangir cad. 10,43 
gm yerinde 36 ada. 
Çırçır yan· 
gm yerinde 

,, 
" 

" Ka. Gümrük 
Yangın Y. 
Fatih ya. ye· 

rinde 

" 

Külahçılar 

33 ariada 
.Mt.:hmet P~. S 

" ,, 
Kaileiatik Ali paşa 

Kadı. Çe. S. 

" " 

46,09 

11.25 
24,82 

2975 
25,97 

370,84 

3 

5 
6 

a 
2,SO 

3,25 

10,38 

4,25 
11,17 

6.70 
4,87 

47 adada yüz· 
süz. 

Yüzsüz arsa 
44 adada 1,97 

yüzlü. 
59 adada yüzQüz 
35 adada yüzsüz 

90,40 ' 49 ada<la bir yü· 
zü 26,5 diğeri 

16,l 7. 

= 
1 Dünyada mevcu ı 
i '<remler•n en nefis -= 1 
1 

en uhhis.dir. Nazi~ _ 
= cildJi kadın arın ha 1 
~ yat arka~aşıdar. lh- i 
B = t~yar ' an geoçleşt.~- 1 
i r ır ve genç-era gu· 1 

e l cştırar. İ ısa na e· 
1 ,edi bir taravet ve· I - -

Aksaray yan· Ko.;ka Şaır Haş· ~ .-en Hasan kremin 1 
gın ye. met S. süz. ı= unutmayınız. K u 1 u. 

1
-

5.83 5 adada 3 M. yüzlü 
1 18 ıacı adada yüz 

31.08 
3,90 

2,50 
3 

'{ t ~ w l L i ~ n . fl 't Lt'ı .,~ t ı fı nin h ?rlellPJri vaıılı Relediye m~Tı "'"!lalar satılmak üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. Bu arsalarla alakası olanlarla satın almak isteyenler şeraiti anlamak § ;;u 50. tüb ha nde 20 -
üzere her~ün Levazım Mıidürlüğüne, arttırmaya gırmek için de hizalarında yazılı muvakkat te· ! T tirkiyede l apı 'ıp da ~ 
minat makhuz veya mektuhile beraber ihale günü olan 294-935 Pazartesi günü saat 15 de da ! Avrupa " tikehy rış- ! 
İmi encümende bulunmalıdır. (1917) 
-------------------------~----·----- l nrı ır.. n ve l alkı a da- 1 - . -:!' ı ı ııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı111111111111111111~1111111111111u111111111111111 ~ :: tan rem ere, ve sa, r :: 

§ istanbul gayrimübadiller komisyorıundan: ~ ~ ıtrıyat• aıdanmnyı~ız.~ 
5 D. No. Sı::mtı ve mahallesı Sokağı Emlak No. Cıosı ve hıssesı Hisseve gör~ : ! Hasan markası na dık- ~ 
: Mııhammf'n K. S =ı ka ediniz. Hasan ı 
: 307l Beşiktaş Şenlikdede Ihlamur cad E lMü Y. 143 mt'tre arsa 1204 kapalı zarf ! = 
! 29 ve baraka i 1 Deposu: Ankar•, 1 
- 3683 Ktılıköv Tııj'!lacıba- B.:ı ğıfad cad. 219 iki tarafı divar1a 28310 " ... = 1 b 1 B ""ı : ~ · ı · · : -1- stgn u , eyog u -şı Se ı aıııi çt·~me ve ı?Öl.teµe· çevrı mış ve ıçın· 1 § ye giden cad. de sti?adan olan § :;ı•mıııııııı•ıııı•ıı111111111mıııı•ır: 
= 14155 mt-tre arsa E 

Osmanlı Bankasından: - -: 4157 Bostancı çatalçrşme Çatafç,.şmt> Yoz· 11-15/41 ıo:i metre area 124 Açık arttırma § 
E gat tariki barıta _ c % 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili 
i 5313 Büyükada Yalı B..tlıkpa7arı 40 DükkAnın 16,24 2272 kapalı zarf § istikraz tahvilleri hamillerine 
: hiss'!si E 
:: "622 Ilo:;t,rncı çataJç.,~me ÇatalçP.şmP. Yoz· 11-15/.12 94,50 metre arsa 114 açık arttırma E ! t '23 :•l larıkı l~h~~:: 107 metre arsa 128 ,. 1 
- ~ = 56~1 11 15/61 356 metre arsa 428 " i: = ,, ,, .. 
: harita ::::: 

1 Mayıs 1935 vadeli ve 35 sayılı 

kupon parasının, 1 Mayıs 1935 ten 
başlayarak, Osmanlı Bankasının Ga· 
lata ve Ankara İdareleri ile Vilayet 
merkezlerindeki bütün ~ubeleri gişe· 

!erinden ödeneceği ilan olunur. 

20.- Türk lirası itibari kıymetli 

- c 
Askeri Fabrikaları için iki çift fayton koşum Beygiri E 5625 " " ll· 15/60 356 " . 428 tt : 

pazarlıkla mübayaa edileceğinden komisyonda mahfuz § huita § 

her tahvil kuponuna karşı kağıt para 
olarak 50.- kuruş verilecektir. 

şartnameyi görüp pazarlığa girmek üzere taliplerin 2 E 5626 ,, ,, 16/36 harita 207 ,, 248 ,. 5 
M:um:: 93.'i perşembe günü saat 14 de Bakırköy Barut E Yukar<la evsah yazılı gwrtrn,.nkuller on ~iln müddetle sat1şa çıkarılmıştır. İhaleleri 9.5.935 § 
Fabrikasında komisyona müracaatları. ( &. 200) ~ 5 tuihi.ne t .. sa•iüt eden p .. rş.-mhe günü saat on dörttedir. Satıı münhasıran gavrimiibadil bonosiledir. 5 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi muci

bince ( 10000) kilo yerli malı kınnap pazarlıkla satın 
ahnacakdır. Vermek isteyenlerin 15-5-935 tarihine rast
Ia°yan Çarşamba gi.inü saat 14 de yüzde 7 ,50 güvenme 
paralariyle Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Mubayaat Komisyonuna gelmeleri. ( 2176) 

Türk Kömür Madenler 
Anonim şirketi Hissedarlarına: 

Şirketimizin 30 Mart 1935 de alelade surette toplanan Hissedarlar 
umumi heyetince gerek adi ve gerekse mümtaz hisse senetleri üzerinden 
yüzde 4 hesabı ile herbiri için 0,80 Türk Lirası dağıtılması kararlaşmı' 

ve bu temettuun dağıtılma tarihinin tesbiti tarafıma bırakılmış bulundu· 
ğundan bu ödemelere l Mayıs 1935 den itibaren İstanbul'da Galata'da 
Karamustafa caddesinde 149 numaralı Ovagimyan Hanının 4 ncü katın
daki Şirket İdare Merkezi ile yine Galata'da Banka Komerçiyale İtalyana 
İstanbul şube Merkezi veznelerince başlanacağı ilan olunur. 

Türk Kömür Madenler Anonim Şirketi 
İdare Meclisi Reisi MEMDUH 

.. TAN " m tefrikası : 9. 

Edgar Wallace 

Yale başını salladı : 
- Oyle söylüyorsunuz ama, 

oün parkın içindeki ağaca boya
nan kızıl çenber işaretine ne bu-
yurulur? t 

Beardmore aldırış etmedi: 
- Benden yüz bin lira ala -

bilmek için daha çok şeyler 
yapmak lazım ... 

lhtiyar parka doğru uzaklaş-
tı. Oğlu ve polis hafiyesi bir 
müddet arkasından baktılar. 

Jack sordu: 
- Babam, hakikaten fikriniz

ce tehlike geçiriyor mu? 
Yale bir müddet daha uzakla

tan ihtiyara baktıktan sonra: 
- Tehlike mi? dedi. .. Doğru

su ben ciddi tehlikeler geçirdiği 

ne kaniim. Kim bilir yarın, öbür 
gün bir felaketle karşılaşmıya -
lım diye korkuyorum. 

- Belki de siz yanlış düşünü
yorsunuz. Çünkü babam bu işi 
o kadar ciddiye almıyor. 

- Babanız benim kadar tec -
rübeli değil de ondan .•• Bu me -
sele için polis müfettişi Parr ile> 
konuştuğunu da biliyorum. O da 
benim gibi dikkatli davranması
nı tavsiye etmiş. 

Bütün bu korku havasına 
rağmen J ack gülümsedi: 

- Lakin, dedi, siz hususi po
lis hafiyeleri ekseriya resmi po
lisle bir fikirde olmuyorsunuz. 

- Ben müfettiş Parr'ı çok 
takdir ederim. Belki bir~z vav;:ış 
adamdır, fakat her halde kuv • 
vetli bir memurdur. .bu ~ızıl 
çenber işinde de amirlerinin o • 
nun hakkında iyi hüküm verme
diklerine kaniim. Eğer bu kızıl 
çenber çetesini bir an evvel ya -
kalamazsa, istifa etmesini de 
söylem.işler. 

Onlar böyle konuşurlarken 
Beardrnore parkın bahçesini 
geçmiş, ormanlığın hudud~na 
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Beyoğlu 5 inci noterine : 

Beyoğlunda Balıkpazarında Er
meni kilisesi sokağında No. 1 NaJUur 

mağazası deruninde mevcud emvali 
tüccariyemi Cihangirde Yeni Yuva 

sokağında Cevdet apartmanında No. 
1 de Cevdet Yavuz'a makbuzum o

lan bedeli maliım mukabilinde sat
tım ve teslim ettim. Bundan böyle 

benim bir alakam kahnamış olduğu
nu ilan eylerim. 

Cihangirde Sakabaşmda No. 14 
apartmanın No. 2 daires:nde Keru
pe Kasaboğlu. 

İs. 2 nci iflas memurluğundan: 
Bir müflise ait kaşık, çatal ve ye-

mişlik açık arttırma suretile 2 tna· 

yıs 935 perşembe günü saat 14 de 
Sandal bedesteninde iflas idaresi he· 

yeti tarafından satılacaktır. İsteven· 
lerin mahallinde hazır bulunmaları 
ilin ~unu~ (10932) 

varmıştı . 
Yale anlatıyordu : 
- Kızıl çenberin son cinayet 

tahkikatında onunla ben de ça
lıştım. Bu adamdaki kudret ve 
kabiliyet ... 

Birdenbire durdu. lki adam 
bakıştılar. 

Şüpheye mahal yoktu. Or • 
mandan doğru bir el silah patla
mıştı. J ack şimşek gibi yerinden 
fırladı ve ormana doğru koştu. 
Yale da arkasından gidiyordu. 
Ormanın yirmi adım kadar 

berisinde James Beardmore'un 
yüzükoyun kapanmış olduğunu 
gördüler. ihtiyar ölmüştü. 

Jack babasının cansız vücu -
dunda beyhude yere bir hayat 
eseri ararken, ormanın öbür u -
cundan bir genç kız çıkmış. eİin
deki kırmızı lekeleri otlarla sil
mek için durmuştu .Sonra, çitte 
Jack'm evvelce açtırttığı kapıya 
doğru koştu ve oradan metruk 
kücük köşkün kapısına fırladı. 

Thalia Drummond köşke gi
rince, etrafına bakındı. Göğsü 
inip kalkıyordu. Yüzü kireç gi
bi bembeyaz kesilmişti. Orma -

Deniz yoJları 
iŞLETMESi 

ı\centeleri: Karaköy Köprübaşı 
T'el. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- ·ade Han. Tel. 22740. -

ı KABZON YOLU 
KARADENiZ vapuru 28 Nı· 
.. an PAZAR günü saat 20 dt 
Rizeye kadar. 3130 

İskenderiye yolu 
ıZM1R vapuru 30 Nısarı 
SALI günü saat 11 de ls 

kenderiye'ye kadar. 
t 221R \ -ZA 'i 1 ; 925-926 senesındc Kütahya 

Derviş Paşa mektebinden almı~ ol· 
tluğum şahadetnayi zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. ZİYA 

na doğru bir göz daha attıktan 
sonra ,bir köşeye gidip diz çök
tü, titreyen ellerile tabanın bir 
tahtasını kaldırdı ve oradaki bir 
çukura elindeki tabancayı koy • 
duktan sonra, tahtayı tekrar ka 
pattı. 

-6-

Thalia Drummond 

Emniyet müdürü miralay 
Morton kır düşmüş srk bıyıkla
rım ısırarak, önündeki kesilmiş 
gazete parçasına bakıyordu. 
Müdüri:in gene canı sıkıldığını 
anlayan başmüfettiş Parr, ami
rinin son sözlerini bekledi. 

Parr iri vücutlu ve o kadar 
kısa boylu bir adamdı ki, nasıl 
olup ta polis mesleğine girebil
diği anlaşılmaz şeydi. Elliden 
biraz daha gençti, kınmzıca bur 
nunda hiç bir incelik ve zeka a -
lameti yoktu. İri, · yuvarlak göz
leri hiç bir mana ifade etmiyor
du. 

Emniyet müdürü önündeki 
gazete parçasını aldı: 

- Din~cyiniz, dedi, Morning 

İstanbul Tapu müdürlüğünden: 
Hirkai şerifte Akseki mahallesin· 

de ve caddesinde yeni 7 sayılı ev Ak
seki camii müezzinine meşruta Em· 

valden olup evkaf müdürlüğünce 

300 üç yüz liraya AbduJlaha satrlmt'} 

br. Bu yerin tapuda kaydı bulun· 
madığmdan senedsiz tasarrufata kiya 
sen muamele yapılacaktır. Başkaca 
alakadar kimse var ise on beş glin 
zarfında İstanbul tapu baş memurlu
ğuna ve yahut 12-5-935 pazar günü 
saat dokuzdan on dörde kadar ma· 

hallinde araştırma yapacak Tapu 
memuruna. müracaatlan ilan olunur. 

(10926) 

ZAYİ : 10-1-928 tarihinde orta ted-. . 
risat dairesinin Leman Hüsnü namı-

na muharrer 966-335-167 numerolu 

ehliyetnamemi zayi · ettim. Y enisinı 

çıkaracağımdan hükmü kalmamış· 

tır. Leman: Hüsnü . . (10929) 

Monitor gazetesinden kesilmiş 
bir parçayı okuyacağım. Ve o -
kudu: 

"Daha üzerinden bir sene 
geçmeden efkarı umumiye işi -
tilmemiş bir cinayetle tekrar he 
yecana düştü. Biraz ileride yaz
dığımız tafsilattan burada bah
setmeğe lüzum yok.Lakin bura
da polisin aczi karşısında hay -~ 
retimizi saklayamayacağız. Kı -
zıi çenber esrarını aydınlatmak 
için aylardan beri uğraşan 
başmüfettiş Parr, bize hala ar
kası gelmeyen müphem vaatler
de bulunmaktan başka bir şey 
yapmıyor. Emniyet erkani har· 
biyesinin baştan aşağıya tensik 
edilmesi, buraya yeni, daha ze
ki, daha genç unsurlar alınma
sı artık bir zaruret olmuştur. 
Hükumetin daha azimle hare . 
ket ederek, yarayı dağlaması, 
hatta ne kadar ıstıraplı olsa bi
le bir ameliyat yapması vakti 
çoktan gelmiş ve geçmiştir fik
rindeyiz.,. 

Emniyet · müdürü homurda -
narak sordu: 

- Ne dersiniz Parr?. 

3092 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Kuzguncukta Yeniköy sokağında 

17 No. lu hanede sakin iken elyövm 
ikametgfilu ;meçhul bulunan pol:sa 
Yontofa .Eliz>t K.:>hen t;;ıa!intlan a· 
leyhinize Üsküdar hukuk hakimliğ n· 
den istihsal edilen 25-12-934 t. ve 
934-1724 No. lu ilamdc- yazılı Aliza 
Kohenin uhtes,nde bulunan gayri 
menkul üzerine koymuş olduğunuz 
hacizlerin müstenidi cılan borç mü· 
ruru zamana uğramış olduğu gibi ta
rafınızdan bir güna muamele yapıl• 
madrğından mevzu haczin fekk:ne 
mahkemece karar verilmiş olduğu
na dair ilamı mezkur dairemize tev
di edilmiş ve berayi tebliğ tarafını· 

za yazılan icra emri zahrında müba· 
tirin meşruhatrna nazaran ikamet• 
gahmızın meçhul olduğu anlaşılmıı 
olduğundan icra emrinin tarıhi ilan· 
dan itibaren bir ay müddetle ilanın 
tebliğat icrasına karar verilmiş ol
makla müddeti mezkur içinde tetkik 
merciine veya temyiz ve yahut iadei 
mahkeme voliyle ait olduğu mahke· 
meden icranın geri bırakılm~sına 
dair bir karar getirilmediği t aktirde 
bermucibi ilam gayrı menkul üzerin· 
deki mevzu haczin fek edileceği ma• 
lumunuz olmak ve icra emri maka· 
mına kaim bulunmak üzere tarafını
za ilanen tebliğ olunur. ( 10943) 

Başmüfettiş çenesini kaşıdı 
ve cevap vermedi. Emniyet mü
dürü devam etti : 

- ]ames Breadmore öldürül
müştür. Kendisine tehdit mek -
tubu gönderildiğini polis daha 
evvelden biliyordu. Hem de evı
nin yam başında öldürülmüş -
tür. Katil ise ortada yoktur. t -
kinci defadır ki böyle bir cina -
yetle karşılaşıyoruz. Böyle gi -
Jerse gazetecilerin nasihatleri -
ni dinliyeceğimi maalesef arze
derim Birinci cinayet tahkika
tı yapılırken, hususi polis hafi
yelerinden Yale isminde birisi 
ile teşriki mesai etmiştiniz. Bu 
defa da kendisine müracaat et • 
tiniz mi? 

- Evet. 
- Ne diyor? 
- Dişi ağrıvan esmer bil a • 

damdan bahsediyor. Budalaca 
bir takım sözler ... 

- Dişi ağrıyan esmer adamı 
nereden keşfetmiş? 

- Cinayet yerinde bulunan 
kurşun kovanından ... Fakat hen 
böyle ruh falcılıklarma kulak a

[Arkası var] . 
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§ Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ve kuvvetsizlik halatmda büyük faida ve tesiri görülen a 
§ FOSFATLI ŞARK MALT Hulasası ; 

~ 

E Kullanınız. Her eczanede satılır. 2445 S 
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lstan~ul Jandarma Satına!ma Komisyonundan : 
Jandarma dikim evinde elbi~e dikiminde kullanılmak üzere cins ve 

mikdarları ile tasarlanan bahaları ve ılk güvenmeleri aşağıda yazılı dikim 
harçları cinsleri karşılarında gösterilen. gün ve saatlerde kapalı zarf ve açık 
eksiltme usullerile Gedikpaşada eskı Jandarma anban binasındaki komisyo
numuz tarafından satın alınacaktır. ~er eksiltmede yazılı harçların 0 ek-

siltmede hepsinin bir istekliye ~~ya her cıns~nın ayn ayrı isteklilere ihalesi 
gerektir. Eksiltme şart kaadları komısyonumuzdan parasız alınabileceği 
gibi nümuneleri de görülebilir. Açık eksiltme isteklilerinin istiyecekleri 
cinslere aid ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve hüviyet cüzdanı ve 2490 No .. 1r kan~nda ve şart kaatlarında yazılı sair 
belgelerle beraber belli gün ve saatlerde komısyonumuza gelmeleri ve kapah 
zarf eksiltmesi isteklilerinin de yine istiyecekleri cinslere aid yukarda yazılı 
rnakbuz veya mektub ile .belgeleri ve teklif. mektuplarını havi zarflarını belli 
saatten bir saat evvel komısyon nmuza vermış olmaları. ( 192 g) 

Malzemenin cinsi Mikdarı Tasarlanan Ilk güvenme Eksiltme Eksiltme gün 
bahası şekli ve saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Astarlık beyaz ve
siyah Amelikan 
Mavi ve kırmızı çuha 

44220 metre 12766 40 957 48 ) 

369 " 
1660 50 

) 
124 53,75 ) 

Kapalı zarf 1-5-935 
Çarşamba gü 

nü saat 10 

lialkalr ve dört delik
Ü irili uf aklı mat ve 
maden düğme 

787000 aded 3414 00 256 05 ) Açık ek
) siltme 

1-5-935 
Çarşamba 

günü saat 11 

Büyük ve küçük kop
ça 

Pantalon tokası 

175000 çift 

52000 aded 

343 90 

130 00 

) 
25 79,25) 

) 

9 75 ) 

Siyah ve kahve rengi 693 metre 866 25 64 96, 875 
) 

§apka muşambası ) 
Şapka ve alamet mu- 8500 levha 1020 00 76 50 ) Açık ek-
kavvası. ) siltme 

1-5-935 
Çarşamba 

günü saat 14 Çiriş 500 kilo 175 00 13 12,50 ) 
Kanaviçe 1800 metre 270 00 20 25 ) 
Baki ve beyaz §erit 82400 ,. 1388 00 104 10 ) 
Kurşuni kaytan 30400 ,, 304 00 22 80 ) 
Kurşuni iplik 5,270,000 ,, 2371 50 177 85,25 ) Açık ek-

(makara ipliği) ) siltme 

1-5-93 5 
Çarşamba 

günü saat 16 Haki ,, ,, 2,940,000 ,, 1323 oo 99 22,so ) 
Beyaz ,, ,, 1 ,200,000 ,, 360 00 27 00 ) 
Her renkde iplik ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. •• 2800 

ÇocuK 1-Jaftası - l{uml5ara 

J 
s· d uza iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek ıene 

1z e yavrun b" .k . b" k 1 k (2 ) bu hafta çocuğunuzuD da ırı mıı ır ço parası o aca tır. 940 

Dahiliye V ekaleti~den: 
Vilayetler Evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı 

!enni v~ ~ali şart.namelerinde yazılı) sahanın şartna
~eye. ılı~ık krokıde g?sterildiği şekilde tesviyei türa
bıyesı kapalı zarf usulıle münakasaya konulmuştur. 

~uhammen keşif bedeli ( 6680) altı bin altı yüz sek 
sen lıra olub muvakkat teminat mikdarı ( 516) beş yüz 
on altı liradır. 

hteyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Da
. biliye Vekaleti Eksiltme Komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme, 6 Mayıs 935 Pazartesi günü saat 15 30 
da Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak komisy~n
da yapılacaktır. Taliplerin 6 Mayıs 935 pazartesi g-ünü 
saat 14,30 a kadar ics.bedcn belgelerile beraber teklif 
mektuplarını eksiltme komisyonuna vermeleri ilan olu-
nur. (1919) 2798 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih -

coğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, al
manca, İngilizce muallim muavini olmak isteyenler için 
bu !ene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazartesi günü İstan
bul Üniver!iteısinde başhyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları , 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olma

maları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet 

ve cünha nevinden mahkômiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
kayradan müstesna olub mensub oldukları Daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

... . D ~ Her tiirlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
manı vücud an~alanndan salim olduklarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. · 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki 
ders eene8İ muallimlik etmi!} bulunmaları lazımdır. 

4 - Nam.r:etler imtihanda muvaffak oldukları 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 

S - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir 
istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya 
şu vesikalar bağlanacaktır. ' 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya ve

sikalarının asıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfi

kan tasdikli sıhhat raporu. 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve f o

toğraflı fiş, 
F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz 

fotoğraflar. 
Bu ve~ikalarm en son 1-6-193 5 tarihine kadar V _ 

kale!e gönderi~miş olması lazımdır.,, Bu tarihten son:a 
Vekalete gelmış olan veya evrakı müsbitesi noksan 
gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapı]-
mıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. ( 195 7) 2849 

lstanbul Sıhhi Müesse er Satına}. 
ma Kom~syanundan: 

Haydarpaşa nümune hastanesinin Asfalt yolları Bi-
na etrafına muhafaza divarlan ve kapıcı ıo ·ı : 

l k 
. . J arı ınşasJ 

pt1zar ı suret.ıyle eksıltmeye konmuştur . 
... 1 - lhalesı 30 Nisan 935 salı günü saat ı 5 de Ca
galoğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Ke~if bedeli ( 3 O 6 5 O) lira 1 6 kuruştur. 
3 - Muva~kat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklılerin cari seneye ait ticaret odası vesika

sını ve r ... ~ıb işleri yapabileceğine dair Nafıa Baş mü
hendi~.lıgınden alınacak Fotoğraflı fenni ehliyet vesika
sını gostenneleri şarttır. 

5 - Bu işe ait proje, keşif, ve şartnameler 154 kuruş 
bedel mukabilinde Hastaneden alınabilir. 

6 - Pazarlığa gireceklerin belli gün ve saatten evvel 
muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarım 
Komisyona vermeleri lazımdır. ( 211 O) 

309i 

• . nııı- Dr. 1 H SAN SAM 1 •.il~ ... 
: GONOKOK AŞISI § 
~Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar- : - -: şı pek teairli ve taze asıdır. Di- : 
: vanyolu Sultan Mahmu~ türbesi. E 
~ ~ 

• . llUlllllll No. 189. 11111111111 a 
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Dr. C E M S'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bıle pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çı
kanı-. 
• Umumi deposu: İngiliz Kanzuk cc 

z:anesi, her eczanede bulunur Ciddi 
ve müessir bir nasır ilficıdır. 

2761 

ASlpiN KENAN 
Halis ve bak ki tabJetlerı ınb· 
hatiniıi ııoiaktan ve bölün 
•irılarda .1 i..orur. 

İstanbul Har•ci Askeri 1 
Kıtaatı ilanları 

1 - Hava ihtiyacı iç\n 
212 metre mık'abı ameri
kan çamı, gürgen dış bu
dak, ihlamur kerestesi pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 
20.465 liradır. 

3 - Şartnamesini gör
mek isteyenJerin her gün 
pazarlığına iştirak edecekle 
rin 2490 sayilı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde yazılı 
şartlar dahilinde ve 1. 5 4 9 
liralık teminat mektuplariy 
le birlikte 4-5-935 cumar
tesi günü saat 14 de M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
müracaatları. ( 2150) 

3060 

1 KUÇUK ILAl'tLAR] 

Müderris Dr. Ra~it Tahsin 
Bostancı Tepe mahallesi 88 numara. 

3030 

Almanca öğreniniz. ~ 
Hakiki bir Alman'dan ehven şcraitle 
istifade edebilirsiniz. Saat 10-11 ara
sı B. Haas Beyoğlu Meşrutiyet cad
desi, Kordova han 11. 3128 
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imrendiğiniz FRIGlDAIRE soğuk hava do
labı bu yaz sizin de yuvanızı şenlendirecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk taksit olarak vereceğiniz yalnız 10 Lira mukabi
linde 1935 Modeli mükemmel ve yepyeni hakiki 
bir F R i G i D A i R E sahibi olacaksınız. Bunların 

fiyatı 180 liradan başlar . 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Hayır ... mirasa konmadık. 

Elektrik sarfiyatını mı düşünüyorsunuz? Onu biz sizden evvel ve 
sizin iCjln düşündük ve bir FRIGIDAIRE'ln 40 MUMLUK alelade bir 
elektrik lambasından fazla cereyan sarfetmediğini müjdeleyebiliriz. Kocam isim gUnUm için bana 

FRIGIDAIRE'i hediye etti. ilk 
taksit 10 lirayı verdikten sonra 
siz de bir FRIGIDAIRE ala· 
bilirsiniz. 

~······················· 

ı 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

SİNEKLERi 

Öldürünüz 
Alel!de ( hafarat Oldilrücü mayi) ıerı 
alneklerl OldUrmezler. Sadece bir iki 

ııı..~~ dakika için bayıltırlar. Sinekler yenl· j 
den canlanarak OstUnUze ve yemek· 
ıerlnlze UşUşUrler ve hastalık tohum4 
ıarını afılarlar. Sineklerin ölUmündena 
emin olmanız için muslrren FLiT iste .. 
yınız. FLiT. bütün haşaratı hakfkaterv 
ve ebediyen öldOrür, Leke yapmaz,. 
taze ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşaklı 
ve asker resimli sarı tenekelere dik• 
kat ediniz. Flatlar tenzilAtlı. 

Umumi Deposu : 1. CRESPIN, fst. Galata, VeJftda Hu l 

,. •• ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı Ödenmiş Sermayesi 

2,200,000 TDrk Lirası 
TUrkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Şubesi: Telefon : 22042 
Galata Şubesi : Telefon : 43201 

1616 ... _ .. 

Bourla Biraderler ve Şürekasının Galatada, Beyo§lunda, Ankara ve 
lzmirdeki mağazalarında 1935 modeli FRIGIDAİRE leri görünüz. 

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 1 O Mayıs 19 3 5 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 iizere 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 
bır buçuk misilde yapılacak 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 ayrıca bir masraf 
isteyemezler. 

D - Vilayetçe ayrıca yaptırılacağı zikredilen kai
de hakkında 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 ahnacak'1ır. (2129) 3063 

Askeri Fabrikalar Satına~ma Ko
misyonundan: 

Bakırköy Barut fabrikası dahilinde yetişen otların 
müteahhit tarafından biçdirilerek alınması açrk arttır
ma ile ihale edileceğinden şartnameyi görmek için 
pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonra ve arttır
maya girmek üzere 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 
de Fabrikada Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

{2125) ~034 

SAATlERiNiN 
~ 

-~: ·5E:NHODEUERiNi 
~~ 

t!Hi t!li[ 1 t!H! CUZ 
TÜRKİYE UMUMİ DEPOSU: 

İSTANBUL- BAi-iÇE KAPU-TAŞ J..IAN 19 

Askeri Fabrikalar Satına~ma Ko
misyonundan: 

Zeytinburnu tapa fabrikası dahilinde yetişen ot
ların biçilüp alınması açık arttırma ile ihale edileceğin
den isteklilerin 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de 
Bakırköy Barut Fabrikasında Satınalma Komisyonu
na müracaatları. Muhammen. bedeli 30 liradır. Şartna· 
mesi Komisyondadır. ( 212 4) 3033 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan: 

Bakırköy Barut Fabrikalarında müterakim takri
ben 40 ila 50 ton kadar Bi sulfat açık arttırma ile satı
lacakdır. Muhammen bedeli beher tonu ( 2) liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenler pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra ve arttırmaya girmek isteyenlerin 
de muhammen bed.elinin yüzde 7 ,5 mikdarmda teminat 
para~1nı Mal Sandığına teslimi ve alacakları makbuz ile 
beraber 16 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Fab
rikada Satınalma Komisyonuna müracaatları. ( 212 3) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 

3032 

Gazeteeilik ve matbaacılık T, A. Şirketi, İstanbul Aokara caddesi, ıoo. 


