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Boğazların tahkimi için teşebbüsümüz 

Romanya ile Türkiye arasında 
bir noktai nazar ihtilafı varmış 

f ransız Dısbakanhğında hükumetimize cevap hazırlanıyor 
:Ankara, 23 (Tan) -Boğazlara da

ir olan notamıza devletl~den peyder
pey cevaplar gelmektedır. J?aha ce -

p gelmemiş olan devleUenn Boğaz
~~ hakkında haklı talebi~u karşı -
amdaki düşünceleri de elçıler vasıta
aile öğrenilmiş bulunmakta~~-. A.~k~
ra si asi mahafili teşe~büsümuzUn 

tay fta müsbet akisler uyandır -
her n d 
d ğın "rerek davamızın arzumuz a 
h~in~eg~alli için ciddi hiç?i~ engeli~ 
karşılaşılmıyacağına kanıdır: ~ e?ı 
bir Boğazlar mukavelesi tanzı~i ıçın 
gelecek ay içinde <:en~~e te aslar 
olacağı tahmin edılebıhrse d~ milza -

. Cenevreden başka o1r ma-
kerelenn aA ği zannolunmak• 
halde cereyan cuece . 
ta.d Mesell Japonyanın bu ış 
ı i "eenevrede yapılacak tema.alara 
'~t? k tmeeine ihtimal verilmekle 
• ıra e k bulun 
beraber herhalde artı ~1 k • Fransız Dış Bakanı Flanden 
ınadığı Ulu.atar Sosyetesının mer e - . . . .. 
~I d u kerelerin cereyanına ta - de başlamasına mıt?.ar edılen muza -

nf e mi za a •Upbeli nazarla bakıl kerelere esas teşkil etmek üzere Lo-
ra tar o mum ., hal d - Bo;ır., ınaktadır. Kararla.şacak olan ma • zan muahe enamesıne bagh 0 .. z. 

lar mukavclenamesi yerine geçecek 
olan yeni mukavele için tarafımızdan 
bir proje tanzim ve teklif edileceği 
anlaşılmaktadır. Bu proJe ile nota -
mızda da işaret edildiği veçhile Akde 
niz arasında ticari Seyrisefainin dai 
mt inkişafı için en liberal bir rejim 
teklif olunacakt1r. Bundan başka ma 
yıs ayı başında Dr. Tevfik Rüştü A
rasın reisliğinde Belgratta toplana -
cak olan Balkan antantı Konseyinde 
toplantı ruznamesi dışında olarak 
Boğazlar işinin de görüşüleceği an -
laşılmaktadır. 

Fransız cevabı hazırlanıyor 
Paris, 23 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Flimden dün müşavirleriyle birlik. 

te, Tilrkiyenin Boğauarın tekrar as
keri hale konulması hakkındaki tale
bine verilecek Fransız cevabının ya
zılmasiyle meşgul olmuştur. 

Dı§ Bakanlığının salahiyettar me-

[ Arkası 7 incide] 

Habeşler muzaffer 
Dessie yolunda bir zafer kazandılar 

•• •• 

Londra, 23. (Tan) - Adiaababa· 
dan bildirildiğine göre Habeşler 
Desaie • Adisa.ba.ba yolu üstünde bU
yUk bir u.fer kuanmışlardır. Paytah 
tın 100 mil Şimalinde Uç gilnden
beri devam eden kanlı ve çetin bir 
çarpıımadan aonra, Habeş kuvvetle: 
ri nihayet İtalyan krt&lannı gen 
pU8ktırtnte.ie muvafak olmuşlardır. 1 

Adiaababadan --.,,qrlJen malQma~ 
nazaran İtalyanlar bu çaI'}Jı~nıa neti 
eeeinde binlerce ölü ve yaralı 'Cl'
nıiılerdir. Diğer taraftan .Habe§ u
kerleri Deuie yolunu tahnp etmekte 
devam ediyorlar. 

İtalyan tayyarelerinin şiddetli 
bombardımanlanna rağmen, ~abeş 
lotalan Deuie yolunun muh~elıf !1ok 
talarmı tahkim ederek, yenı yetı§en 
kuvvetJerle Adiaababayı kahraman
ca müdafaa etmeği amı etmiş bulu-
nuyorlu. 
Habeı kuvvetlerine refakat ed~n 

ecnebi muhabirlerine göre, Deşaıe 
yolunda Uç gUn llilren kanlı çarpı§
malar neticeelnde iki İtalyan tayya
real qatcya dU,UrOlmilJ ve bilyük 
miktarda İtalyan cephanesi ve mlt
nylSder ~ edilmiftlr. 

l tolyo•l• r derhol ilerleme. 
••ide ltofo ettiler 

Londra, 23. (A.A.) - Şimal cep
heetnde Habefler, 1talyanlann Des
•ie'den .Kdiaababa üzerine yilrüyüş
Jerini geçiktirmek için son gayreti 
aarfetmektedırler. 

Adiubabaya giden yolların dağ
lardan ve bilhuea Şolameden geçen 
kı11ımlannı bombalarla tahrip et
mektedirler. Gönüllü kıtalar!& takvi
ye edilen bir çok Habeş müfrel:eleri 
bu işle meşgul olmaktadır. ltalya 
tayyareleri buplan mitralyöz ateşi
ne tutmakta Uıe de bombardımandan 
katiyen çekinmektedir. Çünkü bom
ba atarsa. yollarm tahribine yardım 
etmif olacaktır. 

Yolların tımamlyle tahribi her
halde fta]yanlan muvakb.tan dur
duracaktır. Ve bu da, Habeşlere mü· 
d&taayı ııazırlam&k imklnmı ver&
cektir. Habef muharipleri Şimal 
istika.metinde Adiaababa civarmdan 
hareket etmeye başlamışlardır. Bun
lar, yola birçok no~l~rdan hi~i~ 
bulunan dağlık anwdekı mevkilen 
tutacaklardır. 

Adiaababadald bitaraf milp.hitler 
~iri: 

ltaJyanların yaptıkları yolda 

İtalyanlar, Deuieyi alır almaz el
lerindeki motörlil kuvvetleri derhal 
ileriye sürerek Habeş kuvvetleri ye
niden tensik edilmeden Adisababayı 
tubnaya çalışacaklardı. Vakıa böyle 
bir hareket tehlikeli olurdu fakat mu 
vaffak olduğu taktirde de harbin 
neticesi üzerinde çok müessir olabi
lirdi. 

Selihlyettar Habeş makamatında 
deniyor ki : 
Habeşistan azimle mücadeleye 1 

devam edecektir. Eğer hükumet mer 1 
kezi işgal edilirse hükumet başka 
yere gideC<'k ve muharebeye sonuna 
kadar devam edecektir. 

Ogaden cephesinde yağmurlar do
lnyısile Italyanlann ileri hareketi 
mania.ya uğramaktadır. ltalyanlar ye 
nl mevzilerini takviye etmekte ve 
pek ağır olarak ileri hareketlerinde 
terakki eyJemektedirler. 

Habeflere nazaran Ogaden harbin
de binlerce ltalyan ölmü,ıür. Habeş
lerin de çok ağır byiata uğradıklan 
teslim edilmektedir. 

Reuter Ajan111nm Adisababa mu -
habiri, Ras Nasibunun resmi bir teb
!iğini telgrafla bildirmektedir. Bu 
tebliğde deni yor ki: 

Sasaabanehi'n garbında ve Birku. 
[Arkası 3 UncUdı] 

bir ~ızıThaç kamyonu 

Hali Cenevreden medet uman 
ffabeş imparatoriçesi 

Taksimdeki Cumhuriyet Abidesi önünde genç mektepliler 

HakDmDyetı MIDDDye ve Çocuk 
Bayramı .. heyecanna Kutıuoandı 

\..--==---~-~_,_.--

Erkanı harbiyeler 
arasındaki temas 

Belçika ve Hollandayı 
müdafaa edecekler 
Londra, 23 (AA.) - Fran ız - ~I 

çtka - lnglllz erklnlharbi)4"1erl arasın 
dakl mUzakfttl're dair 5u tafsilat , e-- ,..,..... 
iM edu.e.J ba•anda bir aalafma Taksim Abidesi önUnde çelenkler vı çocuklar 
vulna bulmuttur. Bu takdirde. Magl -
not battı lstlhklrnlannm mlidalauı Hikimlyetı millıye ve çocuk hayra- Sabah saat dokuzdan itibaren 00-
mUnhuıran Fransıı ordu u tarafın- mı, dün biltUn meml~kettc olduğu gf- cuk alayının geçeceği bUtUn ".adde .. 
dan denıhte edllH.ektir. Hahf'r veril- bl, lııtanbulun her bucağındn dn bil • lcr, kcsıf halk tabaka ı tara.fmdaıı 
dlğlne gol'f', ···nuunz kıt'aJarlle Bel • yük bır coşkunlukla kutlulanınıştır. (Arkftsı ıo ıınr.udft I 
~ika lut'ala.. ara ındald irtibat Fran 
sanın imali şarklslnden &lçlkanın 

arkına ıl{ldm genlı, bir se\•kUlceyş yo 
lu nsıtasl~le temin fldlt~ektir. 

Bundan buka, lnglllz ha\'a ku\' • 
ntl,rlnln Belçlkada \'fi l'ranı1ada iki 
tayyare lstuyonu hulunarakbr. 

Belsika ayanı Y• meb'uslar 
meclisi daijlldı 

Brüksel, 23. (A.A.)- Senato ve 
saylavlar kurulu, Kral emirname
siyle dağılmıştır. Yeni seçim 24 ma
yısta yapılacak ve yeni parlamento 
23 haziranda toplanacaktır. 

"TAN., dün 2 inci 
yıhna bastı ... 

"Tan., dün birinci lntlpr yılını bi
tirerek lklncl yıla bub. Gazetemizin 
bu bir yılbk ömrtl urfmda adz oku
yuculanndu gördüğü sevgi ve alika
dan miltehusls olmamasına lmkln 
yoktur. lı"llvakt, 'Tan., m 1985 )ıh 23 
nlsanmda çıkan ilk uyısı, henU.z 
Tllrkl) ede hl~blr g&u.Uo) e nasip ol -
nwnı bir rağbet ve alaka gördüğü 
gibi gaz.ete hayah hakımından kısa 
bir uman olan bu bir yıl zarfında 
"Tan,, , ) aJnız meslf'ki emek \'e gay
~tlerinln, okuyucuya karnı amlml -
yetinin, nf'Şlr \•u:lfesinde dalma dü -
rüst kalmak huswaunda gösterdiği iti
na n dikkatin mUkl.fatı olarak, o ala
kanın 'e rağbetJn eksllmemeslnl de 
temin edebUmek mazhariyetine er -
dl. Bu nft'tle gazetemiz bugün bUyUk 
merkederde en ~k rafbet.e muhar 
bir haJk guet.MI vaziyetini kazancb
lı gibi, bütün memleket dablUndeld 
yayım kablllyetinln günden dne in -
kifaf effiil de göile göröltlr bir Jıa.. 
ldkat hallatı ~lftlr. 

ikinci ydmma bUarken, blse bu lMI 

retle g&terdlklerl aJika De bllyUk 

1 
~ma eevld vennlf olan ulz okayu
eulanmra tefekkür etmett \ıazlfe u 

·yar. bu~e kadar oldufu ~lbl dalma 
nnlann dlleklerlne sadık bir tereUman 
olmab çabşaeajımm le\'k ile tekrar 
ederlL 

Viyanahlar güzel oynadılar 

Hakoa Fener takımını 
bire karşı beşle yendi 

Askeri mektep talebeleri Taksimde bir spor 
bayramı yaptılar ve çok iyi net iceler aldllar 

~neme spor oayramını rcutruTayan asKen oentı Lısesı sporcurarı 
geçit resminde 

Hakoa mUdafilnin bir kurtarıtı 
f Yaıııı 7 inci tayf ada] 



2 ==========================:TAN =============;====================~>--== Bıkt:ık C3rtık 
Ze\'kinin kuyruğuna teneke, ensesine bıyık akal takılan, 
- Ne yapalım, bundan b ka bir şeyden anlamıyor ki! 
Diye kalasından aşağı ma hitap edilen halk l.ııktı. Bıktık artık bu 

mecmua üz.erlerinde sıntan, ttıniyen, ağhyan, veyahut hiçbir şey yapma.
dan duran aptal yüzlü kadın kafalarından. Bütün mecmua kapaklarında 
yaz kı demeden mayo ile dola.~ bu şeh\•et dilencisi kadınlardan. 
llecmua kapaklarının kitapçı vitrinlerinde kurdukları bu 89ağıhk şeh
\'et panayınmn bir ucu ta en esld mecmua kolleksiyonlanmıza kadar da-
1anıyor. Blli istisna eski haftalıklann hepsinin kapa.klannda ufak ve
ya büytlk ~plarda mütemadiyen bir kadın ba.,ı var. 

Mecmua ç.ıkaranlar kapaklan bu me\-zua inhisar ettirmelerinden ola
cak. l tanbuldaki bütün matbaalar da bundan başka kendilerine nrllen 
resimleri ayni nefasette basamaz olmu far. Kolay değil, bu menu liu
rinde hatın 5ayılır bir egıerı;lzleri ''ar. 

Halkı alakadar edecek kadından, halkın inemada daha mükemmelini 
ıfnema afişlerinde boyundan bü)iikferini gördüğü kadın kaf alanndan 
başka yeryüzünde blr ı?eY kalmadı mı! 
Halkın yalnız böJ le kapaklardan lıo landığı fikri Babıilide b~r nezle 

rnlkrobu gibi matbaa matbaa., kütüphane kütüphane• dolaşıyor, Ye mec
mua t.ıkarmak istiyenleri ilk ıısıran mikroıl bu oluyor. Anhyamadığım 
~y halkın zed<iyle bu kadar laubali olmak hakkını onlara hangi beliğ 
rakamlı istatistikler nrmil} ki, onu eski bir pantalon gibi k~ip biçiyor
lar. 

Ben halkın ze\•klne, onun bu kapaklardan bıktığına inanıyorum. Muz
dan başka hi~bir meyve tatmıyan \'ahşilcrin çilek hakkında bir f ikri ola
nuyacağına inanıyorum. Asıl inanamadığım, asıl ha\' alamın almadığı 
ıtey, kitapçılığın, sayfa kompozf yonfannm, Ye ·ırf bu kitapları süslemek 
için yapılan minyatürlerin şaheserlerini nrcllği bu memlekette, Babıi.li
oln bu kadar ze\;ksiz oluşudur. 

Bıktık artık bu ~~~~e kad.ın. kafalarından, diye sen istediğin kadar 
bağır, ~nla! gene butun zevksızhklerlnl halkın sırtına yükle~ip bize gene 
iskambil kağrtlanndakl resimlerden ruh uz bir yığın kadın kafası daha 
~tkaracaklar. Onların bize bundan b ka bir şe.r \'erdikleri gün a!iiıl mec
muaalığın BabıaUde zevkini matbaalara kabul ettirdiği gün olacak. 

Stat ve baca 
Dün Taksim stadında Fenerbahçe 

Hakova maçı oynanırken, sağ tarafta 
i§leyen bir fabrikanın ikide birde fay
rap eaen i:>acuı sanayı, oyunculan ve 
aeyircileri dumana boğuyordu. 

Bir aralık bu duman iyice kalınlaş
tı, seyircilerden biri kalktı, fabrika -
nm açık penceresine doğru haykırdı: 

- Allaha§kma k~ şu dumanı! Ec
ııebilere karşı ayıp oluyor! 

Ecnebilere karşı ayıp olan, bir f ab
tikanın işlemesi ve bacasının duman 
salıvermesi değil, spor yapılmağa la -
yik bir stadımız olmamasıdır. 

Duman 
Yine bu fabrikanın bacası düman 

!alıverirken, oyunun daha başlangı -
cında, b~ka bir seyiz:ci de yanında -
kine şöyle söylüyordu. 

- Bu duman pek biçimsiz bir şey .. 
Fenerbahçe gol yaparsa bu adamlar 
memleketlerine "bir duman salıver -
diler, gözgözü görmedi, yenildik,, diye 
yazarlar. · 

Bu seyirci, söylediğinde belki de 
pek haksız değildi. Çünkü buraya ge
len takımlardan birçoğunun yedikleri 
golleri tevil ettiklerini çok gördük. Fa 
kat Hakova dumana aldırmadı ve ka
bul edelim ki, ortalığı duman etti. 

Beraber mi geldin ? 
Taksim stadyomu müdavimleri ara 

ımda herkesçe tanınmış mfifrit bir 
Fenerbahçeli vardır. Çünkü Fenerbah 
çenln her maçında avazı çıktığı ka -
dar "Şabanım! Şabanım! ., diye başh
yarak Fenerbahçeli futbolcüleri teş
vik eder. Ara sıra nükteli .sözler de 
18.rfeder. Omür seyircidir ... 

DUn maçı dilrllst idare eden hakem 
bir aralık Fenerbahçe aleyhine bir fa
vill verdi. Bu pek bariz bir fa vUl ol -
madığı için bizim mUf rit seyirci aya • 
la kalktı ve bağırdı: 

- Hakem, Hakova ile birlikte Vl
)'anadan mı geldin? 

Yanındakiler gUlmekten katıldı
lar. 

ikisinden birisi 
Fenerbahçe - Hakova maçı l!lonlan 

na yaklaştığı sırada iki seyirci arala -
rında konuşuyorlardı: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Fo tor kimler tarafından \'e 

hangi tarihte ke.jf edlldi ! 
- Filoksera nedir ! 
- Plitln ilk 'defa ne zaman ve ne -

rede bulunmuştur! 
- Vertu (Werther) kimin eseri -

dir? 
- ispanyadaki l'igo koyu tarihte 

hangi Yak'a Pe §(ibret bulmuştur! 

Dünkü sorularm cevap/arı 
S - ltalyadaki meşhur Piza ku

lesi kaç senede yap1lmışt1r 1 
C - l 'üz yetmi~ altı e~mecle. 
S - Birkaç sene evvel filmi ycı

ptlmış olan Dlctropolis kimin eseri· 
dir1 

C - Alman kadın romancılardan 
(Tea Pon llarbu) nun eseridir. 

S - Mcyerling filminhı kahrama
nı Danycl Daryö kaç ya~ndadır t:e 
eulinıidir ' 

O - Bu güzel artist l 9 ya.~mdadır 
\'e Fran anın ti:yatro muharrirlerin -
den Hanri Dökuan ile e\'lenmiştir. 

S - Biitiin dii.nyaya en f a::la ya
yılmtş olan kı<§ haııgi.sidir 1 

O-Serçe 
S - Dfüıyada iki yilz altmış beş 

senedetıberi hiç 3Önmede>ı yanan 
ateş tıerededir 1 

C - Londra ch·ann<la Tulham por 
selen fabrikasın<la (1671 de çömlek
~:i usta!{ı D\'ayh tarafından ~·akılan 
bu ateş sönmedik~e !iaaclet , .e bereke
tin lmsa.balanndan ek!i!ilmlyeceğine 
Tulhamlılar iman etmişlerdir) 

Polis 

Kalp para sürmek 
isterken yakalanmıı 

Nevşehirli Ha.san Hüseyin is'minde 
birisi, Pangaltıda Halaskar Gazi cad 
desinde tütüncü Aradan bir gazete 
istemiş ve verdiği beş liraya mukabil 
.aldığını dört gümüş liradan birisinin 
kalp olduğunu görerek zabıtaya ha
ber \'ermiştir. Suçlu derhal sorguya 
çekilmiştir. Ara, ifadesinde kalp pa
ra vermediğini söylemiştir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

- Kalabalık fena değil , para kaza
nıldı ama yazık ki, maçı fena kaybet
tik. 

Otekf teselli etti: Bısakla yaraladı 
- Yenebileceğimiz bir takım ge. Bcşfktaşta oturan koltukçu Arif 

ile Cemil kavga etmişler ve Cemil bı 
t.irUelerdi para getirmezdi. Para ge- çakla Arifi Uç yerinden yaralamıştır. 
tiren bir takını da bize kolay kolay Cemll, hastaneye kaldırılmış, Arif te 
yenilmez. yakalanmıştır. 

K110 bir mütalea Kaçak sigara kSğıdı 
Hakova Fenerbahçe takımı tani Koca Mustatapapda Atanın evin-

olsaydı ~ 1-5 kazanmazdı fakat de kaçak si~ara kAğıdı olduğu zabıta 
. . . . ' . . ya ihbar edılmlş ve yapılan araştır -

muhakkak kı, yme galip gelırdı. Çün rnada, on beş defter sigara klğıdı bu 
kU kabul etmek llzımdır ki, takım lunmuştur. Tahkikata devam edil • 
oyunu itibarile bizimkilerden yUksek mektedir. 
oyniyorlar. Merkez muavin, sağ açık, 
•ol açık ve orta mUhacimleri çok gü
r.el oyniyorlar. Hücum hattı kolaylık
la hasım kaleye iniyor ve yine kolay -
lıkla tehlike yaratıyor. Şiltleri, kafa 
Ylll'Uelan, yer tutuşları gllzel. 

Balkon çöktü 
Feneryolunda Bağdat caddesinde 

bir inşaatta çalışan Agop, Balkonun 
çökmesi yüzünden düşerek yaralan -
mış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Hamallık 

Belediyede bugün bir 
komisyon toplanıyor 
Sırt hamallığının bundan 80nra ne 

tarzda yapılacağını tetkik için bu -
günlerde belediyede bir komisyon top 
!anacaktır. Komisyon, mesaisini en 
kısa zamanda ikmal edecek ve hamal 
sırtında yük taşınmasının hemen önü
ne geçilecektir. 
Hamallığın islahı hakkında, hamal 

esnafı cemiyeti reisi Yusuf Ziya, bir 
muharririmize şunları söylemiştir. 

"-Dahiliye Vekaletinin sırt ile yük 
taşınmaması hakkında verdiği karar 
çok yerindedir. Sıhhi mahzurları nok
tasından bunu biz de istiyoruz. Ha -
mallığın kaldınlması dolayısile, bu 
işin küçük çaptaki nakil \'a.srtalan ile 
yapılmasını icap eden kısımlan için 
her türlü vesaitin teminine hazırız.,, 

Belediyede bugün ikinci bir toplan
tı yapılarak gürültü ile mücadele hak 
krndaki son tamimin tatbik tarzına 
dair yeni kararlar verecektir. 

Güriiltü lUücadelesl 

Belediye rcil'lliği, halen mer'iyette 
bulunan gürültü ile mücadele talimat 
namesinin tatbikine azami ehemmi -
yet verilmesini aynca belediye şube • 
lerine tamim etmiştir. 

Kıymetli bir gazeteci 
arkadaşı kaybettik 

Zavallı Sadettin 

Çok değerli ve kıymetli gaıetec.'l ar
kadaşlarnnızdan Sadettin, hayata 
gözlerini ebediyen yum.m~ bulunu -
yor. 

Sadettin bir senedenberi deva bul
maz bir hastalığın elinde inliyordu. 
Son sekiz ay içinde midesinde iki a· 
meliyat yapılmıştı. 

Sadettin, öleceğini biliyordu. Daha 
bir iki gün evvel ziyaret eden arka -
daşlarına hastalığının ne olduğunu 

anladığını, bir iki günlük ömrü kal · 
dığmı, bundan dolayı müteessir olma
dığını söylemiştir. Sadettinin son giln 
lerde hayata ait biricik endişesi, he
nüz küçük bir yavru olan erkek evla
dı idi. 

Sadettin arkadaşlarına, çocuğunun 
istikbalile matbuat cemiyetinin mad -
di ve mi.nevi alakadar olacağından 
emin bulunmak istediğini ve bunu 
beklediğini vasiyet etmiştir. 

Sadettin, harbi umumide ihtiyat 
zabiti idi. Askerlikten çıkınca gaze
teciliğe girmiş ve ilk defa "lkdam" 
da çalışmıştır. Bundan sonra, Ak
,am, lleri, Cümhuriyet, Yenigün, 
Son Saat ve Milliyet gazeteleri yazı 
ailesi arasında bulunarak değerli 
hizmetler görmüştür. 

Sa.dettinin ölümü, bütün arkadaış -
larını derin bir teessür içinde bırak
mıştır. Sadettin hakikaten bir kayıp
tır. Kederdide ailesine en candan ta -
ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Merhumun ceı\azesi bugün öğle 
üzeri Tcşvikiyedeki Amerikan hasta
nesinden kaldrnlacak. Teşvikiye ca -
miinde namazı kılındıktan sonra aile 
makbereeeine defnedilecektir. 

• •• 
htanbul Bum Kurumu Bqkanlı-

ğından : 
Muhanir al'kadaşlanmızdan Sa

dettin uzun zamandır çektiği hasta
lıktan yazık ki, kurtulamadı. Kendi -
sini genç iken kaybetmekle yaslı 
bulunuyoruz. Cenazesi yarın (Bu -
gün) öğle üzeri Te§vikiyede Ameri -
kan hastanesinden kaldrnhp namazı 
Teşvikiye camiinde kılndıktan so ·-a 
aile mezarlığına götUrülUp gömme -
cektir. Ailesine taziyet eder, bUtUn 
üyelerimizin törende bulunmalannı 
dil~rlı: • 

Fırtına 

Limanda epeyce 
tahribat yaptı 

Evvelki akşam geç vakit başlıyan 
fırtına, dün akşama kadar devam et
miştir. Kuvvetli bir po)Tazla başlı
yan fırtına, geceyansından sonra lo
dosa çevirmiş ve dün sabaha kadar 
şiddetli bir şekilde devam etmiştir. 
Bu yüzden dün, Ada seferleri sekte
ye uğramıştır. Sabahleyin Adalardan 
yalnız üç vapur hareket edebilmiş -
tir. Bunlar da vakitlerinden kırkar 
dakika geç gelm~lerdir. Köprüye sa 
at 11 ve 14 de gelmesi icap eden pos
talar da Adadan hareket etmemiş -
terdir. Köprüden Adaya kalkan va -
purlar zamanında hareket etmişler
dir. Kadıköy ve Moda taraflarında 
sahilde bulunan bazı sandallar dal
gaların tesirile karaya vurmuşlar ve 
bilhassa f ırtmanın en çok tesir gös
terdiği Hoğaziçinde Paşabahçe önün
de demirli bulunan eski gemilerden 
ikisi demir tarayarak sahile yaslamış 
lardır. Fırtınadan başkaca bir ziyan 
olmamıştır. 

Donanmamız dün 
limanımıza ge!di 

Karadeniz limanlarımızı ziyaret 
eden donanmamız, diln limanımıza 
gelmiştir. Yavuz zırhlımız kız kulesi 
önünden Marmaraya geçerken nıisa
fir Fransız torpitosu tarafından top 
atılmak suretile selamlanmış, Yavuz 
da mukabelede bulunmuştur . 

Romen koro heyeti 
Seksen kişiden ibaret olan Romen 

ulusal koro heyeti cumartesi günü 
§ehrimize gelecektir. Heyet pazartesi 
günü Usküdara ge~ecek Çamlıcaua 
bir tenezzüh yaparak dönecek ve bii
yük adaya gidilecektir. Salr günü A· 
yasofya, Yerabtan, Alman çeşmesi, 

Dikilitaş, müzeler ve çarşı ziyarete
dilecektir. Heyet çarşamba günü de 
Bağdat köşlriinil, tarihi hazineyi. ha· 
rem ve merasim dairelerini gezecek 
ve oradan Eyübe giderek Eyüp cami
ini, Piyerloti kahvesini görecektir. 

Terkos 

Abonelerin istekleri 
kabul edildi 

Sular idaresinin 935 yılma ait bi
lançosu Şehir Meclisi tetkiki hesap 
encümeni tarafından tetkik edilirken 
halkın su idaresinden ne gibi şikayet 
leri olduğu da arll§tırılmıg, bun
lar hakkında birer birer karar veril
miştir.Encümen şikayetleri beş nok
tada toplamıştır.Bunlardan emlak dı 
şında bulunan bozukluk, tamirat ve 
saireyc ait ücretlerin abonelerden is
tenilmesi meselesinde abonelerin ta
lepleri haklı görülmüştür. 

Aboneye ait olan saatlerin tamir 
ücretlerinin abonelerden alınması 
muvafık görülmüştür. Mülk dahilin
deki tamirat ücretleri fahiş görül
müş, buna karşı sigorta usulünün ka 
bul edilmesi tavsiye edilmiştir. Sular 
idaresi, her yıl abonelerinden mu
ayyen ?ir sigorta ücreti alacak,buna 
mukabıl bir sene içinde mülk dahilin 
deki tesisat tamiratını ücret.siz yapa
caktır. Suyun fazla akması yüzün -
den saatlerin fazla yazdığı hakkında 
ki dilek yersiz görUlmUştür. ÇilnkU 
idare şebekeyi takv:iye ve tevsi edin
ce binalara da fazla mikdarda su ge
leceği tabii addedilmiştir. Her apar
tıman dairesi için bir saat konulması 
hakkındaki isteklerin yerine getiril -
mesi mukavele noktasından kabili 
tatbik bulunmamıştır. 

Hafriya ta başf anıyor 
Sultanahmette Arastalar sokağın

da eski Bizans eserlerini araştırmak 
üzere şehrimize gelen asan atika mil 
tchassıslanndan Bakster, bugünden 
itibaren hafriyata başlayacaktır. Haf 
riyatm ne kadar süreceği henüz bel
li değildir. 

Gazi Köprüsünün elektrik 
tesisatı 

Mayısta fiilen inşasına başlanacak 
olan Gazi köprüsünün elektrik tesi
ubna ait proje elektrik ıJirketince 
ha-zır antımış ve n m z -
re bi'lediye fen mudürlUğüne veril -
miştir. 

Küçük Haberler 
l>'' 

• Deniz lisesinden çıkanlar ;d p• 
niz harp okulu ve lisesi son - .-11J 
lebesinin okuldan ayrılışları!!';., 
26 nisan pazar günü saat 13,.r-]llllılf 
se ikinci sınıf taraf mdan bir 
mere hazırlanmıştır. ft 

• l'ugo la,· klübü kuruldu -:.. 
rimi.zdeki Yugoslavyalılar Y~ 
venski Dom adında bir klilP ~ 
lardır. KlUp 26 nisan pazar gUıı Iı' 
yoğlu postacılar sokak meyda!I 
nında saat 17 de açılacaktır. ~ 

• Bir l<TaııSJz feministi g~ 
Milletler Cemiyeti nezdindelci tr" 
sız murahhas heyeti fi.zasındaJI ' 
sız feministi Malater Sellier, bllk. ' 
bah Izmirden şehrimize geleC'ii'1 
kaç gün şehrimizde kalacaktlt~ 
ter Sellier, hükumetimizin 
olacaktır. t1 

"' Kodeks komi yonu top~ 
Ecza Kodeksi komisyonu, b~ 
itibaren tekrar toplantıların• 
yacaktır. 

Vifavette 

Soyadları için 
müracaatlar arttı ~ 

Soyadı kanunu, 2 Temrnuı/JJf. 
tUn maddelerile tatbik mev:}tiill~ 
cektir O vakte kadar soyadı 
mış olanlara mahallin en bil~~ 
kiye !mirleri soyadı bulaca dl I 
Bu itibarla son günlerde soya /. 
rak tesc;il için nüfus şubeleri!l~ 
racaat edenler çoğiı.lmıştır· ",,!. 
müslimlerin mutlaka öztilrkçe .:ı; 
dı alacaklan hakkındaki ~~ 
gelince, bu da doğru değildir· e 
gayri müslim vatandaşlar, JJl 1f 
soyadlarını tesbit ettireceJcler., 
teyenler öztUrkçe soyadı aıac 
dır. uA 

• Milli hakimiyet bayraını ııı~ 
betile tatil edilen daireler ~ 
müesseseler bugün açılacakt.Jt'~ 
mi dairelerde yaz çalışma Z 
1 Mayıstan itibaren değiştiril~ 
Sabahlan dokuzda iş başlars 
aqamları saat'U yerine 17,5 , 
U vapıle.c . ro(JI 
.~ Memurların mayıs umu~ 

önUmUzdeki cuma günü veril 

Cenaze nakli işleri için hazırhk lar başladı 

Talimatname Hazirandan itibarelf 
muvakkat şekilde tatbik edilece~ 

Ölülerin teçhiz, tekfin ve tedfinle
l'i hakkında hazırlanan ve Şehir Mec
lisince tasdik edilen talimatname 1 
Hazirandan itibaren tatbik edileceği 
cihetle belediye şimdiden hazırlıklara 
başlamıştır. Hazirandan sonra ölü
sUnU kendileri kaldırmak istemeyen
ler en yakın zabıta komiserine müra
caat edecekler, cenazelerini hangi sı
nıftan kaldırmak istiyorlarsa o sını
fın mukabil olan ücreti peşin olarak 
komisere tediye cyliyecekler, muka -
bilinde bir makbuz alacaklardır. Mü
racaat sabah sekizden önce olursa ce 
naze merasimi öğleye, saat ondan 
evvel olursa ikindiye yetiştirilecek, 
daha sonra olursa ertesi sabaha bıra 
kılacaktır. Komiserler kendilerine 
vlki olacak müracaatı derhal ve mü
racaat saatini yazdırarak belediye 
Mezarlıklar mUdUrlUğüne bildirecek
lerdir. ezarhklar müdürlüğQ.nde res
mi dairelerin mesai saatleri haricin
de de nöbetle birer memur bulundu
racak ve komiserler tarafından vaki 
işar üzerine ölU evine derhal hüviyet 
\'arakasmı hamil bir memur gönde
recektir. Mezar başında fıkaralara 
para tevziine meydan verilmiyecek, 
ancak o günün bu hususta bir vazi-

yeti vaxsa bu para makbuz mukabi· ~ ~ 
linde darülaceze namına irat...kaydo- ~ _, ... ______.. ~ 

lunacaktır. Üçüncü, dördüncU sınıf N o ·, 
ö~ü merasiminde_ ölü için lahi~ iste- , ,e vers .. ...1 
nırse muayyen Ucretetn gayrı &)Ti- ~ . 
ca 25 lira alınacaktır. Otomobil veyt. • 
otobüsler mezarlıktan sonra cenaze Tek ver91 A 
merasimine iştirak edenleri ancak Bi 1 Kaza""• ~~ • ·· u . . r say aYımız, ..,, . "1. 
hopr ye kadar getırıp bırakacaktır. .. . ta . ·ue faJan gibi ~ 
S fi rd 'kd l t b't ed'l mu\a.zene, l~ mı a a mı ar arı es ı ı en 1 1 uhtellf vergilerlP 'J 

b' l . d f 1 b'l a a ınan m otomo ı mıkdann an az a otomo ı kolayl&§trrmak için bunlarJJI 
isteyenler olursa, istedikleri kadar ril · hakkında KamutaY• ~ 
otomobil temin edilecek, yalnız her birmkC:~un liyllıuı ,·e.nnit- I'.,• 
otomobil için üç lira munzam ücret Ne nam altında olursa olf~} 
alm~caktır. Cenaze~~n naklini deniz- bunların mahiyeti mükellef~ 
d?n ısteyenl~r, ayn ucr~t v~recekler- dir: (Vergi) ~ayn \'eya tek ~f'J 
dı__r. Cenazeyı lstanbul cıhetınde1:1 Bey onca hiçbir kıymeti yoktUf· 
oglu tarafında veya o taraftakı me- verdiği paranın rakkamııı.a "'-" 
zarlıklardan blrinden İstanbul tara- tine bakar. Binaenaleyh bO '-J' 
fmda.kine nakletmek isteyenler ise vergllerin bil' tek vergi ııad""'~ 
otomobil başına ayrıca birer lira ile- rak tahsil edilmesi ve b()yl~ 
ret ödeyeceklerdir. Evvelce de yaz- teaddlt tahsil masrafmdadaf 
dığımız gibi, teçhiz, tekfin, tedfin ması hakkındaki ie§ebbÜI ..., 
için beş sınıf ihdas edilmiş bulunmak tahsll masrafını azaıtınas• ..,, 
tadır:. Bir~ci ~ınıf iki yüz •.. iki~ci sı- den faydalı olsa da mükdı' l 
nıf yu~, 3. uncu smı! 50, 4 uncu sınıf kolaylık ifade etmez. ı"J'i 
30, bcşıncı snnf 15 lıradır. Kaldı ki, muht.erem 8"~ ı'.ııl' 

Bu işlerin layikıyle görülebilmesi hk ıJahiplerinden kesilm,_...,.;,
için mezarlıklar müdürlüğüne yeni - tlği nl betler verginin b,...-J'"~ 
den bazı memurlar alınacaktır. tannı artırmaktadır. Bu il~ f. 

zan dikkate almacflk bw, 
Otomobil durak yerleri Balkan Üniversitelileri ara· Maliyenin tahsil masrafı_,~ 

ken m~la ır;eçlnen me911' ~ ~ 
Beyoğlunda Tokatliyan ve lsketin 11nda birlik kuruluyor nln vergi nlsbetlerinl a~J~' 

sokaklarile Gardenbar önünde ihdas Balkan Unlvereitelileri arasında rile h iç münMebetl olrrl'";.•• .. 
edilen hususi otomobil durakların - kurulacak olan Balkan gençleri bir- teşebbfüııdilr ld, ayn ayıt ~ 
d f d l ti I alın ktad dilmelldlr. Jııll ,. ~ an ay a ı ne ce er ma rr. liği esasları tesbit edilmiştir. Hazır- ~~'-
Bu bakımdan, Şoförler Cemiyeti bu lanan nizamname imtihanlardan aon Bizce vergilerin nls .,, 

bir mali zaruret haltıa~e "', nevi husual araba duraklarmm dJ • ra imza olunacaktır. Romen Univer- devlet esbabr rnucJbe811e ~, 
ğer lüzumlu yerlerde de yapılması l!litesi, nizamname projesini imzala • bDdlrir ve yalnız ITIS8f~~ i'_, 
için bazı te,ebbUslere girişmiştir. Ce mak maksadile Yugoslav, Yunan ve ~ btttttn 'l'ftrklere şaıt'~, 
miyet ve seyrüsefer başmemurluğu, Türk talebelerini 15 Temmuzda Bük- par. Yalnız tahsU :m W 
hwıuat arabalar için durakyeri olabi- rcşe davet etmiştir. sllt Dmesl mUllhaum • 7 
lecek yerleri tesbit edecek ve bura- !llOen ve!'Jtf nhıhetJerJnl11 f 
lara müseccel bekriler koyacaktır. se~p olamaz. ~ ~ uygun olduğu için kabul edilen sey· Biz böyle düşünüyoro'' 
Bu arada Karaköyde, Taksimde, Sir yahlan taksimetre ücretine göre ta-
kecide birer hususi durak kurulması fima işi de yoluna girmiştir. Şoför- Sfı •• 
muhtemeldir. Belediye nizamlarına lcr, vaziyetten memnundurlar. 
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Babıali, bu açık ve sarih siyasete 
karşı bile gaflet 9östermişti 

- Olamaz... Türkler İı!ltanbuldan 
cıkarılırlarsa, önüne duvar çekilen 
bir ağaç gibi şarka doğru dalbudak 
!alarlar. Şarktaki Türkler ve Ta
tarlarla birle~rek, Ennenistanı bir 
hamlede boğarlar. Türkler, bUtUn 
Ana.doluda, ellerinde ı!lilah olarak 
bekliyorlar. General Franşe Despe
renin, her şeyden evvel Türkleri si
lahtan tecrit etmesi elzemdi. Fakat 
bu hususta, hiçbir muvaffakıyet 
gösteremedi. Türk milliyetperverle
rinin başına (Mustafa Kemal) geç
ti. Ve artık bu meı!leleyi münakaşa 
etmek fırsatı bile kaybedildi. Bo
ğazlan beynelmilel bir murakabe 
altına aldıktan sonra, padişah ile 
hükumetini btanbulda. bırakmak -

Umumiyetle Türk milleti, (İtti
hat - Terakki) ye muti olmakla it
ham olunuyor ... Şarkı az çok tanı
yanlar, benim fikrimi tasdik ede
cektir. Çtinkü, cereyan eden vaka-·· 
yi, söylemek istediğim fikri tama
mile izah ediyor ... (Bozkır) ahalisi
nin nevmidane mukavemetinin, 
(harekatı milliye iddiasında bulu
nan bir kuvvet namına hareket 
eden İttihatçılar) tarafından nasıl 
bombardıman edilerek mahvolduğu 
malfundur. 

tan başka çare yok. 
Denilmişti. 
Ne çare ki, Babıali, bu açık ve 

earih siyasete karşı bile gaflet gös
termiş; Sadrazam Ali Rıza. Paşa da, 
Ahmet Rıza Beyin (tepşiratı mahsu-
15a) sına tnzuna.nı eden İngiliz şifahi) 
tebliğini ciddi zannederek tngiUs 
mümessilinin (Küvayi Milliye hak
kındaki emri) ni derhal tatbika gi
rişmişti. 

Eğer Ali Rıza Paşa; ahval ve va
ziyete biraz daha. nüfuz eden bir 
(recülü siyasi) olup ta, Ahmet Rı
za Beyin (arz) ettiği tepşir telgra
fına bıyık altından gülen alaylı bir 
teşekkür telgraf namesi gönderse .. 
ve, kendisine o emri tebliğ eden İn
giliz mümeı!lsiline de: 

- Azizim, miı!lter !.. Tür ki yede 
'(Ermeni kıtali) namile bir şey mev
cut değildir. Bu da, Anadolunun 
hemen her tarafında mevcut bulu • 
nan irtibat zabitleri ve mümessille
rmıze müracaatle öğrenilebilir ... 
Garp cephesinde Yunanlılara karşı 
duran Kuvayı Milliye cephesi, hak· 
sız bir istilanın önüne geçmek için
dir. Adanada, Maraşta, Antepte, 
Urfada devam eden boğazlaşmalara 
da sizin Ermenileriniz sebebiyet vel' 
mi§tir. Türk yurdunda Ermeniler
den mürekkep (intikam alayları) 
teşkil eder ve bunu da meydana ka
par koyuverirseniz; bizim yapacağı
mtı it te, bu hain müntekimlere 
karşı silahla mukabele etmektir. 
Eğer bir hissi insani ile bu bo

ğazlaşmanın önüne geçmek istiyor
sanız; evvel!, komitecilerinize ateş 
kestirin. Türk milletinin yaralı kal
bine sokulan bıçakların kanırtılma
sma sebebiyet vermeyin. Yoksa, 
Anadolu baştanbaşa. bir maktel o
luncıya kadar, bu boğazlaşma. de
vam edecektir. 

Deseydi; hiç ıUphesiz ki Türk ta
rihine çok derin bir hUrmet ve min
netle kaydedilecekti... Fakat ne ça
re ki hadisatın garip tesiratı, talih
siz Ali Rıza Paşayı gafletten gafle
te sürüklemiş; milletin hakiki kuv
vetini kendi varlığında toplıyan 
(Heyeti Temsiliye) ile arasında de
rin bir uçurum acılmasına sebebi
Y.et vermişti. 

* 
Ve yine o hldiutm garip tesirle

Anadolunun aksamı s~liresindeki 

erbabı namus, kendilerine iltihak 
etmeyir.ce, hemen vergiye, yağma
ya, katliamlara maruz kalmıştır. 

!staı:ıbul, emval ve emlakinden 
mahrum edilen bu biçarelerle dol
muştur. Binaenaleyh, yalnız hıris

tiyanlali değil, Türkler dahi, bu eş
hasın envai mezalimine giriftar ol
maktadır. Bunu söylemek, doğru 

bir harfkettir. Şunu da ili.ve etmek 
lbımdır ki i bu kütle, harbi meser
retle kabul edecektir ... ] 

Bu eözleri, vaktile nazırlık etmiş 
bir ayan azaı!II söylüyordu. Ve o, 
İstanbul saraylarının altın yaldızla 
işlenmiş tavanları altında, ağır He
reke kumaşlarile döşenmiş bir kol
tuğa. gömülerek, pudralı çehresine 
kendini beğendirmeğe çalışan kart 
karılar gibi cilveli hareketler vere
rek bu :!!Özleri söylerken; (Kuvayı 

milliye, garp cephesinde; Adana, 
Maraş, Antep, Urfa cephelerinde 
kan ve ateş içinde boğuşuyor; düş
manlara ana. vatanın bir karış top
rağını daha az çiğnetmek için damla 
damla kanını döküyordu. 

Anadoludaki (erbabı namus), hiç 
kimseden en küçük bir cebir ve taz
yik görmeden, doğrudan doğruya 

vicdanının ilhamile (Kuvayı Milli • 
ye) ye iltihak ediyordu. Anadolu -
dan kaçıp !stanbula. gelenler, (er
babı namW1) tan değil; phıılarını 
tavsif etniek için hiçbir süfli kelime 
buluna.mıyan birkaç hazeleden iba
retti. .. Meseli; (Bursa) lılar, yurt
larına uzak olmıyan (Balıkesir cep
hesi) ne yardım etmek için para ve 
adam göndermeğe teşebbüı!I etmiş • 
lerdi. 

Ekseriyeti kendilerinden mürek • 
kep olan (Müdafaai Hukuk Cemiye
ti) bu va tant vazifenin baııına geç
mio; halkm hamiyetine müracaat 
etmigti. Dağdan çalı taşıyıp evinin 
nafakaam1 güçlükle temin edebilen 
fakir halka kadar herkes bu yardı
ma koştuğu halde, buna bir tek iti
raz sedası yükselmişti. Bu sedayı 

yükselten de, serveti - A vrupada 
bile - dillere destan olan meşhur 
bir fabrikatörün damadı - eski ve 
koyu İttihatçılardan - sabık bir 
meb'us beydi. .. Bu meb'us bey, Ku
vayı Milliye ye yardım etmemiş; 

yardım etmek istememişti. Bunun 
için de, Buraada muhalefetle meş -
hur olan bazı şahısları da tahrik 
etmiı, ondan ıonra da, lııtanbula Jl
rar eylemifti. Ve İstanbula gekilc
ten sonra da; artrk elini "akağına 
koyarak, önUne gelen yerde: 

- İttihatçılardan başka bir şey 
olmıyan bu adamlar, halkı soyuyor
lar. Cebren para alıyorlar. 

Diye feryat etmeği, kendisine 1§ 
gUç ediıuni§ti ..• 

ri altında; Ali Rıza Paşa, o derin 
uçunım& doğru tı1Urüklendiğini his
ııedememiştl... Daha dün kendisini 
eadaret mevkiine getiren (teşkilatı 
milliye) aleyhinde, bilhUB& (mak ~ 
sadı mahsus) ile tertip edilen üti
rala.r, gUnden güne kuvvet ve ıidde· 
tini arttırmakta idi. Kuvayi Milli· 
yenin mahiyetini herkesten daha 
iyi bilmesi l!zmıgelen sadrazam, is
teBeydl, bu teni iftira membalarını 
birer birer kurutabilir; latanbul ef
klrı umumlyeaini, millet ve memle
ketin hallBklrl&rı lehine çevirmek 
gayretini göeterirdi. Halbuki biz- ,. 
zat kendisinin de ispatı vücut ettiği 
bir lyan meclisi içtimamda Kuvayi 
Milliye aleyhinde söylenen ıözleri 
Ali Rıza Paşa da büyük bir ıük<ı
netle dinlemiı; ve yine Ayan azasın
dan bir zatm tahammül edilmez be
yanatına da ayni aUk!lt ile mukabe-
le etmiıtt. Tarihin nefretle karşı. 
lıyacafı o beyanat, IU nankörce fi. 
kir ve tellkkileri ihtiva etmekte 
tdl: 

(Arkam var) 

TAN 
4hone ve itan şartlan: 

Türkiye için Oıpn için 

Lira it. 

1 50 

Lira it. 

-Aynen-
[Hareketi mllliye denilen teşki

IA.t; u.miml olB& bile, arzuyu milli
yi teman eyllyememektedlr. Bugün 
tarihçeei, m~l ve 8Ul'etl tetekkU· 
1ü bizce maltlmdur ... Ferit Paşa Ka
binesinde nazır olduğum zaman böy· 
le bir hareketin inta~ edeceği avakı
bi evvelce bildirmiştim. Maalesef 
bu möylediklerimin bugün tah&kkuk 
etmlt oldufunu ıiae aöylemek mec-

Bir a71* 
s • 
IS ,. 
1 Jdlılr 

4-
, 50 ,, - 8-

14 -
ıa-

tıln tdn nıncıhk Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Kllçük ilanlar doğrudan doğ
ruya idaremizce &Jmabllir. 

KUçllk Ulnlarm & atırbfl bb 
defalık 80 llu~r. l\ eatırdaı.ı 
fazlası tqin aatır bQma 5 lnınıt 
almır. Bir defadan fazla tc;in ye
lrftııdan ~ 10 kuruı mdtrilir. 

TAN 

Fotoğraf 
Tahlilleri __ , ... ., ............ ________ , __ 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte-

rinizi size söyliyelim ! 

His.siyatı kendisine ~ok kuvvetli 
göriindUğU halde 
başkaları tara -
fından farkedile
'.Xl.iyen bir insan. 
ferdiyeti ile ce
ıniyet arasında da. 
ilmi bir mücade
lesi vardır. Kendi-
11.i mütemadiyen 
eemiyetin esiri te
lakki etmekten do 
ğan bir isyanı var 
dır. Bu isyanları -

Yol ihtiyacı 

Muş vilayeti için yeni 

şoseler ıazım 
Muş, (Tan) - Diyarbekire trenin. 

gelişi hiç şüphesiz bütün vatandaş
lan sevindirmiştir. Bu vaziyet kom
§U oluşu itibarile Muşluları da Di
yarbekirliler kadar memnun etmiş
tir. 

24 - 4. 936 

Turgay na rağmen bir şe-
fe hayranlık hissi taşıyabilir, iyi mu
amele ve sözlerle sevkedilebilir ve 
iyi bir memur olabilir. 

Bugünkü vaziyete nazaran vilaye
timize Elazizden yapılan münakala~ 
ancak Bakırmadeni, Osmaniye, Di
yarbekir, Beşiri, Garzan ve Bitlis 
yolu ile olmaktadır. Halbuki bu yol 
çok uzun ve masraflıdır. Buna mu- ı 
kabil Elaıizden Paloya, Çapakçura, 
Çapakçurdan da Solhan yolu ile 
Muşa gelmek mesafe itibarile yarı
dan daha az bir fark yaptığı gibi o 
nisbette de kolay ve ucuzdur. Elve
rir ki, bu kısa yolun işler bir hale 
sokulması lazımdır. Bugün tesviye 
edilmiş olan bu yollarda ancak yaz 
aylarında tektük otomobil seferleri 
yapılmaktadır. Kış aylarında ise 
buraları tamamen karla kapanmak
ta ve münakalat tamamen durmak
tadır. Hatta postanın bile bu yüz
den 25 veya 30 günde ancak bir de
fa geldiği çok vakidir. Çünkü yol
larda kardan hayvan işlemez ve bu 
sebepten posta insan sırtında geti
rilir. Bu feci hal ancak bugünkü 
vaziyet için mevzuubahistir. 

l(ütahya Cümhuriyet alanından bir görünüş 

İhtiyaçlarını müdrik bir karakter. 

* 
Nuhuvveti başkalarından bir §eY 
istemez, şahsi-ye 
tini ve telakkile
rini müdafaa ede
bilir. Düşünce ve 
hareketle• 
rinde maharet 
vardır. Zaman za 
man içinden si • 
nirlenir. Bir i§e 
başlamasını bilir, 
heyecanlan var
dır, fakat büyük 
ihtirasları yok
t u r. İnsanlara 
karşı şüphesi olduğu 

arasında bir mesafe 
Zekası iyiliğine faiktir. 

H ıılCısi 
için onlarla 
bulundurur. 

* 
"Hazım, adale, teneffüs ve tefek-

·ı; . ... .... . -'.·_. ·. : / . 

• . ,. ' 
.~ ·· 

' . ,.,. 

f 

kür,, den ibaret o
lan uzvi hadiseler 
den daha ziyade 
hazmi ola.oma, i -
yilikten ziyade la· 
kaydi ve merha
mete, faaliyetten 
ıiyade insiyaka 
mütemayildir. Fa
kat bu temayülle· 
rıni müdrik oldu -
ğu için diişüncesi • 
ni faaliyete geçirir 

Korkmaz ve harici alem te • 
18.kkilerini tahdit eder. Tehlikeli hid. 
detleri vardır. Neşesi de boldur. 

* Karakterinin iki esaslı görünüşü 
vardır. Birisi, ken 

Kütahyada bulunan zengin 
maden damarları 

Elektrik santrali için Başdeğirmen mevkiinde 

tetkiklere başlandı, bu eksik te tamamlanacak 
[Hususi muhabirimiz yazıyor J 

Kütıltıya, 22 
Çok zengin ve mütenevvi maden

leri ihtiva eden Kütahya sahasın
da Maden Arama Enstitüsünün bu 
yıl yaptığı aramalar çok iyi bir IO· 
nuç vermiştir. F a k a t bu y o 1 1 a r ş ö s e 

haline ifrağedilir ve yaz ayla -
rmda umumi seferler yapılırsa bu 

Kütahya şehrine 24 kilometro 
mesafedeki Seyitömer köyü yanla· 
rında yapılan aramalar ve sondaj

mahzur tamamen ortadan kalkar. Iar neticesinde yalnız bu sahadaki 
Hiç olmazsa kışın posta. münakala~ linyit miktarının 100.000.000 tonu 
tı hayvanla. yapılır ve bu suretle aştığı hesap olunuY,or. 
haftada veya on günde bir postanın Toprak satıhlarında bulunan ve 
gelmesi temin edilmiş olur. Kışın 30 - 40 metro kalınlığında enine bo-

yuna kilometrolarla uzanan bu kö
böyle yüksek bir fayda temin ede- mür kütleleri içinde desteksiz, ağaç-
cek olan bu yoldan yazın da otomo- sız muntazam ve aaı'tlam 1'rnek ka
bille Elbizden Muşa 10 • 12 saatte lorileri meydana getirmlttir. 
gelmek mUmkUn olacaktır. Halbuki Bu sahada toprağı delik deşik 
diğer uzun olan Diyarbekir yolu ile eden ve toprağın kara, parlak bağ· 
ancak Uç dört günde gelinmektedir. rı.~ı açıp hazine~erini ortaya saçan 
M •ıA t• . b:-Y-;;. 1 .. .Türk fen ve un at adamlarının kud
. uş vı aye ının ve ·-a yo uze- ret ve kabiliyetini talCdirle anmak, 

nnde buJ19nan Palu, Solhan ve Ça- her Türk için bir borçtur. Son Af
pakçur kazalarının böyle işlek bir yon, Isparta gezilerinde KUtahyalı
yola malik oldukları gün daha çok 
inkişaf edeceklerine hiç şUphe yok
tur. Bugün bu havalide herkes için 
bir dilşünce halini alan bu meselenin 
halledilmesi elbette memleket hesa· 

VENi NE$RiYAT 

lara bu varlığın büyüklüğünü ve 
Kütahya için vadettiği zengin istik • 
bali müjdeliyen Başbakanımız ı.. 
met 1nönünün bugünlerde, devletçi· 
liğimisin bu zaferini de gönnelı 
üzere, buraya aelmesiııe intizar 
edilmektedir. 

Kütahyada linyit ısahuı bundu 
ibaret te değildir. Değirmil&Z. 
Emirler istikametlerinde kok çıkar
mağa elv~rişli 7.000 kalorili kömür
ler de vardır. Bundan başka bugün 
işletilmekte olan Dağardı krom 
ha vzasmdan her yıl 30 - 40 bin ton 
ihracat yapılıyor. Manganez, bakır, 
simli kurşun, amyant, cıva, znnpa .. 
ra, antimuvan, opalt, kobalt, kaolin 
bitum gibi herbiri bir memleketi 
zengin etmeğe yetecek maden teza. 
hürleri de vardır. Bunların da ayrı 
ayn tetkikten geçirileceği umul • 
maktadır. 

Büyük elektrik santralı yapılmak 
üzere su" ve teaisat cihetiııdeıhmilaa· 
it ve linyit hav:ıasına yakın Behir 
civarındaki beş değirmen mevkile
rinde tetkikat yapılmaktadır. 

Teşekkür 

di kendine karşı 
olan sertliği öteki, 
bu sertlikten kur -
tularak hareket 
etmek, yapmak ar 
zusuC:ur. Önüne 
set çektiği atılışla
rı ve bu sebepten 
de ihtirası vardır. 
Fakat iyi çalışır, 
mes'uliyet hisleri 
ni bilir. Yalnız, bi~ 

1 bına çok hayırlı bir iş olacak ve 
ı istikbalde de büyük faydalar temin 
edecektir. 

Türk Mühendisler Birliği 
Dergisi 

Türk Mühendisler Birliği tarafın
dan çıkardan derginin 12 nci sayısı 
da intişar etmiştir. 

Refikama yaptığı iki mühim amoli
yatı muvaffakıyetle neticelt!nıiirerek 
hayatını kurtaran çok değerli doktor 
Profesör Tevfik Remzi Kazancığile, 
kıymetli asistanı doktor Hua.n Hu • 
lusiye teşekkllr etıneği bir borç bili· 

Pehlivan güreşleri 

rısının kendisine Ali Ertürk 

\ Gönendeki müsabaka

lar çok heyecanll oldu 
fenalık yaptığına kanaat getirdi mi, 
kat'iyyen sonradan değiştirmiyeceği 
kararlar alır. Bu yüzden hayatında 
birçok merhaleleri olacaktır. Geniş 

adımlarla yürür. 

* 
Ağır ve vakur ifadesi, çocuklara 

mahıımı ifariP.vi örtecek kadar kuv~ 
vetli bir çocuk. 
~atemli hadisele
cin ona bu tavrı 
vermiş o 1 m a
fi muhtemeldir. 
Fakat bunun ha
~tında müessir 
olmak ihtimali 
kuvvetlidir. Da
ha şimdiden onda 
bir mes'uliyet, bir 
vakar, bir çekin -
genlik hali vardır. 

~uıer Elinde olanı v e 
olmıyanı bilir, her şeyin sebeplerini 
ara.r. Gururu onun §efkat araması
na manidir. Fakat kendisine bu 
şefkat münasip bir gekilde verilir
se alakadar olur. 

Ona emniyet etmek lazımdır. 

Kastamonu köylülerine 

buğday dağıtllacak 

Kütahya, (Tan) - Türk Hava 
Kurumu menfaatine tayyare alanın
da at yarışları ve pehlivan güreşle
ri yapılmıştır. Şimdiye kadar gö
rülmemiş bir meraklı kalabalık 

önünde yapılan bu yarış ve güreş
ler muntazam ve çok heyecanlı bir 
şekilde cereyan etmiştir. 

Tay koşusunda Bigalı Bahanın 

tayı birinciliği, Karacabeyli Rasimin 
Leylası ikinciliği kazanmıştır. 

Sür'at koşusunda Gönenli Hüseyi -
nin Pamuğu birinci, Manyaslı lsba
km Memduhu ikinci gelmiştir. 

Tahammül koşusunda Susığırlık

lı Şabanın Bozkurdu birinciliği, Tu
zakçılı Nazifin atı ikinciliği almış -
tır. Pehlivan güreşlerine yirmi çift· 
ten fazla pehlivan iştirak etmiş, baş 
altında Gönenli Hamdi Somayı ye
nerek galip gelmiştir. 

lstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mecmua11 

Ista.nbul Hukuk Fakültesi tarafm· 
dan geçen sene tesis edilmiş olan mec 1 
muanın 4 ncU saytsı da çıkmıştır. 200 
sayfadan ibaret olan bu sayı ile 
mecmuanm ı nci cildi tamamlanmış· 
tır. 

KilltUr Haffa.ctı - Bir ilim ve fikir 
m~cmuası olan "Kültür Haftası" nın 
dün çıkan "15" nci sayısı aşağıdaki 
yazıları ihtiva etmektedir: 

Ahlaklı adam mı, geri adam mı? 
(Mustafa Şekip Tunç). Milli kültür 
varatma şartları (Ziyaeddin Fahri), 
Viyana ekolünün muanzlan (Hatemi 
Senih), Yabancı dil (Peyami Safa), 
Yabancı musikiciler meseleei (Mah
mut Ragıp), Milll ekonomi (Münir 
Serim), KonferanılJr (Fethi Varall. 
Memleket matbuatı (Zahit Srtkı). Av 
rupa matbuatı (Şerif Hulfısi) ve sai
re .. 
Perşembe ~azetesl - Perşembenin 

56 ncı sayısı çıktı. Naci Sadullahtn 
büyük romancı Halit Ziya ile bir mü
lakatı. GU"-ide Sabrinin Hicran ~ece
si isimli romanı, tbrahim Alleddinln 
ve Halide Nusretin Enteresan bir ya~ 
zdarı ve di~er birc;ok güzel hikaye 
yazı ve resimler vardır. 

Bavındırlık işleri derırtst - Ba
yındırlık bakanhğmm ayda bir net
rettiği kıymetli derginin Mart nUı
haaı çık""lıştır. Memleketin bütün i

mar ve nafıa hareketlerini gÖllteren 
bu ,aerl okurlarımıza tavsiye ederiz. 

rim. Ret&t Fe3''Wi -lfl!J-• Kadın terzisi 
Bayan SUZAN 
t'arlsten avdetle yaz modellerini 
getirmiş ve te,hire başlamıştır. 
Taklim Şehit Muhtar caddesi 

.... Fazlı Bey Apart. No2. __ 

----------------------·---lstanbul Telefon 
Türk Anonim Şirketi 

illn 
Iatanbul Telefon Türk Anonim Sh"

keti Tahvillt hA.milleri, Ticaret Kanu 
nunun 432 inci maddesi mucibince 
aşağıda yazılı ruznameyi müzakere 
etmek üzere 26 Maym, 1936 tarihin .. 
de, saat 10 da, Şirketin Iatanbul, birili 
ci Vakıf hanmda 4t Uncu kat, ~9 nu-
maralardaki merkeslnde heyeti umu
miye içtim.ama davet olunurlar: 
Satınalma mukaveleainin teblfii ve 

şirketin, "Aktif,. in taksimine dair 
teklifi. 

Heyeti umumiyede ha.zır bulunma.k 
isteyen Tahvillt sahiplerinin, taııvil· 
lerini ve yahut bu tahvillere p,hip bu 

lunduklannı mübeyyin evrakı mtıabi· 
teyi içtima tarihinden en a.z bir haf -

ta evvel f1iağıda göıterilen maJıallere 
revdi etmeleri icap eder. 

Istanbulda, Şirket idareyi merke.d
yume. 

ÖL OM Londrada,Throgmorton sıreet. 26 S. 
Abdurrahman Paşa oğlu Bay Arif c. 2. Osmanlı Bankasma.. 

K&8tomonu, 21. (A.A.)-Geçen se 
neki kuraklık dolayisile Ziraat Ba -
kanlığı Inebolu ve Cide köyleri için 
yemeklik olarak 400 ton buğday gön 
derecektir. Ayrıca Kızılay da bu ka
z.alardaki yoksul, dul, alil kadınlara 
verlimek üze~ buğday göndermiş ve 
ilk partisi de gelmiştir. Bu buğday
ların bugünlerde dağıtılmaıma bat • 
la.nacakttt' 

Başa dört pehlivan çıkmış, Mani
salı Rıfa.t ile Afyonlu SUleyman be
rabere kalmışlardır. Günün en gü
zel ve en heyecanlı güreşi Tekirdağ
lı Hüseyin ile Mülayimin gtlreşme· 
leri olmuştur. İki kuvvetli pehlivan 
blribirile çok ciddi ve çok Bert gU
reemitier, yarım saatten fazla stıren 
kızgm bir mücadeleden sonra Tekir
dağlı Hüseyin kuvvetli rakibi Müla· 
yimi göğüs ~prazı ve ayak tırpani
le eırt üstü yere düşürmek suretile 
yenmiştir. 

YENi MANDOL1NLEB 4,5 

AHENKLER 10 LlRADIB 

Sipari§ler derhal gönderilir. 

Eskişehir: Ahenk çıkaran S. Suad 

Ozsoy mllptela olduğu hastalıktan 
69 

Old sroad 
kurtula.m1yara.k peI'§&mbe gecesi ve- 204 Daahwood House, 
fat etmiştir. Cenazesi cuına günü ısa- Street, E. C. 2. 
at 11 de Şişlide Samanyolu sokağın- Pariste, Boulevard Ha~ 
da 58 numaralı haneden kaldınlarak şır
Teşvikiye camilnde namazı kılındık- 173, Thomson - Houston FraJllll 
tan ıonra BakırköyUndekl aile kab • ketine. 
ristanma defnedilecektir. Aileei efra MECLiSi tDAU ~ 
dma sabırlar temenni ecleria. Mevl& uı:.tibl Um-t·. P. )IAJION.-. 
rahmet eyliye • - Q.IDJ 
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lngilterede r GlYıneş a IOiD l 
Baldvinin mevkii --------------

çok sarsllmış Menfi 
Hcarbn 11940 

hakkında anlamı 'Yazan: R. O. Wells -2- Çeviren: Narl Mahmut 

insanlar yapıcı oldukları kadar da yıkıcıdırlar 
Londra, 23. CA.A.) - Yeni bütçe

ye yapılan hUcumlar neticesinde 
Baldvinin vaziyeti son derece sarsıl
mıştır. 

Türkçe ile İndo - Öropeen ve Semintik diller arasında 
bir mukayese 

v. 
_Evet harb! Korkunç harb! Ço

luk çocuğumuzun. hepimimı mahvı 
ile neticelenecek korkunç harb ! Sen 
Pauıvortby, een de yok edileceksin! 
PuaıvorthY diıı.Jemiyordu .. Cevap 

cılarak "Noel, Noel, Noel!., dıye f&I'· 
kı eöylemeğe ba§lamJ1ti. 

••• 
Caballeriıı otunna oduımda r;nga

reıık elektriklerle ıU.IU Noel agacı • 
.. -'mda birçok kiiçUk çocuklar 

DJD e~ rth b. 
toplınmıetardı. Horrle Pasvo Y ır 
uker elbi8eal giymekle me,guldU. 
pçtık Timothy bir trenle uğratıyor
du Rayları biribirine bağlamak ve 
s.b.,yonlan kurmak için o kadar 
pyretle çalı.,ıy~.rdu. ki etrafta k~ -
di . . seyreden otekı çocuktan gor-
m~ı;:,r işitmiyordu. Horrie Passıvor
tby tın'if ormasını giydikten sonra da 
"'1lu eline aldı ve bağırdı: 

- Haydi askerler, sıraya! 
Çocuklar k<>1arak sıra oldular. 

IJonie: 
- Marş! ()(}Alım et 
Emrini verdi, yUrüdUler. 

~ında dönmeye bıagladılar .. 
d l'imothy demu-yolunu 

Bu esna a · i k t 
nnU§tu· .Aıker oyunun~ ışt :ak e -

kU ilk bir kızla bır er e ço
yenu y:nına çağırdı, erkeğe: .. 

r::...•-'uı
1

Seıı t.tasyondakl işaretlen lf • 

llt. 
Dedi ve kıza: 1 
- Sen de istaııyonda bekliyen yo . 

ol! · k ıevine-
Talima tmı verdi. lkı çocu düdUk 
k it batma geçtiler. Tren . 

'laldı, fatuyondan kalktı, tünele gır -

Askerler ayaklarmı yere gittikçe 
eert vurmağa başladılar. Horrle 

._....,•rvorthy'nln bir aralık gözüne ifı· 
lokomotif ill§ti. Dll§UndU. 

-Dur! 
Kumanduını verdi, ve Timothyye 

erek: 
- Bir kaza yap! 
Dedi. 
Timtohy trenle meşguı olmağn de-

eaere'k reddetti: 
-Hayır. 
_ Oyleyse bir zelzele yap! 
-Hayır. 
_ Haydi harp olsun. 

- Hayır. . . 
Horrie kızarak gerl .. çckıl?~: ~mot

d iryolunun Ustune ıgıldı. Fa
t ç: geçmeden birdenbire vagon
, biri devrildi. HoITie ve arka· 
ı:~nın ateşledikleri dö:t toptan 

~•ın'ın Mt:l ı.nt.i iaabet etmışti. 
Çocuklar hep birden pttlUler. Yal· 

Titmothy treninin bombaı~an 
• başladığını ''e bir dakika 

egeahvedUeceğini anlıyarak fır-
vemkotıannı açarak muhafazay~ 
tı Horrie ve arkadaışları aldırmı 
k. toplan tekrar doldu~u~a.r ~e 
ettiler. Mermilerden bırısı o; 

hynin koluna isabet etti.Tren! 
rolUnU oynıyan kilçUk kız ag~a-
batladı. Timothy hiddetlenmış: 

Ya.pma dlyonım sana. 
ye bağırıyordu. 

orrle ve avenesi toplan tekrara· 

Johrı Cobaı, 1<arısı, Harding. Passwo rthy ve bUyük baba çocukların oyur •• 
larını seyrediyorlar. 

te~lediler. Timothy'ye birçok mermi· kadar yıkıcıdırlar da! 
ler daha lsa~t edince dayanamadı, Odanın karanlık bir kö esindeki di 
kalktı Horrienin UstUne yUrtidU, ve vanm üzerine kumlmun olan Caba
onu yumruklamağa başladı. Horric !in baba.sı, beyaz sakallı bir ihtiyar 
de fırladı ve treni tekmeledikten son- lafa karıştı: 
ra Timothy'ye sarıldı. lkisi de yere - Şimdi çocukların ne gUzel oyun
yuvarlandılar. Çocuklar bağırmağa cakları var. Bizim zamanımızda 
başladılar. Bitişik odadan gUrUltUyil böyle şeyler yoktu. Oyuncaklarımız 
işiten :Misis Cabal koşa koşa geldi. çok basitti. lple çekilen arabalar, 
Kavga eden iki çocuğu ayırmadan kurşundan birkaç asker ... Bazan dü
Passvorthy, Harding ve John Caba! şünüyorum da, çocukluğum aklıma 
de içeri girdiler. geliyor. Şimdiki oyuncaklar çocuklar 

Passovrthy oğlunun kavga ettiği- için anhyamıyacnkları kadar karışık 
ni anlayınca ılen atıldı, ve Horric'yi değil mi? 
yakll81Jldan tutup kaldırdı: Passıvorthy ccvnb verdi: 

- Ne o? Yine ne yaramazlık edi- - Bakınız, bu hiç aklıma gelme-
yordun. mi$ti. Bu da bir fikir! 

Diye çıkışt1. Diğer taraftan da :Mi- BUyUk baba beyaz derisinin altın-
s!s Cabal Timtohy'yl azarlıyordu. da yağmurdan ıslanmış, asfalt yol

Horrle: tar gibi görUncn şişkin damarlı eli
- Baba, kabahat bende değil, on- ni titrete titrete yukarı kaldırdı. 

da. Muharebe oynamak istedik. Bı- Kır, uzun kaşlannı karıştırarak biraz 
rakmadı. düşUndU ve sonra ağır sesiyle ve ke-

Timothy atılarak dedi ki: limeleri tane tan söyliycrek: 
- Ne di f\ treni e \'ÜZ tin.. · · j • • ? dil' du. 

Treni clevırmek, &Maeyoalan yıkmak Kfsls Cabal aWdı: 
istedin. - Oyuncnkla.r çocukJarm ellerine 

Paurvorthy çocuğa döndil: bir alışkınlık veriyor. Büyihilnl'e 
- Bak, bak Horrie. Gel kulağını makineler dnha kolaylıkla kullanılı· 

çekeyim. Gördün mü kabahat sende- yorlar. Dedi. 
imiş. BUyUk baba kaalannı okşamıya 

Dedi. Horrle itiraz etti: devam ederek: 
- Fakat, baba harp yakıp yıkmak _ Onlann torunlnrmm dnha mu. 

için yapılmaz mı? rekkep oyuncakları olnrak. Kimbilir 
- Hayır.Askerler harbetmek için ne tUrlU şeyler? Doğnısu görmek 

değil. harbe rnAni olmak içindir. Hay fsternim ! Terakki, terakki. .. Daima 
di bakalım Timothy, sen geç treninin terakki. 
başına. aen de Horrie topla askerle- John Cabal babasının ıMSzlerlnl 
rini, treni muhafaza et ki, bir gey ol- kesti: 
masm ! - Baba, terakki diyorsun. Terak-

Tllhotby, devrilen treni yerden kal kiden o kadar emin olma ..• 
dınrken, Horrie somurtmuş, ba§ınt BUyUk babanın yerine Passovort-
yere iğrnişti. hy cevap verdi: 

Mısis Cabali takıben biraz evvel - Cabal sendeki bedbin! de has-
içeri gelenler dışan çıktılar. John talık! 
Cabal koltuğuna kunıldu ve mUsteh- BUyUk baba: 
zi nazarlarını Passvorthy'ye çevire- - PassvorthY doğru söylUyor. Jn-
rek: sanların terakki etmesinin önüne 

- Bak, tasavvur ettiğin harp oğlu kin1 ve ne geçebilir ki?. 
nu bile tatmin etmedi. Somurttu. Cabal cevap verdi: 
İnanmadı, insanlar yapıcı oldukları f Arkaın var] 

Muhaliflerin bqlıca lthamlan 
şöyle hUlasa edilebilir : 

- Müşterek emniyet siyaaetl, Mil
letler Cemiyetinin Habe§ işindeki 
teslimiyetile git gide daha fazla te
reddiye uğradıktan ve arsıulusal 
silahların tahdidi meselesi de kat'f 
surette akim kaldıktan sonra, lngi· 
!iz kabinesi, ıdlahlanma masrafları
nın mUşterek emniyetin takviyeai en 
dişeslnden mUtevellid olduğunu aöy 
temek selahiyetini katiyen haa de
ğildir. 

Siyasi mahfeller, muhalifler tara
fından yapılan hUcumun, Baldvini 
yeniden gayretler earfına teşvik ede 
bileceğini ve mumaileyhln kabine er
kanını, ltalyaya karşı bir tazyik si
yaseti tatbik etmenin. Hükumetin 
son derece zayıflayan vaziyetini dil 
zeltmeğe yeglne elverişli metin bir 
dunım almanın gittikçe artan bir 
zanırct haline geldiğine ikna etme
ğe çalıpcağım söylemektedirler. 

Fakat, diğer taraftan, illve edil
diğine göre, bu gayretlerin kabine 
Aza21mdan bazılarının hali hazırdaki 
tcmayUllcrilc çatışması ihtimali 
\•ardır. Bunlar, Akdenizdeki lngiliz 
filosunun serbest kalmaın ve İngiliz 
kabinesinin munhaıuran Avrupaya 
taalluk eden l§lerle ciddi surette 
meuuı olabilmesini temin için l
talyan-Habeş anlaşmazlığının 21Ur'at
le halli taraftarıdırlar. 

Bu son mlitalea Ustiln geldiği 
takdirde Bnldvinin vaziyeti bir ker
re daha nazikle ecektir. 

Bu mUnMebctle hatırlatılmakta
dır ki, Baldvin Kral Jorj'un taç giy
me merasiminin yapılacağı tarih o
lan 5-37 ye kadar mevkide kalmak 
ve yetmişinci yıldönUmUnU tes'it et
tikten sonra §erefli bir surette çe
kilmek niyetindedir. 

Fakat, M. Baldvin'in, ateşli taraf
tarlarından bulunduğu mUıterek em
niyet siyaseti aralıkta terkedilecek 
olursa, o tarihe kadar zuhur etmesi 
muhtemel hadisclcnn ccryanına mu 
ka~ edebUeoefl Co f8phe1idir. 

Umumen tahmin edlldlflne &'Öre, 
Baldvfn nihayet, lngillz kabineeJ ek
seriyetinin mUtaleuını kendieine iıti 
rak ettirebilecektir. 

l§çl parti21i mahfellerinde söylen
diğine göre, Baldvin, tehlike anında 
milli hUkilmeU kurtarmak için ka
binesinde değiıikllk yapmakta te
reddüt göetermiyccektlr. 

Bazı ılyut mahf eller, Baldvtnin 
altı aya varmadan muha!azaklr 
parti riyasetinden çekileceği ve ye
rine Neville Chamberlaln'in geçece
ği, ayni zamanda b&§ vekilliği de 
işgal edeceği mUtaleumdadır. 

Bulgaristanda mahkGm 
edilen komünistler 

Sofya, 23. (A.A.) - Filibc mah
kemesi bir komünist davasını neti
celendirmiştir. 46 suçludan, 4 U 12 
seneye, 20 si 4 seneden ıo seneye 
kadar hapis cezalarına mahkt\m ol
mug ve 22 si beraat etmi§tir. 

[Şlmdl~e kadar TUrk~e (ne), (me), (3ok), (h&)U), (srı) menfJ 
sözleri.} le Grek, }'anı, Fransız, Litin, lngUa, Alman \e Arap dU
lerlnde bunlann benzeri olan menfi anlamlı kelimeleri mukayese 
ettik. Bugün de (değil) 9Öl.lle bir .eridmı olan kellmelerl kartılaş
tırarak bu balı 1 bitJrl) onız]. 

leıincl seri lcellmeferi 
"Türkçede menfi anlamlar" serisi

nin IX numaralı yazısında "değil" 

kelimesinin analizi gösterilmiş, bu
nun sonundaki "il" un21urunun ayn 
bir eleman olduğu, asıl menfi anla
mının (değ) deki (ez eğ) fone
minde bulunduğu izah cdilmi§ti. 

Bu fonemin baş tarafında bulu
nan (d) elemanı da ••esas'' anlamını 
sahiplik manasiyle temC88ill ettiren 
bir prensipal koktten ibarettir. 

Ude • Ote 
Grek dilinde yalnız başına veya

hut isim ve zamirlerle birlıkt.c ola
rak kullanılan menfi anlamlı zarflar, 
(ude) ve (fite) kelimel('rldir. Bunla
rın sonlarındaki (e) ler, kendilerin
den sonra gelen kelime de bir vo
kalle başlarsa düşerek (ud) ve (ut) 
şeklini de alır. Mcselfı (ud'utos, ut'c
kinos == ne bu, ne de o) sözünde 
(e) ler düşmiiştilr. Bu dUşUş morfo
lojik bir hadisedir. Kelimelerin aslr 
(udc) ve (\ıtc) dir ki tamamiyle bi
zim (değil) fn (değ) parçasının ay
nıdır. Etimolojik fekillerini alt alta 
yazarsak hakikat hemen meydana 
çıkar: 

rılık anlamlarını gösterir.,, (1) 
lfte bu (dil) aalmm etimolojik 

fekli: 
(1) (2) (3) 
(iğ + id + is) 

dir ki bundan (değil) deki (değ) 
parçaaiyle ve (ude) ve (ute) ve (de) 
kelimelerindeki (de, te, d~) parçala
rının da eonlarmda bulunan (eğ) te
rin hep (ea - ez) olmaları llzımgele
ceğine en açık bir delildir 

Witltout 
lngillzcede menfi ön - edatı olarak 

kullanılan (Without) kelimesinde de 
yine bu (değil) kuruıu,unun izini 
buluyoruz. Kelimenin etimolojik tek
li ,öyledir: 

(1) (2) (3) (4) (~) 

(iğ + ig + ith + oğ + ut) 
(l) lğ: Esa11 anlamına ana köktUr. 
(2) lğ: Ana kök anlamını kendin

de tcmcssUl ettiren elemandır. (2). 
(3) lth: Bu milr kkep ingiliz kon· 

sonu ( d) ile (z) arasında bir ses ve
rir. Bunu (d) olarak alırsak, (iğ + 
ig + id - iğigid With) esas an
lamının tecelli ettiği sahibi gösterir 
ki (değil} aözUnUn (d) kon21onun
daki mananın aynını vennit olur 
(3). 

(l) (2) (3) (4) Oğ: Bundaki (ğ) de - tıpkı (de· 
Değ : eğ + cd + eğ (z) ğil) in (eğ) fonemtnde olduğu gibi 
Ude : uğ + ud + eğ (z) (z} den değişme olarak uzak saha 
Ote : uğ + ut f-- eğ (z) anlamını verir ve ana kök anlamının 

Bu (ude) ve (fltc) sözlerinin baş sahipten uzak kaldığını, yani sahibin 
tarafına (im) getirllerek ve b&f vo- ondan mahrum bulunduğunu anlata
kaller düşerek husule gelen (mide) rak menfi elemanı rolUnU yapar. 
ve (mite) kelimelerinden ikinci seri (5) Ut: Bu menfi anlamın vukuu-
sözleri arasında da bahsetmiıtik. n u üade eden ektir. 

Dls Bu analize gore (iğ + ig -1- lth ..ı-
(değ) ve (de) ve (te) elemanların- oğ + ut - iğigithoğut) şeklinde ana 

daki (eğ) ve (o) lerin sonlarındaki kökle onu temsil eden eleman kay
(ğ) konsonlanmn uzak saha anlam- n~şarak ve baış vokal d~ düşerek 
lı bir (z) den değişme olduklarım (g) ve (g) konsonları bır (w) ya
ccs.tereıı en canlı dil varhlı, Fran- J:Im .Yokalioe çe\Tllmit ve dördilncll 
ma kelimelerinin bat tarafına gele- eleman?1 da kon~n~ düşerek keli
re.lr menfi anlamı veren (dia) anekJ- me (Wıthout} 9eklım almıştır. Ma
dir. (Diagrlce, dfaproportion) keli- na111 "esası temaıl eden meflıumun 
melerinde olduğu gibl bir a~ipten ç.ok u~.ak bir sahada 
Fransızcada (de) teklJnde de kul- \•ukuu ndan ıbarcttır. 

lanılan bu menfi önekinin Latince GorUlilyor ki bu kelime dahi (de-
aslı (dis) oldugunu biliyoruz. Bunun ğil) ile bir kaynaktan gelmektedir. 
"uzakıa,ma" anlamını da gorm k Beıincl serinin tablosu 
Uzere Fransız etimoloji lt\gatinden Şu izahatı tamamlamak Uzere bu 
fU satırlan okuyalım: seride tetkik ettiğimiz kelimelerin 

"De (pretixe) .- Lltlnce "dis" etimolojik şekillerini de bir tablo 
kelimealndendir ki w:akla9ma ve ay- halinde, alt alta gösterelim: 

(1) (2) (3) (4) 
Değil [T.] eğ + ed + eğ (z) + il 
Ote [Gr.] uğ + ud + eğ (z) + . 
Ude [Gr] uğ +ut + eğ (z) + 
Dis [Lat.] iğ + id + is + . 
Dis (Fr.] iğ+ id + is + . 
DC (Fr.] ~ğ + ed + eğ (z) + . 
Without [lng.] iw + ith + oğ (z) +ut[•] 

lşte gC>rUlUyor ki bUtUn bu seride lalet eden sonek, edat ve kelimele
de elemanlar hep birdir ve hepsinde rin birer birer analizi, Türkçeye ya· 
de menfi anlamı yine bir (V + z) bancı dcoileaı Grek, Latin, Fars, 
elemnniylc ıfadc dilmektedir. J'ransı.z, .Alman, lngiliz ve Arap dll-

Tilrk dilinde menfi anlamlara de- lerinde yine menfi anlamlar goste

1 KRALIN MÜCEVHERLERi • 2 Edgar Wallace'in Resimli romanı 
ren önck, sonek, edat ve kelimelerin 
bunlarla k&rfıla,tınlması, gözUmU
zUn önünde "Güne9 - Dil'' teorisinin 
,u parlak verimini canlandırmakta
dır: 

AL9AV. ' ~llALIN 
Müa.v· 
' ~ ).t!.ALL• 
J'İ"4İNı 
.. A~ıe 
~AKLA~· 

Ol<51N' 
OLİ5'!f 
LtAf.. 

Ar<L:• ·~( 1 

8<11CA51, MÜCl!.VHl!.IUE.AIN 
8ULUN0UGU VE.YJ<FIİ.O 
l<UL~~İo/A. SUGÔADÜ-

YlN/ 8İA. Tl!D81A 
'1LIN/'1A~IN.1 LlİllJl1 

,__, ____ _,HAziivl!.. OD'UININ H~IC 

.--"""2!!'...:ı T~RAFJ,~Cl.11< KAPILAR. 
LR l<APALIOIA.. Y~ÖANe. 

,_._.......,;;..,,,ı.-ıGİB.ig,N YLA BultA~ıOll( 
1~'TL I 

L v t:.'T • 

SCJLUNDU~ULMA!JININ ALF.VHİNDF..-
yİM • AHCAK BİA '+ICJUCJAT OL.VA~ 
siz~ ~iİAACA-"'J') C.OE.Cl:GıM .' 

---.. 1 

8AYLAA DÜNYANUI ZN 
ZINGIN lfÜCE.VHE.ALC.AİNİN 
~AKLI OLOU~IJ 

HAzı'NL ODA5ı ! 

"Yer yUzUnUn kUltUr bfiyan dil
lerinde kUltUrel anlamlan ifadeye 
yanyan sözler ve ekler hep ana 
Türk dilinin zengin kaynağuıdan 

kopmu,, tUrlU prehistorik ve hi.sto
rik lmillerln teairi albnda aldıklan 
fckillerin içinde hep Türkçenin keli
me kurulut 9ekllleri hi.klm bulun
muştur." 

Bu bUyUk hakikati "GUne9 - Dil" 
teori!Sinin kanunlan, artık hiçbir iti
raz kabul etmez bir bellgaUe ortaya 
koymaktadır. 

L N. DiLMEN 

(1) Dıctionnaıre etymoloııque de Ja 
lanıue françalH, Par O.car Blocb, T. 1., 
P. 201. 

(Z) lacıluce (W) koıaonunun 7arı VO· 
kal ıe1 nı böyle mükerrer bir (lj le) 
ile ifade zarureti •ardır. Bunu aadece bir 
(il) ana kökü :rerine ıcçmlı (ıv) prensi· 
pal clemaııı dı.ye de al.'lbilırı.z ve m:ıM de 
i ımcz. 
EEEEElb.' 

(1) Bu (tb) annru, "DıvanU Jupt t 
Turk., te "dejiJ., ın aıılı olarak ıosterilen 
(daj) kelimeıılnde de (4haf) dıyc ya dı ı 
mıx peltek (ı) ye :yakm (d) telrlını hata-· 
latmaktadır. 

(•) Burada tena...-..ır lçin (w) un-
auru tahlil edilmcksi:in tek bir ele· 
man gibi bafa olınmlfitr. Bumu• da 
bir (iğ + Cg) wya (iğ + iv) olduğu 
malılmdaw. 



=== 6 TAN 

Japonyada gizli teşekküller Cini istiyorlar SAGLIK 
' MEMLEKET MEKTUPLARI 

Bodrumdan Marmar 
bir deniz yolculuğu itidal Genç za bitler Çin işinde 

gösterilmesinden hiç hoşlanmıyorlar 
öGOTLERI 

Fazla perhiz 
Marmarisin bir başından girip öbür b 

çıkan vapurumuz yavaş yavaş enginlere d 

Bu kış Japonyada herkes siyası 1 
bir buhran bekliyordu. Birçokları 
bu buhranın tazyik edilmekten bı
kan basının tahriki ile bir çiftçiler 
ihtilali şeklini alacağını zannediyor
lardı. Diğerleri siyasiler ile asker
ler arasında açık bir mücadele şek
linde tezahi}r . edeceğini tahmin edi
yorlardı. Şimdi el'an bazı istikbali 
görebilen kimseler bir endüstriel 
ayaklanma beklemektedirler. Bun
ların iddialarına göre son iki ay 
zarfında üniversite tahsili gören iş
çiler daha yüksek gündelik talebin
de bulunmağa başlıyacaklar ve bir 
nevi nasyonal sosyalizm istiyecek
lerdir. 

Son ihtilalde hücuma maruz ka
lan devlet adamlarından biri ordu
daki yarım faşist temayülü tehlike 
bulmayıp asıl müşküllerin sivil hal
kında iltizam ettiği genç zabitler 
grupları tarafından yaratılmak ihti
malinden korktuğunu itiraf etti. Bu 
devlet adamı her şeyden evvel za
bitlerin siyaset ve ekonomi ile uğ
raşmalarından şüphelendiğini orta
ya koydu. 

Gen~ zabitler 
Siyasi bakımdan bugilnkü Japon 

ordusu küçük gruplardan müte
şekkildir. Bunların biribirlerine 
karşı gösterdikleri itimatsızlık ve 
kıskançlık ordu disiplini bakımın
dan çok fena tesirler doğurmakta
dır. Hiçbir grup diğerine hakim 
olacak kuvvette değildir. Genç za
bitlerin ekseriyetinde sosyalizme 
doğru bir temayül hissedilmekte 
ise de, hepsi büyük kapitalistleri ür
kütmemek için çok dikkatli davran
maktadırlar. Maamafih mümkün 
olduğu nisbette endüstriyi merkezi
leşmeden kurtarmağa ve köylerde 
küçük sanayi kurmağa çalışmakta
dırlar. Büyük zabitlerin ekserisi 
itidal sahibidirler. Fakat kısmı kill
lisi yarbay ve albay olan 40 yaşla
rındaki "genç zabitler" sabırsızlık 
göstermekte, ve bilhassa dış siyasa
da ve Çin işlerinde itidalden hoş
lanmamaktadırlar. Yaş itibarile da
ha genç ve rütbe itibarile daha aşa
ğı olanlar meyanında idealistler 
vardır ki, bunlar din kokusu olan 
bir nasyonal sosyalizm arzulamak -
tadırlar. Bu zabitlerin birçok gizli 
teşekkülleri vardır ki, son ayaklan
manın bu teşekkUl azalarının tahri-
kile vücuda gelmiş olduğu zanne
dilmektedir. Bunlar derin bir va
tanperverlik hissine müptela olup 
lngiltereye karşı itimatsızlık gös -
termektedirler. Bu vatanperver za
bitlerin İngiltereden hoşnutsuzluk -
ları, İngiltere - Japonya ittifakını 
feshetmesinden sonra başlar. Bu 
hareket onların izzeti nefislerini 
rencide etmiş. Fakat İngilizlerin 
Çinde ve Hindistanda Japon ticari 
faaliyetini sekteye uğrattığını zan
neden Osaka tacirlerinin bu zabit
lerin İngilterey~ karşı olan nefret
lerini teşvik ettiklerini hesaba kat
mak lazımdır. Bu gnıplarm içinde 
ayni mektepte okumuş olmak, ayni 
sınıfta bulunmuş olmak, veya ayni 
alaya mensup bulunmak itibarile bi
ribirine bağlanmış zabitler grupları 
da vardır. 

İstifasını vermeden evvel General 
Araki ihtimal en nüfuzlu önderdi. 
Fakat o zaman bile genç zabitlerden 
~klan onu kafi derecede müfrit 
IMılmuyorlardı. Geçen sonbaharda 
askP.rf mahafilde Arakinin zamanı-

ihtilalci genç zabitler 

Birçok hastalıklarda, hiç şüphesiz, 
• perhize, hazan da pek sıkı perhize lü 

zum vardır. Hele mide ve bütün ha
zım yolu hastalıklarında, şeker has
talığı gibi bedenin beslenme işinin 
yolunda gitmediğini gösteren hasta
lıklarda perhiz etmeden, yalnız ilaç
larla tedavi olamaz. 

Fakat hekimin tertip ettiği perhizi 
tammıyarak onun tedavisini güçleşti 
ren hastalar bulunduğu gibi, buna 
karşılık, hekimin perhizini kendilik -
!erinden sıkıştıran, hatta hekime hiç 
danışmadan kendi kendilerine sıkı 
perhiz etmeğe kalkışan birçok has
talar, sinir hastalan vardır. 

Sinirlinin bir gün herhangi bir se
bepten hazmı bozulur, mesela ishale 
tutulur. Hemen görmeğe koştuğu 

hekimlerden biri - çünkü sinirlinin 
şanı bir hekimle kanaat etmemektir 
- salçalı ve baharlı yemeklerden sa
kınmasını söyler. Bundan kolay ne o
lur? Bizim sinirli dostumuz o gün
den itibaren bir daha salçalı ve ba
harlı yemeklere tövbe eder. 

Sonra bir gün söz arasında, filan 
zatrn yumurta yeyince hastalandığını 

duyar. 

- Ya ben de öyle olursam? 

Oy le olmama ğa çare, o günden iti
baren yumurtayı da büsbütün haz
fetmek olur. Daha sonra bir gün 
midesi biraz kaynar. Gördüğü hekim, 
söz arasında, çiğ yenilen şeylerden 

biraz çekinirse iyi olacağını söylemiş 
bulunur. Bunun üzerine salatalar, 
meyvelerin hepsi hazfedilir . Kala ka
la haşlanmış sebzelerle, patate.s ve 
ekmek kalır. 

Bir gün o sinirliye belki midesinin 
biraz büyümüş, belki de bütün kar-
nmın içindeki aletlerle birlikte biraz 
düşmüş olmak ihtimali bulunduğunu, 
patatesle ekmeğin bu şeylere doku
nacağını söyliyen bir kimse çıkar. O 
anda patatesle ekmeğe de tövbe edi
lir. O halde zavallının gıdası sabah
leyin ıhlamur içinde iki bisküi, öğle
yin kuru külbastı, biraz haşlama ma-
karna, biraz reçel, akşamlan da 
bir et suyu ile, biraz yağsız söğüş 

üzerine, gene biraz reçel olur. 
Böyle lüzumundan pek fazla sıkı 

perhiz ile insan önceden hasta değil
se bile, bu sefer sahiden hasta olur. 
Çünkü bu yemek miktarca bir insana 
yetişmiyeceği gibi, yağı lüzumundan 
azdır. Hepsi pişmiş olduğundan vita
mini yoktur. 

Gerçekten sıkı perhize lüzum gös
teren hastalıklarda bile hekimin 

Rodosun umu mi görünüşU 

Konya vapuru ile Bodrumdan yo
luma devam ediyorum. Uçurumlar, 
bozuk yollar bitmiş, şimdi göz ala -
bildiğine uçsuz bucaksız bir deniz u
zanıyor. Vapurumz, Bodrum koyun
dan gece on ikide demirini çekti. 
Mehtabın bütün güzelliği üzerimiz -
den ayrılmıyor. Bütün geee1 kamara
da hırpalanmış vücudumu dinlendir
meğe çalıştım. Sabah gözümü açar 
açmaz, sağ pencereden Radosun ka
lelerini seçebiliyorum. Havanın gü -
zelliği vapurun sürati bizi vaktinden 
yarnn saat evvel Radosa yakınlaş -
tırmıştı. Birinci kamaraya sıralanan 
Italyan memurlarına şehre çıkılıp çı
kılmıyacağım sordum. Bir buçuk sa
at için müsaade verdiler. Motörümüz 
adanın etrafını çeviren eski kalelere 
yakınlaştıkça motörcü ile ahbaplığı
mız artıyordu. Sordum: 

- Radosun nüfusu ne kadar? 
Bunlarm içinde fazla Türk var mı? 

- Nüfus elli bini buldu. Her halde 
beş binden fazlası Türktür. 

- Memlekete seyyah gelir mi? 
- Eskiden çok gelir ve fazlaca 

para bırakırlardı. Halbuki şimdi bu
nun onda biri bile uğramıyor. Sahil
deki koca otelin müşterileri hep ltal
t!lldıt. ~'r~ güç te6adilf eder
sıniz. tii'ten seyyali ranat mcmle]{ete 
gidiyor, buraya gelip ne yapacak? 

Motör rıhbma yakınlaşıyor, kale
ler önümüzde daha fazla büyüyordu. 
yanaşmadan, motörcü italyanca bir
kaç kelime fırlatarak, civardakileri 
hemen iskeleye topladı. Biri kolum -
dan, biri elimden tutarak sahile top -
landılar. Hepsi tü:kçe söylüyor ve 
şehri gezdirmek istiyorlardı. Yekna -
sak elbiseli birkaç şoför de kalenin 
büyük kapısının önüne demirleyiver 
mişlerdi. 

vapura avdet ediyordum. 

• Radostan iki buçuk saat 
ormanları içine yuva Jturılldf 
Marmarise yanaştık. Harap. 
etrafını saran evler adeta bit 
teşkil etmiş, bunun kolu soJl 
uzanıp gidiyor. Bir iki ıno~ 
vetli hamlelerle vapurun e 
dılar ve biz de fırsattan is · 
!ardan birine atlıyarak şeh1'8 
Bütün ticaretini sünger ve 
lamış bu güzel şehirde Bod 
intizam görmedim. Ufak bir 
lığın ortasına konan Atat' 
tünden ileriye doğru uza.naJl 
cadde Marmarisin çarşısını ~ 
diyordu. Rıhtımda bu çarşl 
düğüm birkaç büyük kahve, 
zannederim en kalabalık yeri 
harına çoktan kavuşmuş ~11 

şehrin ahalisi, sandalyelerinl 
nin dışarlarma çıkarmışlar, 
bir iskelelerine uğrıyan vaP 
ni haberler bekliyorlardı. 
ne fazla mal aldık, ve ne de 
Yalnız tekneler ve leğenler 
taşmıyor. Herkeste faaliYflt. 
küçük birçok kaplara bu gel 
de edilmeden taksim ediliyo 

'A' 
MarmariSin blr: başından 

bür başından çıkan vapu 
birini takip eden yemyeŞil 
yavaş yavaş geride bırak 
lere dalıyor, fakat bu da f 
sürmtiyor. Kamarada Fe 
kacak bir iki arkadaş ile 
muz sohbet sofrası bile dab' 
almadan, saat on altıda 
rıyoruz. 

Dalyan, Muğla kazaların. 
ceğizin iskelesi. Fakat ~ 
lik bir gölden sonra ;gcı \Je. 
balık ywnuı lası, kırmızı b• 
ksnyorlarmış. Kaptanla 
dedi ki: 

- Bu civarlarda iki buÇ 
en birinci balık yumurtası 

Japon çocuğu Mançuryaya harbe giden Japon askerlerini selamlarken 

nın geçmiş olduğu ve istikbali bu- ı Mogolistanın Japon nüfuz dairesine 
lunmadığı iddia edilmekte idise de ithal edilmesi lazımgeldiğini söyledi. 

söylediği derecede ileri gitmek bil -
yük bir yanlışlık olur. Mesela şeker 
hastalığında gerçekten perhize lü -
zum vardır. Fakat bunun derecesini, 
hastanın yediği şekerden nekada
nnı eritebildiğine göre, hekim bir 
hesap üzerine tayin eder. Onun ta -
yin ettiği derecenin ilersine gitmek, 
yanlış olacağı gibi, bazılarmm yap -
tıklan gibi, şekeri büsbütün hazfet
mek de pek zararlı olabilir. 

Bu grupa hiç rağbet gösterrrıiye

rek şehrin sağ tarafına giden bUyük 
kapıdan içeri girdim. Karşımda mü -
ze, altında antika. satan birkaç dük
kan. Biraz daha ötede güzel bir kor
donun sol yamacına sıralanmış park, 
hal, banka, gazinolar. 

ile alınabiliyor. ,,ı 
Hakikaten etrafımızda ol 

satışından da anlaşılıyor td1 

çıkan her şey, burada ucUS
luk bir levreği vapurun k 
elli kuruşa satmak için 
haylice dfi döktü. Bele b~ 
luk levrek, kefal, karago 
kuruşa elden ele dolaşıyo 
bu iskelede de fazla beki 
hiyeye çıkaracak malı f aıl• 
dan hemen demirini aııyor 
mızda biribirine takılm.JŞ 
lık sergilerini birkaç kalJO 
dağıttıktan sonra tekrar 

Ara.ki grupu önderlerinin başbakan
lığa namzet olduğuna inanıyordu. 

Ordudaki bütün gruplar Mançurya 
meselesi ile son beş sene zarfında 
ordunun kazandığı büyük prestiji 
elden kaçırmamak hususunda birleş 
mektedirler. Son isyanda öldürülen 
Finans Bakanı Takahaşi, vergileri 
arttırmak imkanının mevcut oldu
ğunu itiraf etmişti. Fakat askerle
rin bu yeni geliri alacaklarını düşü
nerek ordunun nüfuzu azalmcıya 
kadar vergileri arttırmaktan içti
nap etmişti. Diğer maktul bakan 
Kont Saito da ayni fikirde idi. Bu 
ikisinin düşünceleri ve mukadderat
ları Japon iç siyasasındaki durumu 
pek güzel aydınlatır. 

Genç zabitleri içlerini dökmeğe 
pek heveskar buldum. Japon lokan
talarında çorba ve çiğ balık yerken 
yeniden doğan Japon nasyonalist 
duygusunu bUtUn dünyaya yaymak 
istediklerini anlattılar. 

Çini istiyorlar 
Genç zabitler Japonyanm eskime

ğe başlıyan ham madde ve pazara 
ihtiyacı olduğu hikayesini anlattı -
lar. Hepsi ancak Mançukuo kadar 
arazi idare edebileceklerine inandık
larım itiraf ettilerse de ıimalt Çin
de "büyük bir nüfuza" ihtiyaçları 

olduğunu ileri siirdiller. Ayni za
manda bu zabitler sömürge veya sö
mürge yerine geçebilecek arazi için 
büyük bir ihtiyaç duymaktadırlar. 

Hatta bunlardan biri Rusya, İngil
tere ve Çinin ekonomik inkişaf için 
Japonyaya arazi kiralamasını ilti -
zam eden bir plan teklif etti. Sala
hiyettar bir devlet adamı ise daha 
makul bir plln ileri sürerek Dış 

Bunun Sovyet Rusya ile iki seneye 
kadar bir harbe müncer olabileceği
ni itiraf etti. Bu zatın bakımı Çin
deki Japon ordusu kumanda heyeti
nin bakımına tetabuk etmektedir. 
Araki grupunun bana söyledikleri
ne göre Sovyet Rusyanın Japon -
Alman ittifakına cevap olarak ko
münist propagandasını şiddetlen -
dirmesi yerine J aııonya harbi tercih 
edecektir. 

Orduyu iltizam eden köylillerin 
vaziyeti berbattır. Kıtlık ve hareke
tiarzlara bir de buhran ilave olun
muş ve çiftçinin vaziyeti felaket 
haline gelmiştir. Ordu sukutu ha
yale uğramış, orta sınıftan asker 
toplamaktansa köylülerden topla
mağı tercih etmektedir. İki senelik 
bir hizmetten sonra evlerindeki se
falete nisbetle kışlada rahat eden 
askerler köylerine dönmektedirler. 
Fakat oradaki sefalet karşısında 
memnuniyetsizlik baş göstermekte 
gecikmemektedir. Bu gayrimem
nunların müşkülat çıkarmasına ma
ni olmak için belediyeler "dojo" na
mı verilen teşekküller vücuda getir
mişlerdir. Bu. teşekkilller köylillere 
ahlaki dersler vermeğe çalışmakta 
ve herkese Japon milliyetperverlik 
hissini aşılamağa gayret etmekte -
dir. BUtün J aponyada 100 ü müte
caviz "dojo" mevcuttur ve herbiri
nin 200 den fazla azası vardır. Bv 
"dojo" larm azalarına feragati nefis 
ve Japon ulusseverliği ülküsünü a
şılamak istedikleri nazarı itibara 
alınırsa dahilde ve hariçte ne gibi 
bir kuvvet olabilecekleri meydana 
çıkar. Bilhassa nasyonal sosyalist 
temayülleri olması kuvvetlerini da
ha iyi ispat eder. 

Sözün kısası,, perhiz işi, birçokla -
rmın sandıklan gibi, basit bir iş de
ğildir. naç içileceği vakit hekimin i
şine nasıl karışilmazsa., perhiz edile
ceği vakit de hekimin sözünden çık
mamak en iyisidir. 

Lokman HEKiM 

Sahile dayanmış büyük otelde bü
tün konfor tamam. Plajına en mo
dern sandalye ve banyo teşkilatını 

kurmuş, fakat müşterisiz. kapdan ge 
lip geçenleri gözlüyordu. Otelin res
mini almak için sokulduğum zaman, 
kaş ile göz arasında yanıma bir iki 
sırmalı kapıcı halkoldu ve beni çok
tanberi kaybettikleri cebi dolu Ame
rikalı seyyahlardan zannederek içeri 
atmak istediler. Fakat saatinr müd
detini doldurmuş, elimdeki fotoğraf 
bir iki resim kaydetmiş ve ben bir 
çay içecek bile para bırakmadan gel
diğim gibi gene aynen yaya olarak 

va.m ediyordu. 

• Fethiyeye gece kar 
dik. Etrafını alan sıra d 
lerine gizlenmiş şehir, bit 
sakin denizin kenannd~ 
yakmış bize bakıyordu: 

G~iydirilen kimsesiz çocuklar 
lstanbula giden Vatan ~ 
kadaşiyle bu koyda, bul b4 
diler, düdükleştiler ve. 

-.· ~ koklaşmadan bütün §flıil' 
harekete geldi. 

Etrafımızı alan motiSt• 
kalabalığı arasında şeııre 

Fethiye Qilha.BSa lcfOIP 
nez ihracatı ile tan~ ... tf 
sahamızdır. Bu sene ya.P"':'. 
bin tonu doldurmuş, ~ 
de bu yekftnun yiU ell~ 
muhakkakmış, şehrin ·'"' 
ilersindeki madenlerde ,... 
lışmnış. Manganez f'•.ıı:r1ııı1rf. 
durm.111, fa.kat ya~~ 
kete geçeceğine ihtıJJIP" 
çok. 

Zengin Fethiyenin 
P':ili tarafa yolu yok. tşte 
;JfC'; yansı koyuna sokulaJl 

, vapurları da olmas&• 
Her sene olduğu gibi bu sene de Çocuk Esirğeme Kunımu Eminönü ı dünya diye manastır" 

Nahiye kolu 23 nisan çocuk bayramı münasebetiyle (49) yavruyu giydir- bir daha yUzUıntıze 
miştir. Yukanki resim giydirilen çocukları gösteriyor. 



ir oyun oynadı 

vusturya futbolünün 
k 5-1 galip geldi 

men talebeler Taksimde güzel bir spor bayramı yapttlar 

• 
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EKONOMi 
Kambiyo esham ve tahvilat 

Bir ay içinde borsada 91 
bin 528 lirahk muamele oldu 

Kambiyo J:>orsası, Mart ayına alt 
~ham ve tahvilat ve kambiyo hare
ketleri hakkında bir istatistik hazır
lamıştır. Bu istatistiğe göre, geçen 
bir ay içinde borsada 91 bin 98 li
ralık muamele olmuştur. 

tahvillerinde birinci ve ikinci numa
ralı birinci ve ikinci numaralı vade
li olanları üzerine 26 bin lira.lık, pe
şin tahviller üzerine de 33 bin lira
lık muamele cereyan etmiştir. Bu 
tahviller en aşağı 42 liraya kadar 
düşmüş, en fazla olarak da, 44 lira 
45 kuruşa kadar yükselmiştir. Vasa
ti fiat 43 liradır. 

Mısır piyasası 

Fiatlerin 3 kuruşa 
inmesi muhtemel 
Ziraat Bankasının piyasada mısır fiat 
!erini kırmak için Romanyadan mısır 
getireceği yazılmıştı. Henüz mısır pi
yasaya arzolunmadığı halde fiatlerde 
şimdiden bir gevşeme başlamıştır. 
Oğrendiğimize göre, hükumet mısır 
fiatlerinin düşmesine çok ehemmiyet 
vermektedir. 

BORSA · PiYASA 
22 ~'lSAN ÇARŞAMBA 

Para Borsası 
A lıı 

Sterlin 618.-
1 Dolu 123.-

20 Fransız franıı 164.-
20 Belçika franıtı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley ıs-
2. Dınar 47-
Liret 150.-
Florin 82.-

A vuıturya tilin 22-
Mark 28.-
Zloti 22.50 
Penıo 21.-
Leva 22.-
Ycn 32.-
lsveç kuronu 31-
Altm ını.-
Bankııot 238-

Sa tıe 

621-
126.-
167.-
83.-
23.-

820.-
92.-
15.-
52.-

155.-
85.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
84.-
33.-

973.-
23!1.-

[Bu sütunlar I~ gönderilecek mektuplaml "Evlenmeler 
kaytlile göoderllmeSl ve mllmkUn olduğu kadar kısa olmasa rtea 

Nişanhya karşı bir CJGf 
Bursa sokağından Mutlu imzasile: 
"Uzoktmı akrabamız o1an bir kı

zı beş sene sevdim. Omm lakayt ve 
hatta ba§ka birilc alti1mdar olıı~na 
rağmen scııılirn ve kendisine yalva
rarak, ailesinin nzasrnı temin ede
rek onunla n~anlanmağa muvaffak 
oldum .On aydır, ni§anlım olan bu 
kıza kendimi sevdirmek için her 
§eyi yaptım. Servetim mil8ait oldu
ğundan onu gezdirdim, eğlendirdim. 

Bu tahvilat arasında en ziyade 
Unitürk kağıtları üzerine fazla mu
amele olmuştur. Yüzde faizli bir nu
maralı vadeli ünitürk tahvilleri üze
rine 243 bin 476 liralık bir numara
lı ve peşin. tahviller üzerine de 32 bin 
357 lirnlık muamele olmuştur. Bu 
tahvillerin bir ay içinde en yüksek 
fiatı 24 liraydı. En aşağı kıymeti de 
22 lira 70 kuruş olmuştur. Vasati 
kıymeti ise 23 lira 54 kuruş üzerin
de durmuştur. 

Hisse senetlerinde Merkez Ban
kası ve lş bankası tahvilleri üzerine 
fazla muamele olmuştur,. Merkez 
bankası tahvillerinden bir ay içinde 
2171 lira kıymetinde iş yapılmıştır. 

Vasati fiat 63 liradır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, mısır 
fiatleri, buğday fiatleri derecesinde 
ehemmiyetli bir meseledir. Karade -
niz kıyılan, lzmit ve Zonguldak mın
takalarında ekseriyetle köylü tnısır 
istihlak etmektedir. Bu itibarla mı
sır fiatlerini düşürmek bir memleket 
meselesi haline girmiştir. öğrendi
ğimize göre Ziraat Bankası, mısır fi
atlerini 3 kuruşa kadar düşürecek -
tr. 

Çekler Bugüne kadar görmediği birçok 
§eyleri kendisinden esirgemedim ve 
sanıyorum ki biraz muvaffak ol
dum. Artık onun mü.!takbel yuva -
mız için kendi kendine hazırlıklar 
yaptığını görüyordum. Neler dü
§iindüğiinll benden gizlemiyor, evi
mizi nasıl 8Usliyeeeğini anlatıyordu. 
Fakat beş gün evvel, ailesinin ya
nında ona kar§ı yaptığım bir gaf 
beni mahvetti. Bu gafın ne olduğıı
nıı yazamıyacağım. Yalnız ağzını-

rilnüyorsunuz. BiribirinlÖ 
dar yakından tanımanız. 
rinize çok bağlamı§ ve sil 
bağın kuvvetinden ha 
siniz. ikincisine gelince 
kındaki malumatınız · 
servetinden, tahsilinden _:.ı 
rilnüyor. Bir de onun ~ 
ni öğrenmişsiniz. Bu k~ 
nunla sevişebilecek, a 
misiniz? Mizacı ahlakı 
malfımatınız var mı? 
mak birtakım fırsatlara "" 
muhtaçtır. Halbuki sizi 
sizin tarafınızdan sevilen 
ken ne fırsat ve ne zaına.ll 
ğa ihtiyacınız olmadığınl 

lş Bankasının hamiline ait vadeli 
hisse senetleri üzerine 209 bin lira
lık, peşin senetleri üzerine de 4568 
liralık muamele yaP,ılmıştır. Bunlar
dan vadeli senetlerin vasati kıymeti 
10 lira 45 kuruştur. 

Pariı üzerine 
1nclliı: üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Cekoılovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç lturonu 
hpanya pezeta 

12.06.-
621,50 

0,79,36 
10,07,75 
4.69.90 
2,43.40 

64.40,60 
ı.ı 7,19 

19,13 
4,23,63 
1,97,70 
3,12,12 
5.80.50 

ruz. 

* iki sene/ile bir ıo 
Bir Dal imzasile: 

istikrazı dahili üzerine 9!l5 liralık 
lş bulmuştur. Bu tahvillerin mart a
yı içindeki vasati kıymeti 94 lira 50 
kuruştur. Yapılan istatistiğe göre, mart ayı 

içinde fransız frangı üzerine bir mil
yon 237 bin liralık muamele olmuş
tur. Dolar üzerine olan muamele -
nin yekfınu da 157 bin 237 liradan 
ibarettir. 

Diğer taraftan aldığımız bir habe
re göre, Ziraat Bankası KaradE"niz 
mıntakasında bazı fakir ve yoksul 
köylüye bedava tohumluk mısır da -
ğıtrnağı da düşünmektedir. Esham dan çıkan iki kelime ile onun 

"iki senedir yolıımıı1' 
bir gençle kar§tlaşmaktO 
nimle çok alakadar oluy~ 
bana kartvizitini de ver
nimlc konuşmak '3tediğit'ı 
Cevap yazdım,kendisilc k. 
doğru olmadığını söyledıfflt 
ediyor. Biraz mil8ait 
ynnımcı gelip konuşacak. 

h Bankası Mil. Kupon kesik 
,ı " N. 
ı, ı. Hamiline 
Anadolu 3 60 

Çiroz yok 
.. %100 

Yüzde beş faizli ikramiyeli Ergani 
tahYilleri üzerine 49 bin 591 liralık 
muamele olmuştur. Bu tahviller ge
çen ay içinde en fazla 98 liraya ka
dar çıkmış, en ·aşağı da 95 liraya ka
dar da düşmüştür. Vasati kıymet o
larak 96 lira üzerinde durmuştur. 

Sıvas - Erzurum tahvilleri üzerine 
4 bin liralık iş olmuştur. Geçen bir 
ay içinde bu tahvillerin fiatlarında 
bir tahavvUl olmamıştır. Vasati fi
at 95 liradır. Anadolu demiryolları 

Ingiliz lirası üzerine 242 bin 798 li 
ralı,k liret üzerine 2 bin 69 liralık, 
İsviçre frangı üzerine de 9 bin 883 
liralık, mark üzerine 1312 liralık 
muamele cereyan etmiştir. 

Mevsim başladığı hal· 

de sergiler bomboş 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos kupon kesik 
Reji 
A!l!an Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

82.-
9.90 
9,90 

24.SO 
40.-
15.-
20.-
8.60 

12.-
2.-

10.65 
66,75 
27,50 

'kıpkırmızı kesildiğini görünce hata
mı anladım. Tashih edemedim ve 
ona bir şey söyliyemelcsizin çekilip 
gittim. O gü~denberi aemtine tlğ
rayamıyorum. ôzür dilemek için ka
lemi elime aldığım zaman bir §CY 

yazamıyorum. Çünkil hatam tamir 
kabul etmiyecek kadar bilyüktilr. 
Zaman ile unutacağını ümit ediyo
rum. Ne der.<ıiniz1" 

yımt" 

Onun sizi iki eenedeD 
edişi size kar§I sempatisini 
ve bu ısrar sizde de ona 
sempati uyandırmış olabilit• 
bu bir sevginin ba§langtel 
kendisi değildir. Görüşmed 
madan, kim olduğunu, 
olduğunu anlamadan ne se 
de sevişmenin gayesine 

Yekun itibariyle geçen bir ay için
de kambiyo borsasında 1 milyon 652 
bin 838 liralık muamele olmuştur. 

Çiroz mevsimi on beş gündenberi 
devam etmektedir. On beş gUn evvel Sark Merkez Eczanesi 4,45 Bazı gaflar, bazı meclislerde pek 

iyi, bazı meclislerde pek fena tesir 
Boğaziçinde ve adalarda kurulan çi - I s f İ le r o ı I o r bırakırlar. Eğer gafı tamir yolunu 
ro.z sergileri vaktin geçmekte olına - Türk Borcu r 24,25 

23.95 
24.05 
99.-
95.-
95-
95.-

bulursanız ve onun sebebini yolun
da iz.ah ederseniz f aydasmı bile gö
rürsünüz. Sakın, boynunuzu büke -
rek özür dilemeyiniz. Hatanızı a
çıkça, hatta. iftiharla itiraf ediniz, 
sizi bu kadar gülünç ve bu kadar 

Yaş meyvalarımız Yumurtalar 
sına rağmen tamamen boştur ve bu ,, .. II 

güne kadar civar sahillerimizde tek İstikraz;' dahi~~I 
uskumru balığı tutul~mamıştır. Bu Ercani A. B. C. K. kesik 

, Srvaı Erzurum l Kupon kesik niz. Onunla ancak aile 
tanışmanız mümkün old 
disine bildiriniz. Bu nı 
mazsa sokak ahbaplığındd 
niz. Hem buna ihtlyacınJJ 
ha. o kadar gençeiniz ki ... 

vaziyet, bu seneye kadar bu şekilde • • ıı 

Almanyaya taze Bu sene piyasaya 
az mal gelecek 

görillmemiştir. Uskumru tutulama - M ' s ' r T a " v ; ' ' e r ı 
masına sebep olarak, bu sene bol to-

şaşkın yapan şeyin kendisine karşı 
duyduğunuz aşkın şiddetinden baş

•• •• ve uzum verece91z rik çıkmış olması gösterilmektedir. 
ÇUnkU b8.ll torik akını devam etmek 

1886 1 -.-
1903 II 01.-
1911 ili Ku kesik 84-

-.- ka bir amil olmadığını söyleyiniz, o 
:~:-__ SJ.hmaklığınızın filin gUn beraber ge

çirdiğiniz bir anı hatırlamaktan ve Tilrkiyeden taze meyva almak i- I.stanbuldan son hafta içinde ls -
1 ·n, tetkikat yapan Denhinin Alman- panyaya 2985 yarım sandık yumur
yaya gittiği yazılmıştı. Denhin Tür- ta gönderilmiştir. Fiatler cinsine gö
kiyede yaptığı tetkikleri taze meyva re 330-350 frank arasındadır. Yumur 
alıcısı olan firmalara bildirecektir. ta mmtakalarından gelen haberlere 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, nazaran bu sene piyasaya az yumur
taze meyva mevsiminde bilhassa ü - ta geleceği anlaşılmaktadır. Son fiat
züm mevsiminde Almanyaya bol mik ıer 18, _ 19 kuruştur. 

tedir. Çirozculuk için kurulan dalyan T 0 h v; I ô f 
onun tahayyülile sermel!lt olmaktan * larda da mütemadiyen torik avlan -

maktadır ki, bu hal, alakadar tUccar
lan sarsacak kadar iyi görülmemek

Rthtan 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

,, UI 

-.--.---
ileri geldiğini anlatınız; göreceksi
niz ki bu gaf işinize bile yarıyacak-
tır. 

Pelc hüzünlü bir 
Erenköyden L. Akbaş 
"Bir iki defa gördiiğiltllı 

mecli.!Jte tanıştığım geng 
n~anlandım. Dört aydır 
Evlenmek üzereyiz. Fakal 
da beni endi§cyc dU§ürefl 
var ki_, onu sizden so 
rum: Ni§anlımla bu dörl 
da sık sık buluşmak, 
tedim·. Fakat onu son d6'f 
gen, son derece hüzilnl~ 
Ben çok neş'eli bir genC! 
de böyle olmasını istert• 
genliği ı·e benimle az k 

tarda ihracat yapılacaktır. İhracatı Ege mıntakası yumurta piyasa1ıı 
kolaylaştırmak için Şark demiryolla-
rile, Avrupa demiryolları arasında normal o!ma~a. ~eraber ~iatle~ gev 
anlaşmaların da btiyük tesiri olacağı- şek oldugu bıldırilmektedır. Dahılden 
na §Üphe yoktur. Bu anlaşmalara gö- piyasaya fazla mal gelmektedir. Son 
re, taze meyva, doğrudan doğruya fiatler 120 - 125 kuruştur. 
~arşan~iz trenile Almanyaya nakle- Samsun mıntakası dahilinde ihraç 
dılecektır. limanlarına az mal gelmektedir. Mm 
Yapılan tahminlere göre bu eene Al takanın muhtelif yerlerindeki fiat du 

manyaya bin vagondan fazla taze ü- rumu aşağıdaki §ekilde gösterilmek-
züm sevketmek kabil olacaktır. tedir. 

Bu9day ihracatı için 

hazırbklar 
Ziraat banka.sı buğday ihraç et -

rnek için hazırlıklara başlamıştır. 
Oğrendiğimize göre Almanyadan 
buğday almak için şimdiden Ziraat 
Bankaııma talepler vaki olmaktadır. 
934 senesinde dış memleketlere 84 
bin tondan fazla buğday ihraç edil -

No. 2 

Ademle Havva 
Bürhan CAIDD 

n.rdı. Gaz doyuracak şeyler ne ol-
1& kendini gösteriyor. Hepsinden 
evvel elim ona uzandı. 

Zarfın üzeri makine ile yazılmış. 
P08ta damgası İskenderiye. 

Mısırda birkaç dostumuz var. 
Bayramda, seyranda !sfenks, Tu
tankamon, piramit resimli kartlarla 
batır !Orarlar. Kalın bez zarfı ma
kaela kestim. 
Tereyağı paketlerindeki ince, su 

geçmez kağıda eanlmış bir defter. 
~ık bir şey. lık yaprağını açar aç
maz bir de mavi zarf göründü. Pos
ta kaçakçılığı. Böyle paket içine 
mektup koymak yasaktır. Her hal
de bu sahici krokodil kaplı defterin 
sahibi bunu bilmiyor olacak. 

Defterin sahifelerini çevirdim. 
Güzel bir yazı. Kendi yazımı acemi 
milrettlpler bile okuyamadıkları için 
güzel yazıya bayılırım. Bu defter 
belli ki özene bezene yazılmış. Fa
kat bu iki parmak kalınlığında def
terin sahifelerini okumadan çevir
mek bile şu dakikada. mümkün de
ğil. Bunun içia defteri bırakara1' 

Samsun 1440 ndedi 1500 - 1550 ku
ruş, Amasya 100 adedi 100 kuruş, 
Fatsa 100 adedi 80 - 90 kuruş, Sı
vas 100 adedi 105 kuruş. İnebolu 100 
adedi 110 - 125 kuruş, Ordu 100 a -
dedi 80 kuruştur. 

mişti. Bu sene mahsul 934 senesine 
nazaran daha bol olacağı tahmin e
dilmektedir. Böyle olduğuna göre, 
ihracatın daha ziyade olacağı anl(lfıl
maktadır. 

anahtarını ele aldım. 
Mavi zarf defterin üç dört yüz 

sahifelik muammasını çözecekti. 
Açtım. 
"Siz romancılar muhayyilenizde 

melaike gibi kadınlar icat eder, on
ları göklere çıkarırsınız. Kahraman 
süsü verdiğiniz bu mahlukları tanı
madığınızı gösteren bu kanaatleri
nizi değiştirmek istemem. Ümit ve 
hayal lezzetli bir şeydir. Fakat ben 
tesadüfün başıboş yarattığı bir er
kek vaziyetinde kadınlan hiç te si
zin zaviyenizden görmedim. Bugün 
tam elli yaşındayım. Ömrümün 
otuz iki senesini kadınlarla geçir
dim. Onları anlamak için otuz iki 
yıl uğraştım. Onlardan başka hiç 
gailem yoktu. Dünyanın bolluk za
manında kazandığı serveti l!lantiml
ne kadar bana bırakıp giden babam 
çok §Ükür beni hayatımı kazanmak 
zahmetinden kurtardı. Maden mü
hendisiyim ama bu bazı işsizlerin 
kartlarına yudırdıklan "Marmara
yı şenlendirme cemiyeti azasından, 
karıncalan koruma birliği mUessis
lerinden" gibi bir şey. Benim de 
kartımda maden mühendisi yazılı
dır. Fakat bugüne kadar bir ma
denle uğraşmadım. Yalnız bir şey 
var. Kadınlan da tabiatin damarı 
bozuk, halitası bozuk bir madeni 

tedir. 
Mayıs ortalarında hitam bulacak 

olan çiroz mevsiminin bu §ekilde b3.§ 
laması hayra yorulmamaktadır. Bu 
birkaç gün içinde de bol uskumru 
tutulamazsa, sergilerin kaldırılacağı 

anlaşılmaktadır • 

Balmumu piyasasında 

gevşeklik geçti 

Anadolu Mümessil 51,-

Keten istihsalah 
Kandıra köylerinde iyi 

neticeler ahnıyor 
Kandıra, (Tan) - Kocaeli köylü 

birliği, ka.zamızda istihsal olunan 

• 
Biri zengin, biri fakir •• 

Fındıklıdan A. Tarkm imzasile: 

lstanbulda balmumu piya.sruıındaki ketenler ve keten bezlerinin beynz
gevşcklik geçmemiştir. Yalnız Bul - !atılması için sekiz kadını Hereke 
garistan için ufak muameleler o1mak kumaş fabrikalarına göndermişti. 
tadır. Stoklar çok azalmış olduğun- Bu işin keten istihsali.tının nefase
dan piyasada büyük bir düşüklük ti üzerinde pek iyi tesirleri kendini 
beklenilmektedir. Son fiat 87 kuruş- göstenneğe başlamıştır. Bcyazlat
tur. 

ma işini kavrıyan köylü kadınlar bu-

"Ôtedcnbcri bir genç kızla tam~ı
yor, ahbapça olmakla beraber biri
lıirimizi seviyorduk. Ailelerimiz 
arasında bizim ni§anlanmamızın gö
rüşiildüğünii de biliyor; fakat biri
birinıize itiraftmı çekiniyorduk. Ya· 
ni aramızda gizli ve derin b\r aşk 
vardı. Bu belki şuursuz olarak ço
cu klıı (jımıuzdaııucri devam ediyor
du. Şimdi tesadüf karşıma zengin, 
güzel tıe bana karşı m11habbetini iti
raftan çekinmiyen bir kız çıkard&. 
Bıı genç ktztn tahsUi de, daha bir
çok meziyetleri de ötekimum ııtık
sek olclu{jıı halde ben birincisini his
'fCn kendime daha yakrn bul1Lyorı11n. 
Fakat ben ortadan aşağı derecede 
kazancı olan bir mcm1lr olduğ1' m 
için zengin kızla et:lcnir.!cm da1ıa 
rahat edeceğimi anlıyorum, bana 
bir yol göstermenizi beklerim." 

ni evvela şı'lphcyc dü · 
kat onun bu mizaçta o1d14 
lıyarak end~e etmcnıeü~, 
End~em bu biribirine ı:w 
nn nasıl birlc§ebileceğf 
dandır.,, 

Evvela aralarında bu . 
çük fark olanların daha 1 

edeceğinden emin olull 
onun bu hUznU yalnızlı 
hitini bulamamış olmasın 

Ege mmtakasmda piyasa sağlam 
ve fiatler eski seviyelerini muhafaza rada.ki arkadaşlarına öğretmenlik 
etmektedir. Son fiatler 87 kuruştur ederek usulü yaymaktadırlar. Ayn
Satıcılar 90 kuruş istemektedirler. lz ca bez istlhsalA.tı da ıslah olunarak 
mirde ve dahilde pek çok stok bulun- keten bezleri 0.90 ile 1.10 santimet-
madığı tahmin edilmektedir. ro enine çıkarılmıştır. 

Birincisi ile hiçbir şey konu§ma
mış, fakat her hususta anla§mış gö-

ri gelebilir. Evlendiktellt 
şma bir ev ve bir e§ 

tan sonra her eeY değil" 

sayarsanız mühendisliğim tam ye
rinde olur. 

Ve bu noktada siz romancılara 

galebe çalabileceğime eminim. Şu 
otuz iki yıllık tecrübelerimle öğ

rendiklerimi okuduklarıma katarak 
not etmiştim. Geçen gün lskenderiye 
müzesinde tarihe adları geçmiş eski 
fahişelerin hayatını anlatan bir bro
şür gördüm. Tai~. Astart, lpatya, 
Kleopatra gibi dillenmiş ve ölümle 
zevki inı:ıanlara bir elden tattırmış 
şarklı fahişelerin heyecanlı hayatla
rını bilirsiniz. Garp kadınları için
de mesela Burjiya gibi, ).fadam Dü -
bari gibi, hatta şu sizin meslekdaşı
nız Jorj San gibi, Katerin gibi he
men ayni kategoride yosmalar pek 
çoktur. 

Fakat bi:ı: bunların kalbur üsttin -
de kalanlarını görilyoruz, biliyoruz. 
Bana kalırsa kadın cinsinin ayrı gay 
rısı yoktur. Onlar hepsi bir mayadan 
bir hamurdan yapılmış mahluklar
dır. Kadının' aptalı olmaz diyen bazı 
akıllı erkeklere hak vermek lazım
dır. Kadını şiir gibi gören, çiçek gibi 
koklamak istiyen aşıkların sersemli
ği bir nevi sarhoşluktur ki kafaları
nı taşa vura vura ayılırlar. Kadının 
ne olduğunu eski filezoflar arasın
da pek iyi anlayanlar da çıkmıştır. 
Efl&Lun gibi. Hükümdarlar arasında 

kadını yalnız dişi olarak gören ve öy süslü püslü çatıltrın adı gimdi di§i na ben kanaat getirdi!ll· 
le hareket eden de vardır. Napolyun yapıdır. Modası geçti. okuyun, siz de bana bir 
gibi! Tabiatı dönilyoruz. Kadın da dişi Maden JI 
Vak'aların da bana hak verdiklerini mevkiini bulacak; çaresiz. Erkek er KamırO" 

gördüğüm için müzenin broşürünü kekliğini bilecek, hayat buna doğru • 
okurken notlarımı hatırladım. Şu o- yürüyor. Kadını dişi olarak görme - Sabahın ilk çalı!JUla . __ 

1 
tuz iki yıllık ömrüme ortaklık eden dikçe. ona karşı öyle hareket etme- me geçen bu mektup Dl'I"" 

kadınlar arasında sizin en yüksek bir dikçe halimiz gittikçe kötüler. dırdı. Biraz evvel karlk' 
muharririniz kadar meşhur olmuşla- Notlarımı karıştırarak bu fikirle- lattığı hiklyenin de 
rı bile var. Fakat dediğim gibi ben- rin kuvvetlendirecek birçok hadise- Mektup sahibinin !iki 
ce onlann mayası, hamuru birdir. lerin biribirine bağlandığını gördüm. dim. Hatti kendi kendl-' 
Kadın cinsi dişi cins hepsi bir tezga- İlk hatırıma gelen bunları bir ro- - Maden mühendisi 
hın kumaşıdır. Onları tabiatin mancıya göndermek oldu. baş bu fıkrayı işitse k 
yarattığı şekilden ve tabiatin verdiği Derledim, topladım, üşenmedim te- cum için bir fırsat dalı' 
vazifeden ayırınca erkekler zararlı mize de çektim. olurdu. Dedim. 
çıkarlar. Şimdi tababette, san'atte Fakat bir maden milhendisinin ka- Öyle ya, kabus geçire' 
bir tabii taklit, tabiate dönüş hare- lemi ne olsa bir romancı kalemi ola- başına karıl!lı öyle bir 
keti başladı. Baksanıza doktorlar ar- maz. İfadesi, tahkiyesi bozuk mu pazesini düşilrilyor ki 
tık belli başlı hastalıklara kalsyum, bilmem. Gelişigüzel yazılan bu not- rı zannedip ölilveriyot· 
frigolin v e r i y o r, vitamin diye lar l!lizi entereae eder mi, onu da bil- Kadının böyle u 
kabuklu yemişler yediriyorlar. Dik - mem. Belki okumazsınız bile. Siz mu- i3te. Amma Maden ın 
kat ettiniz mi bilmem, hayvanlar da harrirler, n~mıza gelen birçok mek ran Dikbq bu meseled' 
hastalanınca kireç yalar, söktürücü tuplara D(>yle bir göz gezdirir, he- lı.Bakalnn §U gUzel d=..t 
otlar bulur yerler. men sepete atarmıpmız. Böyle bir cera ona hak verdi~ 

San'atte tabiate dönüg Amerlkada niyetiniz varsa sepete atmayın. Ad· Pazar. Rahat rahat o 
bagladı. Bağçe tezyinatını bile sun'- rel!lime geri çevirin. Bunu size gön - • 
ilikten kurtarmak için yollan,parter- dermekten maksadım bUtUn roman- Maden mUhendil!li ı< 
leri tıpkı vahşi ormanların patika lannızda göklere çıkardığınız kadın- timsah derisi kaplı d 
yollarına benzetiyorlar. Yapılarda- lann pek öyle tapınılacak mahluklar lanna şöyle başlıyor: 
ki değişikliğe baksanıza, tanıdığım olmadıklarını anlatmak içindir. • 
bir mimar yeni tarzdaki oturaklı, u- Kanaatiniz değişsin, değişmesin: 

!ussal binalara erkek yapı diyordu. Yalnız kadın cinsinin erkekler tara -
Evet, şu eski arnevo dedikleri fından zorla sımartılmı§ dişi olduğu-
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Yazan: MITHAT CEMAL 

Sefaletlerine merak edilen adaıTilar, kimi sakalı yere sarkarak, 
kimi bıyığı tavana kalkarak teşekkürler ederlerdi 

Bayram tebrlld 

Hidayet, bayram günleri, ku~uni 
eaketatayla ı...ouikenz salona ~r, 
koltuğun altın madalyonunda. hil
kUmdarlaşarak otururdu. Tebtıkle~ 
başlardı. Fes. şapka, sank, ibekla§i 
takkesi mevlevi külahı, Bursa ara
kiyesi, 

1

topçu kalpağı aal?na yata
-k kalkarak girerler, üç metro 
• .. ' rd rn-nmır. 
uzayan kollar tavanla a ~~ r ' 

omuzlardan kopup dilşen alın: 
1 ırdı Ve Hı-

lar yerlerde yuvar .an : •. 
dayetin üç yeri (eh, a.y~gı, ~~{i 
ıurelerle dualarla öpUlUr' 0

• 
bir tev~ula "kendisini mahcu~ et
lneınelerini" rica ederdi. Tebn~e 

1 nna kibar bır 
gelenlerin ıstırap a r "Ada· 
lesle merak eder, verem 1ye 
rıın iyi gelip gelmediğini", yangın
.ıı k rtanp kurtara... an çıka.na "eşya u 
ltladığını" sorardı. ~al.etle~:.~ 
lnerak edilen adamlar, kım1 sa gibi her isim bir clhancftr, Kleber 

k . i bıyım tavana cümhuriyettir; Kutenberg medeni-
~ere sarkarak, ım &· • 
kalkarak tetekkUrler ederlerdi. . yettir; Gazi Osman Pa§a da Adnan 

Fakat Hidayet asıl frenkler geld1- için ordudur. Adnan onun adını 
~ zaman bir ilemdi: Alman aefare- mermer yalıya, namusunu saraya 
ti başkitibine Alman ordusunu ~- yakıştnınıyordu. Pılevnede esir dil
latır tngı"ıtere elçi kltibine 1ngıl~ şUp kılıcını MOBkof çanna verirken 

• • Karadağ elçı- çıkan resmine baktıkça Adnan, Pi-
donanmasını beğenır, 
sile krala ııelim söyler, lspanya levne kahramanına: "Sen dilşmnnı-
maalahatgilzanna Alfons'un kula- na kılıcının yalnız demirini verdin; 
ğmdaki hastalığı 80rardı ve M~ o kılcın kendisi sende kaldı!" derdi. 
kof başte.rcUmanmı akp.m yemeği- Onu görmek için saraya girmeğe 
ne alakordu. bile razı oluyordu. Fakat bulamıya-

Husust kltibl Sacit, Hidayetin caklanna emindi; insan bu kadar 
emrile, bu akşam yemeğini jurnal talihli olamaz.aı. Ve bulamadılar. 
eder. Hidayet ertesi gUn saraya ça- Hidayet: "Hazır saraya gelmiş-
ğı ılır, ihsan alırdı. ken sana dünyanın yedi acibcsinden 

Fakat Hidayet, ı>u ~ ™•im a&trentpn1 A'VrtJ" 
riklcrine sinirlenir, Adnana: lat'uinda okuyup 7Janau olnUyaD 

bir mU,ir!,. dedi. Adnanı sorladJ. 
- Ben böyle mukaralıklardan Tek merdivenli bir odaya girdiler. 

:ınemnun olacak adam mıyım? Bu Yerde yuvarlak bir minder ... Os
ne ahla.ki düşük memleket! Bay- tilnde kırmızı burunlu, kına rengi 
l'am tebriki neymiş~ d~~i. ~dnan bıyıklı, ufak gözlil, şişman bir 
da bu bayram tebnklennı Hı~a~~: adam: Tüfekçiba§ı Arnavut Tahir 
ti~ nekadar beklediğini bilir; bildigı Paşa! Baklava dikişli san ipek tak
halde: ke... Şal hırka... ÖksUrdUkçe hillU 

_ Ne yaparsm Hidayet; ip~dat gömleğinin çözük yakumdan me
hleınJeketler böyledir. Mademkı bu mest göriinUyor; kımıldadıkça lşkod
diyardan gitmiyoruz; bu deveyi ~- ra iti aırma uçkurun ucu hırkanm 
deceğiz· derdi. Ve memleket ~~~e.:!~ ken&nndan dilini çıkanyordu. lki 
dayet Üstünde hacı, Aihıan 3- pannatmm ucundaki enfiyeyi bir 
deveci olur, bu ısalonda gezerler, to- türltl çekmiyordu: Bir nevi parmak 
&arlardı. tiryakiliği! .• 

Tuhaftır bunu diyen Adnan.~ Birdenbire oda kapw açıldı. lçeri-
bu sabah Hidayete ba~k tebl~- ye bir mtl§ir girdi; çelik bir bina 

·..+· Adnan tebn e ge • 
ile gelm1g .. ı. . 

1 
yıkıbyor gibi kılıç ve mahmuz ta· 

fakat tebrik etmezdı · 1_ kırmile kendini yere attı; tU!ekçi-
k yavaı yavaf açı 

, Salonun .~dpüırUs~ Senih' Efendi, Sa· bafJıUll enfiyeyi hlll bumuna aok-
l!ı · Tapu Mu 'l ·k lin" u .;.. ·· t.ü kaİl v fi ıaranmıı sakallan e e§ı - mıyan e ın ç parma6.nı op : 
te du:Ular; Hidayetin .rugan pa- çuha kıçı tavana kalkan bu 
buçlarma nipn aldılar, hUcum ~f adam, Belkisin babası idi. Altında 
ceklerdi. Vaıfinin bu k~'::':ı~da~ kafası kaybolan bu insan kıçına Ad
koğul~adığl kalmı:~ F ediği adam· nan baktı. mermer yalıdaki refahın 
~et ldı gUnl;:!ı!rda ':1endiaini teb- nereden çıktığını gördü, dondu. 

:~!eı:6rtne muaaade ederdi. Saraydan dönerlerken arabada Hi-
Adnanl g0rUııce Sakallı Vufi ~ dayet Adnan& anlatıyordu: ''Bu 

sulduı "Adnant onun aleyhine Hi- TUfekçibqı Tabir Pata her gece 
&yeti dolduran adamdı." Halbuki 1U&yda yatar, evine gUndilz gider
:A.dnan, vuflnln aleyhiııde Hidaye- di. AbdUlhamit ona güvenerek uyur 

te hiçbir ,ey aöylememifti: A~ .... du. Birçok Arnavut kaldınmlannı 
nm yalnıs yUzU Sakallı Vasfı~ vaktile bu Tahir Ağa yapmıştı.Kaldı 
ale~hinde idi; o kadar aleyhte bır ~mcı ıimdi müşirdi.Herkes onun eh 

ki Adnan var diye Hidayet nı opUyordu.,. Adnan aptal aptal aor 
~bre . ba m gilnU bile du: - Abdülhamit kaldınmcıyı ni-
Sakalh Vasfıye ~· . rdu Ve çin mUDir yapmıştı? Hidayet, alay 
iltifat etmekten çe ınıyo · d ederek cevap verdi: - Müıirlikten 
Hidayet, bu halile bilmiye~ek A na- aonra batka rütbe olmadığı için! 

:fenalık ediyordu: Vasfı karanlık Hidayetin konağına döndükleri 
na d bıçak gibi parlıyan tebes- zaman Sefaret MUsteşan Nail ve 
sakalın ~ bakarken dilşUnUyor- Ataşenaval Naşit salondaydılar. Ma
aUmle A ana .. terecekti. liye na:ımna damat olacağını duy
du, günil gelecek, ona gos Mildü- duklan gündenberi Adnanı ikisi de 

Adnan, bir müddet, 1:'8PU • 1% 1eviyorlardı. Dil dökmeğe başladı-
m Senih Efendi ile 1!1Undencats lar: Onlar Adnanla görllpniyeli 
konuştu; sonra "Ben gı~ı:n ::: "bir asır" olmuttu ! Bugtln görill-
dayet!" dedi, odadan . r :erini tükleri için "talihleri" vardı. 
d ayet, yarın saray& gıdece Bu iki adam, damatlık işinin su-
'.Adnana hatırlattı. Tapu 1!f != ya dilştllfUnU öfrendilderi gilıı Ad
Senih Efendi AdnanID :1ızı M nanı aevdiklerine nekadar PİflD&D 
mahzundu. AyJ.ardanberi e- olacaklardı, Aclı\&n bunu biliyor, bu 
lahati ona vermeli taur~rdu. iltifatlardan 11kılıyordu: - Ben gi
§imdi onun yUzi1ne bakarak yme bu diyorum Hidayet, yazacak b~k 
meseleyi dUşUnecekU. Adnanm çeh- yuılanm var, dedi, gitti. 
resi ortadan kalkınca, n?wı u~ 
kemancının kolu gibi Senlh Efendi- Halep çıbanh kadın 

yoktu. Ne zamandır kaleme elini 
süremiyordu. Romanına bile baktı
ğı zaman "bu kadar lakırdıyı o mu 
yazmıştı?,, Şimdi Hıdayetin kona
ğından çıkarken çok bezgindi. Ko
nuşmağa, gillmcğe, hatta evindeki 
hastaya ağlamağa Uşeniyordu: Hal
buki anasının ağzından dün gece kan 

gelmişti. Ağlıyamıyacak kadar neş-
esizdi. Sebepsiz mahzundu. Sebep
sizlik ikinci bedbahUıktı. Hilznün 
sebebine ahşa ahşa insan o sebebi 
aşındınr, sebep yıpranır, hüz.Un ufa 
lırdı. Halbuki, Adnan hUznUnUn tu
tacak tarafını bulamıyor, hatta hUz

nünü bulamıyor. yaknlıyamıyordu; 
ve bu blldn meçhuller lbMlal" ... 
yOyordu. Sultan Mahmut Tllrbeai
ne kadar yavaş yavaş yUrUdU. Tür
benin mezarlığının onündc durdu. 
Mermer satan dilkkan kadar beyaz 
mezarlık!.. Adnan dinsizdi, fakat 
mezarlıklarda Allah ve karanlık 
arardı. 

[ Arkul \'ar 1 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Cıoeuklanru oebinde tqıyan 
hayvan (7). Amca (3). 

2 - Beyu (2). Rakıya konan 
şey (6). 

3 - Siyaht (4). lki haneli bir ra-
kam (4). 

4 - Otomobil ahın (5). Sanat (2) 
5 - Dünya haberlenni alan ve ve

ren bir müetıee&e (5). Erkek (2). 
6 - Allah (3). lslifham (2). llçe 

(4). 
7 - lki haneli bir rakam (2). Bir 

millet (4). 
8 - Bır muharririmizin adı (3). 

Pehlivan pantalonu (6). 
9 - Yüz sene ( 4). Başına bir 

harf koyarsanız vahit insan manası
na gelir (5). 

10 - Ateş (3). Hafızada kalan 
şey (5). 

11 - BUyUk bir villyetimiz (6) . 
Genifllk (2). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALlJ 
1 - Ru Kuaa (8). Ak (2). 
2 - Ara (3). Saat (4). Ll (2). 
3 - Sardalya (8). 
4 - Dllb (3). n (2). Su (2)'. 
5 ._ Aaabt (5). ben (4). 
6 - Sal (3). Altı (4). 
7 - Sayı (4). Ll (2). 

nin kafası muallakta kaldı. . 
Erteai sabah erkenden Hıda~ege Yalandı: Adnanın Hidayete IÖy-
~ 8&1'&ya gittller.F~t.Gazı .• ~ ledigı·· gı"bi p.zacak hiçbir l'Ul81 
inan Pqaya sittller .Bir p.ınn dediii 

8 - Atalet (6). Fa (2). 
9 - Sıya (4). Al (2). 

10 - Al (2). Se (2). An (3), 
11 - Kamunbaylık (11). 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbal 

18: Senfonik muıiki; 19: Haberler; 
19.lS: Muhtelıf pliklar; 1!1.30: Çocuk 
Esirceme Kurumu namına konfcranı: 20: 
Halk muılkiıi: 20.30: Stildyo orkestraları; 
21.30: Son haberler, 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajanımın 
ıuetelerc mahsus havadıı ıervısi verile
cektir. 

BüJmıf 

13 - lS.10: Plllı: Ye haberler: 18: Or
kestra: 20.35: Operadan nakıl; 24: Radyo 
orkeıtraaı (Romen muıılı:iıı). 

BerllD 

ısı: Sopran tarafından tarkılar: 20 20: 
Halk prkdırı: 20 45: Alı:tualıte; 2ı.ıo: 
Alı:ıam konıeri; 23: Haberler. 

\ 'af10va 

ı7.30: Şarkılı oda muııikiııi: 1!130: Muh
telif: 20.30: Senfonık buyuk konser (Bu· 
tün Leh radyo ııoıtalarmdan bırer parça) 
23: Radpo piycsı: 23.35: Danı musıkıai. 

Rudaı"°"'te 

18: Cıncenc musikisi: 1!1: Konferans; 
1!1.30: Şarkılı piyano (Ernıt Dohnanyi 
pıyano çahyor): 20.IS: Sör1er: 2ı: Buda 
peıtede m safir bulunan B B. C. (Lon. 
dra) ıenfonık orkestraamm konıerl; 23.30 
Çinıene muııkısı; 24.20: Caz. 

Prağ 

18: Bando mızıka; 19.10: Muhtelif: 20 20 
Solo klarnet: 20.35: Balet revüıü; 21.35: 
Halk muaıldıi; 22..30: Yaylı kuartet kon 
ıeri; 23.15: Plik. 

Sesme program 
Berlin, aaat 20.20: Halk prkı.;arı: 21.10: 

Akpm konseri. 
Varıova, ıaat 20 30: Butün Leh poıta

larmdan bırer eser naltlı. 
Budapc,te, 19.30: Sırkılı piyano (Ernıt 

Dohnanyı piyano ı;ılıyor). 
Budapcwtc. ıaat 21: B. H. C. orkestrası 

Pettede mıaafır (Adrian Bouh'un ıdare • 
~inde). 
Praı. ıaat 20.20: Soıo klarnet :20.35: 

Eııltı revilıu. 
Liypzıc, ıaat 21.10: Eilenc•li muılkı 

(Sıbelıuı): 23.40: Halle muı klıi. 

Kısa Dalgalar 
Bertin 

c:lıwmı uatleri: Saat 10 45 - 14 20 
ı 74 m ve 31, 45 m Sut 15 00 - 18.l!ı. 
31.31 m. Sut 111 - 23.35: 25, 411 m. n 
4!1 8~ m. 

Londra 

Ca ı~ma aaat1erl: 10 - t2 20 ı 25.SS m 
,,, ~ .Sııl a .... U - JS 0 ı 16 16 1D 
•• U., 'il a laat ıe - ti ı Oö.teril
l'09talardaa lld91. 11,U -. U 29 aı. •• 
'1. 55 .... 

S at ı .ı.15 - 2S.SO ı G6ıterllcn 2 ,,.,.. 
t poıta uı. 6t m. 25. 53 m .. sı, 55 ... 4'il. 
10 m.. 

lnemaJar, 11) atrolar 

• SEHtR TlYATROSU Saat 20 de 
(Toıun). 

• TAN : (Baldııt Yolu). 
• TORK : (Altın Toplıyan Ktılar). 
• YILDIZ : (Seven Kadın). 
• SOMER : (ClirUm ve Ceza). 
• İPEK : (Kan Lekcs\) 
• ELHAMRA : (A•k Hüzünleri) ve 

(Malek Evlenl7or). 
• MELEK : (Bır Gecenin hkandalı). 
• ALKAZAR : (Ölumdcn Korkmayan 

Ad m (Satıltk Kahrıımanlıır) 
• SARAY : (Gönlıım Sena !atıyor) 
• ASRI : (Karyoka) ve (Surat Şampl 

yonu). 
• SARK : (Mumyalarm Serveti) ve 

(Alevler Arumda). 
• $1K : (Herku Ondan Bahacdıyor). 

Hergttablr' iKi FAKIR 
Hlklye 

'---~:...,...,. ________ Per;de CELAL 

Yenicami avlusunda parmaklığa' kutuya sokar, fnknt karşı ındnld 
sırtlarını d ~ amış duru~ orlardı. Çı - gormeden uzaltıgı ltUl h d ımn boş
çck açmış bır crık ngncı hafıf dalla- luğa uzattığı ehnde kalır. Ve klllfıhı 
nnı onların lıı rıne dof,'TU uzatıyor, gene yerine ko~ arken yumulu kırpık
golge.sine sığınan bu ıkı fakıri sanki lcri ganp gnrıp oynıynrak. dudaklan 
güneşten korum va çnlı ıyor. Baba iki keskin çlzgı~ le buruşurdu. 
kıza benziyorlar. lhlı~ ann dnlgın ba- Bir gün Ycnicarnı n'l:lu undan ge
kışlı soluk renkh mn'l:l gozlen, takıl- çenler ıkı fakirin knr ı mda genç bir 
dığı karşı en.mi duvarından nyı ılmı- adamın st>hp mı kunnuş, onbrm 
yor. Ditlerı dışarı doru torbalaşmı resmini yapmıya ç lı tı !'mı gorduler, 
kocaman yamnlar kaplı temiz fakat Adamın keskın parlak b kı lı gozlc 
çok eski şalvarn bcnzıycn bir panta- ri sık sık ihtivnrln k dmın üzerındc 
lon giymiş. Elind<'ki budnklı knlın geziniyor, sonra göğ il heyecanı 1· 
sopaya daynnıvor ve önünden akıp şcrek, oııünd ki kart.ona birçok çız
geçcnlerdcn hiçbiri onun bakışlarını giler çizmeye başlıyordu . 
üzerine çcviremıyor. Başı açık, ak lki fakil'ın tavırlarında hiçbir dc
ı:taçlan enscsıni bUrümU , mavi çu - ğı iklık yoktu. lhtlyar bırkaç k re 
buklu mıntanına kadar ın n gUr ak bakışlarını rcs nmın lıwrınc çe\ irın ~ 
sakallarının arasında dudakları go - mavi gö1Jennden mu leh i bır t be -
ıilnmcz olmuş. Yanında onun hazın Um geçerek gene e kı durgun v zı -
varlığını tamamlar gibi omuz omuza yetim alını tı. K dm örmıy('n oz
durduğu kadın lıer halde kızı. Kadın lt>rıyle bundan hab rd r b le d •ı dl 
daha otuzunu geçmcmış. Çok znyıf, ve her znmrınkı gıbi kutu unun ra
rengı akçılln mış, sıyah y ldırm i - mına ık şık dty<', <'lındekı kırk pa
nın sardığı vücudu ince uzun siyah ralıkla vuruyor, yav y \'a§ nynl 
bır scb\1\i ndırıvor. O kil Uk sol- nakaratla mırıld nıyordu: 
gun yüzünde gür kırpıkl r\ birıbırine k ft'r hl 1 , n m' " n<' var ... 
ynpışmLc; yumulu gozlcrıylc ctrnfın:ı R nm günlerce onların l< rııı ın· 
bir siyah sen ıdcn d çok k der nç- dn ayni atcsle çalıştı. l<..trafınn top
makta. Boynunda asılı kUc;ük cnmlı 
bir kulu var. lrind temiz b1r kfığı- lanan çoluk çocu un pııtıı tı ınıı, ge -
dm Uzerine st'rpılmi brynz nane şe- lip geçenlt'rın durup kendi ıne me • 
kerleri göze ç rpıyor. Kadın ık rakla b kmn mn aldırmı~or, dn mık 
ık mumya] mı ınc uzu p nn k- siynh çlan, geni nlnı, gün<' ın n.1-

larnnn ar&aınd ki krrk par.hkla klı
tunun ca.m kap ına ,ık, ık diye ha 
fif s Aler çrkartar Jc 'unıyor ve ağ-
lar gıbi hır le mınld nıyor· 

- YUrek ferahi tır n n •. N ne 
var .. 

Bellı kı dıl nmem k i in böyle kU. 

çUk bır tıcılık dti ünmU l<'rdı. Jt"n
kat bu kllçük nan kutu u onlnnıı 

açılan avuçla.rmdnkl biç rclıgı gizli -

yemiyor. lhtıyar kızının kutu una 
düşen her p ranın çık ı dığı şıkırtı i
le başını dondUrm d n dud klrını ı ı 

nr gibı akalını oynat.arak, goz ka
pakları asa.bıy tlc h lfif hafıf titre
şiyor. Uzanan ellc11n ardından kutu 
mm cam knpagınn dil en paralnrın 

kopardıgı ince ıkırtıları duyunca 
kadında oluk dud kları a ağı dogru 
garıp bir teb Uml çckılcr k clıni 

• MlLLt : (Çın Batakhanclerı), (Bır 

K~ Gtte~ Runııı). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
• FE~AH : (Adal;ır Şarkttı). 
• AZAK : (İllhlar Etlcnıyor) ve (Bir 

Gönül Böyle Avlandı) 
• KADIKÖY HALE : (GUzel GUnler). 
• KADIKÖY SOREYY A : (Dcfıne A

dası) ve (Std70 Çırkınlikleri). 
• 0SK0DAR HALE : (Scvıinln Seıl). 
• KUSDlLt LALE ılncmumda Cuma 

ak .. mmdan ltıbaren (Tarzan Yam
;,amlar Araımda) Kadılröyünde ılk 
defL 

Davetler, Toplanblar 

KONFERANS 

kadıköy Halk .. inden ı 
:24 Nısan !136 cuma ıUnU ak .. mı ıaat 

21 de Bay Alı Haydar Barpl tarafından 
Evımı:ı aalonunda (Klubler) lımıle bır 
konferanı venlecektır. Konferanıdan ıon· 
ra muzlk Jconıerl. Blitun 711rddaılara a
çıktır. 

itfaiye Telefonlan 

latanbul ltfaıpnl 24222 
Kıdıko:p ltfai1ell 60020 
Yctilköp, Bakırk61, Bllrikdere. 
Oıküdar hfalJIH• 60625 
Be1otla ltfal7eal 44640 
Bllyiikada, Heybeli. Barsaı. Kmılı mm 

takaları ıcın telefon eantnlaulaid ınemurı 
1&Dl1D demek klfldir. 

Mlll'Maat Yerleri 

Denla poU.n aceateaf Tclefoa 423U 
Abp (Kıd*61 lıtıelni) 43732 
Şark Demırpollan Sırked 23079 
De.let Demlrpollan Ha,Urpa .. 421U 

llutane Telefoalan 

Cerrahpa .. baataaeal 21193 
Gareba haıtaneal Yenibahce 23017 
Haaeki bclmlar baıtaneaf 24553 
Zeynep Klmil hastanesi Oalrilclar 601711 
Kudıu h11tuıeai ÇaPll 22ı42 
Be1otla Zilktr baıtaneal 43341 
Gulbane baatancal GWhaae 20510 
Haydı~p Nilmune baıt.aııul 60107 
Etfal haıtıneıl Sııll 42426 
Baklrkö1 Akil baıtanetl 16.60 

Hasan 

Traş Bıçağı 

Traş Sabunu 

Traş kremi 

Traş pudrası 

Traş Kolonyası 

Tras Fırçaları 

HASAN IlFPOSU : lSTAN 13UJ,,, ANKARA. BEYOOLU 

lstanbul Telefonu Direktörlü· 
ğünden: 

Muhammen bedeli Cif. 4950. Lira olan 1000 adet müs
pet, 1162 adet menfi akü plağı ve teferrüatiyle 60 adet 
muhtelif eb'adda cam kap açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9-6-936 salı günü saat 1 S de İstanbul, Tahta kale 
Telefon Direktörlügünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız olarak mezkur Direktörlük Levazım Dairesinden 
alınabilir. Muvakkat teminat 3 7 2 liradır. Taliplerin l'U
karıda yazılı günde saat 14 e kadar teminat akçelerini 
yatırmış olmaları lazımdır. ( 2 21 O) 
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Bütün yurdda ve ı stanbuLda 
HCikimiyeti Milliye ve Çocuk bayramı 

dün büyük heyecanla kutlulandı 

[Başı 1 incide 1 
örülmüş, bilhassa binlerce çocuk. a
na ve baba merasımın baştang:c,; ycrı 
olan Fatih parkını doldurmuştur. 

S:ıat dokuz buçu;{a doğru lstanbul
d:ıki bütün mektcplerır seçtiği tale -
be mümess:ııcri, Fatih kaymakamlığı 
binasında toplanmL'.;lar, civardr..ki o -
kullar talebesi de park ->nünde yerle
r :ni almışlardır. Bu aradn şehir ban
dosu ve itfaiye muzık:•sı da gelmiş, 
mümessiller kaymakamlıkla ço<'uk e
sirgeme kurumu Istanhul \.ıar;kanı ve 
azaları tarafından kabul edilmiştır. 

Çocu'c alayı hareket 
cd!yor 

Saat tam onda okullarrlan gelen 70 
ten fazla mümessil çocuk, park önün
de çocuk esirgeme kurumu.ıun anga
je ettiği 30 ~tomobıle bindirilmiş, ev
veıki gün gi) dirilen 250 çcx:uk ta 
kn'l1yonlara yerleştfrilmi§tir. 

Küçük çocuklarımız Taksim Abidesi önünde 

sonra kısaca şunları ilave etmiştir: t1r. Bu mlinasebetle ikinci reis 23 Ni 
"- Şimdilik sizinle görüşcnıiyece- sanın kıymet ve ehemmiyetini teşrih 

ğim. Görüyorsunuz ki, çok meşgu · etmiş, bugünü yaşatanları en samimi 
lüm. Ba1:1 teşkilat iı;ıi var. Bunu her- ve candan hiskrle anmıştır. 
halde birkaç saat içinde bitireceğim. Faruktaıı sonra Talebe Birliğinin 
Ustelik bugti .ıün 23 Nisan bayramı birinci reisi Hüseyin kürsüye gelmiş, 
oluşu. işleri büsbütün artırdı. 1,fu. milli hakimiyetin kurulduğu bu -
hakkak şimdi soracağınız şeyler var gün duyduğu büyük sevinci anlattık 
ııa muavinim Faruğu görünuz. O si- tan sonra şunları söylemiştir: 
zc izahat verir . ., "- Bugün, büyük milletin idrak 

Çocuk alayı Vilayetteki tebrikler- ve şuurunun mukadderatını gelecek 
den sonra. yine otomobillerle Istan· nesillere bir ışık gibi, bir nur gibi ve
bul ~-omutarıhğma gitmiştir. Heyeti ren bir günümüzdür. Arkadaş! Sen
nöbctçi nakliye binbaşılanndan Arif den, idrak ettiğin devrim çağının, per 
karşılamış, c;:ocukların ayrı ayrı elle- vasız atıldığın yaşama ve devrim kav 
rini eıkarak onlara milli hakimiyetin ~asının inkişafını bekliyoruz. Sen -
nasıl kazanıldığını anlatmış ve yarın den ve gelecek nesillerden yarınki 

büyük ve ileri Türkiyenin meydana 
gelmesi için istediğimiz, yalnız bu -
dur. Size, sadece onu ihmal etmeyi
niz, diyoruz ... 

Çocuk alayı, şehir bandosunun işti
rakile Fatihten hareket etmiş, Saraç
hane - Şchzadebaşı yoliylc Oniversit~ I 
edebiyat fakültesinin önüne gelmış -
t : ... Bu sırada Milli Türk Talebe Birli-~ 
f;, de bilytik tezahüratla alaya girtnış 1 
ve rürüyüşe dPvam edilmiştir. 

Başkanın sözünden sonra Hukuk 
Fakültesinden Pakize kısa bir söy -
lev vermiş, bunu birliğin eski başka
nı Rükneddin Fethi takip etmiştir. 

Beyazıttan Taksime 
Bu söylevi müteakıp, konferans sa 

!onundan çıkılmış. kafile çocuk ala· 
yına iştirak ederek Türbeye gelmiş -
tir. Belediyenin karşıgında Hukuk fa 
kütlesi son sınıfından Safa Ağlarca 
oğlu da bir nutuk söylemiş, 23 
Nisanı kazanmak için çekilen ıztırap 
lan, yapılan fedakarlıkları anlatmış
tır. 

Halkın alkışları arasında alay, tür
beye geldikten sonra, durmuş, çöcuk 
murahhasları burada belediyeyi ziya 
r et etmişlerdir. Murahhasları beledi
y..: reis muavini Ekrem karşılamış, 
1 "içlik yavrularla bir müddet konuş
müştur. 

Bundan so:ı.ra miin'lcssiller, Halk 
P r rtisine uğrayarak Halk evine gel -
mislcrdir. Rall:evinde Başkan Agah 
fürrı Levent, küçüklerin hatırlarını 

sorarak bir an evvel büyümelerini, 
memleketin kendilerini beklemekte 
olduğunu söylemiş. bu ziyareti müte
akıp heyet ~1aarif müdürü Tevfiği 
tnbrike gitmiştir. .Müdür, yapılan 

t brikleri kabul etmiş, Himayei Etfal 
1 ;tan bul merkezi de çocuklara şeker 
d ı:~ıtmıştır. Bu arada Milli Türk Ta 
l h<! birli~i kafilesi yoluna devam et
miş ve Köprüye inmiştir .. 

Çocuk vali gazetecilere 
beyanat verdi 

Bundan sonra, çocuk heyeti, Vila
yete gelrek valilik makamını işgal e
d.!11 yeni nesil okulundan Kadri ile 
muavini lstanbul Erkek Lisesi tale
belerinden Faruğu ziyaret etmiştir. 
Dünkü vali Kadri, heyeti kabul ede
rek arkadaşlarile görüşmüştür. 

Bu esnada küçük vali ile gazeteci
ler de görüşmek istemişlerdir. Kadri, 
evvela meşgul olduğunu söylemiş, 

Cenç bir talebe nut uk söylüyor 
onların da asker olacaklarım . vataı; 

müdafaasını omuzlarına alacaklarını 

söylemiş, muvaffakıyetler dilemi.~ -
tir. 

Heyet, buradan ayrılarak Dolma -
bahı;e - Gazhane yoliyle Taksime ha
reket etmiştir. 

' 
Üniversitedeki toplantı 

Yüksek tahsil gençliği de dün ~a
balı eaat dokuz buçukta Universite 
konferans ısalonunda milli hakimiye 
tin dönüm yılını heyecanla kuUula
mıştır. 

Yüzlerce genç, salonu doldurmuş, 
bu büyük toplantıyı Milli Türk Tale
be Birliği ikinci reisi Faruk açmış -

Burdan, Ankara Caddesi - Sirkeci 
yoliyle Köprliyo gelinmiş ve Eminö
nünde İstanbul Kız Lisesi talebele -
rinden küçük Meral "Türküm, büyü
ğüm,, şiirini okumuştur. Alay, köp
rüden geçerken kara ve deniz vasıta
ları düdüklerini öttürerek büyük ka
fileyi selamlamıştır. Birlik azaların
dan Fahrinin Karaköyde söylediği 

birkaç sözden sonra Bankalar Cad
desi - Şişhane yoliyle Galatasraya va 
rılmıştır. 

Galatasray lisesi önünde de birlik 
azalarından Omer, 23 Nisanın bil -
yük değerini izah etmiş ve Taksime 
doğru ilerleyen genç kafile istiklal 
caddesinde türkçe konuşulması lehin 
de tezahürat yapmıştır. 

Onuncu yıl cümhuriyet ve gençlik 
marşlarını eöyliyerek Taksime gelen 
ytikeek tahsil gençliği. abide etrafın
daki yerini almıştır. Taksim CUmhu
riyet meydanı, çok kesif halk taba
kası tarafından doldurulmu~. askeri 
rnektepler, muallim mektepleri, izci
ler. ilkmektep talebeleri, sübaylar a
bidenin etraf mı çevirmişlerdir. 

Minimini yavruf arı :raksim ~bidesi önünde 

Talebe Birliği namına caddelerde nutuk irat ediliyor 

Taksimde yapılan merasim 
Saat tam on ikide şehir bandosu

nun çaldığı lstiklfıl marşile merasime 
başlanmış, hazırlanan direğe bayrak 
çekilmiştir. Bundan sonra, Cümhuri
vet Halk Partisi lstanbul merkezi, 
Halkevleri, askeri mektepler, Talebe 
Birliği, Muallimler Birliği, Çocuk c -
sirgeme kurumu ve 12 inci ilkmektep 
abideye çelenklerini koymuşlardır. 

Işitirim, derler ki: baharda doğan- !erinde çocuklar için b'!ı., 
lar, demir gibi olurlarmış. Galiba bu tar yapılmış, konferan 
söz 23 Nisanda doğan egemenliğimi- bahçelerde akşama kadll' 
zin kuvvetinden çıkmış. Uzun kış ge- tertip edilmiştir. Eyilp ş 
celerinin sıkıntısından sonra, bahar şam saat 18 de bir fenet 

Meydana konulan kürsüye Eminö
nü Halkevi başkanı Agah Sırrı Le
vent gelerk bir söylev vermiş, ezcüm 
le şunları söylemiştir: 

Küçük arkadaşlarım; 

nasıl kanlarımızı diriltiyorsa bu ay- mıştır. 

dınlık bahan içinde tutan 23 Nisan Memlefiette 23 Ni 
da bizi her yıl daha çok çelikleştiri
yor. Atatürkün verdiği bu güzel gUn Manisa,23 (Tan)- fi.
çevresinde bayramımız başladı. Bize sevinç içinde hi.kimlyeU 
emanet edilen bu eşsiz varlığı yaşata rammı kutlulamıştır. Ö 
cağız, yürüteceğiz, büyüteceğiz. Bu- 100 çocuğu eğlendirebil 
n" ·· · lükte olan çocuk baM _..1 .., soz vcrıyoruz.,, • p• 

Yine küçüklerden Hakkının okudu- töreni yapılmıştır. Halk 
ğu bir şiirden sonra, bando muzika- ye, mekteplilere paraall!l 

16 nın çaldıgı· ve bütün halkın hep bir termlştlr. Gece HalkeviO 
ağızdan söylediği Cümhuriyet onun- ail verilmiştir. 
cu yıl marşiyle merasime nihayet ve M. Kemal PaıaCJo 
rilmiştir. 1 

M. Kemalpaşa 22 (Tail 
Eminönü Hallcevlnde egemenlik bayramı bil~ 

Öğleden sonra, Eminönü Halkevin balık önUnde parlak bir 
de de bir toplantı yapılmıştır. Mual- lulanmıştir. Törende ın 

Bugün sizin bayramınızı kutlula
mak için burada toplanmış bulunuyo 
ruz. Bütün bu kalabalık, etrafıruzr sa 
ran bu kitle, sizin şahsınızda doğa -
cak olan istikbalin küçük gUneşleri
ni selamlamak için burada toplanmış 
bulunuyor. Günlerden beri yapılan 
bu hazırlık hep sizin için ... Bir zaman 
sonra bizim saflarımız arasına karı
şacak olan sizler için ... 

lim Mediha Muzaffer ve Agi.h Sırrı Le de ve parti başkanı Hi 

Küçük arkadaşlar, size arkadaş di 
ye hitap ederken, kendimizi daha 
genç görmek tesellisinden fazla, sizi 
kendi saflarımıza yaklaştırmak zev
kini içimizde duymak istiyoruz. Bu 
gün, bir an için sizi daha büyümüş 
ve daha olgunlaşmış farzediyor ve 
şahsınızda, memleket işlerinde bizim 
le beraber dUşUnen birer genç adam 
şahsiyeti tahayyül ediyoruz. Ve şüp 
he yoktur ki bir gün, ayni iilkü yolun 
da çalışmak üzere arkadaş birliği yap 
mış olacağız. 

vent birer söylev vererek milli haki ler vermiş, gece şenlikler 
miyetin teessüs ettiği zamanlara ait Çocuk esirgeme kuruın~.A'I 
hatıralardan ve günü tarihi ehemm• çocuk balosu tertip etIIPr""'· 
yetinden bahsetmişlerdir. Söylevler 
bittikten sonra, şehir bandosunun gü Bursada 
zel bir konserile toplantı nihayet bul Bursa, 23 (Tan) -
muştur. liye bayramı tezahUra~ 
44 üncü ilkmelctebln mıştır. Söylevler veril 

mektepler geçit resmine 
müsameresi • mişlerdir. 

44 üııcU ·nanek p te 23 Nisan mil- llkf 
nasebetile Istanbul Kız Lisesi kon- Gem e 

Küc;:ük arkadaşlar, siz büyilyeccksi 
niz, gençler olgunlaşacak; olgunlar 

ferans salonunda bir müsamere ver
miştir. Küçüklerin söyledikleri istik
lal mar.şile müsamereye başlanmış, 
profesör Sadreddin Celal, talebenin 
bilhassa ~lişlerinde gösterdikleri ka-

Çocuk vali çocukları kabul ediyor 

yaşlanacak; yaşlılar nihayet ölecek, biliyetlerden bahsetmit ve mektebin 
ve hayat, hep böyle, bir taraftan işi- tarihçesini yapmıştır. Küçük yavru -
ni bitirmiş, vazifesini tamamlamış o- lamı oynadıkları düetler, şarkılı oyun 
!anları uğurlarken, diğer taraftan lar davetliler tarafından çok takdir 
yeni varlıkları kucaklamak için işti- edilmiş, bilhassa Necil Gtingörle Fah 
yakla kollarını açacak ve onların iler- reddin Güngörün gösterdikleri mu
leyişini sevinçli gözlerle tkip edecek,, vaffakıyetler davetlilerin sürekli al-

Agfılı Sırrı Levent sözlerini şöyle kışlarile karşılanmıştır. Selma ve fa. 
bitirmiştir: met ile Nebahat, Necla, Nihal, Ra -

"Bugün dünyanın ne tarafına git- sin ve Mehlika da alklşlananlar ara
seniz, alnınız açık, yüzünüz paktir. sındadır. 
Bir Türk çocuğu olarak, iftiharla 
göğsünüzü kabarta kabarta dolaşa -
bilirsiniz. 

Küçük arkadşlar, 23 Nisan bayra
mı sizin olduğu kadar bizimdir de. 
Bugün milli hakimiyetimizin kuruldu 
ğu gündür. Bugün siz, bunun mana· 
sını kolayca anlayabiliyorsunuz. Hal
buki, biz, bunun manasını anlayabil 
mek için saltanat devrinin kara gUn 
!erini yaşamaklığımız lazım geldi. Iş 
te biz, ancak bu günle o kirli mazi
den ayrılmış, yeni ve feyizli bir ha -
yata karışmış olduk. Size bu sevinçli, 
bize de bu uğurlu günleri bağışlayan 
bUytik Ataturke bin minnet ... ,, 

Bir hü~üğün güzel sözleri 
Halkevi başkanından sonra Tale

be Birliğinden Abdülkadir söz alınış, 
bunu Beyoğlu 29 uncu llkmektepten 
Kemal adında bir yavrunun açık ve 
küçük bir sözü takip etmiştir. Ke -
mal demiştir ki: 

"- Bugiin ulusun egemenliği 16 
yaşma girdi. Ben dünyaya gelmeden 
o güzel bir bahar gününde doğmuş. 

Diğer semflerdelci merasim 
Bu münasebetle UskUdar HalkeVi 

ve parti merkezinde saat 13 de bir 
toplantı yapılmış, Halkevi bandosu -
nun çaldığı lstiklal marşiyle meraei
me başlandıktan sonra Parti Başka
nı Macit bir söylev vermiştir. 
Mektepler ve halkın teşkil ettiği bU 

yük bir kafile bando ile beraber, Şem 
sipaşa meydanlığma gitmiş ve orada 
bir resmi geçit yapılmıştır. Halka jim 
I}astik hareketleri gösterilerek yavru 
lar arasında muhtelif oyun ve eğlen
celer tertip olunmuştur. Fakir çocuk
lara Hale sinemasında parasız film
ler gösterilmiştir. 
Beyoğlu Halkevinde gece bUyük 

bir toplantı yapılmış, merasim Istik
lil marşiyle açıldıktna sonra bir kon 
f erans verilmiş, spor birincilerine ma 
dalyalar dağıtılmıştır. Beşiktaş Hal
kevinde bir müsamere tertip olun -
muştur. Konferans venlmlş ve bun
dan sonra "Belkis" temsil edilmiştir. 

Çocuk Esirgeme kurumunun Sa • 
matya, Şehremini, Fatih, Eyüp şube 

Gemlik, 23 (Tan) - 2S 
yük bir çoşkunlukla kUU 
Bu münasebetle AtatUr!...t 
renle açılmış, ilbay, psı-;, 
ve diğer kazalardan geleO 
vetlilcr törende bulunI11 
tediye reisi Mehmedin nu 
ra ilbay kordelayı kesaıllt 
çtlmıştır. 

Ankarada ya 
• 

merasım 

Ankara, 23. (A.A.f -
ti Milliye bayramı bu~. 
tezahUratla kuUulanm.19-. 
gün Çocuk Haftasmm 
nasebetiyle stadyum'da 
teplerin iştirakiyle bil~ 
sim yapılmıştır. MerastJll 
da Stadyumda toplannılf 
binlerce halkın önünde bil 
lllerin muzikalann igti 
dikleri lstiklll ve Ço!~ılr 
ba.şlanmt§ ve bunu Y"':... 
etrafında. söylenen nu 
mi§tir. Merasime aon 
rar lstiklll mll'§ı sö 
tün talebeler and i U.
da.n sonra tertip ed 
proğramı dahilinde bUtilJ 
ler önlerinde muzikalat 
halde iki tarafında on .t 
km toplandığı istasyon 
ı8.r caddesini takiben 
me Kurumu binaeı ö 
yürüyUe yapm13lardır. 
meydanında durarak 
ne Çocuk Esirgeme J{ 
bir çelenk konulmuştııı'· 
nasında Uç tayyared~n,_ 
filomuz ve aynca Til 
bir uçak Stadyum 
yapmı§lardır. 

Ankara, 23 (Tan) -
ki lngiliz kabirlerini 
İngiliz heyeti Çanakl< 
lerl imar cemiyeti nll 
timiz ve Çanakkateddll 
heyet tarafından k 

Zehirli 4"' 
Kahire, 23. - (A _,\.) 

tiva eden bir kabın o!lf 
sinde dört Profesor, 
hademe gazdan zehir 
si hastahaneye kald
lebelerin kurtarılına! 
den itfaiye nef erlerill 
da hafif surette kez8. 
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( ~ nin eas ~ iunlardıt; 

& suet• bit kurula atıl~ ıöre eıtetilr tatair 
'5 x 3&0-18 Jira~. Jhllmkl ıigortalı •boneler, 
yıllık olarlk ı 7 lira ve alq ayl o1aıU 9 lira tediye ed• 
cekler ve ıdetenin tabü ftyatOla 1-şka bir ayn kayıt 
ve külfetla mukaJ)'et ıutuJımylCdlKdır. 

Bu aıretıe ..,_. an karilmfs, otomatikman, yani 
abus abone otm•• aıuamel tekemmül etmesile 

!..1ıcta tafsllitnııJISdı~ klialUa-karşı ve abonenin 
devamı mllddetillee tarafmuzdaft Sirkecide Postahane 
karpsmda Kın*Yan Hanmda klin ANADOLU Sicorta 
Sirketine siprta ettirilecektir· 

Bu aiprta ettirmek llRIUl!eleai rayet t..lt bir telcilde 
:.e tu ...r.tle oereJUI eclecektir: 

A&one olmak ittiyen kariimiz gazetemize 
dercedilec:ek olan sigortalı abone kuponunu 
doldurarak abone parasile beraber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine kendisinin Ana
Clolu Sigorta Şirketine sigorta ettirildiğine dair 
olan vesib11 idare tarafından adresine gön
C:lerifecekfir_. Bu ıiQorN veıikııının kıriimizi ne 
era n e ve hangi çeıit kazılara kartı 
·gortı ettiğini hulisaten aıağıya yazıyoruz: 

ılgortalı 

1 

1.....!Jn:!!!:AN~B:;U:.;L~;;;;;..~~~·;;;~l;ı 

leri aleyhine aynca arar ve lf7U latemek hakkım tama
men muhafaza edecektir. 

• 
Karllerlmlz 1 MaY11tan itibaren aazete-

mlze sigortalı abone ,_..neceklerclr. 

" TAN " cazeteainln 1000 lirabk aiaorta 
abone ~u 

Tarih ı 24/4/1938 

Adı, baba adı 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

yaptıll",... •vt ile bayat ................. 
yapnuftlr. ÇüaJdl bu aıgorta De ı 

Öl~J11alllt19t _. ohmut - k ... aald ,_.,. 
rWr- ...................... .. 

----ıiiiıli'~ ~ ---- -~--· ... ~ ..... mltPm meblll ,. 10 ruıutyle td 
~l .. kbt .. dıtild ... 6Uyet .......... llcret aım-., -
~ baHDde mllemllllD mebll.lm ,. 10 u •nellk trat 

.. ftl'IUr ,. wfatta ..,. ... wllilaıDeıdD ldtaaunda mllem· 
- •IPllt ,_ tamımea ldlıDll' 

Dilerlerinden çok liıttın faideleri olan bu siror 
taam yaptınnak f1aere ıu aclrealere müracaat ,.,., .. 

ANADOLU Sigorta ş·rketi 
Muamellt merklli : 

latanbul Yeni POlltane brş11ında BUyU• Hu 

TELEFON 

Iatanbul Telefon TUrk Anonim Şir
keti Blaledarlan, Ticaret Kanw:ıunun 
388 mcı ve c!aııllt ntr.aırınamentn 42ln
cl mad4thR ~ ........ ya • 
zı1ı ruaune,ı mllz&kere etmtld Uıe -
re 28 Maya 198& tarihinde, aaat ıı 
ele, Şirketin lataııbul, Birinc:1 vakıf 
Hanmda, 4. Uncll kat, 4.M9 numara • 
lardaki merkezinde fevkall eyeti 
umumi e içti ama davet olunlll'lar. 

-;,;;J~ --

• 

l ..., Wb8t9ftcileriııe daiıtılmak &sere atın llma
cak ~Od a.mrn pulluk ve 35 dane Uç demirli an.-·----
~~ pullufun 7-5-936 perfembe ctıd. uat ıs cı.: 
apk .ıc.iltrneai yapılacaktır. 

2-... Pullukların tutan 3850 liradır. 
3 -ı- lartname.ı AQara ve İltanbul zıra.t Direktör~ 

lüiiinde sörülebilir. 
4 - lateklilerin pulluklann yhd8 7,S tutan olan 

Banka mektubu •IY• buaust mubuebe ~ltiiii ve.-
nesine ~ makbuz ve teklif mektub~e birlikte 
eksiltme l\inG uat 14 de Villyet Daimi 
plmeler'L (882) (2Ui5) 
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ADYOLiN 
Sıhhatinizin Bekçisidir! 

Unutmayınız ki 
Ağrz bütün 

mikroplara 
açık bir 

kapıdır 

RADYOLiN 
FevkalAde kuvvetli terkibile mikrop-' 
ları öldürür ve sade dişlerin1zi değil, 
vücudünüzü de korur. Fakat günde 
iki defa dişlerinizi Radyolin ile fır~a- ı 
lamağı kat'iyyen ihmal etmeyiniz. 

~~~~~--~---------------~-~--__.,ww~---.1 

Tabiatin bahşettiği güzelliği 

kıymetlendirir. Esmer, kumral, 
sanşın her tene tevafuk eden ye
gane kremdir. IAtlf kokusile se· 
vimli bir hava yaratır. Ciltteki 
leke, sivilce, çil ve buruşu~lukları 
kimilen giderir. Gençlik taraveti
ni haiz yumuşak ve cazip bir ten 
yaratır. 

KREM BALSAMIN YAGU 
Gece için penbe renkli 

KREM BALSAM1N YAGSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KREll BALSAMIN ACI BADEM 
Gece için beyaz renkli 

I KR&" BAl..SAMlN ACI BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhafi-
iıaiİİliılİİl.ııllllllııilı•lııiılimMııMiııilıiill~ ye mağazalarında vardır. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESi Beyoğlu - lstanbul 

Gedikpaşada Jandarma Di
kim Evi DireKt5rlüğünden: 
Aşağıda mikdar ve ilk güvenmesi yazılı makara ipliği 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 27 Nisan 936 
pazartesi saat on beşte Gedikpaşadaki Jandarma Dikim 
Evi binasında Müdüriyet Dairesinde müteşekkil Komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü belli saatta ilk 
güvenme Maliye Makbuzu veya banka kefalet mektubu 
nu've kanunun sarahati dairesindeki belgeleri hamil ol
dukları halde Komisyona gelmeleri. 7,000,000 metre 
renkli iplik tahmin bedeli 2800 lira ilk güvenmesi 21 O 
lira. (1917) 2763 

lj 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara alınız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

KUMBARA DE STEKTIR 
• 

HER ŞEKiL 

RUMATİZMALARDAN 
sakınmak için 

URODONAL ile bir tedavi yapın1z. 
URODONAL, menşeyi bünvevl olan bilcümle has
tahkların ( Arthrltique) ve ezcümle, şlşmanlıQın, 

dahili uzuvlarda husule gelen taşların ( Calcuıs), 
Goutte rumatizmasının, Gravelle hastalıQının ve 

' tesalübü şeraylnln en müessir ve şafi bir müs-
tahzarıdır. 

URODONAL 
Rümatizmadan muztarip hastaların yegAne kurt,rıcısı. 

ttablissements CHATEL.AIN, 21 aaroır Mılbt•t 2 et 2 bis. Rue de Vaıenclennes, PARIS, 

URODONAL bütün eczane~erde bulunur 1 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilinlan 

Ailelere Tenzilat: 
Grub halinde gidiş-dönüş seyahati yapacak ailelere 

geçen sene yapılan tenzilat bu sene de H9ziranın 1 rin-
den Eylülün sonuna kadar aynen yapılacaktır. Fazla taf

~llHlllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllHJllllllllllllllllllllllllllllllll~ silat için istasy~' ılara müracaat olunması. ( 8 7 2) ( 2 2 O 7) 

§ Türk Hava Kurumu Büyük ~ ' 21-4-936 tarihinden itibaren, Türkiye dahil veya - -= = haricinde açılacak sergi ve müzelerde teşhir edilmek ü-
§ ,.-rn aU W IA ~ @ @ ~ WJ = zere nakledilecek yerli ve ecnebi sanayii nefise eser-
§_ ~ 1l lNJ Q §_ lerile milli kültür ve tarihi alakalandıran eşya ve eserle-
- _ re, umumi tarifeler üzerinden yüzde 70 tenzilat yapıla-
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § caktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
§ Yeni tertip pllnını görünüz. ~. (861) (2164) 

5 1 el k99lde 11 • Mayı• • 938 dadır. 5 
§ Büyük ikramiye ~ 
= a 
İ Ayn~: ?s.~~~. ıo~r~~~ ~kranü- ! 
t:: yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... § 

Saata çok ehemmiyet veren AEVUE saatı alır. 

aırR EV U E 
sa atı alan ne aldığını bilir. 

çünkl 80 senelik tecrübe gibi bir 
garantiye mallktlr. 

Modeller en son ve zarif ~eklldedir. 

REVUE saatıarı tanınmı' saatçılarda 
satılmaktadır. 

. ÇOa-< 
E TLi OLUR 

11\UÇUK ILAftLAA 1 

Muhim .ticarethanelerde çalışmış 

eski bir Galatasaraylı, öğleden ev-~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllfj;, u,,, .. ,,,, de~osu t lstanbul Bahc;ekapı, Ta, Han, Birinci kat 19. Telefon 21864 vel çalışmak üzre iş arıyor. Türkçe, - ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= franm~~ almanca, daktil~ muh~ 
Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM sebe ve muhabere bilir. Adres· Pos- ı 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası ta Kutusu 1243 Galata. 

Bütün gö 
ti. 

hastahklarınll 

karahaberc· · 

Hastalık ihtimali 

.G R i P 1 
alarak yok edebilir 
pin, Radyolin m ·· 
de fevkalade iti 
zırlatıır .Rahatsızlı 

ları defetmekte bir 
kudreti gösterir. K 
midenize ve böbrd 

yorgunluk vermez. 

lstanbul Tel 
Türk Anonim 

ilan 
lstanbul Telefon Türk 

keti Deyin senedatı hamili~ 
Kanununun 432 inci madd 
kan, aşağıda yazılı ruzna 
kere etmek üzere, 26 Maydt 
rihinde, saat 10,30 ta, ş· 
tanbul, Birinci Vakıf hanJJldtr 

kat. 48-49 numaralardaki 
heyeti umumiye içtimaına 

şirketin, "Aktif,, in takS. 

teklüi. 

Heyeti umumiyede hazd' 
isteyen Deyin senedatı 
senetlerini veya bu aenetl 
bulunduklannı gösteren e 
biteyi içtima tarihinden ell ti. 
ta evvel aşağıda gösterilell 
tevdi etmeleri icap eder. 

1stanbulda, Şirket idarel 
yesine. 

Londra, Throgmorton 
C. 2. Osmanlı Bankasına. 

204 Dashwood Howıe,60 
Street, E. C. 2. 

Pariste, Boulevard 
173, Thomson - Houston 
ketine. 

MECLISl lDARE 
Katibi Umumi: P. 


