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BAZ! GAZETELERIMI
ZlN MEl1LEKET SPO
RUNA BÜYÜK BiR HiZ-
MET! ! 

Siyasi havadisler üzerinde 
spekülasyon yapamıyan . ba:ı 
gazeteler bir haftadanben la
kırdı kıtlıö-ında asmalar buda
yım kabillııden Avusturyalı Li
bertas takımile Fenerbahçe ta
kımı arasında yapılan maçta 
cıkm s b·r vak'ayı dillerine do· 
laya s orcu cnçligin söv
medik tarafını bırakmadılar, bı
rakmıyorlar. 

Bundan yedi, sekiz ay evvel· 
ki eski bir maçta bir kaza ne
ti~esi yaralanmış kalecinin el 
üzerinde sahadan dışarı çıkarı
lırken alınmış resmini birinci 
sahifelerine basarak gene spor-

- o-eneli c bir rok ahiak, terbi
ye ve ı "' -1<ct dersi veriyorlar. 

Yüksek tiraı yapabil-·"'" ıçın 
halka behcnıeııaı 'Zabıta vakası 
vermek 15.zım geldiği kanaatini 
taşıyan bu muhterem gazete~ile 
re göre vak'anın cereyanı şoy-
ledir: 

Libertas oyuncularından biri
le Fenerbahçcli oyunculardan 
biri arasında bir kavga çıkmış, 
bu kavgada Fenerbahceli Li· 
bertaslıya bir tokat atmış; fa: 
kat bu da kafi gelmemiş, ahalı 
sah~ya çıkmış ve bu sef e~ ha.Ik 
ile kulüp elele vererek mısafır
leri Avusturyalı oyuncuları pa
takİamıslar, köteklemişler, a
dam akıllı ıslatmışlar ve 0 k_a
dar pataklamış ve köteklemış· 
ler ki, Avusturyalı oy~ncula~, 
aziz cani. rım kurtarabılmek ~
cin ( tady m) un aptesanelerı
ne sıommı ar... sığınmışlar a
ı11a, lı;lk ve sporcular . o kadar 
<:ızgın halde imişler kı, ecne· 
bi oyuncuların ~yakyoll~rı
na girmeleri dahı kendıle
rini k u , . t a r a m a m ı ş, b~
nun üzerine polis hadiseye mu
dahale etmiş, gene kafi gelme
ıniş, bu sefer Beyoğlu ve Tak
sim merkezlerinden tekrar po
lisler celbedilmiş ... ,, 

Şimdi siz maça gitmemiş o~· 
sanız ve bir kısım ~aze:e~en
ınizde de macın hikayes1?1 bu 
Şekilde okusa~ız, elbette kı, her 
sabah halkm önüne çıkan ve ef
~arı umumiye ye hitab . e~mek 
1ddiasında bulunan bir fıkır ve 
halk müessesesinin, bilhassa 
kendi halkı hakkmda,böyl~ kuy 
rukıu ve haysiyet kırıcı bır ya
lan uydurabileceğine, uy~ur
tnak cesaretini kendinde gore
ll"leceginc inanmıyacak ve ~un
<lan ötürü de yalanlarına ına· 

' [Arkası 5 incide] 
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SAYI: 7 - 3310 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Mudilr: 24318 Yazı işleri: 24319. 
İdare ve nıatban : 2431 O. 

• 
1 a e e il 1 
DOSTLUK BÖYLE M OLUR? 

Haıa Trakya Hulyası! 
BİR TARAFTAN DOST OLDUGU HAKKINDA 
TEMİNAT VEREN BULGAR HÜKÜMETİ, DE
VAM EDEN ALEYHİMİZDEKİ NEŞRİYATI GÖR-
1V1İYOR MU, DUYMUYOR MU? VE GÖRÜYOR, 
DUYUYORSA NEDEN M Ü S A A D E ED!YOI<? 

Balk'an milletlerinin, sulh ve 
medeniyet yolunda elele verdik
leri gündenberi Balkanlarda se
rin inşirah verici ve ümid art
tır;cı tatlı bir hava esiyor. Her 
taraf eski ve yanlış husumetler, 
tarihin getirdiği zararlı telakki
lere hususi ve tarafkir menfa -
atle~e veda etmek suretile kar
şılıklı bir kardeşlik ve dostluk 
halkası kurdu. Asırlarca yanlış 
bir zihniyetle çarpışmış olan 
Balkan milletlerinin bugün gös 
terdiai akıl insaf ve itidal man
zaras~ dün~anın başka iklimle• 
rinde ~e başka memleketlerin -
de bir örnek olarak telakki edi
lecek bir hadise sayıldı. Barışın, 
dostluğun, kardeşliğin günden 
güne artmasına çalışmak her 
Balkan devletinin ve her Bal • 
kan milletinin hayati bir bor -
cudur. Biz Türkler, bu borcun 
kudsiyetini, yüksek amacını tak 
dir ederek, tahakkukuna var 
kuvvetimizle çalışıyoruz. Mazi
yi kurcalamıyoruz. Hamdo~~un, 
Türk silahlan, asırlarca suren 
şanlı zaferlerle, yaldızlarunış ve 
süslenmiştir. 

Çıöırtkan bir ses 

Biz yeni devrin ve yeni zihni
yetin doğurduğu icaplara uya
rak, hem kendimize, hem bütün 
insanlığa hizmet etmekte oldu
ğumuz inancını besliyoruz. Bu 
samimi duygularımızın her ta ... 
rafca takdir edildiğine de emı
niz~ Hele, komşu Bulgaristanm 
devlet adamları. bu YQ.ld.?-kı e:ay 
--·~ .... ıı. .. , 0 ... 11\.au suJ!lunun ve ı-
yi geçiminin imanlı amilleri O• 

luyorlar. Ancak, bu ahengi, bu 
sükun ve rahatı, arasıra, Bulgar 
gazetelerinin yazıları, anlaşıl • 
maz bir kaygusuzlukla bozuyor-

\::Jenç bir Türk kızı Edirnenin kurtuluş gününde 
Sultan Selim camii önünden haykırıyor; 

"Trakya Türktür ve Türk kalacaktır . ., 

lar. Husumet, hayal ve hazan da Ateşi körüklemek iyi bir hare
garaz dolu yazılar karşısnda sü- ket değildir. Fakat akord'u bo-
kut etmek en kestirme yoldur. [Arkası 6 ıncıda] 

muazzam bir Almanya 
bahriye istiyor 

Müzakereler Geri Kalıyor 

Şimal denizinde bir deniz manevrası 

Londra, 28 (A.A.) - Sandey iki gazete, İngilterenin böyle 
Ekspres ile Pipi gazeteleri, ge- bir programı tasvib etmiyeceği
lecek ay içerisinde Londraya ni yazmakta ve Maamafih Al -
gelecek olan Alman deniz eks- manyanın, tasvibsiz de olsa, bu 
perlerinin Alman bahriyesi için tasavvurunu tahakkuk ettinne-
5 parça Sapeııdrednaut, 50 par- ğe karar verdiğini zannetme';.:te 
ça torpido, 16 kruvazör, 50 par- <lirler. Diğer taraftan, Reynolds 
ca da denizaltı gemisi isteyecek un da haber verdiğine nazaran 
ferini haber vermektedirler, Bu lArkası 5 incide} 

36 saat toprak 
Altında 
Yaşayan adam 

Bütün gazeteler, dünkü sayı
larında şöyle acıklı bir ölüm ha· 
beri yazdılar: 

"Fatihte Çırçır caddesinde 
Tevfiğin arsasındaki kuyuda 32 
yaşlarında Mehmet, çahtırken 
kuyu çökmüş, Mehmet, toprak
lar altında kalarak ölmüştür. 
Toprak bugün tamam ile açıla· 
rak ceset çıkarılacaktır.,, 

Fatih belediyesi temizlik a
melesi, dün sabah gene kuyu
nun başına giderek kazmağa ko
yulmuşlardır. Oğleden sonra 8 
metre kadar olan kuyunun di· 
bine yaklaşmışlardır. 

Bu sıralarda kazma ve kürek 
sesleri arasında aşağıdan bo
ğuk, boğuk bir inilti duyulma· 
ğa başlamıştır. Amele, bu inil
ti üzerine işi yavaşlatmış, daha 
dikkatli olarak toprakları çı· 
karmıştır. 

Nihayet, üç taşın bir araya 
gelerek açıklık bıraktığı bir o
yuktan Mehmet görülmüştür. 

Taşlar kaldırıldığı vakit Meh 
medin hafif hafif soluk ~larak 
yaşamakta olduğu anlaşılmış
tır. 

Mehmet, hemen dışarıya çı
karılmış, bol hava almca gözle· 

lArkası 5 incide] 

Türkiyede ilk Matbuat 
kongresi top lan ıyor 
İç Bakanının · beyanatı 

Ankara, 28 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Anadolu 
Ajansı muhabirine matbuat kongresi hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"İlk Türk matbuat kongresi Ankarada 25 Mayısta toplana· 
caktır. Umumiyetle her kongrenin hangi meslek adamlarını top
larsa toplasın, gerek bu mesleğin ilerlemesi ve gerekse bu i· 
lerleme yüzünden memleket hesabına faydalar temin etmesi ba
kımından nasıl ve ne derece müessir olduğu malUmdur. İşte bu
nu düşünen cumhuriyet hükumeti, matbuat işlerimizi kendileri· 
le görüşmek üzere gazetecilerimizi bir kongreye çağırıyor. Kuş
ku götürmez ki, bütün kongreler gibi, bu ilk matbuat kongresi de 
hem matbuat, hem de memleket için hayırlı neticeler verecektir. 

Çok umulur ki, milli kurtuluş inkilabımızm ilk günündenberi, 
büyük önderin emrinde çalrşmasını bilmiş ve büyük davanın her 
bölümünü canla başla benimseyerek onun halka anlatılması ve 
gerçekleşmesi için savaşmış olan matbuatımız ve bunda yer al· 
mış olan seçkin arkadaşlarımız, bu ilk kongreye olgun bir anla
yış ve taze bir heyecan getireceklerdir.,, 

e • e 
Yunanistanda intihabat 
Gene Tehir Edilecek 

Atina 28 (Telefonla) - Hükumet, intihabatın bir an evvel ya
pılması ve memleketin normal vaziyete kavuşmasını istediğin
den intihabın ancak bir haf ta sonraya talikine razı olmuştu. Fa· 
kat Divanı harplerdeki işler bu tarihe kadar bitecek gibi değil
dir. Örfi idarenin intihabattan bir hayli müddet evvel kaldırılma· 
sı imkan dahilinde görülmemektedir. Onun için Mayısın 26 sın
da yapılacak intihabatın on beş gün kadar daha geriye bırakıl· 
ması hakkında kuvvetli bir cereyan vardır. 

• 
i enç Kız Arasında 

Ölümle Tehdid Davası 

Aralarında bir ölümle teh· 
did davası görülen iki 
genç kızın dün alınan re
simleri - Aşağıda Ayşe 

gazeteciler arasında 

Dün İstanbul adliyesinde bir genç kızın bir başka genç kı1 a· 
leyhine açtığı ölümle tehdit davası görülmüştür. Bu şayanı dik
kat meseleye ait tafsilat altıncı sayıfamızdadır. 
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Bazı mekteplerden çocuk ta
burlarının çıkışına bir bakınız. 
Bu göğüsleri çökük, omuzları 
dar, boyunları ince, benizleri 
soluk ve sanki, damarlarında 
kan yerine safralı ve bulanık, 
acayip bir sarı su dolaşan, göz
lerinde, karanlık bir kuyunun 
dibindeki ölgün parıltıya ben
zer sönük bakışlar kımıldayan, 
bitkin ve yorgun zavallı küçük 
ihtiyarları görünce, bir mektep 
değil, hastahane boşandı sanır
sınız; bir bakışta anlarsınız ki 
bu yavrucakların çoğu mual
limden 7.iyade doktora mühtaç· 
tır. İçinizde ilk uyanan duygu 
acrmaksa, ilk uyanan düşünce 
de şu olur: "Nesil günden güne 
bozuluyor.,, 

Çaresi? 

Yine ilk hatırımıza gelen ça
re spordur; spor veya idman. 
Fakat, unuturuz ki spor veya 
idman sağiam bünyelerin işidir 
ve bu yorgun vücutlan biraz 
daha yormaktan başka netice 
vermez. lçJerinde öyleleri var· 
dır ki bunlara spordan evvel bir 
sıcak çorba lazımdır. Çünkü a
ralarında öğle yemeklerini ka· 
tıksız ekmekle savanlar az ol
madığı gibi midelerini yumruk
larile susturanlara da tesadüf e
dilir. Bu yavrucaklar idmandan 
evvel gıda bekliyorlar. 

Arada bir gazetelerde bir ha· 
yır müessesesinin bu çocuklar
dan kırk, elli tanesine ikişer kap 
ye.'llek dağıttığını okuruz; fa· 
kat bu haber, yüzbinlerce çocu
ğun içimize çöktürdüğü acıdan 
yalnız elli kişiye ait parçayı a
vutur ve mahrum kalanların bi
ze verdiği hüznü arttırır. 

Türkiyede pahalılığın, ba
knnsızlığm, en tüyler ürpe
tici g r a f i ğ i n i bu çocukla
rın yüzlerinde okursunuz. Bü 
tün o canavarlar ilk önce bu kör· 
pe etlere saldırmışlar ve ilk lok
ma olarak onların ufacık penbe 
yanaklarım ısırarak oymuş, bo
yun adalelerini kopannış,göz ev 
Ierini yiyerek çukurlaştırmışlar 
dır. Insanın büyüdükten sonra 
bu canavarların elinden - bel
ki biraz da onları şuursuzca tak· 
lit ederek - yakayı sıyırması 
az çok mümkündür; fakat kü
çükler? .. 

Fikretten beri ve Fikretle be
raber andığımız: 

Ey kimsesiz, avare çocuklar ... 
hele sizler, hele sizler?. 

Peyami SAFA 

Halka gösterilmiye başlandı 
Topkapı sarayı müzesinde 

büyük hnrpte lrak cephesinde 
esir düşen general Tavshend'in 
ve zabit arkadaşlarının kılıçları 
vardı. 

Bunlar, maarif bakanlığının 
emrile askeri müzeye devredil· 
mişler ve hususi bir camekan i
cinde halka teşhir edilmeye 
başlanmışlardır. 

" TAN " m tefrikası: 7. 

·çek eri 
MAHMUD YESARi 

Koyu siyah gözleri, hain ha
in parlıyordu : 

- Aramızda, çok heyecanlı 
bir mac olacak ... Bakalım, kim 
kimi nakavt edecek?... Allah -
tan ki, kolaycacık ökseye tutu
lacak kadar genç değilim. 

Kimonosunun önünü kavuş-
turdu: 

- Şimdi bana, müsaade ede
ceksin; odama çıkıp giyinece -
ğim. Senin erken gelebileceğini 
pek tahmin etmediğim için ace
leye lüzum görmemiştim. Bu 
kılığımın nesi var? diyeceksin. 
Hatta bakışlarından, bu kılıkla 
beni beğendiğin anlaşılabiliyor. 

Boynunu çarpıtmıştı: 
- Bu güzel havada, evde ka

panıp oturulur mu? Bahçede ye 
mek yiyeceğiz, sonra da belki 
biraz dolaŞlrız. Çıplak ayak ve 
eda kıyafeti le bahçede bile do -
laşamayız. Bu teklifsizliği sen 

Yen i Romen s e fi r i d ü n geldi - H a 1 k evi heyeti Dar ü 1 aceze d ek i ç 0 c u k ı 8 r a hediye 
9 ötür d ü 1 er - Romanya dan ta 1 ebe, gazeteci, seyyah bir k af ı ı e daha g e ı d i 

Hukukta yeni 
imtihan şekilleri 

Hukuk fakültesindeki yeni 
imtihan §ekli bu perşembe günü 
anlaşılacaktır. Kültür Bakanlı -
ğı, evvelce talebenin yaptığı mü 
racaatı tetkik etmiş, rektörlüğe 
bir tezkere göndermiştir. Fa -
külte meclisi, çarşamba günü 
toplanacak, vaziyeti kararlaştı -
racaktır. 

imtihanlar arasında muayyen 
müddet !asıla bırakılacaktır. Ta 
/ebe, istediği derslerden eylülde 
imtihana girebileceği gibi, ha -
ziranda muvaffak olunamıyan 
dersler için de tekrar imtihan 
açılacaktır . .. 

Ancak haziran imtihanında 3 
dersten beşten az not alan tale
be sınıfta bırakılacaktır. lmti -
hanlara bir ha.tiranda başlana
caktır. 

Yeni Romen elçisi 
Dün geldi 

Romanyanm yeni Ankara se· 
firi Floti, dün Romanyadan şeh
rimize gelmiş ve rıhtımda Ro
men kon olo ile scfarc er anı 

taraf mdan karşılanmıştır . 
Romanyanın tanınmış gazete

cilerinden olan Floti, evvelce 
Romanya matbuat umum müdü· 
rü idi. Bu defa Ankara elçiliği
ne tayin edilmiştir. 

Yeni sefir paskalya yortusu· 
nun ilk günlerini şehrimizde ge
çirdikten sonra Ankaraya gide· 
cektir. 

Ticar~t Odaları kongresi 
Ticaret oda lan kongresi 21 

mayısta Ankarada toplanacak -
tır. 

Istanbul Ticaret Odası, kon
gre için sekiz rapor hazırlamış
tır. Oda idare heyeti azalan, ra
porları gözden geçirmek üzere 
bugün bir toplantıya çağınlmış
lardır. 

Ticaret odası tetkikat şubesi 
müdürü Hakkı Nezihi Erkson 
da bu iş için Ankaraya gidecek
tir. 

ve ben hoş görebiliriz. Fakat 
komşular, tahammül etmezler. 

Kapıya doğru yürüdü ve tok
mao-1 çevirirken durdu: 

- Çok bekletmem. Burada 
belki canın sıkılır. Bahçeye çık. 
Sağa doğru yürü... Kameriyeyi 
görürsün ... Gülter, sofrayı ha -
zırlıyordur. Onunla konuşabi -
lirsin. 

Başını sallayarak sözünü tas
tik ediyordu: 

- Evet... Konuşabilirsin ... 
Gülter. uyanık bir kızdır. Genç
tir ve güzeldir de... · 

Çapkın çapkın göz kırpıyor -
du: 

- Bir erkek gözünü oyala -
yabilir. 

Kimonosunun eteklerini u -
çura uçura odadan çıkmıştı. Bir 
müddet, oturduğum yerde dal
gın dalgın dört yanıma bakın -
dım. 

Kafam, bom boştu. Hiç bir 
şey dü ünmüyordum. 

Oturmaktan yoruldum, hah -
çeye çıktım. 

Kadriyc'nin, hizmetçi kız için 
söyledikleri, merakımı kurcalı· 

Hala karşıhk 
Verilr:nedi 

Bakırköy kazasında Yarım· 
burgaz ve Azadlı çayırlıkları i
çin Maliye Bakanlığından milli 
emlak müdürlüğüne yeni bir e
mir daha gelmiştir. 

Bakanlık, bundan önce soru
lan sorguya ·henüz karşılık gel· 
mediğinden neticenin hemen 
bildirilmesini istemiştir. Vilayet 
de işin acele olduğunu bildir
miştir. 

Çocuk bayrammm sonu 
Çocuk bayramı haftasının 

dün altıncı günü idi. Bazı mek
teplerde müsamereler verilmiş -
tir. Bayram dolayısile halkevi 
namına bir heyet düşkünler yur
duna (Darülaceze) giderek kim· 
sesiz çocukların bayramlarını 

kutlulamış. onlara oyuncak ve 
şekerler vermiştir. Bugün ço-. 
cuk haftasının sonudur. 

Ankarada temsil akademisi 
Ankarada kurulacak temsil a

kademisi için hazırlanan proje. 
encümene verilmiştir. Mayıs i-
çinde projenin tetkikleri bite-
t:e ır. u 1a an 
mütehassıs getirtilecektir. 

Sovyet artistleri 
lzmire gittiler 

Sovyet Rusyadan gelen ar
tistler Ankaradaki temsillerini 
bitirmiş, Izmire gitmişlerdir. 

Rus artistleri, lzmirde de bir 
kaç temsil ve konser verecekler
dir. Artistler mayısın birinci 
çarşamba günü şehrimize gele
cekler, burada da bir kaç tem
sil verdikten sonra memleketle· 
rine döneceklerdir . 

Bağırsak depoları açılacak 
Anadolunun iç vilayetlerin -

den toplanıp dış memlekctelre 
gönderilmek üzere lstanbula 
getirilen bağırsaklarm sanayi 
mmtaka1arında depo edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Depolar en ziyade Haliç mm
takasxnda açılacaktır . 

yordu. Sağa doğru yürüdüm. 
Hanımelleri. yaseminlerle çe -
peçevre donanmış çardağı gör -
düm. 

Hizmetçi kız, sofranın örtü -
sünü düzeltiyordu. Ağır ağır 
yaklaştım. Kız, beni görünce, 
selamlar gibi, çok nazik bir gü
lüşle başını eğdi. 

Sandalyalarm ü~erinde ta -
baklar, çatal kaşıklar, beyaz ke
ten havlular duruyordu. 

- Bunjur kızım. 
Gülter, tekrar gülümsedi= 
- Bonjur erendim. 
Sandalyelerden birinin üstün 

den havluları aldı: 
- Buyurunuz, oturunuz. 
- Otura otura uyuşukluk 

geldi. 
- Nasıl isterseniz, efendim. 
Genç kız, öyle pürüzsüz, te • 

miz konuşuyordu ki zevkle din
liyordum. Söyleyişinde bir ki -
barlık vardı. Dört kelimelik ko-. 
nuşmakla, onun, hizmetçi olma
dığını anlamrştım. 

Hayırı Gülter, yavan, bayağı 
bir hizmetçi değildi. Hatta. o • 
nun asıl isminin Gülter olduğu-

Vali geldi 
Vali ve belediye reisi Muhit· 

tin Ustündağ. ·Jün s:ıb:th Anka
radan şehrimize gelmişt r Mu
hittin Ustündag. dün belediye
de muavinler ve şube müclürle:i 
ile temas ederek, Ank.lrada ık
mal edilen işler hakkımla izahat 
vermiştir. 

Romen misafirler 
Romanyadan dün şclninıize 

500 Romen seyyahı, 150 talebe, 
Türk-Romen dostluk kurumu ii 
yeterinden bir çoklan gelm;şıer
dir. 

Talebeler Tarabyaya çıkarak 
Tokathynn oteline inmişlerdir. 
Seyyahlar ile dostluk kurumu 
azası da şehrimizdeki muhtelif 
otellerde yerleşmişlerdir. 

Romanyalılaı, paskalya yor
tusunu şehrimizde geçirdikten 
sonra, memleketlerine dönecek
Jerdir. 

Uzun yollar için halk 
s e f e r 1 e r i başhyor 

Denizyollan idaresi uzun yol· 
lar için de ucuz seyahat seferle
i ırl mışt1r Bll c; it seya· 

hatler için ucuz hal · bıletleri 
hazırlanmıştır . 

Bunlara. yolcuların resmi ko
nularak bcıskalarma ciro edilme 
sine imkfin bırakılmıyacak, re · 
sim çıkarıldığı takdirde bilet 
kullamlamıvacaktır . 

Trabzon ve lzmir sürat pos
taları gibi yemekli seferler için 
birinci sınıf kamara yolcuların· 
dan ayrıca yemek ücreti alına
caktır. 

Marmara mmtakasına a\t 
halk biletlerinin çok rağbet bu
lacağı anlaşılmaktadır. Cünkü 
bu mmtakada halk bitlerile bir 
ayda 16 sefer yapılacaktır. 

Gümrükteki sahiı>siz eşya 
Gümrüklerdeki sahipsiz eşya

yı satmak için yeni bir teşkilat 
yapılacaktır. 

Gi.imrük anbarlarındaki bu 
çeşit eşyanın kıymeti bir milyon 
hrayi gecmektedir. 

na da inanmıyordum. Kadriye 
gibi, bu da takma bir isimdi. 

- Sıına, yardım edeyım mi 
kızım? 

Utanmı,. gibi başını öne eğe
rek gülümsedi: 

- Neye zahmet edeceksiniz, 
efendim! 

- Zahmet mi? Oyalamrım . 
- Nasıl isterseniz. efendim. 
Çatalları. kaştkları, bıçakları 

alıyor, sofranın üzerine ko,·u . 
yordum. Yalnız göz ucuyla onu 
gözetlemekte idim: 

- Kadriye'den memnun mu
sun? 

Bu sualimle ,onun hiifızasma. 
ve gafletine, ani olarak hücum 
etmiştim. 

Başını kaldırdı ,.e kaşlarının 

arası buruştu: 

- Kadri yeden mi? 
Yüzü, birden düzeliverdi: 
- Evet ... Tabii ... 
Genç kızın zekasına ve uya -

mklığına şaşıp kaldım. Hücum
dan. ben, galip çıkmıştım; fa -
kat o, tam mağlup olmamıştı, 
derhal kendini toparlayıver -
mişti. 

1 KUÇUK HABERLER 

• Hilaliahmer Cemiyeti Beyazıd 
nahiye kolunun Veznecilerdeki yeni 
binasının açılma merasimi cumartesi 
akşamı yapılmıştır. 

• Nafia Bakanlığı Rami ile Fatih 
arasında i le} t.n otobi.islerin Sultan • 
hamamına kadar inmesine müsaade 
etmiştir. Karar, belediyeye bildiril -
mi§tlr. 

* İnhisar idaresinin Tekirdağı 
fabrikasında hazırlattığı 5 yıllık yeni 
ve tabii Kanyaklar birkaç güne ka
dar satışa konul caktır. Litrelik şişe
ler 220 kuruştan satılacaktır. lnhisar 
idaresi, yenilerini, piyauda bulunan· 
lar tükendikçe, peyderpey çıkarmak 

niyetindedir. 

* Sultanahmeddeki Ticaret müze
sine verilecek yeni şekil ;,~m olmu! 
gibidir. Müzedeki zirai koJleksiyonlar 
Türkofisin dördüncü Vakı~ Hanında 
taşınacağı zemin katına rctirilecek, 
orada teşhir edilecektir. Sınai kollek
siyonlar bugünkü müze binasında ka
lacaktır. Nümune müzesi işi de Hazi
randan sonra belli olacaktır. 

* Şehrimizdeki Romen Univerııi • 
tesi talebesi şerefine Halkevi tarafın 
dan dün akşam Perapalas otelinde 
bir çay verilmiştir. 

* Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
ki tUrkçe drisatıı dıı!r. Kültür Ba

kanlığı yeni bir miifrt'~tat prozr3mı 
yaparok, alfikadar metkeplere ve mu
allimlere bildirmiştir Bu mektepler
de tedrisatın daha iyi olması için ba
zı tedbirler alınmıştır. 

* Rektör Cemil bu hafta sonunda 
Ccncvreden dönecek, Ankanıya gide
cektir. 

• İlk tedrisat müfettişleri 5 Mayrs
ta M:\ı>rll ..,.fitflirünün başkanhı?ı al
ttnda toplanacakludrr. Istanbulun u
mumi ilk tedrisat ve imtihan işleri 
bu toplantıda g5rüşül,.ce1'tir. 

* İstanbul i?k tet.lrisu müfettiş· 
leri arnsında bazı değişiklikler olaca
ğı söylenmektedir. 

• Muallimler Birliği ayın onunda 
bit tcdansan erecektir. Birlik idare 
heyeti bao:kanlığma kız muallim mek. 
tcbi pedagoji muallimi Hüviyet Be -
kir eçilmi§tir. 

• Silmerbanlon Kayseri fabrikasın
da çalı mak üzere Sovyet lfosyadan 
gelen 17 ustabaşı dün Kayı;eriye git
mişlerdir. Birkaç gUrı sonra birk9ç 
Rus ustası daha gelecek, onlar da 
Kayseriye gönderilecektir. 

Kadriyenin isminin takmalı -
ğı. artık bence bir. hakikatti. 
Giilter, bunu Kadrıycye söyli -
vecekti ve Kadriye. evvelden kı zm kulağını bükmediği için, bu 
unutkanlığını affetmiyecekti. 

Evde, muhakkak bir başka 
hizmetçi, daha doğrusu asıl hiz
metçi vardı. Gültcr'in, elleri, bu
laşık. canıaşır yıkamışa benze -
mivordu. Gülter. bugün hiz -
me.tçi rolünde idi. 

Onunla konuşurken, bir ope
ret subrcti ile rol oynuyorum. 
sanıvordum. 

Genç kızın zekasını denemiş
tim. artık onu göz ucuyla gö -
zetlemekten vazgeçmiştim, çün 
kü faydasızdı. Onu, bir daha 
gafil avlayamazdrm. 

Ona yardım ederken beni dik 
katle siizüyor<lu: 

- Elinize yaraşıyor, efen -
dim! 

Güldüm: 
- Hep kendi ışımı, kendim 

gönneğe alışığnndır da ... Er
kekler, umumiyetle sakar olur
lar, değil mi? 

N adk nazik gülümsedi. 

VAPUR TARiFELERi 
Erenköyünde otururum. Eren 

köyünde otururum demek, gün
de iki kere vapura, iki kere ya 
trene, ya tramvaya binmegt! 
.zorlanmışım demektir. Gidı . 
gelişin kara yolculugunda hem 
tren hem tramvayın olması isi 
kolaylaştırıyor. Biri olmazs~ 
biri bulunuyor. Deniz yolculu~ 
ğunda ise vapura binmekten 
başka yol yok. 

Vapura binmek demek her 
şeyden önce vapur "tarife" sini 
bilmek, ezberlemek demektir. 
Vapur tarifesine gelince bu ol
dukça karışık bir nesne. Sekiz 
buçukta var, dokuzu on gece 
var, on biri bilmem kaç geÇe 
var. 

Bana öyle geliyor ki bu tarife 
işini kolaylaştırma ı:, sadeleştir
mek kötü olmaz. Yaz tarif esi, 
kış tarifesi diye bir ikilik te ge
rek değildir. Kadıköy tb. Bostan 
crya kadar artıl>: yalnız yazları 
oturulan, yalnız yazları cok ka
labalrk olan bir yer olriıaktan 
gitgide çıkıyor. Olsa olsa yazın 
vapu_rlar belki daha erken yol
cı:luga başlayabilirler. Iş saati
n~~ yazın daha geç bitişi göz ö
nune alınarak o saatlerde daha 
sık konulabilinir. Ben olsam. 
çi:ı:~eden yukarı ç t k d ı ğ ı m 
bagışlansın; söz gelişi her ya
rı~ saatte bir vaptır "'.tkarırdım. 
Boylelikle yolcular her v.:ırım 
saatte bir vapur olduğuı&' 1 
" t ·r ,, " ·r ı · · arı e marı et erını ,, ez-
ber lemksizin öğrenirlerdi. He
le Kadıköy ile Haydarpaşa va
purları arasında birer çey
rek bir aralık ta konursa 
deme gitsin. Biz Kadıköy Hay
darpaşa yolcuları lstanbulun 
denizle ikiye bölünd~ğür.ü bile 
unuturuz. 

Orhan SELiM 

Kadm, Çocuk işçiler 
Sanayi müesseselerinde çalı -

şan kadın ve çocuklarıq sayısı 
geçen yıllara nazaran çoğalmış
tır. 

Son yapılan istatistiklere gö
re, fabrikalarda 13052 kadın, 
1594 çocuk işçi vardır. Çocuk -
lar on dört yaşından aşağı de -
ğildir. 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden bütün müessese· 
lerde caıı~~n hiitün işçileriıı .. ... ~ 
tan 59,634 tür . 

Bakolrya imtihan
ları için son şekil 

Bakalorya imtihanlarına bir 
haziranda başlanacaktır. Hariç
ten imtihana girmek istiyenle
rin müracaat müddeti yann bit
mektedir. 

Bu yıl, bakalorya imtihanları 
doğrudan doğruya mekteplerde 
yapılacaktır. 

Universiteye gim1ek istiyen • 
1er, bakalorya bittikten sonra 
olgunluk imtihanına girecekler
dir. 

Ona baktıkça merakım ve ta
accübüm artıyordu. Giydiği, 0-
nü az açık beyaz keten bluz, ö
nü düğmeli1 daracık siyah etek, 
iyi bir terzi elinden çıkmıştı. 
Saçları, mahalle berberinde ke
silmiş değildi. Iskarpinleri, pek 
hazıra benzemiyordu. 

Bu kız, hizmetçi değildi. Te
miz, kibar bir aile kızı idi. Aca
ba, Kadriye'nin nesi idi? Arala
rında bir yakınlık, lusımlık var 
mıydı? Biribirlerine nasıl bır 
bağla bağlıydılar? 

Kadriye'ye hak veriyordum. 
Bu genç kız, bir erkeğin gözü -
nü oyalayabiliyordu. O, ' onuş· 
tukça açılıyor ve güzelle~iyor -
du. Zekası, soluk. fakat ince çız 
gili yüzüne, renk, mana dağıtı· 
yordu. 

Kadriye, genç kızdan emin 
olmasa, beni onunla yalnız bıra
kır mıydı? Git, istediğin gibi 
konuş! der miydi? 

Bana, açık kart verişi, be -
nimle alaydan başka bir şey de.
ğildi. Burnuma, kahkahalarla 
gülüyordu. 

f Arkası varl 
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BÜKREŞTEN SON MEKTUPLAR 

Mülkiye Ankaraya gidiyor 
Mektebin adı değiştirildi, 
kadrosu Kamulaya verildi 

A nkara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Meclise 
gelen bir kanun layihasile devlet işleri için yüksek tah-

1,f.. . sil görmüş memur yetiştirmek üzere kurulmuş olan 
t ulkıye mektebinin adı "Siyasal bilgiler okulası,, na çevrilmek
c v~ mektep Ankaraya nakledilmektedir. 

n Sıyasal bilgiler okulasınm talebe kadrosu her yıl ilk sınıfa alı
~ca~ talebe adedi 140 ı geçmemek üzere 420 olarak tesbit edil

:ıştır. Okulaya lise mezunları müsabaka imtihanı ile alınacak
li r. Her yıl imtihanı kazananlardan en az dörtte üçü ileride Ma

Ye Bakanlığı emrinde çalışmak üzere ayrılacaktır. 
Siyasal bilgiler okulası talebesinin yedirilmesi, içirilmesi, ya-

tırılması devlete aittir. 
kı Siyasal bilgiler okulasmda tahsilini bitiren talebeden maliye 
smına ayrılanlar Maliye Bakanlığı emrinde, diğerleri hüku

~et~e kendilerine gösterilen yerlerde ve işlerde bu mektepte ge
Çırdıkleri müddetin iki misli çalışmağa mcburdurlar. 

2 
Mekt~?in kadrosuna gelince; 1 profesör 125, 2 profesör 100,. 
profesor 90, 3 profesör 80, dört profesör 70, 12 profesör 55 li

ra maaşlı olmak üzere tesbit edilmiştir. 

••• Vekiller heyeti dün toplandı 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Heyeti vekile 

:gün saat 4 te İsmet İnönü'nün başkanbğında toplandı. Bu top
l tıda dış işleri üzerinde müzakerder cereyan ettiği tahmin o-
unuyor. ••• Merkez Bankasından avans 

Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Merkez Ban· 
ka~ı heyeti umumiyesi bugün toplandı. Rapor olduğu gibi kabul 
c~ıldi. Vazifeleri biten iki mürakibin yerine eski maliye müfet
tı_şlerinden İsmail, Demiryollan muhasebe müdürü Cemil seçil
dıler. 

Banka tarafından teklif edilen nizamname tadilatı da kabul o
lundu. Bu tadilata göre, Merkez Bankası, hazineye tahvilat ve 
bono mukabili evrakı nakdiyenin öde!lmiş karşılığından yüzde 
(80) e kadar avans vemıeğe salahiyet istemiş ve bu istek kabul 
olunmuştur. • • • . Hava kuşu kursu açddı 

Ankara, .~8 (Hususi muhabirimi~ bi}diriyor) - Hava kuşu 
k!-lr~u, bu~n açılar~k t_ayYare cemıyetı merkezinde talebeye bi
nncı nazan ders verılmıştır. Sahanın açılma merasimi cuma gü-
nü yapılacaktır. ' 

Rusyadan lstanbula gelen tayyareler yann buraya getiri
lerek kurulacaktır. Cuma günkü açış resminde motörsüz tayya
reler de uçacaklar ve paraşütla atlama tecrübeleri de yapıla-

1 • ._T" 

Liselerin imtiha~ ğanu seçildi 
k An_ka~a, ~8 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Maarif Ba
anlıgı ımtıhan zamanlanru tesbit etmiştir. Orta mektep ve li
~~~e~~ imtihanlan 11 . mayıstan 26 mayısa kadar yapılacaktır. 
_ozlu yoklama 10 hazırandan 25 hazirana kadar devam edecek

tir. 26 may;stan 10 hazirana kadar geçecek 14 gün içinde yazılı 
:klama kaatlarıru okuyacaklar, muallim meclisleri yapacaklar-

r. 

linıBu aralıkta, talebe ders görmiyecektir. Aynca bir imtihan ta-
atnamesi de hazırlanmaktadır. • • • 
Hilaliahmer Adını Değiştirdi, 

KIZILAY Oldu 
~nkara, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hilaliahmer 

Şemiyeti bugün senelik umumi heyet toplantısını yapmıştır. 

1 
oplantıyı Sıhhiye Bakanı doktor Refik Saydam açmışur. Top
antı başkanlığına Antalya saylavı doktor Cemal Tunca, ikinci 
~a~kanhklara da doktor general Ali ile Edime saylavı doktor 

atma seçilmişlerdir. 
Raporlar okunduktan sonra kürsüye gelen Sıhhiye Bakanı 

~ktor Refik Saydam, Hilaliahmerin yardımlarını saydı, Hilali
merin yaptırmakta olduğu gaz maskeşi fabrikasının kışa doğ

ru _açılacağını söyledi. Sıhhiye Bakanı bütçeye 180 bin lira zam 
edılmesini istedi ve bu dileği kabul edildi . 

Çorum saylavı doktor Mustafa Cantekin, tüccardan Ha~an, 
8ayiav Şakir Kcsebir, Siirt saylavı Mahmud Soydan, İsparta 
Baylavı Mükerrem tekrar merkezi umumi azalıklanna seçildiler. 

Bundan sonra Türk dilinin büyük kurucusu Cumhur başkanı 
~tatürk'ün, katma sunulan dilek üzerine, Hilaliahmer adını 
1i klZtlay,, adına çevirmiş olduğu hakkında okunan takrir sürek· 

111 
alkışlar arasında kabul edilmiştir. Hililiahmer Cemiyeti, tem-
Uzun birinci gününden itibaren "Kızılay,, adını kullanacaktır. 

rn·Ata~ürk'e, Kamutay başkanına, İsmet İnönüne heyeti umu
' 1Yenın en yüksek saygılarının sunulmasına karar verildikten 
onra toplantıya son verilmiştir. 

• 1.t ~nkara 28 (Tan) - Yarın 1 • Ankara, 28 (Tan) - Mayı-
d ~ste Türkiye Karasuların· sın on beşine doğru Nazilli fabd:n tan g~ilerin yıkmtılarm- rikasınm temelatma merasimi 

\re harı ·· d ·1 k Çal:a-- ce gon erı ece par- yapılacaktır Başbakan G n J 
illi - audan alınacak Gümrük res .. .: e era 
lir hakkındaki layiha ile iki tef- lsmet lnonu temelatma merasi-

llleıc:leai konuşulacaktır. minde Nazilliye gidecektir. 

Zırai sataş 
Kooperatifleri 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Meclise Zi
rai satış kooperatifleri hakkın • 
da bir layiha gelmiştir. Buna gö 
re, çiftçi ve büyük çiftçi hakkı
nı haiz bulunanlardan en az 12 
kişi aralarında mütedavil ser • 
mayeli ve mahdud mes'uliyetli 
bir Zirai satış kooperatifi teşkil 
edebilirler. İkinci maddede: 
"ayni mahsulün satışı için bir 
yerde birden fazla kooperatif 
kurulamaz.,, denilmektedir. Bu 
kooperatiflerin vazifesi şunlar -
dır: 

1 - Ortakların ve dolayısile 
memleket mahsullerinin devam 
lı ve kuvvetli mahreç ve müşte
ri bulması. 

2 - lcabmda bu mahsulleri 
ham madde olarak işlemek, bu 
suretle elde edilen maddelerin 
satışını yapmak. 

3 - Dahil ve hariçteki muta
vassıtlara giden kazancı müs -
tahsillere mal etmek 

4 - Memleket mahsullerinin 
stand4rdize edilmesinde müs -
tahsillere ve ihracatçıya düşen 
vazifeleri devletleştirmek. 

Ekonomi Bakanlığı ötedenbe 
ri düşünmekte olduğu ihracatı
mızı teşkilatlandırmak tasavvu 
runa bu layiha ile ilk adımı at
mış bulunmaktadır. Bakanlık bu 
layihanın Meclisin bu içtima 
devresine çıkarılmasına çalışa -
caktır. 

1 ANKARA KÜÇÜK 
HABERLERi 
* Ankara, 28 (Tan) 

Cenevre başkonsolosu Celal ter
fian merkeze nakledilmiştir. 

* Ankara, 28 (Tan) 
İncesu kaymakamlığına Beyşe
hir kaymakamı Faik, Seydişe · 
mre Simav lıca)rnıalcamı Ömer 
Fuat tayin edilmişlerdir. 

* Ankara, 28 (Tan) -
Tokat sorgu hakiın vekilliğine 
Kars adli ihtısas mahkemesi 
müstantiki Ahmet Hamdi, E -
dime sorgu hakim vekilliğine 
Sinop adli ihtısas mahkemesi 
müstantiki Mustafa, Bilecik 
müddeiumul}lilij-ine Lülebur -
gcu musas mahkemesi müddeı
umumisi İbrahim, Kuşadası bi
kimliğine Ovacrk hikimi Faik, 
Izı:rür müstantikilğine Muş müd 
deıumumisi Mümtaz tayin edil -
mişlerdir. 

* Ankara, 28 (Tan) -
Posta, telgraf ve telefon teşki • 
litı hakkındaki kanunun 14 ün
cü maddesine aşağıdaki hükmün 
ilave edilmesi Kamutaya tekhf 
edilmiştir: 

"idarede makbuz ve mektup· 
lara yapıştırılan damga ile Hi . 
laliahmer. Himayei etf al ve em
s~li pulların bey'iyelerinden şim 
dıve kadar toplanmış bulunan . 
tarta badema toplanacakların 
posta ve telgraf memurlannm 
muavenet sandığına sermaye 0 _ 

tarak verilmesi.., 
• Ankara 28 (Tan) _ Basba 

kan İsmet lnönünün oğlu Ömer 
Tnönü yann saat üct~ Ankara 
Palasta cocuk bavramı dolavısi
lt; arkartaslarma hir danslı cav 
7.tv~feti verecektir. Bu <"'ava h~r 
mektepten m11rahhaslar secil . 
mek suretile 500 çocuk çaö-ırıl _ 
mı~tır. '=' 

• Ankara 28 (Tan)_ Birin
citet1rindc vap11acak .1üfus savı
mı k_in b!Jt~n Bakanlıklar mü -
messıllerının de istirakile l 
~~~ısta is~atistik genel müdür
luo-undıa hır komisyon toptana· 
cakttr. Komisvon vapılacak sa
vnn islerinin şekli kararlar ve
rec~ktir. 

• Ankara 28 (Tan) _ Mali
ve ~ndim~ni h110-j;nkii "oolantı
~mrfa h~,;ı macid,.1ıarnen alına . 
~ak istihl~k ver~.isi hakkrndak; 
l(~num1 müzakere ve kabul et . 
~i~tir. BHtrt- cncilmf"n •. vannld 
1rtımamrla kazanc vere-isi tadi
la~nı müzakere edecektir. 

Ankara. 28 <Tan) _ Talim 
ve Terbiye Heyeti bugünkü top 

TERBiVE 
Bir erkek veya kadın için 

terbiyeden üstün güzellik ola -
bilir mi? Alman filozofu Layp
niç, insanı insan eden bilgi de -
ğil, terbiyedir, derken ne doğru 
söyler. Hatta insanı yalnız in
san değil, hayatta muvaffak 
eden de, büyük nisbette, belki 
terbiyedir. 

Terbiye, vücudun güzelliğin -
den daha yüksek, ruhun güzel -
liğidir. Çirkin bir insana, terbi -
yeli ise, tahammül edilir ama, 
terbiyesiz insandan, güzel de ol
sa, mümkün oldukça kaçınılır. 
Mecbur kalınmadıkça konuş -
mamak tercih edilir. Güzel yüz
lü bir terbiyesiz, münasebetsiz 
sözleri, kaba hareketlerile bir 
taraftan içine girdiği havayı ze
hirler, öbür taraf tan, konuştuk
ça, kımıldadıkc_:a güzelliğini kay
beder. Halbuki, hazan, kemik -
leri fena çatılmış, çizgileri kaba 
düşmüş en çirkin yüzü, terbiye 
güzel bir kılıf gibi örterek, tabı
atın kusurlarını bile göze fark 
ettirmeyebilir. Hulasa, terbiye, 
yaradılıştan daha kuvvetli, da -
ha müessirdir. 
Bükreşte yaşayan bir yabancı 

Romen milletinin en karak· 
teristik vasıflarından biri ola -
rak, her şeyden evvel terbiyesi
ne hayran olmak lazımgelir. 
Devlet adamından, millet veki -
linden başlayarak, memurlar -
dan ve sanat erlerinden geçe -
rek, kahve garsonuna ve tram -
vay vatmanına kadar, herkesin, 
bir sevki tabii ile terbiyeli ol -
duklan göze çarpabilir. Bir sev
ki tabii ile şu demektir ki, kim
se, zoraki terbiyeli değildir. Ya
ni terbiye, günün şu veya gece
nin bu saatmda, keyfinin o anı
na göre. ve görüştüğü adamın 
da filan veya falan olmasına na
zaran ayarı aşağı yukarı değiş -
tirilen, hazan ilerliyen, hazan 
duran, kalp ölçü değildir. Ro
men, terbiyeli görünmek için 
değil, esasen terbiyelidir de o -
nun için terbiyelidir. 

Terbiyenin umumileşmesi, ce
miyniw mwaaına öyle bir hale 
getirmiştir ki, nereye giderse -
niz gidiniz, ağır bir söz işitmek, 
kaba muameleye rastgelmek, a
deta müşkülleşmiştir. Nezaret -
tere girdiğiniz zaman en yüksek 
hükumet amirlerini en küçük 
memurları ile konuşurken, bi -
rinciyi ikinciye karşı gayet na -
ıik, ikinciyi de birincinin ehli • 
yetine, mevkiine mutlaka say . 
gılı görürsünüz. Memur amiri -
ne karşı küstah olmağı bilmedi
ği gibi, amir de memuruna kar
şı sandalyasından alınmış ariyet 
ve muvakkat çalımların tepele
rinden nihayetsiz uçurumlara 
bakar gibi, kuşbakışı ile bakmaz. 
Biri daha yukarıya, diğeri daha 
aşağıya oturmuşlar, fakat ikisi 

Mülkiye ve 
Hukuk mezunlan 

Ankara, 28 (Hususi muhabiri 
miz bildiriynr) - lç Bakanlığı, 
Dahili ve memurları kc nununun 
ikinci ·maddesini değiştiren bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Bu 
projeye göre mülkiye ve hukuk 
mezunları namzetlik devreleri 
ni nahiye müdürlüklerinde, ba· 
kanlık veya vilayet maiyet me· 
murluklarında geçireceklerdir 
Ancak Bakanlığın tayin edece· 
ği sair memuriyetlerde de nam
zetlik devresinin geçirilmesi bu 
layiha ite tcsbit edilmektedir. 

lantısında Gazi Terbiye Enstitü 
sü imtihan talimatnamesinin 
müzakeresini bitirmiş; yeni e _ 
saslara göre hazırlanan izciler 
talimatnames='lin tetkikine baş 
t~ıştır. Talim ve T~rbiye He
yetınce bakalory:- imtihanları 

der~ programlarının hazırlanma 
Si bıtmek üzeredir. 

• Ankara, 28 (Tan) _ Kıır _ 
b~n ~ayrdmında Seyfullah Ne -
cıb bıra~erler mağazasım soya. 
~ak Zenıth saatlerinden 5-6 bin 
hralık saat ve kıymetli eşya ça
lan hırsızlar nihayet yakalan -
mışlardn:. Bunlar, Ivan. Yorgi 
ve Kolo ı~mindc üç Bulgar usta 
ve ameledir. 

de, muamelelerinde, ölçü1ü ve 
saygılıdırlar. En dikkate değer 
nokta şudur: Hükumet memu -
ru, bilhassa halk ile temasında, 
her şeyden evvel o halkın verdı· 
ği vergi ile geçindiğini anlamış 
gibidir ve bu anlayışını, sözü ile, 
ve hareketile hissettirir. Kendi
sine iş için müracaat eden ada
ma surat asmaz, kafa tutmaz 
ve... atlatmaz. Romen memuru 
ve Romen halkı, vatandaşı veya 
yabancısı, her temas ettiğine 
Fransızların serviablite dedik -
leri hizmet etmeği, yararlı olma 
ğı tabiat edinmiştir. O kadar ki, 
işiniz olan dairede, yanlış uara-
d 

~ b 

rgmız memur önünüze düşer, 
sizi işinizin asıl memuruna ka -
dar götürür, ve ondan sonra se
Iammı verir, çekilir. Sokakta her 
hangi bir kimseden bir yol sor -
sanız, kızmaz, suratınıza dik dik 
bakmaz, biliyorsa, gösterir. Ya
bancı olduğunuzu anlarsa hat-

... . . ' 
ta sızınle beraber gelir. Bir tre-
ne bindiğiniz zaman kontrolö _ 
r~n tavrı, bir tramvaya bindiği
nız zaman paranızı bozan bilet 
kesici:lin bakışı, kumpanyanın 
hakkım çalmağa azmetmiş bir 
sabıkalıya karşı bütün dik
. katini uyanık tutmağa ha-
zır olmak vaziyeti değildir. 
Fazla olarak, soracağınız her 
malilmatı size verir. Bilmiyor -
sa, cebindeki "guide" e baka -
rak, yahut bilen birinden anla
yarak söyler ve muamelesinde 
daima yüzü güler. Suratını as -
maz, kaşlarını çatmaz. 
Bükreşe her hangi bir yabancı 

gelince,Romen, vazif edar olma
yan Romen dahi, hemen etra. 
fını alır. Parkları, müzeleri, ti -
yatroları ve bir yabancının gör
mesinde fayda umdukları her 
yerlerini gezdirir, gösterir. Bü -
tün bu zahmetten sonra bir si -
gara ikram ederseniz adeta . ' 
mınnettar olur, gözleri gülerek 
teşekkür eder ve gene gezdir -
mek üzere tekrar önünüze dü -
şer. Vaziyetlerini kafalarında 
biiyük mesele yapmamış nice 
nezaret müdürleri ve müfettiş . 
leri gördüm ki, yabancı taleb~ 
lerin önünde, günlerce, geceler
ce, ~uk ~c~?tesi rehberi gibi 
yol gostencılık ettiler ve böyle 
yapmakla da alçalmadılar bila-
kis yükseldiler. ' 

. B~~ .k~hveye veya lokantaya 
gırdıgınız zaman, en yüksek bir 
memuru, eğer tanımıyorsanız 

tavrından, "ben falanım ha! o~ 
na göre!,, demek isteyen hususi 
bakışından tanıyamazsınız. Ce _ 
m"yetin içine kanşınca, hususi 
tavır, alelade fiinilerinkinden 
farklı bakış yoktur. Böyle bir 
t~vır, kalabalığın içinde, sakat 
hır manzara gibi, hemen gülünç 
olmağa mahkumdur. 

Ali Naci KARACAN 

Gümrüklerde 
lslEihat 

Ankara, 28 (Telefonla)_ ls
t~nbul l?~mrüğünde yapılan ser 
~ıs teşk.ı.latı.ı:ıı gözden geçirmek 
uzere Guı:nruk ve İnhisarlar B r 
k_anı tetkık müdürü Mustafa Nu 
rı b~ akşa~ lstanbula gitmiştir. 
Nu~ı s~rvıs teşkilatını gözden 
geçırdıkten sonra ıu işlerle de 
meşgul olacaktır: 

I ~ Gümrüklerdeki muame _ 
l~lerın ~zaltılması ve bu suretle 
b~r m~~ için verilen beyanname
nın mumkün mertebe az 

w yere 
ugraya~a.k. muamelesinin bir an 
evvel bıtırılmesi. 
lI -Mükellefler ile gu··m ··kı 

• A<lZINI AÇMAZSAN .•• 
Bir İngilizce kitaptan alını,. 

Arkadaşın biri bana, bizde ol
mır.a~ bir darbı mesel söyledı: 

Agzını açmazıan içine ıi· 
nek kaçmaz.,, 

Mükemmel laf değil mi? .. Bu 
darbı mesel Filipin adalarında 
söylenirmiş. Sineğimiz bu ka
dar bol olduğu halde neden bu 
darbı mesel bizde geçmiyor di
ye düşündüm, biraz düşününce 
de bu darbı meselin bizim için 
lüzumsuz olduğunu hemen an
ladım ... Çünkü: bizde sinek ağ
zını açmasan da kaçar; kahve i· 
le, çayla, yemekle. Onun için 
ağzımızı kapalı tutmak bu mak
sadı Flipindeki kadar temin et
mez. 

!kincisi: zaten biz ağzımIZI 
pek açmayız ... ki; bu tavsiyeye 
lüzum olsun. 

Bundan dolayı bu güzel dar
bı mesel - ama gerçekten gü· 
zel laf - bizim için manasız ve 
lüzumsuz oluyor • 

Sinek lafı edilince bazılannm 
gönlü bulanır. Ben öyle deği
limdir. Sinek pisliğini saklamı
yan yegane mahluktur. Ve he
pimize nümune olacak bir hay
vandır. 

Geçenlerde bir gazetede "Or
han Selim., in (iki inatçı keçi) 
başlıklı bir yazısını okudum. Bi· 
lirsiniz: şu dere üstündeki dar 
geçidin biri bir taraftan öteki 
d~ğ.e~. tar.afından gelen 've hiç 
hırı otekıne yol vermek istemi
yerek ikisi de suya düşen keçi· 
ter ... 

Orijinal yazıcı, bunu bunu 
d~ğil _ya inadı hoş görUyor, la
kın boyle suya düşen inadın de
ğeri neresinde? Ben ise kara si· 
neğe bayılırım. Burnunuza ko
nar, kovarsınız... Bir dakika 
sonra tekrar konar, gene kovar
sınız ... Biraz sonra gene konar. 

Hatırımdadır, bundan _ ne 
kadar olduğunu söylemiyelim _ 
~en~ler evvel hukuk mektebi 
tmtıhanına hazırlanırken başı· 
n;a musallat olan bir kaç kara 
sınegı tepelemek için bir saat 
uğraş~ış, bitap düşmüştüm. 
Be~m-. beğendiğim işte bu 

karasınegın sebatıdır. (Ama i· 
nadı değil). Ona da ağız kapa· 
makla mani olamayız. Cenabı 
Hak cümlemize karasinek se
batı versin. 

B. FELEK 
Geri verilecek 
Olan paralar 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rim~z bildiriyor] - Teşviki sa
nayı kanununun 9 uncu mad • 
desinin A, C, D fıkralarında ya
zılı. eşya ve malzemenin gümrük 
r~sım ve muamele vergisi mua • 
fıyetı kalchnlmış, sonradan bir 
k~nunla bu muafiyetler iade e • 
dılerek, kanunun neşrinden ev. 
vel alıı;ıan verginin 3 ay zarfın • 
da sahıplerine iadesi şart koşul· 
muştu. 

~ç ay sonra müracaat eden. 
lenn _ı;>aralarmın verilip verilmı
yece~ı hakkında hükumet, me -
sele?I~ tefsirini Kamutaydan is 
temıştır. Bütçe encümeni maz • 
batasında, kanundaki 3 ay kay
dının, alınan vergilerin en kısa 
zamanlarda sahiplerine iadesini 
temin için konulduğunu, bina • 
enaleyh sonra vaki müracaatla
rın da nazat"ı dikkate alınması 
lazımgeldiğini kararlaştırmıştır. 

Tllrk • Alman ticaret 
anlatması 

ara d 
.
1 

. ,.. ru er 
. . s~n a l 1tılaf doğuran i lerin 
ıyı bır tarzda bitirilmesi ş 

1!1 - Muhavere us~llerinin 
basıtleştirilmesi 

Ankara, 28 (Telefonla) - 15 
Nisanda BPrlh1de imzalanan ye 
ni Alman Ticaret anlaşması 1 
Mayıstan itibarrn bir sene müd· 
detle meriyete P"irecek dr. An -
taşma 10 u,ncu ayın s"nuncıa fes
hedilmediği takdirde bir sene 
daha meriyette kala<..aktır. Ye_ 
ni anlaş .. ma~a göre halen mer'i 
o~an. asi~ tarıfe l.stesi yerine e
nı hır lıste kaim olmduafır. 

iV - Turistl~re ve umumi _ 
Y_etle yolculara kolaylık göste _ 
rılmesi çareleri. 

Bay Nuri tetkiklerini bitirdik 
ten sonra Bakanlığa bu husus
lar hakkında tesbit edilecek tet
birler gümrüklere tebliğ edile -
cektir. 

• Ankara 28 (Tan) - İtfaiye 
için Avrupad:tn gt.tirt'ilecek mal 
zeme. ve uazr zl~rir. gümrük 
resmınden eskisi gib: muaf ola
rak geçirilmesine ŞW-ayi Devlet 
karar vermiştir. 

Bundan başka tatbik k"" d b 
1 

mev ıın-
e u unan serbest ithal r t . 

le kontenjan 1istesi c•e _ıs ebs_ı
list k · rıne ır 

e aım olmaktadır. Anlaş -
manın ı M-yıst . . _ . •· · menyete gıre-
~:g~, anlaşmanın bir hJlasasile 
ırhkt_e ~u~ün telgrafla gümrük 

, lere bildınlmiştir. 
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Ordularının Ostand Üzerine Alman 
Yürüdükleri 

te bir sırrın tatbikidir. 
'·Mons muharebesinden sonra 

İngiliz ordusu geri çekilmeğe 
baş.amıştı. 25 Ağustos akşamı, 
yarı uykuda bir kanapeye uzan
mış, yeni gelecek postayı bekli
yordum. Erkanıharp reisi mer
hum Daveton Sturdes telaşla i -
çeri girdi ve sallapat sordu: 
- Askeri üniformanız yanınız
da mı? 

Ben o sırada Miralaydım. Ce
nubi Afrikada ordu erkanıhar -
biyesinde Mirliva iken !ngilte -
reye dönünce Miralaylığa in -
miştim. Amirale cevap verdim: 
- Terzide mavi bir üniformam 
olacağını zannediyorum. Fakat 
bu elbise liva kumandanı üni -
formasıdır, 
- Daha iyi, dedi, sizi liva ku -
rnandanhğına çıkaracağız. Size 
lbaşka üniforma yaptıracak va -
ıkit yok. Nazır size bir vazife ve
recek. Buna ait mallımat ve t' 
limatı dairede alacaksınız. 

" ... Deniz nezaretine gittim. 
Churchill bir harita üzerine e -
ğilmiş, Alman kıt'alarının yer
lerini tetkik ediyordu. Planını 
bana şu suretle anlattı: 
- Acele toplanmış bir deniz li -
vası Ostanda çıkarılacak.Bunun 
!kumandasını siz alacaksınız. Bu 
çıkarış bir "blöf,, den ibaret ola
cak ve gayesi de Ceneral Fren
chin vaziyetini hafifletmek üze
re mümkün olduğu kadar üzeri
nize fazla Alman kuvveti çek -
mektir. Buna göre neye ihtiya
cınız varsa bildirmenizi, harita
yı tetkik ederek bana derhal ce
vap veıımenizi rica ederim. 

"Haritaya baktım. Vaziyete 
nazaran benim için en münasip 
şey bir tabut istemekti. Fakat 
bu bir cevap olamazdı. Uç daki
ka sonra cevap verdim: 
- İyi bir erkanıharp zabiti, a -
dam başına 500 fişenk, 500 bisik 
Jet, Belçika haritaları ve yazı i -
le emirler. 
- Pek ala! .. dedi, hemen son 
trene yetişiniz. Chatham istas -
yonunda kumandan R. Poore'ı 
bulunuz. 

" ... Ben üniformamı ve diğer 
laznnlı ~eylerimi hazırlarken ya 
zılı emirlerim de geldi. Şöyle de 
niyordu: 

"1 - 26 Ağustos, erkenden fi 
lan ve filan birlikleri karaya çı
karacak ve Östand şehrini işgal 
edeceksiniz. Beruges, Thourout 
ve Dixmude kadar bisiklet müf
rezesiyle bir keşif yaptıracaksı
nız. Siz Östtandda kalacak ve 
şehrin etraf mda bir f ırkahk tah
kimat yaptıracaksınız. Öğleden 
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gözü parladı. Ve haykırdı: 
- Annemden! 
Ve gözlerinin önün bütün 

kilçüklük yıllarım yaşadığı Çor
lunun büyük çiftliği geldi. Ta 
büyük babasından kalmı,, eski 
bir çiftlikti. Vaktile hükümdar
ların avlandıkları ormanlar i -
cinde, belki de onlardan kalmış 
mermer bir şato gibi köşkü var
dı. Babası da av meraklısı oldu
ğu için yılın bir kaç mevsimin
de takım takım dostlarile bu 
çiftliğe çekilir, eski bir derebe
yi yaşayışı sürerdi. 

Mühendis Muhtar orada ge
çen hayatını her zaman hatır
lardı. 

Göz alabildiğine sürüp giden 
ekin, yulaf, arpa tarlaları ve gü
nün her saatına göre rengini de
ğiştiren ucu bucağı görünmez 
ermanlar ... 

Annesi bu çiftliğe çekilmiı, 

Bildiriliyordu 

Bır casus , bir düşman lstlhk6mının resmini alırken 

evvel size bir hava müfrezesi 
de iltihak edecek ve bu müfreze 
daha evvel östand etrafında o -
tuz millik havai bir keşif yap -
mış bulunacaktır. 

2 - Östand harekatından 
maksat Anversden gelen Belçi
kalılara yardım manasını telkin 
etmek ve cenuba doğru ilerliyen 
Almanların sağ kolunu tehdit 
etmektir, Esas bir "gösteriş" 
ten ibaret kalacaktır. Yeni emir 
almadrkça Östanddan daha i -
çeriye ilerlemiyeceksiniz. 

3 -Bu vazife ancak külliyet
li düpnan kıt'alannı sahile çek
tirmeğe muvaffak olduktan son-
ra bitecektir. 

Muvakkaten liva cenerallı -
ğine terfi ettirildiniz." 

Mister Churchill ağızdan şu
nu da ilae etti "Gizli kalsın, bir 
hafta sonra dönebileceksiniz " 

Erkanıharp reisi de şu n·)tu 
verdi: 

"Livanız deniz kıyılarında 
bulunacak, çabuk vapurlara bi
necek veya inecek bir vaziyet 
alacaktır. Harekat ve iaşe mer
keziniz gemilerdir. 

Nezaretten ayrıldığım sırada 
bir zabit elime bir kağıt sık~ tır
dı. Ökudum: 

"Daily Mail gazetesinin Ös
tand' dan şimdi gelen muhabiri, 
Alman kıt'alarının Ostand üze· 
rine yürüdüklerini telefonla. t111. 
dirdi. Belçikalıların Ustand'da
ki 4.000 mevcutlu kuvvetleri 
Anvers'e çekildi. Şehir mücla
faasız ve yalnız 200 jandarma 
ile bırakıldı ... " 

oğlunun gürültülü ve şatafatlı 
hayatından uzak yaşıyordu. 

Nadya ile evlendiği günden -
beri !stanbula gelmemişti. ihti
yar kadm bir ~amanlar Gran -
dük süvarilerinin harap ettikle
ri bu ecdat çiftliğinde kendi ha
tıralarile avunmak istediğini 
söylediği için annesine gücen · 
mişti. Nadya'yı da oraya götü
rememişti. 

Son zamanlarda piyasadaki 
vaziyeti biraz darlaşmca anne -
sine baş vuran mühendis Muh
tar, ondan sabırsızlıkla cevap 
bekliyordu. 

Şimdi (Çorlu) damgalı mek
tubu görünce sevincinden göz
leri parladı . 

Annesini görmeyeli yıllar ol
muştu. Şimdi ihtiyar kadının 
yüzü gözlerinin önüne geldi. Ge 
niş divanhanelerde bir böcek gı
bi kaybolan kadın emektar iki 
adamından başka kimsenin yü
zünü görmeden yaşıyordu . 

Vaktile o kadar titiz ellerin 
baktıkları geni• bahçe azgın bir 
orman haline gelmisti. Şimdi 
kim bilir ne halde idi? 

Bu haberin altına şu satır ila
ve edilmişti: 

"Birinci Lord bu haben gör
müş ve evvelce verilen emirler
den hiç bir ıey değişmıyeceği
ni bildirmişlerdir." 

" ..... Gece Chatham'e geldim. 
Amiral gemisi Euryalus'e bin
dim. Bana mahsus bir kamara 
verdiler. Biraz sonra bol malze
me, Cihatham deniz taburu 
geldi. Ertesi gün akşam üstü 
şöyle bir telsiz şifre aldım: 

"Eğer Alman ordusunu Os 
tand'a yerleşmiş bulursak baş
ka bir tar.afta kara_ya ,,c:ıkar ve 
• nanları şehirden çıkarabili

riz. Vaziyete göre hareket edi
niz. Her halde ikinci derecede 
hareketlerle şehrin felaketine 
sebep olmr ';tan çekininiz. Bu 
telgraf en kıdemli zabit ve J e
neral Aston'a mahsustur. Alın
dığı bildirilecektir." 

" ... Ostand açıklarında demir
lediğimiz zaman gece olmuştu. 
Keşfe gönderdiğimiz bir zabit 
dönüşte Ostand'ın boş olduğu
nu, hiç bir Alman askeri bulun
madığını bildirdi. 
"Soğuk bir sabah ... Yalnrz ya

nımda taşıyabileceğim şeylerle 
karaya çıktım. Ne bir erkanı
harbim, ne de kıt'alarımla mu
vasala temin edecek vasıtalarım 
vardı. Hatta bana yabancı o
lan bu mmtakalara ait bir hari
ta bile yoktu. Deniz zabitlerin
den Miralay - şimdi hava ma
reşali - Clarke Hall'i erkanı 
harp reisi tayin ettim. Sonra 

r Arkası var] 

Nasıl yaşıyordu, ne ile geçi
niyordu? Oğluna bir şey sezdir
miyordu. Ve oğlundan bugüne 
kadar bir yardım da istemiş de
ğildi. Yıllar, ana ile oğul arasın
da bir mesafe olmuşlardı. Ve 
nihayet mühendis Muhtar şata
fatlı, heyecanlı bir hayatın so -
nunda aralarındaki bu sükune -
ti bozmuş, ona mektup yazmış· 
tı. 

Mühendis Muhtar hayalim 
dolduran bu acı tatlı hatıralar
dan silkindi ve gözlerini büyük 
bir sevinçle mektuba indirdi. 

Bu, uzun ve acı bir tarih par
çası idi. İhtiyar kadın, yıllardan 
beri geçen hayatını anlattıktan 
sonra şu parça ile mektubuna 
nihayet veriyordu: 

" ... Dedelerimizden kalan bu 
viran çatı, öyle görünüyor ki, 
benimle beraber göcüp gidecek. 
Ecdadımızın saklamak istedi • 
ğim değerli hatıraları, sürükle
yip götürdüğümüz günlük ha · 
yatın adımlan altında eziMi, 
bitti. Dadın ve ben emektar bah 
çıvammızla burada hatıraları -
mıza bck!iilik ediyoruz. Çiftlik-

1 SAtiLIK ÖtiÜTLERI 1 

Sağlık ve 
Güzellik 

Bazan hastalık insana güzel· 
lik verir. Mesela böbrek hasta · 
lığının daha başlarında, yanak
lara şişkinlik gelmeden önce, 
c 'ıreye verdiği pembe renk in· 
f 11 güzel gösterir. Vepem has· 
talan da ilk devirlerinde çok de
fa güzel olurlar. Hele, bu has
tdığm sonunda, bazılarına. ba
kılmasına doyulamıyacak ka -
dar tatlı bir güzellik gelir. Bel
ki eski zaman aşk romanları -
nm içinde çok defa verem has
talığının bulunması da, bu has
tahP-m bazılarını güzel göster
mesindendir. 

Fakat hastalıkla güzelliğin 
bir araya gelmesi müstesna bir 
~eydir, hem de muvakkattir. 
Temelli kaide o!arak hastalık 
çirkindir. Güzellik ancak sağ -
lıkla devam edebilir. Güzelliği 
sağlık meydana getirir. 

Sağlık bütün bedenin yolun· 
da inkişaf etmesinden, azaları· 
mızdan her birinin biribirilerile 
mütenasip olarak işlemesinden 
ileri gelir. Vücut ı?Üzelliği de e
yice düşünülünce, bedenin, yüz· 
deki çizgilerin mütenasip ol
ması değil midir? 

Yüzün rengi, gözlerin par -
!aklığı insana güzellik verir. 
Bunların da hazım ile, karaci -
ğerin işini iyi görmesi ile pek 
çok münasebetleri vardır. Ha -
zım yolunda gitmezse yüzün 
reng-i, karaciğer isini görmezse 
gözlerin parlaklığı kaybolur. 

Y almz, burada bir istisna da· 
ha yapmak lazımdır. Gözlerin 
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1 K U ç_u_K __ ı_L_A_rt_L_A_R_ı 
Müderris Dr. Ratit Tahsin 

Bostancı Tepe mahallesi 88 numara. 
3030 

lstanbul Har·ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından 22000 metre 
boz kaputluk kumaş kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. 

Beher metresine tahmin 
edilen fiat 297 kuruştur. 

2 - İhale 30-4-935 Sa-
!lmıııımııııııııaıııımıııınıııı••L.: 

~ T (j R K s 1,.. EM Ası ~ lı günü saat 11 dedir. 
3 - İsteklilerin evsaf ve = Bugünden ıtibaren yaz mevsimi ~ ! fiatlarını tatbık etmeğe başla- ı 

-
1
- dığını muhterem müşterilerine = 
_ ilan eder = 
: Hususi: 35, Koltuk ve~ 
~ balkon 25, Birinci 20 :: 

•
: Bııgürıldi pro~rarn ~ 
- 2 film b;rden 
j1-PATRON OLSAYDIMI 
= f,.rnanrl Grave' Mıreılle Halııı ! 
1 Mevs:min en büyükmuvaff:ıkiyeti j 
: 2 GİZLE\EN 1S11HAPLAR = 
~ Kav Fr ıncis Wıllıarn Powt>ll 1 
= Fevkalade h·sai şaheaer = 
j Akşam saat 8,20 de 2 film birden j 
::-:ı• 11111 •ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•r. 

DOKJUR 

Bu çukfu Hakkı Oze 
Galatasarayda Kanzulc eczahane!: 
rnrşısında Sahne sokağında 3 nu 
maralı apartımanda 1 numara. 

1603 

şartnamesini almak için 
3 2 7 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilecektir. 

4 ~ Eksiltmeye girecek 
lerin belli gün ve saatinden 
en az bir saat evvel teklif 
mektupları 541 7 liralık ka
nuni teminatlariyle arttır
ma ve eksiltme kanununun 
3 üncü maddesinde yazılı 
vesikalarla M. M. V. sa
tınalma komisyonuna gel-
meleri. (189 7) 2 7 48 

* * * 
200 ton Sığır eti kanalı 

zarfla satın alınacakdır. İ
halesi 20 Mayıs 935 pazar
tesi günü saat 16 da yapı
lacakdır. Tahmin edilen be
del 40 bin liradır. Eksiltme
ve ırirrne narası 30000 lira
dır. İsteklilerin bolli saat-

etrafında siyahlık olması bazı-

larınca pek makbul tatlı bir gü- Dr. Hafız Cemal 
zellik sayılır. Halbuki bir çok 

ten bir saat evvel Lülebur
gazda Satmalma Komis .. 
yon una tekliflerini vermele 
rı. (2247) 

defa karaciğerin işini iyi gör -
mediğine, şeker hastalığının 

DAhiliye mütehassısı 
gelebileceğine alamet sayılır. Cumadan başka günlerde saat -Göz hekimi -Derinin sağlığı güzelliğin de t2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
temelli şartlarından biridir. De- Divanyolu No. 118. Dr. S. Şükrü Ertan 
rinin bevaz, şeffaf, pembe ol-
ması simayı güzel gösterir. Bir 
yüzün çizgileri ne kadar güze) 
olsa, beniz sararınca güzellik 
cazibesi kaybolur. Güzellik i-

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Kışlık telefonu 21044. 

(2381) 

Birinci sınıf mütehassıs 
Babıali) Ankara caudesi No 60 

(23öU) 

in derinin çillerden, çıbanlar -
an, lönşık ıklarôan ari olma'- ,_ Gedikpaşada İstanbul Jandar

ma satınalma komisyonundan: 
sı lazımdır. Bunlar da hep sağ
lık alametleridir. 

Büyük ressam Mikel Anj'm 
yaptığr bir Meryem ana resmi
ni tenkit edenler, o yaşta bir 
kadının o kadar güzel olamıya
cağını söylemişler. Ressam 
"Meryem Ananın ruhunun te -
mizliği onu o kadar güzel gös
terdi!,, demiş. 
Sağhk icin de böyledir. Tam 

<>ağlık da kederli, çirkin düşün· 
celP.rden ari bir ruh ile birlikte 
olur. 

Sağlığ"ını temin eden güzelli
ğini de temin etmiş olur. 

Lokman Hekim 

rtişanlanma 
Osman Fehmi Resncnin kızı ba

yan İnci ile Devlet Demir Yolları 
mühendislerinden bay Zekinin ni
şan merasimi 26 Nısan cuma günü 
Tokatlıyanda icra edilmiştir. Her 
iki taraf için saadetler temenni ey
leriz. 

te satılacak bir kaç parça eşya 
belki vardır. Fakat sizin yüksek 
masraflarınızı bir gün bile kar
şılayamıyacak bu kırıntı şeyler 

bizim bir kaç yıllık hayatımıza 
destek olabilir. Onun için sıkın
tım giderecek bir şey bulup yol
layamıyorum. Senin için daha 
büyük mahrumiyetlere katlan -
mağa razıyım. Bu mevsimin 
masrafını karşılamak için çift . 
liğin eski mermerlerini satılığa 
çıkaran annen, istersen bu kü -
çük hesaptan sana da bir şey a
yırsın. 

"Ecdadımızın şen, mamur 
çiftliği bugün bir harabedir. A
yak basmayan bahçesi vahşi, 
yırtıcı mahluklara yuva oldu. 
Bu harabeyi satmak seni saade
te eriştirecekse, söyle, atalan · 
nın bu son hatırasına bekçi1ik 
eden annen, onu da yapar ... ,, 

Mühendis Muhtarın boğaz1 
katılmıştı. Annesinin bu sade 
ve feragat dolu hayatı kalbini 
ağrıtmıştı. 

Bu ağrı, ona, bugüne kadar 
kapıldığı hayatın bütün yorgun 
luklarından daha ağır geldi ve 

1 -- Yeı !i m;nııfı!&1 1n• an yüz elli kilosu s~rr ve yıiz 
elli siyah olmak üzere üç yüz kilo birinci nev'i sabunlu 
kösele eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14-5-935 
sah günü saat on bı·\jttZ. Gedikpaşada Jandarma Dıkm 
evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bu m:;;ll!ıcmc: i~in ta.::ıcu laudU uana oUU lira ve ilk 
teminatı da 45 liradır. İsteklilerin 45 liralık malsandığı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüz
danı ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza 
gelmeleri. ( 2 2 2 7) 

Adapazarı ticaret ve sanayi odasından: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin mukaddema tescil 

ve ilan ettırmiş olduğu 25 Teşrinievel 934 tarihli umumi heyet toplantısı 

zabıtnamesinin bazı nüshalarında 35 nci maddesinin son fıkrasındaki 
ıknci temettü hissesi olan yüzde 70 yerine daktilo hatasından mUtevellid 
yüzde 7 5 yazıldığı ahı ren anlaşıhp bunun yiizde 70 olarak tashih edildiği
nin iHinı mezkur müessese müdiriyeti umumiyesinin odaya muta 9 ve 17 
Nisan 935 tarih ve 2097 /7 5 ve 2402/87 numaralı yazılarile talep edilmiş 
olmakla olsuretle ilanı kcyfıyet olunur. 

içinde nedamete benzer bir is . 
yan duydu. Baba ocağını eritip 
bitirdikten sonra kazandığı o 
büyük servet te nasıl eriyip git
misti? 

Bu, niçin olmuştu? 
Masasının üstündeki öteki 

mektuplar buna cevap ve
riyorlardı: Nadya'nm hesapsız 
masraflan. 

Acı acı içini cekti. Artık ka -
rar vermek lazımdı. Bu gösterı 
şin, bu şatafatın bir nihayeti ol
malıydı. Her halde bugün ol -
mazsa yarın ... 

"Nadya,, nın içeri girmesi bu 
düşünceleri kısa kesti. Saat on 
bire geliyordu. 

Ve güzel kadın her günkü 
kır gezintisine çıkıyordu. 

Ve bu sabah, ne kadar da şık 
givinmisti ! 
Muhteşem bir kadındı. Bu 

güzellik, belki de, devamlı hır 
miicadele savesinde elde tutu
labiliyordu. Fakat ne olsa cinsi 
çekisi, "gel bana .. sı vardı. 

Çok defa bu yaşlarda haşla · 
yan vağlanmak ve gevşemek 
tehlikesine rağmen pek sıkı yap 

tığı pehrizler ve sporlar onu tap 
taze saklayabiliyordu. Otuzla 
kırk arası dedikleri kadınlığın 

bu üçüncü devresinde, mevsi -
minin bu olgun çağını geçirme
mek için, her çareye baş vuru -
yordu. 

ince bahar gibi bir tebessüm
le sokuldu. 

Mühendis Muhtar ona çok 
zaman kızar, hırslanır hatta a
ğu kararlar verdiği olurdu Fa
kat kafasmd.. bu ters ve aksi 
kararlar daha canlanmadan 
sönmcğe mahkumdu Onun vü
zünü gördüğü anda bütün bu fi
kirler çözülüp dağılıveriyordu. 

Nadya, şık kıyafeti, cana ya
kın yürüyüşü •le geldi. Dudak -
larmdan bal gibi akan tebes -
sümlerile kolunu mühendısın 
boynuna doladı. 

- Bonjur Muhtar! 
Ve bu tatlı ,eritici musiki de

vam etti: 
-Bu sabah öylf> gec kalkttm 

ki.. Bir çok ziyaretlerim vardı. 
C1e;dntive cıkmadan öncf' ko
cama bir "bonjur,. demevi rlü-

[Arkası var] 
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iC MAL 
Yumruk 
Yumruca .. -Siyasa meydanınd:.ı. korkunç 
güreş başladı: lngi iz - Almaı~ 
g .. ueşi ... :::>insi sinsı, ço!<:tanberı 
sı..ıren döğüş, hızlandı. Kat'i saf
haya girdi. 1935 yılı başlangıcın 
da erıneydanı açıldı. Sahneye çı 
kan rakibler, biribirine, can alı· 
cı darıbeler havale ediyorlar ... 
Güreş, yırtıcı bir şiddetle de
'Vam ediyor... Çelik yumruklar, 
şi.>ylece, ardı arası kesilmeden, 
iniyor: 

Yumruk 1- İngiliz hava kuv 
Vetleri arttırıldı. 

2 - Almanya, yeniden hava 
kuvveti tesi::. etti. 

3 - Almc. nya 16 Martta mec
buri askerlik usulün!i kurdu. 32 
fırkalık ordu yaptı. 

4 - Ingilizleı, Stresa ve Ce
nevrede Almanları manen mah
kum ettirdiler. 

5 - Almanlar 12 denizaltı ge 
misi inşasına kr.rar verdiler. 

6 - Makdonald, Almanları, 
sulhü tahrib etmcklr..: itham etti. 

7 - Almanlar: 5 zırhlı, 16 
kruvazör 50 torpido ve 50 deniz 
altı gemisi yapacak1 arını İngi • 
lizlere bildirecekler. .. 

Son yumruk - Ingiliz hava 
!kuvvetlerin~. son sistem 400 tay 
yare katılacak ... Bunlann yüzü 
ıbombardıman tayyaresidir. Sür
atleri (dikkat!) saatte 480 kilo
metredir. 

o 
Diplomatik işlerde Almanla

rı, ps.ikolojik hassadan malıru
rn.yetle itham edenler ~ar ..• 
Bilmem ki haksrz m:;:?. Denızal
tt gemileri ile tayyareler: deniz
üstü hakimiyetini zeJeleyen kes 
kin birer silah hükmüne girdiği 
gündenberi, İngilizlerin rahatı 
kaçmıştır. Denizin, oynak ~e ~~: 
dık kucağında, suların çevırdıgı 
akıcı duvar arkasında, rahat ya
şayan o muhteşem vücudün, ya
ralanacak zayıf noktaları bun
lar ... Almanbr, öldürücü silahı, 
bu noktalara çevirince iş değiş
ti. Güreş azdı. 

Ancak, bize öyle geliyor ki, 
bu güreşin temaşasile, çok heye 
canlı günler geçirdikten sonra, 
deniz ve havada türlü türlü ma
rifetler seyrettikten sonra, açık
lı ve korkulu oyun bitecek, per
de, umumi bir kucaklaşma ile 
kapanacaktır!.. 

Yusuf Osman BUkUlmez 

Turizm komisyo
nu dün toplandı 

Ankara, 28 (Hususi m:ıhabi
rimiz bildiriyor) - Vekaletler 
arası turiım kcmisyonu bugün 
Türkofiste ikinci toplantısını 

yanmıştır. . .. .. 
Toplantıda Turıng kulup mu-

messili Şükrü Alinin hazırladığı 
rapor okunmuştur. Ş~k~ü Ali· 
ayrıca izahat da vermıştır. 

Bundan sonra Istanbul bele
diyesi turizm . şubes! 1!1üdürü 
Kemal Ragıp dınlenmıştır . 

Turing kulüp raporunda, tu
rizmin inkişafı için alınması la
zım gelen tedbirleri saymakta
dır. Komisyon bundan sonra 
encümenler halinde çahşmala -
rına devam edecektir. 

Verilecek karar bir ay sonra 
başbakanlığa verilecektir • 

Antalyada 
Çarşaf kaldınldı 

Antalya, 28 (A.A.)_ - ~ele
diye meclisinin kararıle nısan 
sonundan itibaren çarşaf ve pe
çelerin giyilmesi yasak edilmiş· 
tir. 

Bayanlarımız, bu yasak baş
fangrcından evvel ileri bir hızla 
giyinmelerini düzeltmişlerdir. 

Nisteki müsabakalarda 
OçUncU olduk 

Nis, 28 (A.A.) - Anadolu A
jansı hususi muhabiri bildiri -
yor: 

27 Nisan günü Nis'de yapılan 
uluslar ekibi müsabakalarında 

ekibimiz üçüncülüğü almİştır. 
Bugünkü müsabakaya iştirak e
den ulusların kazandıkları de -
receler şöyledir: 

Birinci Portekiz, ikinci Al -
man, üçüncü Türk, dördüncü İ
talya, beşinci Fransa, altıncı 
Hollanda, yedinci Romanya, se
kizinci İspanya, dokuzuncu Bel
çika, onuncu İsviçre, on birinci 
İrlanda olmuştur. 

Bundan başka bugüne kadar 
yapılan müteaddid müsabaka -
larda süvari subaylarımız "za
bitlerimiz" muhtelif dereceler 
kazanmış ve bu derecelere malı 
sus mükafatları almışlardır. 

Olimplyi:lkU::» Maçları Menedildi 
[BASI 1 iNCi SA YF ADADIRl 

nacaksmız. -
Halbuki memleket gençliği-

ni de, ve o gün sahayi dolduran 
beş bin kişiden fazla halkı da 
beş on ecnebiye saldıracak ka· 
dar adileştiren bu masal, baş
tan başa uydurma, baştan başa 
yalandır. 

Hakikat şudur: 
İstanbul zabıtasının resmi 

tahkikatı da göstermiştir ki: 
"Viyanalı oyunculardan Vita 

Hanri ile Fenerbahçeli Ali Rı
za çarpışıyorlar. Hakem m~da· 
hale ediyor, oyun devam edıyor 
ve hadise çıkmasına meydan v~
rilmiyor. Oyundan sonra her ~
ki takım soyunma odasına gı
derlerken Viyanalı "Vita Han
ri nin Ali Rızaya bir gazoz şi
ş;~i atıp çenesinden hafifçe y~· 
raladığı iddia ediliyor. Pohs 
müdahale edince, "Vita Han
ri şiseyi atmadığını söylüyor, 
Aİ,i R~za da "bir şikayeti olma-
dın-ı ifadesinde bulunuyor. Bi-

b " naenaleyh polisçe, mahkemeye 
kadar takip edilecek hadise gö
rülmüyor, mesele kapanıyor.,, 

Fakat meselenin kendisini 
kapatmakla, hadise kapanır mı? 
Kapattırılmalı mı? 

Bilakis bazı gazeteler ıçın 
hadisenin

1 

devam etmesi ve bel
ki tiraja faydas~ ?lur gibi_ kü
çük hesaplarla ıstısmar edılme-

!attıkları masalın nerelere ka
dar aksettirilmiş ve ne neticeler 
vermiş olmasından anlıyoruz. 
Görülüyor ki bu neşdyatm bi
rinci fena tesiri, bu suretle ha
riçte, ikinci tesiri de şimdi an
latacağımız şekilde dahilde ol
du: 

Dahilde evvela şu oldu ki, 
maçı görmiyen bazı muharrir
ler bu gazetelere inanarak Türk 
sporculuğu için şimdiye kadar 
matbuatımızda çıkmamış dere
cede ağır neşriyatta bulundular. 
Daha sonra ve daha elim bir ha
dise olarak dün akşam öğren
dik ki federasyon umumi mer
kezi de Olimpiyakos takımile 
Fenerbahce ve Güneş takmıları 
arasında 3 ve 5 mayısta yapıl
ması mukavele ile kararlaştınJ
mıs iki macın oynanmasını bu 
kulüplere gönderdiği birer tel
grafla menetmiş bulunuyor. 

Nicin? 
Cü~kü, falan gazete, bir mik

tar~ s~tıs yapmak i~in olmıyan 
bir hadisevi olmuş gibi göster
mis ve federasyon da ona ina
na~ak ve inandığı için pek hak
lı olarak ve bu gibi hadiselerin 
tekerrür etmesi ihtimalinden 
korkarak "böyle kavgalı maç 
o1acac7ına hiç olmasın, daha i
yi!,, kararını vermiş de onun i
çin. 

Ancak, iki takım, Olimpiya
kosla bir mukavele yapmışlar si lazımdır. 

Fener- ve bu mukaveleye göre, oyunu Şimdi bu istismarın 
bahçenin şahsında Türk . s~or· 
culuğunu ve stadyom seyırcıle
rinin şahıslarında da Türk hal· 
kını bilhassa harice karşı ne e
li.ın bir vaziyete koyduğunu ge
ne bu gazetelerin "işte Avru
Padaki akisleri!,, diye kendi an-

hangi taraf oynamaktan vazge· 
cerse diğerine "1000,. lira ver· 
meP.-i taahhüt etmiş. Şimdi, bu 
kulüpler Olimpiyakosa ne de· 
sinler? "Bizim memleketimizde 
ara sıra kuyruklu yalanlar savu
rurlar. Federasyon da gazete-

Viyanada 1 Mayısa Hazırhk Almanyada 
Vatandaşllk hakkı 

Viyana, 28 (A.A.) - Ulusal bayram, 1 Ma~~s g~nü~. gayet P.az:
lak bir şekilde kutlulanacaktır. Esnaf te~ekkullerı ~':1mhur~eısı
nin önünde geçid resmi yapacaklardır. Çocuklar ıçın. tertıb e
dilen eğlencelerde 50,000 çoct·k hazır buluna~a~tır. Sınema ~e 
tiyatro temsillerinden 86,000 işsiz meccanen ıstıfade edecektır. 
Fakirlere 50,000 porsiyon yiyecek dağıtılacaktır. 

ue• 
Rus - Fransız Anlaşması 

Paris 28 (A.A.) - Sovyet biiyük elçisi Bay Potemkin, dün 
Bay La~al ile iki saatten fazla görüşmüştür. Bu esnada fikir 
ve vesaik teati olunmuştur. Ancak, müzakerelere devam etmez
den önce, Bay Potemkin, geçen cuma günıkü ve dünkü mülakat-
1 arınm neticesini kendi hükumetine bildirmek arzusundadır. u. 
mumi intiba müsaiddir. Sovyet hükumetinin, Fransız - Rus and
laşmasile, L'okarno andla§ması ahkamının teli~i lü~~mu hakkı~
daki Fransız noktai nazarını anlamağa çalıştıgı muşahede edıl
nıektedir. Esasların, gelecek hafta zarfında tesbitine r;nuvaffakı
yet elvereceği tahmin ediliyor. Andla§ma, Bay Laval ıle Potem
kin taraflarından parafe edilecek, bilahara, Mayıs başlangıcında 
Bay Laval, Moskovaya gittiği zaman, orada imzalanacaktır. " .. Çinde Hükumet Kuvvetleri 
Komünistleri Kuşattılar 

Paris, 28 (A.A.) - Müstemlekat nezaretinin istihbaratrı:a na
zaran hükumet orduları tarafından takib edilmekte olan Çın ko
müni~t kuvvetleri, 15,000 kişi kadar vardır. Bu kuvvetler, haliha
zırda, Yunnan eyaletinde, Koçeho nehri civarında bulunmakta
dırlar.Hükumet kıtaatı, hemen hemen, komünistleri kuşatmış 
gibidir. Hindiçini hududları ile Yunnan demiryolu için hiç bir 
tehlike yoktur. Bilfunurn ihtiyati tedbirler alınmıştır. 

• •• izmir ve Selanik sergileri 
Atina, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yunanistanm 

İzmir Panayirine iştirak c;tmesi için alakadar daire tarafından 
bir rapor verilmiştir. 

Atina ticaret ataşemiz de Selanik Sergisine girmemiz için 
hükumetimize müracaat etmiştir. 

Yugoslavya'da 30.000 kişinin 

iştiraki le bir toQlantı yapıldı 
Belgrad 28 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İntihabat 
faaliyeti günden güne artıyor. 
Bugün Liubliyana'da 30 bind.~n 
fazla kimsenin iştirakile büyuk 
bir intihab toplantısı yapılmış -
tır. Toplantıda Başbakan Yev ~ 
tiç ile hükumetin ileri gelenlerı 
bulunınu9ıardır. Kral Aleksan_ -
drın hatırasına hürmeten hır 
dakika susulduktan sonra Baş
bakan Y evtiç mühim bir ·nutuk 
söyledi, şiddetle alkışlandı. 

Yevtiç nutkunda dedi ki: 
- "Kahraman kralın bize bı

raktığı mirası muhafaza ve müs 
takbel nesillere nakletmek bi -
zim mukaddes vazifemizdir. Bu 
gün Yugoslavya kuvvetli bir su-. 
rette tensik edilmiş bulunuyor. 
Yugoslavyanm coğrafi vaziyeti 
ona Uluslararası camiasında hu 
snsi birtakım vazifeler tahmiJ 
etmektedir. 

Bundan sonra Başbakan Y ev
tiç, geçen kanuntısani ayının ı 1 
inde Liubliyana'da akdedilmiş 
olan küçük itilafın daimi mecli
sinin içtimaını hatırlatmış, Ro
mada Fransızlarla İtalyanlar 
arasında yapılmış olan itilaflar
dan bahsederek demiştir ki: 

"Milli menfaatlarımızı muha· 
faza edecek olan bütün komşu
larımızla itilaflar yapmaya 1a
zır bulunduğumuzu beyan ettik. 

lerden evvel telefonleı ol -
sun vaziyeti lstanbuJ polisinden 
öğrenmediği için maçı menetti. 
Bunun için gelemiyoruz!,, mu 
desin? 

Dünya vaziyetinin bilhassa, Av
rupanm bu kısmının vaziyetinin 
tarsini için yegane yol, teşriki 
mesai için yapılacak itilaflarla 
babildir. Şunu açıkça söyliyebi
liriz ki Yugoslavya, bu yoldan 
asla ayrılmıyacaktır ve hiç bir 
zaman kendisinin emniyetine 
ve mim hakkına halel iras edil
mesine müsaade etmiyecektir.,, 
Hükumetin programından hah 

seden Y evtiç demiştir ki: 
Biz kuvvetli ve kendisine ri

ayet edilen bir Yugoslav mille
ti istiyoruz. 

Denizlide ze!zele 
Denizli, 28 (A.A.) - Bugün 

saat 9,30 da uzunca bir yer sar
sıntısı olmuştur. Yıkıntı yok
tur. 

Antebde bir idam 
Anteb, 28 (Tan) - Geçim

sizlik yüzünden babasının ya -
nmda yaşıyan karısı Sabihayi 
cadde ortasında öldüren Haleb
li Hüseyin, bugün cürüm ye
rinde idam ediimiştir . 

Bulgar sfanm Parıs sefareti 
Sofya, 28 (A.A.) - Eski Dış 

isleri Bakeını Bay Batalof'un. 
Faris elçiliğine tayin edildiği 
söylenmektedir. 

ceği fenalıklardan bir örnek! 
Fakat, kimseye akıl ogret

mek iddiasında bulunmaksızın, 
yalnız bir tavsiye ve telkin ol
mak üzere. hatınmıza gelen hir 
fikri. Türk federasyonunun,ht:m 

Amatör Türk kulüpleri yar- akılları başlarında, hem de spor 
dıma mühtaç olmakla beraber culuğumuzun başında, bulunan 
elbette ki yüklendikleri taahhü- muhterem erkanına söylive~e 
dü yerine getiı::irler. Ancak ma- ğiz : 
çı oynamamak sebebini - ya- Bu maça mutlaka müsaade e
ni gazete yalanını Yu- diniz. Müsaade ediniz, <;ünkü 
nan takımına izah etmeğe im- Türk kulüplerinin ecnebi ta
kan yoktur. Çünkü klüpler "Biz kımlara saldıran azmış ve ter
terbiyesisiz, sizi döveceğimiz • biyesiz insanlardan mürekkep 
den korkuyorlar!,, diyemezler. olduğu iddialarına karsı, Türk 

Nasıl, bu vaziyeti beğendiniz sporculuğunun terbiyesini gös-
mi? termek, harice karşı ve haysiye-

1şte bir gazetenin hazan bir tini kurtarmak için başka çare 
memleket gençliğine yapabile - 1 kalmamıştır. 
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Berlin, 28 (A.A.) - Alman 
nazırlarından Frick, dahiliye ne 
zareti taraf mdan hazırlanmak~a 
olan vatandaş hukukuna aıt 
proje münasebetile .. beyanatta 
bulunarak bundan boyle vatan
daşlık hukukunun yalnız doğum 
ve her hangi bir idari kara~ ve 
yahut muayyen bir para ~edı~e· 
si mukabilinde iktisab edilemı -
yeceğini söylemiştir. 

Führere göre, vatandaşlık 
hakkı coK: yüksek bir haktır. 
Tabiiy~ti bahşeden vesika, her 
hangi bir Almanın eli~e geç~re
bileceği en kıymetli bır vesıka 
olacaktır. Ve vesika, ona sahih 
olanın bütün devlet ve fırka iş
lerinde hizmet bulmasına yar
dım edecektir. 

Fırka teşkiiatma ve Alman 
millet ve devleti için taahhüt 
edilecek hizmetlere iştirak et
mek ve rey hakkında sahih ol· 
mak icin bu vesikaya sahih ol
mak g~rektir. Alman vatandaşı 
sıfatının tanınması resmi bir 
surette ilan olunacak ve mera
sime tabi bulunacaktır. 

Alman olmıyanlar ile devlet 
düşmanları Alman vatandaşlan 
camiasının haricine tard edile
cektir. 

Vatandaslık hakkını iktisaba 
müteallik 0°lan sair şerait meya
nında bu talebden kimsenin Al
man ırkına mensub olması şar
tı ileri sürülmektedir. 

ispanya kabine 
buhranı arifesinde 

Madrid, 28 (A.A.) - Başve
kil Lerroux, hükumetin ağlebi 
ihtimal mayıs başında istifa e
deceğini ihsas eylemiştir. 

Başvekilin bu beyanatı, 4 
parti reislerinin bir içtimaını 
müteakip vukubulmuştur. 

Matbuata verilen bir tebliğ· 
de, 4 parti reislerinin, siyasal 
vaziyetin bilumum esas nokta
lan üzerinde tam bir anlaşmaya 
vardıkları bildirilmektedir. 

Reisler, teferrüatın tesbitini 
Lerroux ye bırakmışlardır. Gene 
bunlar, 29 marttan evvel mev
cut olan hükumet blokunun ye· 
niden teşkili lüzumunda ittifak 
etmişlerdir. 

4 partinin reisleri, bunlardan 
birine mensup olup ta, reisicum 
hur tarafından kabine teşkiline 
memur edilecek her hangi bir 
sahsiyete bütün kuvvetlerile za
hir olacaklarını beyan eylemiş
lerdir. 

Kabine buhranının kortesler 
toplanmazdan önce mi, yoksa 
toplandıktan sonra mı ihdası 
münasib olacağı hususunun ta· 
yini Lerroux,ya havale edilmiş
tir. 

Tllrk heyeti Leningradda 
Moskova, 28 (A.A.) - Türk 

misafirler Leningrada gelmiş
ler ve dışarı· işleri komiserliği
nin Leningrad mümessili ile 
Sovyet Rusya ecnebi kültür ce
miyeti murahhasları tarafından 
karşılanmışlardır . 

Misafirler, Leningradda üç 
gün kaldıktan sonra şehri ve 
müesseseleri gezeceklerdir. 

Atinbda paskalya 
Atina, 28 (Telefonla) - Bu

gün paskalya münasebetile A
tina metrepolithanesi kilisesin
de yapılan ruhani ayinde cum· 
hurreisi, Başbakan, harbiye ba
kanı ile bütün bakanlar, Atina
da bulunan elciler ve askeri ku· 
mandanlar bul unmuslardır. 

Ayin bittikten so~ra, Başba
kan Çaldaris ile harbiye bakanı 
kışlalara giderek askerin sofra· 
sında kırmızı yumurta dokuştur 
muslardır. Başbakan bu müna · 
seb~tle söylediği nutukta demiş 
tir ki: 

"-• Askerlerin artık siyasi 
cerevanları bırakıp vazifelerile 
uğraşmaları memleketin istik -
hali için pek parlak ümitler ver
mektedir. Gerek isyan zamanın· 
daki hareketleri ve gerek şim · 
diki vaziyetlerinden dolayı siz· 
leri tebrik ederim.,, 

36 saat 
Toprak altında 
Yaşayan adam 

[Başı 1 incide] 

rini açmış, biraz sonra da ken
dine gelmiştir. Mehmet, diri di
ri gömüldüğü mezardan tekrar 
yaşamağa kavuştuğunu görün .. 
ce sevincini tutamamış: 

- Yaşasın Atatürk, yaşasın 
cümhuriyet . 

diye bağırmağa başlamış, ken 
disini kurtaran amelenin elle -
rine sarılarak teşekkürler etmiş
tir. 

Mehmet, 36 saat mezar haya· 
tı yaşamıştır. Taşların bıraktığı 
boşluklar onu, toprakların ez
mesinden kurtarmıştır. Toprak 
tarın bıraktıö-ı ufak deliklerden 
aldığı hava ile de soluk alabil
miştir. 

Mehmet, yalnız bacak ve kol
larından hafifçe yaralanmıştır. 
Bakılmak üzere Cerrahpaşa has 
tanesine kaldırılmıştır · 

Hastanede dün kendisini yok
layan bir yazıcırnıza, Mehmet 
başından geçenleri şöyle anlat
mıştır: 

- Tam kuyunun dibine ınıp 
te ayağımı yere bastığ~ vakit, 
tehlikeyi kavradım, .bagırd~'. 
Belki daha yukardakıler sesımı 
duymadan taşlar yuvarlanma
ğa başladı. 

Toprakların yıkıldığını gö
rünce, hemen başımı ve gövde
mi öne doö-ru eğdim. Topraklar 

b • 

sırtıma yıkılıyor ve ben içerıye 
gömülüyordum. 

Artık her şey bitmişti. Yü
züm iki taşın arasındaki boşlu· 
ğun içinde, karanlık bir alemde 
kalmıştım. Biraz sonra bir çok 
kazma ve küreğin çalışmasın
dan çıkan gürültüleri işitmeğe 
başladım. Epi zaman bu sesleri 
dinliyerek ümitlendim. 

Bir an geldi, kazma, kürek 
sesleri de kesildi. İşte o zaman 
bütün ümitlerimi kaybetmiştim. 
Olümü bekliyordum. Daha ça· 
buk ölebilmek için kafamı taş • 
lara çarptım, ellerimi gırtlağı

ma soktum. İnsan kendi isteğile 
kolay ölemiyor. Ölemiyeceğimi 
anlayınca bekliyordum. Fakat 
bu bekleyiş kurtulmaktan ziya
de gene ölümü beklemekti. 

Kolumun ve bacağımın açıları 
nı duymamağa başladını. Kar
nım pek acıkmadı ama,çok susa 
dun.Kuyunun taşlan yaştı,boyu 
na bu taşları yalayarak susuzlu 
ğumu gidermeğe çalışıyordum. 
Geceyi, gündüzü kaybetmiştim. 
Işıksız, aydınlıksrz, havasız, 
toprağa gömülü nasıJ yaşadım? 
Bunu ben bilmiyorum. Kim i
zah edebilir, onu da bilmem!,, 

Mehmet, lneboluludur. Kaza 
dan iki gün evvel memleketin • 
den lstanbula gelmiştir. Kendi
si kuyucu değildir. Bu kuyuyu 
temizlemek için 70 kuruş gün -
delik ile çalışacaktı. Kendisinin 
sıhhati iyileşmiştir . 

Almanya bahri
ye i s ti yor 

[Başı 1 incide] 
Almanyanın derhal denizaltı ge 
mileri inşasına karar vermek ü
zerine tecil edilen İngiliz - Al
man mükalemelerinden büsbü • 
tün sarf mazar edilmesi muhte-
mel~r. ı 

Londra, 28 (A.A.) - Ob~r -
ver gazeter-,inin diplomasi m~ • 
habirine nazaran, Alman denız
teslihatı hakkındaki ifşaattan 
hasıl olan vazi. eti görüşmek ü
zere, kabinenin yarın sabah fev
kalade surette toplanması muh
temeldir. Kabıne, ya Berlin'de 
keyfiyeti pıotesto etmek, yahud 
ki Mayısta akdi mutasavver İn
giliz . Alman deniz konferansı
nı talik eylemek hususlJ.rından 
hangisini tercih edeceğini tezek 
kür edecektir. ı 

Veni lngiliz tayyareleri 
Londra, 28 (A.A.J - Birinci 

saf hava ordusu, 1-ıeme:1 500 se-
ri tayyare ile takviye edilec~k
tir. Bunlardan 400 ü tc.kib, hJOü 
de bombatdıman tayyaresi ola
cak ve her biri c;aatte 480 kilo • 
metre sürate malik bulunac'lh 
gibi. iki verine üçer kişi ta~ıya-
bilecektir. -' 
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"MEIN KAMPFn 

GAM 
H it 1 e r in yazdığı kitab 

[BU ESERDE iLERi 
SuRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BIR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYJ 
BÜTÜN DÜNYADA DE
Dll(ODU UYANDIR -
MIŞ SiYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

Hitler, tam manası ite olma
makla beraber, iki parti şef min 
iş başında kumanda evsafını ha
iz olduklarım görmüştür: Georg 
von Schönerer ile Dr. Carl Lue
ger. 

Bunlardan Georg von Schö
nererin diışüncelerınde daha zi
yade kuvvet, görüşlerinde daha 
vuzuh vardır. Herkesten evvel 
Avusturya hükumetinin mahva 
mahkum oldugunu o anlamış ve 
Habsburglara karşı cephe al
mıştır. Bu sebepten de Cermen 
Birliği hareketinin başına geç
miştır. Eger muvaffak olsaydı, 
Tuna mıntakasmdaki Cermen
liğin selametini temin etmiş o
lacaktı. 

Bir defa A vusturyamn büyük 
Alman imparatorluğuna iltiha
kını istiyordu. Bitler, Alman 
milli fırkasına kalben bağlı ol
makla beraber, bunların teessüfe 
deger bir tabiye hatası yapuk
lanm söyler. Umumi surette iyi 
niyetler besliyen bu adamlar, 
iyi manevra yapamamışlardır. 
Ateşli nutuklar söyliyerek, şid
dete müracaat ederek doğrudan 
doğruya halk kütleleri üzerinde 
tesir icra edecek yerde, burju
vazi içindı!n mensuplar kazan
rnağa ve bu suretle de mecliste 
diğer fırkalara benzemeğe, iş i
tib~ t e onlar kadar aciz bir fır
ka teskili, ve fazla kürsü kazan
mak cihetine gitmişlerdir. 

Halbuki asıl tahrip edecekleri 
yer, bu meclisti. Sonra kilise ile 
olan mücadeleleri de iyi idare e
dilmemiştir. Siyası bir foka ki
lise ıslahatma kalkışmamalıdır. 
lki şeyden biri: Eğer her hangi 
bir din, hükumetin mevcudiyet 
ve sıhhatini tehdit ediyorsa, o 
zaman bunu merhametsizce kö
künden atmalıdır. Yok, eğer bu 
din, hi:ıkumeti tehdit etmiyorsa, 
bu din mensuptan devlet işlerine 
karışmadıkları müddetçe, devlet 
adanılan da onların işlerine ka
nşmamalıdırlar. Hülasa milli 
Alman fırkası gayesinde muvaf
fak olamamıştır, sünkü köklü iş 
görmek için lüzumu olan düşü
nüşü daha derme götürememiş
~erdir. 

Carl Lueger, meziyetleri ve 
kusurları ile Schönerer'in büs
bütün aksidir. Onda, milli Al
man partisi şefinde olmıyan in
sanları tanımak ve kullanmak 
gibi bir kabiliyet vardı. Manev
ra yapmasını biliyordu ve halk 
kütlelerinde kendisine istinat
gah aramaktan da çekinmedi. 
Bu suretledir ki Avusturya ida
resinin gösterdiği mukavemete 
rağmen, kendini empoze etti, 
Viyana belediye reisi olmak is
tedi, oldu ve bu sıfatla da bir 
çok isler gördü. Maalesef A vus
turyanm mahva mahkum oldu
ğunu anlamamıstı. Hiristiyan 
Sosyal partisi sefi olarak A vus-• -turyayr kurtarmaga savaştı, 
bu ümitsiz teşebbüslerinin de 
hep al·amete uğraması tabii irl.i. 

Bu suretledir ki bu adamlar
dan ne biri, ne öteki son herleie 
varamamışlar, Lueger A vustur· 
yayı kurtaramamış, Schönercr 
Alman milletini harabiden siya
net edememiştir. Bugünkü za
manda, yapılan ha talan bert a
raf etmek için bu iki muv.ıiia
kıyetsizliğin sebeplerini araı:;tu 
mak, son derece öğretici bir şey 
olacaktır. 
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Almanyanm dış siyasasında 
hedefi ne olmalıdır? 

Hitler 1912 de Viyamıdan ay
nlarak Münihe yerleşti ve bu
nu takip eden iki sene hayatmm 
en mesut zamanları oldu. Bir 

defa dili ve seciyesi tamami1e 
Alman olan bir şehirde bulunu· 
yordu. Halbuki Viyanada iken 
Avusturya - Macaristan impa
ratorluğunun bütün m•ntakala -
rmdan gelmiş bir "Milltyt=:tler 
mozaiki,, göze çarpıyordu Oy
le insanlar ki Hitler bunları va
tandaş değil, daha ziyad~ düş
man telakki ediyordu. Münihte 
konuşulan Alman lehçesi ço
cukluğunda konuştuğu leh~e i
di. Ba vycralılarm ifade ta::z, arı 
hoşuna gidiyordu. Bundan haşka 
Hitlerin sanat zevklerini daha 
ziyade tatmin eden bir yerrli. 

Hitler burada anlaşrldıg ına 

göre, duvar boyacılığı yapıyor, 
hayatını az da olsa, kafi de.rece
de kazanıyordu. Sonra Viyana
da başladığı tetkiklerine dev".im 
ediyordu. Kafasında kurd ığu 
varacağına kat'i kanaati vaı-ctı 
Onun için gündelik hayatın kü· 
çük dağdağalarma aldırış etmi
yordu. İşinin ve etüdlerinin ha· 
ricinde, bilhassa dış işlerile ala
kadar siyasi hareketler zihnini 
daha ziyade meşgul ediyordu. 
Viyanada geçirdiği beş senelik 
hayat içinde kafasında bir hü
kumet nazariyesi kurmuş ve ha
kim milletin iradesile bütün ik
tidarı eline almağa karar ver
mişti. 

Münih'de geçirdiği iki sene 
de kendisi için az istifadeli ol
mamıştır. Orada Almanyayı i
dare edenlerin başka memleket
lerle, bilhassa Avusturya - Ma
caristanla olan münasebetlerin -
de yaptıkları hataları görmüş
tür. Avusturya - Macaristanla 
ittifakın manasızlığı ve bunun 
tevlit etmekten hali kalmıyaca
ğı fenalıkları saymakla bitire
mez. 

Avusturya - Macaristan bir 
Alman hükumeti sıfatım haiz o· 
lamıyacağı gibi, bir müttefik te 
olamazdı. Bir harp vukuunda 
Franc;ois Joseph'in emrine tabi 
arazide yekunu o kadar çok tu
tan Slavlar, Almanyadan ziya -
de Almanyanın düşmanlarile an 
laşmak yolunu tutarlardı. Al
man imparatorunun mukadde -
ratını idare eden adamların pro
gramı A vrupada sulhü muhafa
za etmek ve dış piyasaları tut
maktı. İkinci Vilhelm de bu pro
gramı beğeniyordu·. Halbuki bu
mın kadar ha} ali, bunun kadar 
Alman milletinin hakiki menfa
atlerine uymuyan bir program 
olam3zdı. 

"Almanyada senede 900,000 
kadar bir nüfus tezayüdü vardı. 
Bu yeni vatandaş ordusuna kafi 
yiyecek t-;mini meselesi, gittik
çe gücleşecekti. Bu müşkülat 
seneden seneye artınca da, teh· 
dit eden kıtlıktan kurtulmak i
çin zamanında çareler bulun
mazsa, vaziyet bir felakete 
müncer olacaktı.,, 

Hangi çarelere baş vurulabi -
lirdi? Hitler dört tanesini gös
teriyor: Doğumların tahdidi 
dahilde kolonizasyon, yeni ara~ 
zi fethi, iktisadi inkisaf . 

Fransa birinci va.sıtaya mü
racaat etmiştir. Hitler şunu da 
söylüyor: Muayyen bir memle
ket dahilinde muayyen bir ırk 
için yaşamak güçleşirse, nüfus 
tezayüdü durur, yahut son dere· 
ce azalır. Böyle olması da iyidir. 
Fakat bunu zayıflara yer vermi
yerek, ancak sağlamların çocuk 
yapmaları suretile ırkta tabii 
bir tasfiyeye yol açarak tatbik 
etmek daha istifadeli olur. 

[Arkası var] 

POLiS 

Zengin birkadını 
Öldürdüler 
Sarıyerde Mesarbumu cadde

sinde 12 N o. lu evde oturan El
mas yan ismindeki zengin ve dul 
bir Ermeni kadmı ölü olarak bu
lunmuştur. rımasyanrn bir haf· 
tadanberi tvinden çıkmadığı i
çin komşuları mer'-.k ~tmişler, 
polise haber v..:rmişl rdir. Polis 
evin kapısını ktrarak içeri gir
diği zaman Elmasvan'ın her ta
rafı sımsıkı b-Z-lanmış ve boğul· 

Trakya hulyası 
[Başı 1 incide] 

zan bu çığırtkan acı neşriyat 

karşısında Bulgar hükumetmin 
dikkatini celbetmemek doğru o· 
lamaz. Eminiz ki, bu maksatla 
yazdığımız sözlerin hayırlı te -
sirleri olacaktır. 

Trakya Bulgarmış 

Bize, bu mukaddemeyi yaptı
ran şey; Sof yada çıkan "Ulus 
ve Politika,, adlı mecmuada,Bul 
gar devlet ve kültürünü kuran 
yabancı ülkeler Bulgarlarına a
it yazılmış ya;~ıdır. Trakya ha
yali peşinde koşan muharrir bu 
garib makalesinde diyor ki· 

"Trakya, eskidcnberi, hür 
Bulgaristana, ayrılık kabuJ et • 
mez bir tarzda bağlanmıŞtı. Bu 
bağlanış, yalnız onun altın tar
laları, Meriç nehrinin bereketli 
suları, Ege denizinin parlak kı
yılan yüzünden değildir. Bura
bıta, Trakyanm aslan Bulgar 
karakterini haiz olmasından i!e-
ri gelir. Yalnız Edirne havalisin ı 
deki Bulgarların sayısı, Bulgaı 
istiklalinden önce, bir Türk ista 
tistiğine göre 400,000 i geçiyor- • 
du. Bunun içindir ki, Ayastafa
nos muahedesi Trakyanm Bul -
gar toprağı oJduğunu kabul ve 
tasdik etmişti. Bulgar kavmi -
nin, bu mim ve aziz topraklara 
karşı geçmişte gösterdiği emel
lerin haklı olduğu bu muahede 
ile sabit olmuştur. Berlin mua
hedesi, kurtulan Bulgaristanı 
haksız olarak parçalayarak bü
tün Trakya'yı Bulgarlara ver • 
memişti. Londra muahedesi 
{1913) bu haksızlığı tamir l!tti. 
Bütün Trakya'yı Bulgaristana 
verdi. Hudud, Midya - lnos -
Mesta nehri ve şarki Makedon
ya idi. Müttefikler arasındaki 
muharebede Türkler, toprakla
rımızı istila ederek Edirne vıla
yetini cebren işgal ettiler.,, 

Bulgar gazetesi nıüt.!akıb 
muahedelerden bahsettikten 
sonra diyor ki: 

"Şarki ve Garbi Trakya, Sev
res muahedesile Yunanistana 
peşkeş çekildi. Bulgaristanın 
Ege denizinde ir Olil,lu:.ece. a . 
füo olması hakkındaki hüküm -
ler de, açıktan açığa bozuldu. 
Işte böylece, bu aziz Bulgar top 
rağını kaybettik. Cenub denizi. 
ne doğru giden tarihi ve ikttsa
di hududun tahakkuku hakkın -
daki emellerimiz, bütün bu ide· 
alimiz yıkıldı ... ,, 

1912 tarihinde Edirne hav2li 
sinde 190 kilise, 136 şapel 11 ma 
nastır, bilmem ne kadar Bulgaı 
mekteb ve jimnası bulunduğunu 
iddia ettikten sonra Bulgar mu
harriri diyor ki: 

"Türk hükumeti tarafından 
Trakya 'nın Bulgarlardan gaspı
nı müteakıb bu jimnaslarm bir 
çok tilmizleri, milli ocakların -
dan uzaklaşarak hür Bulgar va
tanının bağrına sığındılar, kar
deşçe karşılandılar; orada vata· 
nın ve esir ana topraklarının hiz 
metine geçtiler.,, 

Hala ümid! 

Bulgar vatanına hizmetleri ge· 
çen Trakyalıların isimlerini .;a
yan muharrir, makalesini şu söz 
lerle bitiriyor 

"Trakya mücadelesinin bü • 
tün medeni alemce bir gün an
laşılacağına eminiz. Gene emı -
niz ki, Trakyalılar, elbet tahak
kuk edecek idealleri ile yurdla
rına döneceklerdir. Bu. hür BuJ
garistanm bütün genç evlatla -
rınrn milli idealidir.,, 

muş bir h.ild l ' ınmuştur. Ce
sed kokmuştur. Yapılan arama
da zengin kad.nın )Uti.n kıy -
metli şeylerinin r., Jpıdığı görül
müştür. C o .. "'orL gönderil-
miş, tahkikata b. • ----:f .. ır. Ka 
tiller"in kim olduğu belli değil -
dir. 

~ Evvelki gün bir çocuk du
var üstünden dUşmüş ve ölmüş
tür. Bu çocuk Rumelihisarında 
sucu Yusufun 9 yaşındaki oğlu
dur. Kazaya kimsenin sebebiyet 
vermediği anlaşılmıştır. 

~ Üniver~ite Fen .. 1'c:.kültesi 
hademek inden yetmiş yaşla 
rmda Serif, dün odasında ölü 
olarak bulunmuştur. Yapılan 
muayenede nezfi ;imağiden öl
dUğü anlaşılmıştır. 

Dün Maltepe Lisesinde Harbiyeye 
müsamere verdiler geçen 213 genç 

Maltepe Askeri Lisesini bitiren gençler dün lstanbul kumandanı tarafından 
teftiş edildiler ve mektebde bir ayrılık müsameresi verdiler 

Maltepe askeri lisesini biti -
ren, Harbiyeye geçen 213 genç 
dün mekteplerinde bir ayrılık 
müsameresi verdiler. Müsame -
rede ordu müfettişi General 
Fahreddin, Istanbul kumanda
nı General Halis, Topçu Atış 
mektebi kumandanı General 
Zihni hazır bulundular. Ördu 
müfettişinin teftişinden sonra 
müsamereye başlandı. 

Mekteb orkestrasının refaka
tile canlı bir tablo gCısteril
di. Talebe tarafından Istik;a.J 
marşı söylendi. Bundan sonra 
oparlöt ile inkılabın tarihi anla
tılırken sahnede de bunları ya
şatan canlı tablolar yapıldı. 
Tablolar alkışlarla karşılandı. 

Mekteb atletlerinin resmi geçi
di, piramit hareketleri, iskrim, 
boks, güreş gösteriş maçları ya
pıldıktan sonra programın ilk 
kısmı nihayet bulmuştur. Bu -ı-
i"'i!lt13-rrrtk ın mek salonun 
da hazırlanmış olan çay ve pas
talar davetlilere ikram edildi. 

Çaydan sonra kürsüye çıkan 
mevteb müdürü Adil davetlile
re teşekkür etti ve mekteb mü -
düründen sonra Galib ve Muzaf 
fer adlarındaki iki son sınıf ta -
lebesi de müdürlerine, hocaları-
na ve mekteplerine olan sevgi
lerini ve sonsuz dileklerini an
lattılar; Büytik Atatürk'ü say · 
gıyla ve sevgiyle andılar... En 
son söz alan Ordu müfettişi Ge
neral Fahreddin de değerli ö -
ğütlerde bulundu. General fah
reddin uzun nutkunda Maltepe 
mektebi için güzel sözler söyle· 
di ve dedi ki: 

" - Mektebinizin otedenberi 
diğer mektepler üstünde bu ıun
duğunu, çıkardığı talebenin de 
daha fazla muvaffak olduğunu 

duyuyorum. HarictP.ki hareket 
ve tavrınızın da daima iyi oldu· 
ğu işitiliyor. Fakat, bundan di -
ğer mektepleri kötülemek iste -
diğim anlaşılmasın. Hayr:-. An-
cak demek istiyorum ki sizinki 
daha üstündür. Bu iyiliğin ve 
iyi gidişin yukarısında ve başın· 
dadır.,, 

Bu sözlerden sonra GeneraJ 
Fahreddn Harbiyeye geçen bLı 
gençlerin hiç zayiat verrne.:ten 
subay olmalarını temenni ettiğı 
ni ve bu dileğinin de olabilmesi 
için çalışmalarını, muvaffak ol· 
malarım söyledi ... Gerıeral nut
kuna şöyle devam etti : 

"- Bundan sonra hayat için 
hazırlanacaksınız. Subay olaca
ğınız güne kadar, edineceğiniz 
bilgilerdir ki size yaşama yolu· 
nu, ihtisası öğretecektir.,, 

General nutkunu şöyle bitir -
di : 
"-Hayatı şöylece beşe aytra 

biliriz: 
I - Anakucağından ilk tahsil 

sonuna akdar. 
il - Orta ve lise tahsili; a

sıl, esas terbiye ve tahsil devre
si budur. 

III - Dördüncüye hazırlık 
i§in geçen bir gerileme, hız al-

madır. Buna ihtisas diyoruz. 
VI - Bu devre hayatın ken

disidir. Ve yaşamaktır. 
V - İstirahat, ihtiyarlık. 
Ben, size bunlar• hayatta mu 

vaffak olmuş bir adanı sıfati1e 
söylüyorum. Ve temenni ediyo
rum ki Subay olduğunuz zaman 
benim gibi; hatta benden daha 
ileri bir muvaffakıyet gösterir, 
istirahat devrenizi huzur ve sü
kfın içinde geçirirsiniz.,, 

Generalin çok alkışlanan bu 
sözlerinden sonra, son deneme 
de hiç.kırık not almdyan üç ta
lebeye mükafat verildi. General 
Fahreddin kendi elile verdiği 
mükafatlardan sonra bu genç ta 
lebenin ellerini sık·. ak t"brik 
etti.:. 

Birinci dcrccdc muvaffak o -
lan ve bütün yıl ., iç kırk not al
mayan on birinci sın:ftan Şeref 

Kaplangıya bir altın saat, ikinci 
ve üçüncü aereceleri alan gene 
on birinci sınıftan Hamdi Yücel 
ile Sedada birer gümüş saat, bir 
senedir bando şefliğini yapan 
Fethi Sözere de bir mürekkepli 
kalem takımı mükafat verildi. 

Bundan sonr<'. bu~iıtı. talebe 
Generalle. önunde çok munta • 
zam bir geçit resmi yaptılar .•• 
Yalnız son sınıf tal ::besi süngü 
takmış bulunuyorlardı. 

Tekrar müsamere salonuna 
geçildi ve .. on sınıf talebesi ta
rafından "Ayşe" >1e "Türköz" 
rollerine Halkevi Alay koşkü a· 
matör artistlerindc.n Rana ve 
Şaziye alınmak Uzere (Mavi 
yıldırın) piyesi temsil edildi. 

Temsil canlı, mu•ıaffaktyetti 
oldu. Alkışlandı. Müsamereye 
de tam sekizde son verildi. 

DÜNKÜ MUHAKEMELER 

Erkek kılığında dolaşan 
kızın ölüm tehdidi! .. 
Gazetecilerle davacı arasında 

bir kovalamaca 
Erkt:k clbisesile dolaşan Falı 

riye isminde bir kızın, komşu -
!arından Ayşeyi ölümle tehdit 
ettiği ve bundan dolayı Ayşe ta 
rafından bir dava açıldığı yazıl
mıştı. Fahriyenin dün üçüncü 
cezada duruşması yapılacaktı. 
Bunu haber alan birçok kimse
ler, erkenden Adliye koridorla
rını doldurmuşlardı. Bütün göz
ler Fahriyeyi arıyordu. Fakat 
Fahriye gelmemişti. Gelen da
vacı Ayşe idi. 

Biraz sonra mübaşirin sesi du 
yuldu 

- Fahriye •.• Nam diğer Ke
nan! ... 

Suçlunuı ~etmediği anlaşı . 
lınca; Ayşe mahkeme salonu
na çağırıldı Ve duruşma gizli 
olarak yapıldı. Düı.kü celsede, 
Ayşenin annesi ve diğer birkaç 
şahid dinlenildiler. Muhakeme 
bittikten sonra, gazeteciler ve 
gazete fotoğr .• çdarile davacı 
Ayşe arasında h~yecanlı bır ta
kib başladı. /' vşenin ,uraya ge-
linceye kadar, muhtelif pozda 
fotoğrafütrı alındı. Evine kadar 
otomobille kendi..ini takib eden 
gazetecilere Bayan Ayşe niha
yet şu birk'1Ç sözü söyl...meğe ra 
zı oldu: 

- Fa!- :-iye, ~ni ölümle teh
d 't ettiği iç= mahk~meye ver -
dim. Kendisi, oturdı ğum apar· 
tımanm karşısında otururdu. 
Tanıc;alı biı S(ne oluyor. Ben 
kendisini e kek "'itiyordum. Adı 
Kenandı. Tamamilt: erkek gibi 
konusuyordu. ~ız olduğundan 
hiç şüphelenmedim. Annemden 
beni istemişler, razı ole.ular. Ni
şanlandık. SCJnrada:ı t4:.hkikat 
yaptım. Erkek olmadı~mı anla
dnn. Nişanı bozdwn. :&eni teh· 

dide kalkıştı. Ben de aleyhine 
dava açtım.,, 

~ Beyoğlu kazanç memurlu • 
ğuna verdikleri beyannameye 
kullanılmış pul!ar yapıştırmak
tan suçlu Kopernik ve Polivi' • 
nin üçüncü ceza mahken,esinde 
yapılan duruşr.aları bi~miştir. 
Tıbbı AdFden gelen cevapta 
pulların kullanılmış ·lduğu bil
dirildiğinden suçluların üçer 
gün hapislerine ve kendilerin -
den birer lira para cezası alın -
masına karar veri1mi~tir. 

~ Kasımpc.,.ı Ma~:ye tahak -
kuk memu.-ları N ecme<ldin tara 
fından Cihangirde, F' orya apar 
tımanmda ~ - 1 numaralı daire
de oturan Fahriye ve Nihal hak 
kında zabıtaca tahat· kuk etmi -
yen bir ihbar yapılmıştır. Bunun 
üzerine Fa. ri: e ve Nihal tara
fından Necmcdclin aleyhine bir 
cürüm tasnii d' vası a :ılmıştır. 
Davaya d·in üçüncü cezada ha -
kılmış ve bazı şahidler d~nlenil
miş, öteki şahidlerin fıe•ırilme -
si için rluruşıı1a başka güne bı • 
rakılmıştır. 

~ Balıke~ ir -en Ü ~küdar icra
sına gelen bir pacaam yanlışlık
la İstanbul icra tahsi'c1arları ta
rafından alınarak mahalline geç 
gönderilmesinden dolayı icra 
mes'ul muhasibi İsmet aleyhine 
takibat yapılmeıktadır. ismetin 
dün ücüncü ceza mat·lı'Pmesinde 
duruşması vay imış, eski mah
kumiyeti olup ulmaJıP-ının araş 
tırılması için muhakeme başka 
bir güne bırakrlmrştır. 

lf. Esrar satcılığı y .... pan Ce • 
vad kızı ~lazire isminde bir ka
dının üzerinde 50 grama yakın 
esrar bulunmuştur. Suçlu 8 inci 
ihtisas mahkemesıne verilmiş -
tir. 
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Ekonomik haberler 

ltalyaya hububat 
ihracatımız 

I tal yaya yapmakta olduğu
muz arpa ihracatının artmakta 
olduğu ve bizim için daimi bir 
mahreç temini mümkün bulun
duğu bir hakikattir. 

İtalyan istatistiklerine naza
ran İtalyanın son 3 senelik arpa 
ithalatı ve mevridleri aşağıda 
gösterilenlerdir : 

1933 1934 

Bulgaristan 30 
Çekoslovakya 2.259 
Romanya 4.924 
Türkiye 13.536 
Macaristan 2.510 
Rusya 4.324 
Trablusgarp 3 .483 
Tunus - .-
Arjantin 158 
Diğer memleketler 483 

4.293 
3.714 
2.071 

28.089 
2.673 
5.691 
7.295 

309 
4.414 
6.294 

ye etmektedirler. r 
Yün, tiftik ve 
Keçi kılı 

Alman yada tif tiklerimiz üze
rinde geçen hafta içinde olduk· 
ça mühim işler yapıldığı öğre
nilmiştir. Bu işlerde kilo başına 
sif Hamburg 9 Fransız Frangı
na kadar fiat elde edilebilmiş
tir. Alakadarlar Türk tiftikleri 
ile alaverenin önümüzdeki haf
talar içinde tekrar canlanabile
ceğini umud etmektedirler. Ger
çekden Türkiye ile Almanya a
rasında hemen bütün mahsuller 
üzerinden iş yapılabilmesi için 
ilk imkanı yeni Türk-Alman ti
caret anlaşması temin edecek
tir. Fiatlar da elverişli tutul
dukları takdirde piyasanın can
lanmasına artık hiç bir sebeb 
kalmamış olacaktır. 

........ ._. ................ 
BORSA 

27 NiSAN Cumartesi 

PARALAR 
Açılış 

Sterlin 609.-
Dolar 122.-
20 Fransız Franırı 160.-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 80.-
20 Drahmi 22.50 
20 İsviçre fr 805.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98 -
Avusturya oilin 22.-
Peçeta 16.-
Mark 40.50 
Zloti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
İsveç Kuron 30.-
Altm 930.-
Mecidiye 43.50 
Banknot 238.-

ÇEKLER 

Kapanış 

609.-
125.-
160.-
200.-
83.-
24.-

805.-
24.-
84.-

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

941.-
44.50 

240.-

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

Ya Sıskalar 
Ne Olacsk? 
En büyük bayramlarımız ara

sında büyüğümüzün, küçüğümü 
zün el birliğile kutluladığımız 
Çocuk bayramı geçti. 

Bu yıl da, gene birçok mek -
teplerde, oyunlar verildi. Eğlen 
tiler yapıldı. Toplaı.tılar oldu. 
Bu arada, yer : er gürLüz çocuk 
lar seçildi. En gürbüz -socuğu -
muz, bu müsabakalarda gerçek
ten meydana çıktı mı, 1: ilmem? 
Bildiğimiz sey varsa; yoksul -
lar, müsabakalara 5iremediler. 
Bu yıl da mükafatı üstü başı 
temiz, eli yüzü yunmuş olan ço
cuklar aldı. 

Geçen gün Halkevinde seçi -
len gürbüz çocukların r.epsi, iyi 
beslenmiş, iyi bakılmış çocuk -
lardı. 

Ne 
Spor kavgaları 

Adı çrkmış, bir şey diyeme
yiz. Sporcu memlekette fena 
bir ün almıştır. Bu kabahat 
sade onun değildir. Ama ken
dini iyi ve olduğu gibi tanıt • 
maması onun en büyük suçu
aur. 

re düşmüş dolandırıcılar ve 
şantajcılar çıkmıştır. Bizim ,.~ 
onların ayıblarını üstümüze 
almak lazım gelmez mi?. 

Biz sporda döğüşü, hele mi
safir oyuncularla döğüşü ka -
nun harici görür ve bunu bü 
tün varlığımızla ayıplarız. La
kin yalnız ayıplamak kafi gel
mediğini, hatta yalnız çıkış · 
mak, hiddet etmek, hırpala -
makla bu fena hadiselerin önü
ne geçilemediğini görüp duru
yoruz. 

Şu halde bu işi hiddetsiz, te
laşsız ve tıpkı bir hekim hasta
ya bakar gibi "etüd" etmeliyiz 
ki: Bir müsbet neticeye vara -
hm. 

l 
r 

Yekitn 31.707 64.843 

Bu rakkamlar memlekctimi-
2in italyaya en fazla arpa ihraç 
eden ülke olduğunu ve sevki
yatımızın her sene fazlalaştığı
nı hatta son 2 sene zarfında iki 
misilden fazla arttığım göster
mektedir. 

Buna mukabil Türk yünlerin
den muamele yapıldığı öğreni
lememiştir. Ancak Almanya 
başka ülkelerden mübayaaya 
devam etmiştir. Yeni anlaşma
dan sonra Türk yünlerine tek
rar daha büyük alaka gösteri
leceği beklenilebilir. 

Açılrs 

Londra 603.75 

Kapanış 

606.25 

İyi besi, iyi bakım, ne ile o -
lur, biiiciz. Ana ve babalarının 
yazın sıcaktan, kışın soğuktan 
koruyarak bol süt, bel bo1 yemiş 
le, çeşitli oyuncaklc.rla büyüt -
tükleri ~u gürbüz çocukların 
yanıbasmJa, y a ıd alt yanın -
da, bir damla iyi sütün hasretini 
bir tabak muhallebinin yoklu -
ğunu yür"!k ·":!atıcı iç çekişleri 
le derinden deri- .t.. duyan, paçav 
ralara bürünml.;ş yavrucaklar 
dav r. 

Biliyorsunuz ki son günler
de lstanbula gelen bir profesyo 
nel futbol takımının oyuncula
rı ile Fenerbahçe oyuncuları 
arasında oyundan sonra bir 
kavga oldu. Bir iki kişi öteki 
bir iki kişile döğüştüler. Bu, 
olmaması lazımgelen bir hadi
se idi. Kimse bunu mazur gö
remez. Ancak böyle münferid 
ve şahsi hareketleri bütün bi
zim sporcu kütlesine yamama
mız insaflı bir hareket olamaz. 
Sporcu olmakla bir adam, a -
tak, asabi, patavatsız olmak 
haklarından mahrum mudur?. 

Böyle bir kitle içinden çıkan 
hadiseleri olduğu gibi o züm -
reye mal edersek, matbuata -
leminde de davası mahkemele 

Bu hadiseleri yalnız bir suç 
olarak değil bir hastalık olaral 
tetkik etmeliyiz. Bu hastalık 
zannedildiği kadar sade ve he
le yalnız sporcuda değildir. 
Biz bu fikirdeyiz. Siz .. 

Memleketimizden gelen ar
panın sürümünü daha artırmak 
için arpaları bira fabrikalarına 
tanıtmak ve "malt,, imalinde 
kullandırmak da mümkündür. 

İtalyanın 1934 senesi zarfın
aaki "malt,, ithalatı 3.774 to
na baliğdir. Malt muhtelif mem 
leketlerden aşağıdaki nisbetler
de getirilmiştir : 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Almanya 
Macaristan 
Diğer verler 

I 

257 
2.248 

107 
1.081 

81 

3.774 

Italyaya en fazla "malt,, ih
raç eden Çekoslovakya ve Ma
caristanm fiatlerile, memleketi
mizden getirilecek "malt,, ima
line çok müsait arpanın 
mal olacağı fiat arasında 

mühim bir fark vardır. "Malt,, 
ın burada bira fabrikalarında 
imali halinde işçiliğin memle
kette kalacağı ve bir kaç bin iş
çiye çalışmak imkam verileceği 
açık bir hakikattir. 

Yugoslavyada 
Afyon mahsulü 

Yugoslavyada 8000 hektara
razi ekilen haşhaşlardan 100 
bin kilogram afyon elde edilmiş 
tir. Geçen yıl rekoltesinden 
kalma 50 bin kilogram stok bu
lunduğu için müşteri bulmak 
hususunda zorluk çekilmekte
dir. Iranın mühim mikdarda af
yon ihraç etmek üzere ortaya 
çıkmasile arsıulusal piyasa va
ziyeti çetinleşmiştir. İranın re
kabeti fiatları düşürmektedir. 
Bundan dolayi ilgili Yugoslav
ya makamları istihsalin azalma 
smı ve afyon ticaretile ihraca
tın serbest bırakılmasını tavsi-

NO. 7 

Almanyaya Şubat 1934 de 
yalnız 112 kental Türk tiftiki 
ve keçi kılr ithal olunmuşken 
şubat 1935 de 17 .238 kental it
halat yapılmıştır. 

Türkiyeden Almanya yün it
halatı ise Şubat 1934 de (O) i
ken Şubat 1935 de 7.204 kental 
tutmuştur. 

ltalyada ipek ve buğday 
İtalyada hükumet ipek istih

salini teşvik etmek üzere müs
tahsillere İtalya dahilinde ye
tiştirilen ve kooperatif kurutma 
müesseselerinde kurutulan bir 
kilo taze ve piyasa malr ipek i
çin bir liret prim verilmesine 
dair bir kararname kabul et
miştir. Bu müesseseler 5 hazi
rana kadar Spie ulusal birliği
ne geçen kampanyadan kalan 
stokları bildirmek mecburiyetin 
dedir. 

italyada buğday stokları tü
kenmiştir. Geçen mart ayı zar
fında İtalya hariçten 13,881 ton 
buğday ithal etmiştir. 1934 yılı
nın aynı ayındaki ithalatı 2.436 
tondan ibaret idi. Fransa hüku
meti mayıstan 15 hazirana ka
dar İtalya limanlarına 50.000 
ton buğday gönderilmesine i
zin vermiştir. 

Macaristanda da ipek yetiş
tiriciliğinin teşviki için 20 kilo
dan üstün ipek satan müstah
sillere hususi primler verilmek
tedir. 
Yeni yılda UzUm mahsuıu 

Bu yıl, Ege mmtakasmda 50 
bin ton üzüm yetişmiştir. Bu· 
nun, 44 bin tonu tamamile sa
tılmıştır. Geri kalan 6 bin tonu 
önümüzdeki aylarda elden çı
karılacaktır. 

Havaların müsait gitmesi, ö
nümüzdeki mevsim üzüm mah
sulünün çok bereketli olacağını 

KIRMIZI VE SiYAH 
hususiyetle öbürlerinden ayrıl -
mış olanı yoktur. Fidan gibi bo
yu, kuvvetten çok kıvraklık gös 
teriyordu. Daha çocukluğunda, 
son derece düşünceli hali ve ben 
zinin pek uçuk olması babasına: 
"Bu oğlan ya yaşamaz, ya bize 
bir yük olur,, dedirtmişti. Evde 
herkesin hakaretle baktığı bu 
çocuk, kardeslerinden de, baba
sından da nefret ederdi; pazar 
günleri sokakta çocuklarla oy -
narkcn hep dayak yerdi. 

Ancak bir yıldan beri şirin yü 
zü, ~enç kızlar arasında birkaç 
taraftar bulmasına sebeb olmuş 
tu. Zayıf bir can olduğu için her 
kesin hor gördüğü Julien, bir 
gün söğütler için belediye reisi
ne söz söyliyen ihtiyar cerrah -
başıyı taparcasına sevmişti. 

Bu cerrah hazan ihtiyar So -
al'e oğlundan bir günde bekle
diği parayı verir ve çocuğa la-

STENDHAL 

tince ile tarih öğretirdi; ancak 
onun tarih diye bildiği de 1796 
İtalva savası idi. Ölürken 
"legion d'honneur,, nişanı ile 
mütedahil tekaüd aylıklarını, o 
tuz kırk cild kadar kitabını J u -
lien'e bırakmıştı; bunların da 
en değerlisinin, belediye reisi -
nin itibarı sayesinde yolu değiş 
tirilen halkın malı çaya nasıl 
uçtuğunu biliyoruz. 

Evden içeri girer girmez Ju -
lien, babasının güclü elinin omu 
zuna indiğini duydu; birkac a 
ğır vumruk beklediğinden titri
yordu. 

İhtiyar kövlü bir yandan o -
nu, bir cocuğun bebekle oyna 
ması gibi, evirip cevirirken bir 
yandan da sert sesile kulağının 
içine bağırdı 

- Sorduklarıma yalansız ce
vab isterim ha! 

Julien'in iri kara gözleri, ih-

Nevyork 0.79.75 0.7965 
Paris 12,06 12.0575 
Milano !>.6255 9.61 
Brüksel 4.695 4.6966 
Atina 34.6218 84.5075 
Cenevre 2.4560 2 4580 
Sof ya 66.11 64.4970 
Amsterdam 1.1771 ı.ı ~e3 

Prai 19.0265 1S.!>'J68 
Viyana 4.2825 4 2370 
Madrid 5.8095 5.8225 
Bertin 1.9757 1 9725 
Varşova 4.2558 ıt .20!>5 
Buda peşte 4.545 1.5475 
Bükreş 78.9190 78.4712 
Belgrad 35.1210 3Hı6 
Yokohama 2.8084 2.81 
Moskova 1065.- ıoıı~.so 

Stokholm 3.2125 3.2075 

ESHAM 

Açılış Kapanış 

Bunları, gürl:üz çocuklardan 
ayıran şey, kazancı az bir baba 
ile sütleri çekilmiş bir ananın 
arayerde hayat çukuruna atıl -
mış olarak doğr aıarıdır ! Yok -
sa, bu yavrucaklar da iyi beslen 

lş Bankasr Mü. seler, iyi bakılsalar, birer, gür· 
,, .. N. büz çocuk olabilirlerdi. 
A~adoln "şm~·60 25.- 25.15 Her yapılan gürbüz çocuk mü 

.. .. ıoo % sabakasmı, bu sıska yavruların 
Şirketihayriye 'h "b" 1 
Tramvay payına acı bir istı za gı ı sayı -
Bomonti - Nektar sa yeri değil midir?. 
Terkos 
Balya ünümüzdeki yıl, mümkünse, 
Reji bu müsabakaları, daha genişle -
Aslan Çimento J0.90 J0.85 ı · V b. d - · ı h d · 
Merkez Bankası 64.50 65.- t e ım. e ır egı ' er yer e 1-
0smanlı Bankası kişer miisabaka açalım Biri, ha 
ft~~~~eiirmenci!ik T.A • li vakti yerinde olan gürbüzler, 
Şar • egirmenlen ~~--.ı- -Ut~ı de U ilnl rin ~ocukları 
Şark merkez eczanesi sıskalar için ... 

iSTiKRAZLAR 
Açılış Kapanı, 

Türk :Borcu I 

" " II III 
E;~ani" 
Sivas-Erzurum 
İstikrazi 
Sark Sm. 
% 5 Hazine 
%2 

30.30 
2865. 
2930 
94.-

98.-

TA H V I L.A T 

3C.475 
28.80 
:ZQ.50 
94.-

98.-

Açılış Kapanıı 

Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtrm 

Anadolu t 43.65 44.10 
" II 43.65 44.10 
" II 

Anadolu mümessn 51.35 51.95 

gösteriyor. 
Yapılan tahminlere göre, ye

ni mahsul 80 bin tonu bulacak
tır. 

tiyar kerestecinin küçük, uçuk 
mavi ve şirret gözleri ile karşı 
laştı. Sorel baba sanki oğlunun 
ta gönlündekini okumağa çalı -
şıyordu. 

Bölüm V 
Bir pazarlık 

- Seni burnu kitabdan kalk
maz köpek ·seni! bana düzensiz 
cavab ver: madame de Renal'i 
nereden tanırsın, onunla ne va· 
kit konuştun? 

- Onunla hiç konuşmadım, 
kiliseden başka bir yerde de 
görmedim. 

- Pis edepsiz, ona bakmış 
olacaksın. 

- Hiç bir vakit! 
Julien, dayağın önüne geçe

bileceğini umduğu müraice bir 
tavurla: "Bilirsiniz ki, dedi, ki
lisede Tanrıdan başka bir şeyi 
gözüm görmez.,, 
Kurnaz köylü: "Elbette bunun 
bir aslı olacak,, dedi ve bir an 
sustu. Sonra yine: 

- Bunda bir iş var ama bu 

Ve bu sıskalık müsabakasını 
kazanacak çocuğun mükafatı, 
onu tepeden tırnağa kadar giy
dirmek, kendini bileceği güne 
kadar yedirip içirmek ve bir 
mektebe yerleştirmek olsun! 
Böylelikle, sıska çocuklar da, 
günün birinde, gürbüz çocuklar 
gibi, hepimizin bağlılığım üzeri 
ne çekebileceklerini düşünerek 
avunsunlar. 

Gürbüz çocuğu, tali z:ıten mü 
kafatland1r.r11şt1r. Bi.le öyle ge
liyor ki mükafata, ve yardıma a. 
sıl Iayik olan sıska ve bakımsız 
çocuktur! Bilmem, siz ne dersi
niz? 

Salahaddin GÜNGÖR 

M al ~ ile içinde 
Bir evi 

Maçh.acla Kağıthane cadde -
sinde 46 numarada oturan oku· 
yucularımızdan mütekait bin -

iki yüzlü lanetlemenin ağzın· 
dan bir şey öğrenilmiyor ki!. .. 
Her ne ise. artık senden kurtu
lacağım; işim için daha iyi ola· 
cak. Papasın mı gözüne girdin, 
yoksa başka birinin mi? seni 
bir düşünen olmuş, yer bulmuş· 
lar. Git de bohçanı hazırla, se· 
ni M. de Renal'e götüreceğim, 
onun çocuklarına hocalık ede 
cekmişsin. 

- Bu iş için ne verecekler? 
- Yiyeceğin, üstün başın, 

yılda da üç yüz frank. 
- Ben uşak olmak istemem. 
- Hayvan, burada nşaklrk 

sözü eden var mı? Ben oğlu
mun uşaklık etmesine razı olur 
muyum? 

- Sofraya kiminle oturaca· 
ğım? 

Bu sorgu ihtiyar Sorel'i şa
şırttı; söz söylerse bir ihtiyat
sızlık yapabileceğini hissetti, 
Julien'e köpürdü, aç gözlü diye 
küfürler savurdu ve öbür oğul
larına damşmağa gitti. 

Biraz sonra Julien onların, 
baltalarına dayanmış, harıl ha
rıl konuştuklarını gördü. Onla-

öaşı Bay Faik bize yazdığı bir 
mektupta mühim bir noktaya te 
ma:; ediyor: "Bu mahallede bir 
:ışevi vardır. İşi yolundadır. Al
lah ziyade eylesin. Yalnız bu -
rada çalışma saatleri bilhassa 
f:eceye rastlamaktadır. Herke -
siu uyku ve istirahat zamanın-
da bu aşevinden ortalığa dağı -
lan kardif dumanları ve işçi 
~'aygaraları, boşaltılıp atılan 

konserve kutularının gürültüle 
ri mahalleyi rahatsız edi ~·or. 
Cöp kapları daima sokakta dur 
duğu için, kedi köpekten g::çil
mez oldu. Bazan bu çöp kapla
rı boşaldıktan sonra, tavukların 
kaçmasın diye içinde kesHip, 
bırakıldıklarını görüyoıuz., . 

Uzun şikayet mektubundan 
hülasa ettiğimiz şu satırlar, bir 
çok noktalardan okuyucumu-mn 
ne kadar haklı olduğunu göste
rir. Bir defa kedi köpek hücıı -
muna vesile olan çöp kabı soka 
ga bırakılmaz, tavuk s.lkal.ta, 
c;-ôp kabının içinde kesilmez ve 
saire ve saire ... Asıl mühim bir 
nokta da. gece çalışan işçilerin, 
çah!5tıkları yerin mahalle icin -
de oldugunu hesaba katarak, 
başkalarının tam istirahat ede · 
cekleri sükunetli bir zamanda 
bağırıp çağırmamağa dikkat et
meleri degil midir?. Kald1 ki, 
okuyucumuzun söylediğine gö· 
re, bu işçiler bağırıp çağırdık -
ları kadar, galiz küfürlerle şaka 
laşıvorlarmış. Buna yalnız bele 
diye nizamı değil, insanların bi
ribirlerine karşı saygıları da ma 
nidir. 
Çerkes köyUne giderken 
Yeşilköyde indirilen yolcu 
Okuyucularımızdan biri gece 

ra uzun uzun baktı ve bir şey 
anlryamıyaca§;ını görünce, bey
le dinlerken yakalanmasın diye 
gidip bıçkının yanına oturdu. 
Hayatını değiştirecek olan bu 
umulmadık teklifi iyice tart
mak istiyordu, fakat soğukkan· 
lılıkla düşünemiyeceğini anla· 
dı; zihni hep, M. de Renal'in 
güzel konağında neler görebi· 
leceğine takılıyordu. Kendi 
kendine: 

- Uşaklar la oturup yemek 
yemedense bütün bunlardnn 
vazgeçmek daha hayırlıdır. Ba
bam beni zorla göndermek isti
yecek ama ben öllirüm de git
mem. On beş frank sekiz mete
lik birikmiş param var, bu gece
kaçarım; tarlalar içinden gider
sem hem karşıma candarma 
çıkmaz, hem de iki günde Be· 
~ancon'a vannm; orada gönül 
1ü asker yazılır ve, lüzumu o
lursa, isviçre'ye geçerim. Ama 
bunu yapınca da ilerlemekten, 
yüksek yerlerden umudu kes
meli, insanı her istediğine eriş
tiren rahibliği bir daha akla ge
tirmemeli. 

Ne dersiniz? 

matbaamıza geldi ve şu şikayet
te bulundu: 

"Dün akşam sekiz buçuk tre
nile Çerkesköyüne gitmek için 
Sirkeci ~arından bilet aldnn. 
Trene bindim. Katar Y eşilköye 
vardı. Yolcuların lıoDsi çıktı. 
Yalnız ben ve başka bir yolcu 
kaldık. Bekledik. Birdenbire ka... 
tarın geri geri gittiğini gördük. 
Ve bunun bir manevra olduğu
nu zannettik. Halbuki trenin 
Istanbula döndüğünü bilahare 
anladık. 

"Biletimiz Y eşilköyc vanra -
dan kontrol edilmişti. Sonıa • 
dan öğrendik ki yolcular, Ye -
şilköyde, diğer bir trene aktar
ma ediyorlarmış. Halbıdd yeıl -
d:. bize hiç bir rr.em·ır hı.ınu söy 
lemedi. Bu yüzden vaktinde 
Çerkesköye ~idemedim lşim -
den oldum. Aynca Y eşiU:öyden 
dönmek için de 13,5 ktffUŞ ver
dim. Bana ola11 old.ı. Diğer yol
cuların da aynı akıbete düşme .. 
meleri için kumpanj'anm tedbir 
alması lazrmgelir kanaatınrb 
vrrn 

Gece tramvayları 
Nişantaşmda Tayyare soka

ğında 12 numarada oturan lb· 
rahim adlı bir okurumuz yazı

yor: 

"Son zamanlarda Sirkeciden 
gece yarısından sonra saat 1,5 
ta kaldırılan ve gazetecilere 
tahsis edilen tramvaylardan 
sonra, acaba buna benzer birer 
tramvay da şehrin muhtelif yer
lerine kaldırılamaz mı? Bu hal
kın hakiki bir ihtiyacıdır ve na
zarı dikkate alınmak lazımdır.,, 

Uşaklar la yemek yemekten 
istikrah, Julien'de kendiliğin
den doğmuş bir his değildi; o, 
zenginliğe erişmek için daha 
ağır şeylere de katlanabilirdi. 
Bu istikrahın . kaynağı Rous
seau'nun Confessions'u olmuş
tu. Kibarlar, zenginler alemini 
hayalinde hep bu kitabın yardı
mı ile canlandırırdı. Napoleon 
ordularının tebliğleri mecmua
sı, Le Memorial de Saintt - He· 
lene, bir de Confessions, işte 
Julien'in "kur'an,, ı ( 1). Başka 
hiç bir kitaba iman etmesine 
imkan yoktu. ihtiyar ccrrahba· 
şının söylediği gibi Julien'in 
gözünde öbür kitabların hepsi 
göze girmek istiyen dekçiler ka· 
leminden çıkmış yalan dolu 
şeylerdi. 

Ateş gibi bir zekası olmakla 
beraber Julien'in hafızası şaşı· 
lacak kadar kuvvetli idi, - oy· 
sa ki böyle hafıza çoğu aptal· 

[Arkası 5 incide] 

( 1) Fransızcasında da "kuran,, de• 
nilmi§tir! 

N. ATAÇ 
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E LEKETTE TAN IŞEHiRDE DÜŞÜNDÜREN BiR GEZiNTi 

Yurdun her yanında ulusal Hôkimiyef günü 
Büyük Kamutayın kurulu9u ve Ço • .ı,. ht'lrtasının ilk günü olan 23 Nisan 
Yurdun her tarafında büyük bir meraı:. kutlulanm19br. Muhabirimizin 
9Önderdi0i yukarıki resimler, bu meraalma ,yrı ayrı intibaları teabit edi· 
Yor: 1 • Zonguldakta cumhuriyet meydanında. • Denizlide Halkevl önünde 
3 • Zonguldaktaki merasimden diOer bir intiba. 4 • Denizlide Gazi Mektebi 

çocuklarının Himayeietfal temsili. 5 · 6 • Eski,ehirde Çocuk balosu. 

M uhtanbatta ile 
ikiye biçti ı 
Bartın 27 (Hususi muhabiri· 

iniz bildiriyor) - Bartınm Ye
Cenli köyünde katil Deli Ah • 
ll'led diye tanınmış bir adam 
~öy muhtarı Mustafayı balta ile 
Oldünnüştür. 

Vak'a şöyle olmuştur: Yegen 
1i köyünden Kocugaz köyüne 
Yol açdıyor. Bu yol Deli Ahme
din tarlasının kenarından da 
Keçecek. Kendisine : "Tarlanın 
kenarındaki çıtlan sökte geri 
1tL,, demişler. Açılan yol tarla· 
llın kenarına geldiği halde Ah· 
ineci işe yeni başlamış, bunu gö
ren Muhtar, Ahmecle biraz çı· 
kıtmıı ve aralarında kavga baş
lat!uıtır. Bu arada muhtar Mus
tafa elindeki sopa ile Ahmede 
\'Qnnuıtur. Buna fena halde kı· 
zan Deli Ahmed elindeki balta 
ile muhtar Mustafanm kafasına 
iki kere wrmuştur. Muhtar ~er 
hal ölmüş ve Ahmed baltasıJe 
beraber kaçmıştır. C~huriye~ 
Müddeiumumisi Nurettın tahin 
kata başlamıştır. Katil Ahmed 
elinde baltasile kaçarken yaka
lanmıştır. 

Çocuk terbiyesi 
için konferanslar 
Gümüşhane (Tan) - M~· 

rif idaresinin :mın üzer .;.ae vı: 
llyet ve kaza merkezlerlndekı 
tanı teşkilatlı mekteP.lerd~ her 
Perşembe ve cuma gunlen ço -
CUk terbiyesine ait konferans
lar Veriliyor. Mevzular, ana. ba
t,. ve okulu alikalandıran me
•elelere dairdir. Konferansl~n 
1!bcı bir halden kurtannak 1

• • 
çın, talebe tarafından muhtelif 
111lnıaralar da yapılıyor. 

Bırakılan çocuk 
t Balıkesir (Tan) -:.1!~ sa~ 
~ camii kapısı onune yenı 
~1~Uf bir erkek çocuk b~ • 
;:,_111ttır. Oradan almara~ ~
.,.._ kurumuna teslim edildi. 

-ezıgen ın 

birdenbire 
(Hususi muhabirimiz bildiri

yor) - Lüleburgamı ıu ihtiya
cını karşılamak için açılan ar
teziyen kuyusundan 120 metre 
mikibr su çıkm11tır. Fakat, su 
kazıldıktan bir müddet eonra 
çekilmittir • 

Bunun kum tabakalarmm faz
lalığından ileri geldiği zannedi
liyor. Eğer bu tahmin doğru 
çıkmana, Istanbuldan mütehas
sıslar getirtilecek, arteziyen yer 
leri teabit edilerek ona göre işe 
devam edilecektir. 

Belediyemiz, (20) bin lira 
aarfederek altı yıl önce kasaba-

Gllçmenler için yeni ev 
1 nt••tın• baflanıyor 
Tekirdağ, (Husual muhabi -

rimiz bildiriyor) - Mete vapu
rile, göçmenler için . plin dahi
linde yapılacak evlerın, kereste-
leri geldi. Vapur 10 bin kereste 
getinniıtir. Evlerin kurulmaaı 
yamda bqbyacaktır. 

Lüleburgaz: 21 
nm ıu ihtiyacını temin etmiştir. 
Mevcut su, ancak bir kısım ih
tiyaçlan karşılayacak bir mik
tardadır. Yeni vaziyete göre, 
arttmlmasr 1iznn gelen su da 
arteziyenle temin edilecektir. 
Bunlar açılırken dalına yüksek 
seviyeli arazi göz önünde -tutul
muştur. 

Elektrik vaziyetine gelince, 
bu İ.§ te altı aya kadar bitmiş o
lacaktır. Elektrik makine ve te
sisatının gümrüksüz geçirilmesi 
isteğini Ekonomi Bakanlığı ka
bul etmiştir. 

lzmlrin ath tram
vayları kalktı 

Izmir, 28 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Kordondaki 
atlı tramvayların salı günün • 
den itibaren sef~rlerine nihayet 
verilecektir. Açıkta kalan 72 iş
çi kendilerine ikramiye veril • 
mesi için müracaat ettiler. 

Çankın, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - ldarei hususiye
nin bu yıl yaptıracağı biiyiik ilk okulun temeli memurların. tale
belerin ve halkın önünde atıldı. Merasimde maarif müdürü bir 
nutuk söyledi. Vali H. Uzgören temel ta§ını attı. Yukarıdaki re-
sim merasimi tesbit ediyor. - - • .. 1 

iki Sokc.:~.an 
Geçtim! 
"Birine 11 Babil 11 

Diyorlar, birine 
Tayyareci Fehmi.., 

Otomobil, tramyav yolunda, 
manialı bir yanşı yüzde yüz ka
zanacak bir küheylan çevikliği 
ile kih zıplıyor, kih geriliyor, 
ve hazan bir çukurun veya bir 
kaya parçasının üstünden dört 
tekerleğini yerden keserek uçar 
gibi geçiyordu. 

Feriköyünden az ileride, ıeh· 
rin birinci sınıf caddelerinden 
daha geniş bir sokağı "Seke se
ke ben geldim!,, ahengi ile, ve 
her metreyi arabasının bir baş
ka ve daima yalnız bir tek teker
leği üstünde taksiye yazdırır· 
ken şoför dayanamadı, bana 
döndü: 

- Şu yola bak bayım? - de
di - Neredeyiz? İstanbul mu 
bu, yoksa bir şehrin dışı mı? O
tomobile binerken bizimle çeki
şe çekişe pazarlık ederler ••• Ta
bak gibi düz ıollarda çalışsak 
bir diyeceğim olmayacak ama ••• 
Bu yol nedir bayım? Bir }'Ol mu 
dur bu? Dağda mıyız yoksa ... 

Makaslar şiddetle açıbp ka -
panıyor ve her açılışında kafa • 
larımız tavana çarpıyordu. Bar-
saklannuzı ve midelerimizi ya • 11 Bu Babll aoka"'ı gibi bir --k k " ki e 

k d .. ·b· lk 1 " - a e• abll de yı ta ayran over gı ı ça a a - var mıydı dersiniz? N " 
yan bu yolun sonuna varırken . e gezer .... 
gözüme yüksek bir duvara ya - l Babilden kalma sokak l 1 ensene ••• Otomobili haczedip çe-

"Bu arabalar bu aokaklan ... 
çok bile ... ,. 

Plftırıhmf zarif bir lmınm ta
belinm şu üç kelimesi İliftİ: 

Tayyareci Fehmi eokağı. •• 
Ve içimde "cızzz !,, diyen bir 

SIZI duydum: 

Her geçişte her geçenin, hltı
rası önünde hürmetle bqeğmesi 
ve kahramanlığının rahmetle a
ndması istenen bir hava tehidi
ne bundan büyük bir hürmetsiz
lik olamazdı. 

Zira kış günlerinde çamurun
dan ve yaz günlerinde tozundan 
herkese eliman dedirten bu so
kak, insanların kunduralannı ve 
otomobillerin listiklerini parça· 
layıp dingillerini mahveden bu 
sokak her şoförün ve her yaya -
nm Tanrının günü binbeli o-
kuduğu, lanetli ve uğursuz bir 
yer olmuştur (1). 

• 
Az ileride bir başka sokağa 

saparken toför dişlerine birden
bire sıktığı frenlerden daha bü
yük bir gıcırtı çıkartarak ~ • 
bayı durdurdu. Ve bir eli volan-
da, bir eli ufuklarda, bir mille -
tin istikbalini çizen büyük bir 
hatip edasile: 

- Bay! Bay! - diye haylar · 
dı -: Vallahi gidemem •.• Billihi 
gidemem ... İstersen dönelim. is
tersen in! 

Bir çerçeve camını bir levha
ya nasıl yapıştırırsa, garip bir 
mustatil resmeden bir kristali 
tıpkı öyle gözümün önjndeki 
yola yapıştıran pencerey! yak -
laştnn ..• 

... Ve çok bakmadım ••• 
- HaklISm arkadaş .••• de _ 

dim - Dönelim .• (2) 
Acınacak halimize acıyar. 

gözlerle bakan mahalle bakkal; 
bu sırada bize yaklaşmıştı. Ara· 
ba geri geri giderken bağırdım: 

- Kuzum bu sokağın ismi 
ne? 

Ağız dolusu bir kahkaha aa
wrarak cevap verdi: 

- Babil sokağı ... Bayım. .. 

Artık şoförle dost olnıuıtuk. 
Otomobili Şişliye doğru sürer -
ken bana dert yanmağa başla -
dı: ' 

- Belediye bizden her ay ne 
kadar tabela parası alır, bilir mi· 
siniz? • - . . . . . . 

- Tam on iki buçuk lira .•• . 
- Ben yol parasını, kazanç 

vetgimi ve bütün benden isteni
lenleri seve seve veriyorum ve 
veririm. Y a1mz bu sokaklarda 
dolqtıkça her ay cebimden çı • 
kan on iki buçufc liraya aayo • 
rum doğnısu. •• 

Ve sesini perde perde yüksel· 
terek, adeta haylmarak devam 
etti: 

- 1922 de ba§ladım bu İfe .... 
O zaman ayda... Arabasına 
göre .•• Uç lira, bet lira veriyor
duk. Ve o zaman bir günde ne 
kazanıyordu bir toför biliyor 
musunuz? Bir günde tam yirmi 
lira .•• -. . . . . . 

- Halbuki fimdi, çok defa 
on parasız, nöbet yerlerinde pi· 
nekleyip duruyoruz, ve bu on 
para kazanmadan geçen günler
den birinde birde bakıyoruz ki 
'tabeli,, günü gelmiş ••• 
-. • • • • 
- Siz gaftba tabeli parasını 

verememiş bir şoförün azabına 
akıl erdiremiyorsunuz... Kısa 
konupymı bay .•• latanbulda iki 
bin taksi vardı. •• Bugün altı yüz 
taksi ya vardır, ya yoktur. Ve 
bu azalış yüzde yetmif tabeli 
yüzündendir. Parayı verdin mi 
verdin. •• Vermedin mi, bir de ba
kıyorsun bir gün otomobili be
lediye haraç mezat satıyor •.. 
'"lem de su parasına. •• yahut t .. 

}u yUk arab-ına bıreı. 
kacaOız yollan ... ,. 

fıati yükseldikçe yükselen ben • 
zine, tiıtiğe, bu aokaklarm hay
dutluğu yüzünden bitip tüken -
meyen tamirlere ve tabeliya şu
na buna dağıta dağıta acenteye 
verilecek taksiti dolduramamış -
IJDJZ. Bu sefer de acente yapl§ır 

.;»imdi fU at, gelecek aal· 
tanat günlerini bekleyen 
lapanyanın eski krah gibi •• 

ker garajına. Bu gidi§le bu fe -
hir otomobilsiz kalmazsa Yüuüf 
olsun ervahıma 1 

Ve birden yanmuzda beliren 
bir yük arabasmı göstererek a • 
sabi bir kahkaha attı: 

- Iıte ... Bunlara bırabcağıs 
yollan ••• 

Az ötede bir Ermeni ailesinin 
afız ağıza doldurduğu bir çek
çek arabası dana kılana ilerle • 
meğe çahfıyordu. Bu, bizim ar
kadqa bir kahkaha daha attır
dı. Ve nlra atar gibi haykırdı: 

- Bunlar bu sokaklara çok 
bile ... 

• 
Bir saat sonra kırlarda şöyle 

bir dolşmağa çıkml§tnn. Yeni 
fıtkıran babamı ortasında bir at 
kişneyişi işittim ve başımı biraz 
sağa çevirince üç ağaç ortasın • 
da bir ağaça bağlı doru bir ati· 
tiıti gözüme ••• 

Şoförün söylediklerini hatır· 
lar gibi oldum. Ve o Anda bu do
ru at gelecek saltanat günlerini 
bekleyen bir eski İspanya Kralı 
Alfqna veya Hindistanda ava 
çıkmış bir eski Yunan Kralı 
f~rj heybetine büründü gözle -
nm .•• 

Nlzameddln NAZiF 

(1) Ya o tabela71 'kaldırmalı, ya 
bu eokatr tı1mir etmeli. .. 

(2) Yulrardaki çift ıOtun resme 
balmm. 

18 Günde Zayıflamak 
iç in Neler Yemeli? 

YEDiNCi GON 
otı. remeli: 

200 ıranı dana pirzola11 
Salata 
Bir elma 

Aqam remeii~ 
200 gram frenk lahanası 
Btyu peynir 
Armut kompostosu 

300 
150 
60 

150 
120 
200 

Kalori y~lıu. 980 
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"TAN" m tefrikası: 7. Y a z a n: N i z a m e d d i n N A Z i F 

Çandarlı İbrahim Paşa 

Yine Vurgunu Vurmuştu! 

Neş'e ve ahenk içinde mey alemleri ... 

Sekizinci !yovannis bunu ha- zannetmiş ve daha ileri bir kuv- dan daha Bizans'lı 1::esilmiş o
tırladıkça, gözlerinde bir gurur vetin başına geçmek hırsile bir lan Çandarh Ibrahimdi. Bıırsa
belirirdi. Zira bu m.ıcize kendi gün bahçede dolaşırken zavallı ya gider gitmez Çelebi Meh
cseriydi. Genç şehzadenin bir genç şehzadeyi yakalayıp bir in
lalası vardı ki, dünyada eşi güç cir ağacının dalına asıvermişti, 
bulunur bir sefil olan bu lalanın Fakat umduğunu elde edeme
adına İlyas Bey derlerdi. Önu mişti. Bilakis... bu kanlı jest, 
satın almak için altına boğmak fahri celladı İkinci Murad'rn gö
lazrm gelmişti ama, altına boğ- zünden düşürmüştü. 
muş ve satınalmıştı işte ... Tabii', 
sonra, bu lala için elinde büyüt
tüğü on beş yaşındaki çocuğu 
kışkırtmak bir çocuk oyuncağı 
olmuştu. Karaman ve Kerme
yan Beyleri ise babalarının, de
delerinin ancak Selçuk saltanatı 
nm leşinden koparıp üstüne otu
rabildikleri toprak parçalarını 
ve siyasi kudreti günden güne 
büyüyen Osmanlı İmparatorlu
ğuna kaptırmaktan korkuyorlar 
dı; genç şehzade ağabeyisine ka 
fa tutunca derhal ellerinden 
gelen yardımları yapmağa baş
lamışlardı. 

İşte asıl zeka hünerini Seki-
.zinci lyovannis o zaman gös
termiş ve öyle dolamba~lı yol
lardan !kinci Murad'a haberler 
saldırmıştı ki, Edirne Hüküm
darı bu darbenin doğrudan doğ
ruya Karaman ve Kenneyan 
Beylerinin eseri olduğunu zan
netmişti. 

Ama, talih uzun zaman güler 
yüz göstermemişti gene... Zira 
İlyas Beyi iyi tanıyan İkinci 
Murat ta kesesinin ağzını aç
makta gecikmemişti ve tabii 
lala bu sefer de onun hesabına 
çalışınağa başlamış ve bir gün 
zavallı genci ellerini kollarım 
bağhyarak padişaha teslim et
tirivermişti. 

Bedbaht Mustafa Sultan! Ne 
acı, ne azap verici bir sonu ol
muştu za vallmın ... 

Ö alçak lalayı, o laladan da
ha alcak olan Sadrazam Çan
darh İbrahim, geliri bol bir san
cağa beylik vererek gönderir
ken padişah olan ağabeysi de 
Mezit Bey adlı bir celladı kendi 
başına musallat etmişti. 

Ah bu Mezit Bey! Nümunesi 
az bulunur bir sefil de bu idi. 

Küçük kardeşinin öteki beri
ki tarafından krşkırtıldığmı bil· 
diği için İkinci Murat bu tecrü
besiz çocuğu affetmişti. Onu 
yanında bulunduruşu, başkala
rının tesiri altına girmemesine 
çalışmak istediği içindi ( l). 
Yoksa elini bir kardeş kanı ile 
bulamak hatır ve hayalinden 
gecmemişti. Ama. Mezit Bey 
- ki sefilin biriydi - yeni va
,;i{esini padişaha hulus çakmak 
için kendisine verilmiş bir fırsat 

Ve sonra ene kıs ·r cndi

(;esizlik devresi yaşamıştı. Bi~ 
zans ... Zira Genç "Mustafa Sul
tan" ı baştan çıkaranlara yalnız 
bir siyasi düşman olarak değil, 
ayni zamanda kardeş kam al
mak istiycn bir insan gibi sal
dırmıştı. Sırasını ilk savan "Si
nop, Kastamonu ve Ha valisi" 
Hakimi lsfendiyar Öğlu olmuş
tu (2) ma ağız tadile bir kav
ga etmek nasip olmamıştı İkin
ci Murad'a ... 

Çok kan akıtıcı, çok gaddar 
bir derebeyi olan lsf endi yar Oğ
lu çok allak ve cok korkaktı da .. 
Eli ayağı titriyerek nesi varsa, 
Edirne Sultanına, hepsini der. 
hal vermişti. 

Kastamonuyu, etrafım, Sino
bu, istiklalini ve hatta üstüne 
üstelik kızım ... 

Bu kadar ikramı.. ( !) İkinci 
Murat bile tahammül edeme
mişti de Sinop kalesini ve bu 
kalenin etrafındaki ufak tefek 
toprak parçalarını kendisine 
tıph bir bahşış gibi bırakmıştı. 

Sonra yıpranmayan kuvveti 
iJe, ağız c1olusn bir çarpışmak 
arzusu ile ve bütün hıncı ile 
Kermeyan Öğullarına ve Kara
mana saldırmıştı. 

Menteşe, İzmir, Kütahya ve 
etrafı birer birer eline geçmişti. 
Karaman Öğlu ise bu gürültü 
içinden ı~endisini uzun zaman 
uslu oturrnağa mecbur edecek 
bir dersle kurtulabilmişti. 

Öyle l.i. artık Edirne sarayı 
icin bir Anadolu meselesi kalma 
mışa dönmüştü. 

lşte o zaman gene Bizans'ın 
yüreği hoplamağa baslamıştı. 

Acaba !kinci Murat, eskisin
den yüz kere daha kuvveti wnen 
ordusile tekrar gelip Teodos 
surlarına yüklenecek miydi? 

Sekizinci İyovannis "1425,. se 
nesi sonlarına doğru duyduğu 
bu heyecanı da şimdi gülümsiye 
rek hatırhyabiıiyordu: 

Ne tatlı Ur kolaylıkla sıyrıl
mıştı o felaketten ele ... 

Aklına Sadrazam lbrahim 
gelmişti. Bu Çandarlı Ibrahim, 
rahmetli Musa Çclebi'nin, ba
bası Emanuel'e gönderdiği ve 
Bizans'a gelir gelmez Bizans'lı-

met'ten vezirlik alan bu satılmı
şı, Çelebi, saltanatı ile beraber 
oğluna miras bıral mıştı ve 
"baba yadigarıdır0 diye !kinci 
Murat, her söylediğini derhal 
yapıveriyordu. 

Hemen ona ela tın an haoer-
ler salmıştı: 

Haberler ve ... hediyeler ... Zi-
ra Çandarlı ailesinin sadraıam 
olan evlatları bir ~içinin avuç
larını muayene etmeden sözle
rini dinlememek itiyadmda idi· 
]er ... 

Tabii, malı iyi tanıdığı için 
ve uzun zaman süren bir sadra· 
zamlığın bu eski casusu, bir 
parça olsun altına ve mücevhe
re doyurmuş olacağını tahmin 
ettiği için gönderdiği hediyele
ri hem pek bol, hem de başka 
yerlerde buluru:naz cinslerden 
seçmişti... 

Bilhassa bu arada, iki tane 
de mavi gözlü Bizans kızı gön
dermişti. 

f Arkaıı varl 

( 1) Tarih bu padi§aha büyük 
babasının, babasının ve oğlu ile to· 
runlarından birçoğunun kardeş ve 

akraba öldürmek lekesini sürmeyol'. 
( 2) 827 hicret ıeneai. 

w 

-COMERD BiR KADIN 
Amerika Cumhur reisinin ka

rısı Bayan Roosevelt iyi bir ga -
zeteci olduğu kadar da konfe -
ranscıdrr. Bu sebepten birçok ga-
zeteler ve kurumlar ondan yar -
dım isterler. O da bittabi ücreti 
mukabilinde gazetelere yazı ya
zar, mikrofon önünde konferans-
lar verir. Hesap etmişler, Bayan 
Roosevelt ge~en sene bu yüzden 
25,000 dolar kazanmış. Yani ko
casının "cumhur reisliğinde al
dığı aylıklardan fazla.. Fakat 
Bayan Roosevelt bu kazancım 

hayır teşekküllerine sarfetmek
tedir. 

Ordekle Çekilen Sandallar 
Çinin haftalarca gidilse sonu 

gelmez yılankavi nehirlerinin 
kenarında oturanlar ördekleri 
sandal cektirmeğe ah§tiımıslar
dır. Çin işlerinin çok yavaş git
mesine bunu duyduktan sonra 
şaşmamak lazımdır. __ . 

HiKAYE 

ilk Da gınlık 
Semihle esmer kadm, iki yaz

dır sevişiyorlardı. İlk önce bir
birlerine takdim edildikleri va
kit genç kadının yüzündeki in
tiıam, çizgilerinin inceliği, Se
mihin üzerinde ani bir sarsıntı 
yapmış, fakat o, bunu da öbür
leri gibi atlatırım ~annederek 
ona sokulmaktan korkmamıştı. 
Olsa olsa, bu işte karısı ile bo· 
zuşacak, bir iki ay darılacak, 
sonra esmeri unutacak ve her 
günkü hayat gene başlamış ola
caktı. 

Fakat işte ücüncü yaza giri
yorlardı. Her gün biraz daha o
nu kendine yakın hissediyor, 
gözleri onu her yerde arıyordu. 
Gittikçe derinleşen bir arkadaş· 
lık başlamıştı aralarında. 

Bir sürü bağlarla, karma ka
rışık bir hayatın içinden çıkıl
maz güçlüklerile, az çok derbe-
derliğile bu esmerin hayatına 
karıştığına nadim olduğu za-
manlar olmuyor değildi. 

Fakat, onun o kadar müste
rih ve mes'ut hissediyordu ki 
ona getirdiği, getirccegi sözle
rin, fena bakışlarm bile fena
lığını düşünemez olmuştu. 

Belki ömründe rast geldiği 
darrlamıyacağr yegane kadındı 
bu esmer. Herkese, her kadına 
kusur bulan Semih, onun başka
ları tarafn~dan en ufak bir ten
kidine bile dayanamıyor; sinir
leniyor, üzulilyordu. 

Esmer kadın, ondan ilk za
manları uzun uzun kaçmıştı. 

Bir köy aşırı oturdukları halde 
Boğazın vasıtasızlığma rağmen 
kadın onun yolundan ayrı yol
larla şehre inmenin bir kolayını 
buluyor; Semihe görünmemek 
çarelerini muvaffakıyetle tatbik 
ediyordu. 

Bir akşam, geçen yaz Semi
hi, Esmerin de davetli olduğu 
bir yere çağırmışlardı. Şu in
sanlar ne tuhaftır, Semihle Es
merin aralarmdaki dostluk de -
recesini anlıyabilmek için onla
rı sofrada yan yana oturtmuş -
lar; mütecessis, alık gözlerle 
· isini de nzun uzadıya tetkik 
etmişlerôi. 

Ne görmüşlerdi, ne anlamış
lardı bilemem, fakat Semih, iç
tiği bol ickinin verdiği cür'etle 
Esmerle iki dans edebilmis ve 
geç vakit ona evine kadar~ ar
kadaşlık etmişti. Esmer ona o
toma bil den indikten sonra koya 
doğru bir gezinti teklif etmiş; 
"daha erken, eve geç gidersem 
bile anneme sizinle beraber ol
duğumu söylerim, darılmaz., 
demişti. 

Aysız, örümcek ağım örür
ken işitilecek kadar sessiz bir 
geceydi. Orada, Boğazın koyu 
mavi, aktığı göriilemiyecek ka
dar durgun sularma dalan göl
geli gözleri le Esmer; Semihe 
hayatrmn en mes'ut gecesmı 
yaşatmıştı. Semihin bütün ha
yat macerasını ağımdan o ka
dar kolaylıkJa almış; ve sonun· 
da "ne karma karışık hayat; 
her halde çok enteresan, insa
nın kendi talihini de bunun içı
ne katacağı geliyor,, demişti. 

Aynlclıkları vakit birbirlerini 
yan yolda bırakmıyacaklarma 
ikisinin de içinde bir inanç u
yanmıştı. 

O sabah, Semih evine döndil
ğü vakit üst kattnki büyük, yal
nız odasına derin bir sevincle 
kendini atmıştı. Hayatında b~k
lediği, hayalinde herkesten, 
keudinden bile kıskandrğı ka
dar giizeJ bir Esmer, onu sevi
yordu. Erkekleri en ümit ver
miyen bir bakışla bile arkasın· 
dan koşturacak kadar cazip ve 
sihirli bir kadın. Esmer ve par
lak siyah gözlil, daha siyah, 
sim siyah; eski güınilş kadar 
siyah saçlı bir kadın gördünilz· 
se, Semihin Esmerini belki siz 
de tahayyüJ edebilirsiniz. Fakat 
ummuyorum. Çiinkli bu kadar 
parlak, canlı, dalgalı, gölgeli si
yah saç, Semihin Esmerinden 
başka kimsede yok. 

Bütün bir yazı ve kışı, Semih 
Esmerin dalgalı, siyah sacları· 
na takılı geçirdi. Aralarında en 
uf ak bir anlaşamamazlık, en se
zilmesi gilç bir dargınlık bile 
belirmemişti. En iyi uzlasan i
ki çocuk kadar birbirini beğeni-

iki Yüzlü Aşk Olmaz! 
, " Postrestant Kaya,, iın~alı 
ınektub sahibinin gönlüne kulak 
verel~m: 

"Yedi aydan beri sevişiyoruz. 
Benden evvel bir 1::-aşkasmı se • 
viyormuş. Sonrado.n meydana 
çıktı. Nihayet ben k..ızandım; 
fakat bu öyle bir kazanış ki, ne 
lıeni bırakıyor, ne de onu!.. B"n 
de bu vaziyeti kabul ettiğimi 
söyledim, memnun oldu. 

"Şikayetim şu: Mazimi de 
karıştırarak öyle garib şakalar 
yapıyor ki beni cidden gücendi
riyor. Bunu birçok defalar ken
disine söyledim, ağır şakaları
nın kalbimi kırdığını anlattım. 
Kendisi de yaptığı hareketin 
fena olduğunu sonradan farke
diyor ve pişmanlığım gizlemi -
yor. 

"İki gün var. Ne ben kendisi
ni gidip görüyorum, ne de o be
ni arıyor.Mektuplaşmıyoruz da. 
Beni çok sevdiğini biliyorum, 
bana bunu çek isbat etti. Ben de 
onu o kadar çok se· .. iyorum ki 
bir gün görmesem içim rahat et 
miyor. btni 1evmediğini iyice 
anlasam, nt yapayım, katlana -
cağım ve onu unutm4ğa çalışa -
cağım amma iyi biliyorum ki be 
ni se'9iyor. 

Bu vaziyette ne yapmamt tav 
siye edersiniz?.11 

• 
Hem sizi sevJi<Yini söyliyen, 

hem de "öteki" ni bırakmıyan 
bu kadının ~izinle alay ettiğini 
anlamanız için ağır şakalarını 
duymaya hacet ;ok. Bugünkil 
vaziyetinizde onun aşkından na
sıl emin olabildiğinizi anlamı -
yorum. Hem sizden evvel öte -
kini seviyormuş ve gönlünde 
bir aktarma muamelesi yaparak 
sizi onun yerine koymuş öyle 
mi? .. Öyle ise neden ötekile mü 
nasebetini devam ettiriyor?. 

Bu kadının kd:.ıinde sizi ona 
tercih etmeğe dof"ru bir meyil 
bulunabilir; fakat bu~ünkü vazi 
yette onun size cilve yaptığın • 
dan hiç ~üpheniz olmasın Böy -
le iki yüzlü aşk olmaz, dostum. 
İnanmakta acele etmişsiniz. Ö
tekinin mevcudiyetine katlan -
manız büyük hata, ya o, ya siz. 
Müsamaha caiz değildir. Öteki
ni bir Uçüncü, bir dördüncü ta
kib eder, sonra bir tabur rakib 
arasında kaybolur, gidersiniz. 
Hayır! 
Dişinizi sıkacaksınız ve kadı-

vorlar ve kırmıyorlardı. 
Iki ay evvel, bir gün Semihle 

Esmer her şeye, herkese rağ
men bir baloda buluşmak ve 
dans etmek için sözleştiler. O 
bilyük bir grupla gelecek, Se
mih te yalnız gidecek, buluşa
caklardı. 

On bire kadar Semihin göz -
leri Esmeri beyhude aradı. Ni
hayet merak ederek evine ka
dar gitmeğe karar verdi. 

Dalgın, dalgın kapıya doğru 
yürüdü. Arkasından çok alıştı
ğı tatlı bir ses duymasaydı. 
belki de bu boğucu yere bir da
ha dönmiyecekti. Döndü, omu
zunda Esmerin ellerini buldu. 
"Nereye Semih?,, diyordu. (Ben 
bir saattir buradayım, niçin ya
nıma gelmedin?) 

Semih, gözlerini kaldırdığı 
vakit, sim siyah saçların yerine 
sap sarı saçlı bir kadın gördü 
ve müthiş bir sarsıntı hissetti. 
O, gilzel baş kanarya sansı gi· 
bi oksijenlenmişti. 

O gece, ne dans ettiler, ne de 
aralarında bir çift söz geçti. Se
mih ağzını açamıyacak kadar 
kendi.ni kaybetmi~ti. Demek bu 
kadın, sarı saçlı olsaydı, ondan 
nefret edecekti. 

Esmerle Semihin aralarında· 
ki dargınlrk tam iki hafta sür
dü. 

lki Uç Un haf ta bir tUrlU, bir
birlerine "affedersin,, diycme -
diler. Semih, nezaketsizlik, ter
biyesizlik etmiş, fakat esmer 

na ultimatomu dayayacaksınız: 
Ötekini bırakmalıdır O vakit 
sizinle ağır ~akalardı bulunmak 
ihtiyacım duyınadığım,sizi say
dtğmı göreceksiniz. Ötekini bı
rakmamakta ısrar ederse aşkın
dan şüphe ediniz. Çünkii, emin 
olunuz, c"dden seven bir kadı -
nın kalbinde a~k, "1ütü. • koketri 
yi, bütün şuhluğu ve cilve yap
mak ihtiyacım öldürür. Bu va
ziyette sizi sevdiğin~ inanmayı
nız. 

Sukutu hayal idmam -
"Ayşe Necla" imzalı mektup

ta §U satırlar1 okuyallm: .. 
Ön dokuz yaşındayım. Çok 

sinirliyim. (Has kelimesini kul
lanarak kendimi medhetmemek 
için böyle diyorum.) Çok rnüş -
külpesendim. Bunun için şimdi
ye kadar hiç bir genci beğenme
dim. Ailem müstebittir. Beni is
temediğim, lıo§lanmadığım bir 
adama vermelerinden korkuyo
rum. Bu korku bende 'ldeta ka
bus halindedir. Belki vehmimi 
gülünç bulacaksmız. Ama ne 
yapayım? !yi tahsil görmüş ol
duğum için hoyrat, nobran bir 
erkek eline düşmekten kork -
makta kendimi Iıaklr buluyo • 
rum. Fikrinizi öğrenmek için bu 
satırları yazdım . ., 

Fazla idealist ve hayalperver 
olduğunuz anlaşılıyor. Hayat si 
ze sukutu hayal idmam yaptıra
cak ve hakikatlere alr§rnamzı 

kolaylaştıracaktır .Bu, zannetti
ğiniz kadar güç ve korkunç de
ğildir. Şimdiden si~ bu idmana 
hazırlanınız: taliinizden faıı:la 
şey istemeyiniz,bu dünyada her 
şeyin maksadla olduğunu daima 
düşününüz. Ailenüo:in si~i iste -
mediğiniz bir adama zorla ver
mesi kolay değildir. Bunda da 
korkunuzu fazla mübalağalı gö
rUyorum. Önları her ne kadar 
tanımak şerefini haiz değilsem 
de size madem ki iyi bir kültür 
vermişler, herhalde hayat arka
daşınızı seçmek hususunda si -
zin reyinize de itibar edecekler
dir. 

Kuruntularınrzla mücadele e
diniz. insanların iyi taraflarını 
araymz. Bulacaksınız. Fazla ü • 
mide düşmenin ceza&ını çekme
mek için arzularmzı tasfiye et
mek ve Alman şairi Göte'nin de 
diği gibi: "Az ümid edip çok el
de etmek" saadetin ilk şartıdır. 

kadın da he hakla onun sevdiği 
siyah saçlarr sarıya boyamıştı? 

Semih, bu dargınlığın ilk ve 
son olacağımı yemin ediyor. Es
mere gelince; kadınlara gUveni
lir mi hiç? Yarın da Semihe 
başka bir oyun oynam.ıyacağı 
rte malO.m? 

SEM 

Sağırlık ve Tayyare 
Bazı sağırlık vakalarınm te

davisinde hava tazyikinin çok 
büyük bir rol oynadığı son za -
manlarda keşfolunması üzerine 
tayyare pilotlarına da mühim 
bir iş çrkmış oluyor. Ancak, mat 
lilp olan yüksekliğe yoku iJe 
beraber çıkabilmek ve bulutlar 
arasındım müthiş bir hızla a§a • 
ğıya doğru taklak kılabilmek 
için hususi bir müsaadeye lü -
zum varmış ki, bu izni henüz A
merika doktorlarından baska 
hiç kimse vermemekte imiş. 

Şoförlere ihtar 
Delicesine otomobiJ sürenle -

re en dramatik bir ihtar olmak 
üzere lngilterede şehir haricin
deki otomobil yollarının müna· 
sip yerlerine müthiş bir kaza va 
kasını musavver tablolar asıyor· 
tar. Tabloda birihirine çarparak 
parça parça olan iki otomobil en 
kazı ile kazaya kurban giden bir 
kaç ceset gösterilmektedir. Ya
ni (hızlı gider-seniz uğrayacağı
nız akibet budur) denmek iste
niyor. 
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~eni başlıyanlar için:7 

Arttırma 

Deklarasyon yaparken, yani 
e~.deki kağıtlara gôre bir (renk 
~oylerken) veya (pas derken) 
ılk konuşacak oyuncu, kağıdı 
Verendir. Ondan sonra sağdan 
sola doğru her oyuncu sırasıle 
(deklarasyon) unu yapar. Art
tırma, son arttıran oyuncudan 
sonra sıra ile gelen diğer üç 0 -

Yuncu (pas) deyinceye kadar 
devam eder. 

Her oyuncu sırası gelince ya 
Pas demek, ya arttırmak, yahut 
ta kontre veya sürkontre etr;.~ek 
nıecburiyetindedir. Eğer dort 
0~~ncu da (pas) derse kağtt, 
kagıdı vermiş bulunanın sol~? -
daki oyuncu tarafından verı ·~· 

Arttırma, bir oyuncunun bır 
~enk veya Sanzatudan arttırdı
gı adet kadar trik yapması de -
lllektir. Trik altıncı Löveden 
sonra alınan beher Löv~'dir. 

Her arttırmanın diğerine fa
ik. olması için ya taahhüt edıJen 
trık adedinin fazla olması, veya 
trik adedi müsavi olduğu tak -
dirde rengin diğer renkten yük
Bek olması lazımdır. 

Renklerin biribirine faik!ye -
tinde en yüksek olarak Sanza -
tu, sonra sırasile pik, kör, karo, 
tren gelir. 

Misal: Bir Sanzatu bir trefl
~cn, bir pik bir körden yüks~k: 
tır. Fakat bir karodan ancak ıkı 
trefl, üç Sanzatuda ancak ı:fört 
kör yüksek olabilir. 

Bilenler için 

• 8 5 ,1 
• 5 3 
+ v 9 3 
•• 8 5' 

•"Rtı9 n•' + D V 10 7 + 9' 2 
+ 10 8 6 O f. + R D 7 6 2 

• ı a 2 s + VJO s e 
• ı ıo a 1 a •.• 1' 
+ • " + D J 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) dört kör taahhüt etmfş • 

=ır. 

(O) oyuna karo damını oy • 
naınakla başlar. 

(S) iki karo kesmeğe çalışa -
taktır. Eğer işe koz Asını ve u -
fak bir koz oynamakla başlarsa 
ve hasımlardan birinde üç koz 
Varsa ikinci kozu kaybedeceği 
için, ~tinde bir koz muhafaza e
den hasmın Mor'daki iki koz -
dan birini almak üzere o kozu 
OYnaması muhtemeldir. 
Eğer (S) koz oynamadan ev

"el iki karo kesmeğe çalışırsa, 
karonun dördüncü Lövesi ha • 
snnıardan biri tarafından da ke
silecektir. Binat>naleyh (S) ev -
Vela ufak bir koz oynayarak bu
nun hasım taraf mdan alınması
na müsaade etmelidir, sonra 
tekrar el tuttuğu zaman koz A
sını oynayarak karoyu iki defa 
kesmeğe çalışmalıdır. Bu suret
le, hasımlardan birinde üç koz 
dahi olsa, ayni basımda dört ka
~o bulunduğu takdirde, karoyu 
1ki defa kesmeğe muvaffak o -
lur. 

Prensip: Mor~da dört ve elin
de As ve ufaklardan beş kozu o
lan oyuncu, eğer Rua, Dam ~.e 
Vale dışarıda ise ikinci koz ~o
"esini mutlaka kaybedecektır. 
13~nun için, Mor'dan iki defa 
kağıt kesmeğe çalışıyorsa, ko • 
~un ilk Lövesini hasma vererek 
1kinci Löveye hakim olmalıdır. 
~~~~~~===.=:===~ 

Yeni kitaplar --BUyUk Gazete. . . 
Bu"y"k G t nin 27 ıncı sa u aze e .. 

Yısı güzel, renkli bir kapak .~ç~~k 
de çıkmıştır. Bu say~ ile Buyu. 
Gazete birinci ciidinı tamamla 
ll'ıaktadır. 

27. inci sayıda dünya vukuatı~ 
n_a aıt şayanı dikkat yazı ve r~ 
61ttıler, tanınmış muharrirlerı~ 
!ttzılan vardır. Büyük Gazeteyı 
}tuyuculanmıza tavsiye cde-

rıı. 

Anlatışa Göre Hüküm 
Yan hakemsiz oynanan maç 
meselesi nasıl halledilecek? 

Bu senenin İstanbul şampi -
yonluğu ortaya bir mesele çı • 
kardı. Galatasaray, Fenerbahçe 
karşısında bir - sıfır yeni_lerek 
şampiyonluğu kaybeıtıkt_~n 
sonra iş gene masa başına go • 
türültlü. Futbol heyeti Futbol 
federasyonuna, futbol federas -
yonu da h~k~m komitesi~e. ata
rak bir an ıçın bu dertlı ışten 
kurtulma ~aresine baktılar. Ha
kem komitesi bir müsabakanın 
yan hakemsiz oynanamıyacağı
na karar verdi. 

Karar verdi ama, futbol fede
rasyonu ona sadece "bir maç 
yan hakemsiz oynanabilir mi?,, 
diye sonnuş, meseleyi teşkil e
den mahut maçın ne gibi şart
lar altında oynandığıru anlat -
mamıştı. 

Biz işi biraz tetkik edelim: 
O maçı idare eden hakem, en zi
yade gözönünde tutulması la -
zırn gelen raporunda diyor ki : 

"Bir buçuk saatlik oyundan 
sonra temdit esnasında yan ha
keminin yerinde olmadığını gör 
düm ve oyunu durdurdum. Sa -
ha komiseri olan futbol heyeti -
nin reisine müracaat ettim. Bir 
yan hakemi bulunmasını söyle
dim. Aradık bulamadık. Yan 
hakemi olmayınca müsabaka -
nın tatil edileceğine dair bir 
madde olmadığı için futbol he -
yeti reisinden aldığım kuvvetle 
bütün mes'uliyeti üzerime ala -
rak maça devam ettim . ., 

Vaziyet bu kadar açık iken, 
futbol heyeti reisi bizzat saha 
komiserliği yaparken, saha ko -
miserile hakem uzun uzadıya 
yan hakemi aramış ve bulama -
mışken, sonra da hakem futbol 
heyeti reisinin gözü önünde mes 
uliyeti üstüne alarak oyuna dı
vam ettirmit bulunurken bunda 

Fenerbahçenin ne kabahati var
dır? 

!kinci bir nokta daha: Mahut 
maç başlarken de, yan hakemi 
yoktu ve bir çeyrek saat yan ha
kemsiz oynandı. Eğer Fener -
bahçe, golünü o sırada yapmış 
olsaydı ne olacaktı? Çünkü Ga
latasaray o zaman, temdit esna
sında olduğu gibi itiraz etme -
mişti. 

Uçüncü bir nokta daha: Bu -
güne kadar bizde iki yan hake
mile devam eden oyun pek az • 
dır. Geçen seneki 1stanbu1 şam
piyonasında Beşiktaş - Fener -
bahçe maçı da yalnız orta ha • 
kemi ile oynanmıştır. Hatta 
Türkiye birinciliklerinde bile 
bir çok maçlar yan hakemsiz 
yapılmıştır. O zaman niçin ses 
~ıkaran olmadı? Bugün (bir mü 
sabaka yan hakemsiz oynan • 
maz) diyen hakem komitesi, o 
zaman ve her zaman nerede i • 
di? 

Şimdilik futbol heyetinin ve-
ya federasyonunun ne karar 
vereceğini bilmiyoruz. Tabii 
Fenerbahçe de mukabil itirazını 
yapacaktır ve yapmakta da hak
lıdır. 

Geçen sene Fenerbahçe. Ga
latasaraydan bir oyuncuya iti -
raz ettiği zaman bir gazete: 
"Sporcu olalım, sahada kaybe -
dilen bir maçı masa başında ka
zanmağa bakmıyalım., diye fer-
yadı koparmıştı. Bugün ayni 
gazete, davanın masa başında 
kazanılması için uğraşıyor ve 
bu uğurda haykırıyor. 

Bu haykırış içinde en kuvvet
li bir vesika olarak Avusturya 
federasyonu umumi katibi Hu -
go Mayzel'in bir mektubunun 
ortaya atıldığım görüyoruz. 
Meşhur Sl5zc:tUr: ••Anlatıhşa 

B 1 Z DE BiSiKLET MERA Ki 

Memleketimizde, görünmez 
ve bilinmez ama, bisiklet me-

klısr çoktur. Bu meraklıların ra .. .. . 
spor sahasında gorunmemesı ve 
bilinmemesi müsabakasızlıktan-
dır. 

Bisiklete merakı olan tanıdık 
tanmızdan birçoğu bu halden 
şikayet etmektedirler. Dünya • 
nın birçok ülkelerinde memle • 
ket turları, altı gün müsaba-
kaları, şehirler arasında mcrha-

leli, merhalesiz yarışlar, velod
romlarda pist koşulan, sokak • 
larda ve kırlarda bisikletli kros
lar tertip edilmektedir. 

Bizde, Muhafızgücü bisiklet~ 
çileri her sene güzel bir faaliyet 
göstererek memleket turu gibi 
hareketlerde bulunuyorlar. Bu • 
nun haricinde de bazı şehirleri
mizde ve f stanbulda akla estik
çe gelişi güzel yarışlar tertib e
diliyor. Fakat işte bu kadar ... 

Bisiklet sporu teşkilatlandı -
nlsa, fakat hemen hemen hiç bir 
iş görmeyen eski bisiklet f ede -
rasyonu şeklinde değil, daha 
müsbet ve verimli bir organizas 
yona sokulsa, hiç şüphe edile -
mez ki bizde de bu spor mühim 
bir varlık gösterebilir ve müsa -
bakasızlık yüzünden görünmi -
yen, bilinmeyen bisiklet merak
lıları meydana çıkar. 

Balıkesirde spor 
Balıkesir, (Tan) - Balıkes • 

rin merkez heyeti kararile, baş
lamış olan lik maçları durul • 
muştur. Bu durdurma yüzünden 
Balıkesir ve Ayvalıkta yapıla -
cak maçlar kalmıştır. Futbol he
yeti de çekildiği için futbol iş -
leri karışmış gibidir. Vaziyetten 
kulüplerin ve sporcuların mem
nun olmadığı anlaşılıyor. Mın -
taka heyeti gevşe:k davranırsa 
bu maçların yapılamaması ihti
mal içindedir. 
Oteden beri Balıkesir gençleri 
güreşe meraklıdırlar. Eski gü -
reşçilerden Selmanın çalıştırdı
ğı gençler büyük gayret göste -
riyorlar. Namlı güreşçi Saim 
Balıkesirde bir kaç gün kalarak 
heveskarlarla uğraştı. Onlara o
yunlar gösterdi. Saim bu genç
leri beğendiğini söyledi. 

göre fetva verilir,, derler. Bü -
tün safhalarını yukarıda anlat
tığımız mesele Hugo Mayzel'e 
nasıl sorulmuştur ki "oynan -
maz,, diye cevap vermiştir. Bı
rakınız ki Mayzel'in mektubun
da da sarahat yoktur: "Oynan
maması icap eder,, diyor. Değil 
Hugo Mayzel'e, hatta beyne! -
milel federasyona maçın içinde 
oynandığı şerait bildirilsin ve 
hakem raporu olduğu gibi gön 
derilsin, bakalım ne derler? 

Bu iş hayli uzayacak görünü-

yor. Fakat, oyun yanda kalsa 
maç baştan, yan hakemi kaçsa 
maç baştan, sahada çizgileri c;i
.zenin karnı ağrısa ma baştan, 
seyirciler hızlı öksürse maç 

baştan ... Jyi ama bu maçlar na

sıl bitecek ve takımlar biribirini 

nasıl yenecek? ..• 

Sadun Galib Savcı 

OK ATIŞLARI RAÖBETTE 

Dünyanın bazı memleketlerin 
de, bilhassa Amerikada ok spo
ru, kadınlar arasında, günden 
güne yayılmaktadır. Spor mü . 
tehassıslanndan bazılarının id • 
dialarına göre, yay çekme ve ok 
atma sporu, vücude en fazla te
nasüh ve kıvraklık veren, zeka
yı ve görüşü tekemmül ettiren 
sporlardan biridir. 

Mütehassısların bu düşüncele
ri tecrübelerle tahakkuk etmiş 
olacak ki, Amerikada ve Avru· 
patla bilhassa Almauyada, ma
yolarla açık havada ok atışı ta
limleri, hatta müsabakaları ya
pan kadınlar, şaşılacak derece· 
de çoğalmıştır. 

Eskiden ok, cengaverlerin si
lahı imiş. Türkler en eski cen-
gaver oldukları için ok türklerin 
hem silahı, hem sporu olmuş ve 
tekemmülünü türklerin elinde 
görmüştür. 

Türk tarihinde, insanı şaşır · 
tacak ne ok hikayeleri vardır. 
Türk kahramanlarının bu eski 
silahı ve bu eski spor aleti, yıl
larca ve yıllarca sonra daha h ı 
fif, daha kolay, daha narin r 
şekle sokularak en giizel vücut
ları daha güzel bir hale getir -
mek için ku11anıhyor. 

Gecmişlerimizin milli silahı 
ve miıti sporu olan ok, başka 
memleketlerde böyle bir alaka 

11 

Alman Olimpiya kulübü 
dün Bresli:ivda Macarlar
la beraber büyük bir jim· 
nas tik bayramı yaptı. 
Kulüp bu oyunlar için u
zun zamandanberi ha· 
zırlanıyordu. Resimler bir 
milyon sporcu arasından 
seçilmiş olan üç Alman 
oyuncusunun jimnastik 
hareketleri esnasında çe
kilmiş enstantanelerdir. 

\lNGILTERE KUPASll 

Londra radyosundan: 

' 

Her sene binlerce kişiyi ala • 
kadar eden lngiltere kupası fi
nal maçı 27 nisan cumartesi gü
nü Vembley stadında 93000 ki· 
şi önünde oynandı . 

Finali oynayan takımlar bi -
rinci kümeden Şefild Venzdey 
ve Vest Bramviç Albion takını
lan idi. 

Final maçlarına gelmesi mu
tat olan İngiltere Kralı ha
va fazla bulutlu ve soğuk ol· 
duğundan, yerine Veliaht Prens 
dö Gal gelmişti. 

Kral maiyet bandolarının iş • 
tiraki ile yapılan merasimden 
sonra, 2,57 de (İstanbul saatile 
3.57 de) oyuna başlandı. 

Vest Bramviç Albion'da, üç 
sene evvel kupayı kazanan ta • 
kımın dokuz oyuncusu bulunu • 
yordu. 

Hava bulutlu ve soğuk oldu 
ğu halde rüzgar yoktu. Çok h~ 
yecanlı olan maçın ikinci daki -
kasında sağaçık Hooper'den al
dığı pasla Şefild V enzdey mer -
kez mühacimi Palethrop'un ilk 
golü yapmasına rağmen ilk 
devre mütevazin geçmiştir. 22 
nci dakikada V. B. A. solaçığı 
Boyd beraberlik sayısını yap -
mıştır. 

lkinci devrenin yirmi üçüncü 
dakikasında sağaçık Hooper Şe
fild Venzdey'in ikinci golünü 
yapmı.~, fakat beş dakika sonra 
V. B. A. soliçi Samford buna 
mukabele ederek gene beraber
lik temin edilmiştir. 

Bu beraberlikten sonra V. B. 
A. son dakikalara kadar hasmı 
tazyik etmiş ve yaptığı hücum
larda eline üç mühım fırsat geç
tiği halde gol çıkaramamıştır. 
Macm bitmesine üç dakika ka
la Şcfild Venzdey soiaçığı Rim
mer üçüncü, son dakikada dör -
düncü golü atmıştır. 

Son üç dakika içinde takımı -
na iki gol farkla kupayı kazan • 
dıran Rimrr.:-r bu sene takımı • 
nm \!aptığı bütün kupa maçla • 
rmda birer gol atmıştır. 

yaratırken, biz niçin bu spora 
bigane kalıyoruz? Acaba-ataları 
mızın kuvvet isteyen silahı de -
~il - asrımızın vücutlara güıel
lık veren bu 'lafif ~poru kadmla
rnmz arasında taammüm ede -
mez mi? 
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O UDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ j 
Dünyanın En Feci Demiryol Kazaları 
Lagny'de 1933 de !sanın doğ

duğu gece Paris-Strasburg eks
pre3i başka bir yolcu treni ile 
ç.:rpışmış, hadise (20) kişinin 
ölümüne ve (300) kişinin fena 
halde yaralanması ile netice 
lenmişti. Ö zaman gazeteler bu
nu dünyanın en feci şimendifer 
kazası diye haftalarca yazmış 
lardı. Halbuki dosyalarını iyic .. 
karıştırsalardı bundan daha f e-
15.ketli iki tren kazası daha vu
kua gelmiş olduğunu görecek
lerdi. Bunlardan biri o kadar f e
cidir ki harp içinde esaslı taf • 
sil3tını sansür verdinnemişti. 

Lagny'dc vukua gelen kaza 
göz gözü görmez dediğimiz çok 
sisli bir akşam olmuştur: 

Paris - Strasıburg ekspresi 
bir saat geçikmişti. Bunun için 
sise rağmen makinisti Lucien 
(55) saniyede bir mil üzerine. 
yol almaktan çekinmiycrc!u. Pa 
rise on beş mil kala birc!enbire 
25 metre önlerinde Paris-Nancy 
ekspresini görünce nefes alma
ğa vakit kalmadan çarpışma 

oluvermişti. 

Nancy treninin içindekilerin 
bir çoğu mektep tatiliaden hil :s 
tifade evlerine giden talebe idi. 
Vagonların ağaçtan yap lnnş 
olduğu için ölülerin ve yarala
nanların hepsi de bu trende idi. 
Buna mukabil Paris - Srasburg 
ekspresinde vagonlar çel'k cl
duğu için kimsenin burnu bile 
kan:m:ımıştı. 

Bu feci kazaya sebebiyet sa
dece bir dikkatsizlik mese:esi
dir. Örtalrk kalın bir sis taba
kası ile kaplı iken saatte 65 mil 
gibi süratle giderken içaretlcri 
t efrik etmenin imkansızlığını 

idrak etmiyen makinist. bu işte 
yegane mesuldü. 

22 Mayıs 1915 te lskoçyada 
Gretna Green'de beş trenin biri
l:iri üstüne binerek Lagny'de • 
kinden daha müthiş bir kazanrn 
vücude gelmesine de amil yine 
dikkatsizlik olmuştur. 

içaret kulesindeki m vmur 
yanlış işaret vererek bir hat 
me~gul i.~en ayni yol üzerine as
ker dolu baş!-::a bir treni kabul 
etmek suretile çarpı~maya se -
b .... biyct vermiş; birinci müsade
me anır.dan evvel, Glasgow 
c:{!:presinin işaretini alarak onu 
da ayni hatta kabul ettiğini dü
ş:.inerck kapalı işareti vermek 
fatemişse de geç kalmıştır. Bı · 
rinci müsademeden pek az son
ra felaketzedelerin üzerine ba'j· 
l:a bir trenin olanca hızla çarp
ması birinci kazadan kurtulan
ların da bir çoğunu bu suretle 
ortadan yok etmiştir. 

227 kişinin ölümüne ve (250) 
i:-sanm yaralanmasına sebebi -
yet veren bu müthiş kazanın 

en hayret edilecek yeri tren
lerden birinin makinist ve ateş
çisine hiç bir şey olmayışıdır. 
İşaret kulesindeki memur da 
a:dım kaybetmiş olmasına rağ
men müebbet kürek cezasına 
çarptırılmıştır. 

Bu iki kazadan daha feci ve 
daha fazla telefat veren bir tren 
çarpışması da 1917 de Fransa 
Modane'de vukua gelmiştir. Bu 
sıralarda General N eville'in ku· 
mandasındaki 115 kıtada da u
fak büyük isyan alametleri çık
mış ve isyan bayrağının peşine 
t2.kılan her beş askerden biri 
muhakemesiz, kura ile seçilip 
kurşuna dizilmişti. 

işte Modane tren ka~ası,bu fe 
Iaketin en kara günlerınde san· 
ki Fransız ordsunda menfi bir 
tesir husule getirmek için orta
ya çıkmış yeni bir facia gibi.pat 
lamıştı. 

Bu kazanın böyle psikolojik 
lbir anda oluşu Fransayı o kadar 
korkutmuştu ki sansür haberin 
intişarına mani oldu. 

İtalya - Fransa hududunda 
12 birincil~anun 1917 akşamı 
I 1odane istasyonunda ( 1200) 
l:adar Fransız askeri bekleşi -
yordu. 

Piave harbinden ;ıkan bu 
:zavallılar yortu münasebetile 
rnezunen evlerine dönüyorlardı. 
Kendilerini memleketlerine gö
:t.ürecek trene ne derin bir teha-

Geçenlerde Pirene· Kotdarjan hattında devrilen tiren, 
bu kazada 4 kişi ölmü9, birçok insanlar yaralanmıştı 

lükle bindiklerini tarife hacet 
var mı? Bir an evvel ailelerine 
kavuşmak sevinci ile sarhoş o • 
lan askerler trenin hareket et -
mediğinden sinirle.nerek bağı -
rıp çağırdıkları vakit makinist: 
" çok yüklüyüz, bu halde Alp 
dağlarım inerken treni kontrol 
etmek imkanı yoktur,, iddiasını 
kafileye nezaret eden zabitlere 
dinletememiş ve her şeyi göze 
alarak treni hareket ettirmiştir. 
Hareketten pek az sonra dik i
niş b:ışlamış gitgide frenleri tut 
turmak mümkün okm:ı<laı1 tren 
olcınca hızile yuvarlanm::ı ğa b~ş 
k.mıştır. Dönemeç noktasına 
gelinceye kadar devam rden hız, 
o kadar müthiş bir sürat peyda 

etmiştir ki kapıları açıp drşar~ 
atlamak bile mümkün olama -
mamıştır. Birbiri üstüne yığılan 
vagonlarda çıkan yangın pek az 
zamanda en aşağı ( 400) askeri 
küledivermiştir. 

Şimdiye kadar bu kazada 
telef olanların adedi 543 kişi o
larak yazıldı. Yaralıların 243 ki
şiden ibaret olduğunu iddia e -
denler de oldu. Fakat (7200) as· 
kerden pek azının sağ kaldığı
na bakılacak olursa aşağı bir 
tahmin ile (1000) zavallının öl-
1üğüne inanmak tazım. 

Uç feci tren kazasından en 
acıklısınm Modane yanmda~1 
St. MicheJ köyünün önlerinde 
vukua geldiğine şüphe yoktur. 

[@NLARI OKUDUNUZ MU? 
N ev . Y orl:::'ta Rokf eller mer

kez binasında yeni açılan Alfö
mi Sema adlı bir kabarenin ta
vanına yapılan tertibat saye~in
de çalınan dans muaik\aıne gc;.. 
re tavanda bir takım ren kab s
l~ri vücuda getiriyorlann1ş Ça
lm~ın parçaya göre sarı,kırmızı, 
ye: il ve mavi renkler mütema
diyen deği5mek şartile tavanda 
çok cazip bir manzara teşkil e
derken baygın gözlü çift~cr bi
ribirlerine elbette daha yalda
şırlar. Kışın soğuk günlerinde 
bile baharın ılık günlerini hatır
layarak d:ınseden çiftlere ne 
mutlu! Bu tertibat Alaimi Se
ma Kabaresinden başka şimdi
lik hiçbir yerde yoktur. ,, 

Amerikada bir gazete fotoğ
raf muhabiri, aldığı resimlerin 
gazetesinde sür'atle intişarını 

temin için otomobilinh1 içine 
hususi tertibat yaptırarak film-
leri yolda develope etmek usulü 
nü bulmuştur. Bu sayede hiçbir 
gazetede çıkmayan resimlerin 
gazetesinde intişannı temin et
miş oluyor. Her şeyde .sür'at 
rekorunu kıran Amerikalıların 

yaşayış hızına bir nüm';lne daha. 

o 
Derlindeki (Kedi Postası) 30 

erkek kedi ile şehrin başka baş· 
l:a semtlerine mektup gönder· 
mek usulünü keşfetmiştir. Ke
diler de, tıpkı güvercinler gibi 
bir yere alıştılar mı, muhakkak 
surette oraya dönüyorlarmış. 

Ancak aralarmc.aki fdr!t, güver
cinler 400 kilometre mesafelere 
gittikleri halde, kediler yalnız 
üç, dört kilometre yerlere dö
nebiliyorlannış. 

o 
Meksikada altın madeni ame

lesi, indikleri derin madenlerin 
içinde Meryem Ananın bir res· 
mini bulundururlar, madene 
inince önünde diz çöküp, bugü· 
nün de kazasız geçmesine dua 
ederlermiş. Ayni veçhile pay
dostan sonra madenden çıkar· 
ken çaldıkları altmın Üzerlerin
de bulunmaması için de gene 

Meryem Ananın önünde diz çö
kerlermiş. Buna Merye,m Ana· 
yı suiistimal denmez de ne de
nir? 

o 
Tarzan filmlerinden birinde 

<).Slanm hayvanların kıralı oldu
ğunu göstermek için ona bir bo
ğa öldürtmek icap ediyormuş. 
Boğanın azgın olması da şart. 
Du iş için seçilen boğa biribiri 
arkasına 9 aslanı da boynuzları 
ile fırlatıp yere serdikten sonra 
fazla tırnak yarası alarak ötesi 
berisi kanaclrğı için resimde iyi 
gözükmiyeceği mülahazi:.sile ye 
rine başka bir boğa ikame olun-
muş. Yeni gelen bo3'a da beş 
aslanı daha boynuzuna takarak 
frrlattrktan sonra, !ı.:.yvanlarm 
kıralı aslan olmadığı anlaşıla
bilmiştir. Bu basit işi anlaya
bilmek için 15 aslanı feda et
mek insanlara yakışır mı idi? 

o 
Dünyada en mütekamil maki

ne hiç şüphesiz ki, insan vücu
dudur. Saatte 4320 defa atarak 
bilafasıla durmadan, dinlenme· 
den aşağı yukarı 600.000 saat 
çalışan insan kalbi k.:ıdar müte
kamil bir makine tasavvur olu
nur mu? Göz kadar hassas bir 
fotoğraf makinesi, bt run, ciğer
ler ve deri kadar iyi :..ir vantila
tör, asap kadar ince bir meka
nizma olur mu? Bu hassas me
kanizmaya iyi bakmamak olur 
mu? 

o 
Okur yazarların adedi en faz. 

la olan memleketin, Japonya 
olduğunu ve senede 30.000 kitap 
ile Amerikamn üç misli yeni ki
tap neşreden memleketin gene 
bu sarı ırk olduğunu okudunuz 
mu? 

Avrupa devletlerinin Sar 
gibi küçücük yerler için harbı 
bile göze aldıkları bir zamanda. 
Japonyamn arazice üç misli hü
yüdüğünü ; ordu ve donanma 
kuvvetlerinin biri birine mii te
nasip ve her ikisinin de dünya
nın en kuvvetli ordu ve donan
ması olduğunu hiç düşündünüz 

.. ;> mu •. 

Mühtedi, mürted - Döıune. 
Mühür - Mühür 
Müjde (beşaret) - Muştu, müjde 
Mükafat - Öden, öndül. 
Mükafat görmek - Ödenlerunek. 
Mükafat vermek - Ödenlemek 
Mükaleme - Konuşu, konuşma 

- (Fr.) Conversation 
Mükaleme odası - Konuşma oda. 

sı - (Fr.) Parloir 
Mükedder - GamJı - (Fr.) 

Triste. 
MükeddeT olmak - Gamlanmak 
Mükellef - Ağır, yüklü, yükümlü 

- (Fr.) İmposc chargc 
Mükellefiyet - Yüküm - (Fr.) 

İmpostion, charge 
Mükemmel - Tükel 
MükteKbat - Edinçler 
Mülahaza - Düşün. 
Mülahham - Şişman, etleç. 
Mülakat - Görüşme - (Fr.) 

Entrevue. 
Mülaki olmak (tel!ki ctmc-k) -

Buluşmak, kavuşmak. 
Mülasrk - B'tiş:k, yapışrk. 
Mülatafe - Şakalaşma - (Fr.) 

Plaisanterie 
Mülayemet - Yumu;;nklrk. 
Mülayim - Uygun, yumuşak. 
Mülizim (ikinci mülazim anlamı-

na) - Asteğmen 

DiKKATi 

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

Dispute 
Münazaa etmek - Kavga etmek -
(Fr.) Se disputer 
Münbit, mahsuldar - Bitek -
(Fr. ) Fertile 
Gayri.;nünbİt - Çerek - (Fr.) İm
productif, sterile 
Müncemid - Donmuş 
Müncer olmak - Vannnk 
Mündericat - içindekiler 
Müncb~ih - Uyatıç Mülazimi evvel - Teğmen 

Mülemma - Bula$ık 
Mülevven - Boyalı, boyanık 
Mülevves - Pis, mundar 

• Müneccim - Yıldızbakan 

Müleyyin - Yumuşahcı - (Fr.) 
Laxatif, emollient 
Mülga - Kald11·ılmıı 
Mülhak - Ulama, eklen'k, bağlı -
{Fr.) Annexe 

Örnek: Mülhak bütseler - Ula
ma bütçeler 

Mülhakat - Bağlantı - (Fr.) De
pendances 
Mülhem - Esinli - (Fr.) İnspire 
Mülhem olır..:k - Esinmclı 
Mülhim - Ecin veren 
l\1ü~k - Mü:k (T. Kö.) - (Fr.) 
La propriete 
Mü!kiyet - Mü:k'yet - (Fr.) La 
propriete 
Mülteci - Sığınık - (Fr.) Refu
gie 
Mü!teka - Kavuşak - (Fr.) Con· 
fluent 
l\~ültemes - Al"kalı, kayırık -
(Fr.) Sollicite 
Mümanant ve muhalefet etmek -
Dayatmak 
Mümaselet - Ben7r ···~. eşl.;K 
Mümasil - Cenzcr, ..... - (Fr.) Sem
blable 

üme iz - yırtman 
Mümkün - lmk\nh 
Mümkün kılmak - lmkanla§hr-
mak 
Gayrimümkün - imkansız 
Mü:ns:ık - S:kı, eli sıkı 
l\Iümtaz (Asli) - Özgül - (Fr.) 
O·iginal 
Mümtaz (müntehap, güzide) -
Seçıkiıı - (Fr.) Distingue 
Müntaziyet (Asliyet) - Özgünlük 
- (Fr.) Originalite. 
Miimteni - lmkfınıız 
Mümte~ç - Uyuıkan - (Fr.) Ac
comodant 
Münacat - Yakanı 
M:.inadi - Ondeci 
Münaferet - Scvişmezl'.k, soğukluk 
- (Fr.) Froideur 
Münafık, müfsit - ~rabozan 
Münafıklık, mühitl:k - ArabozıtD· 
Irk 
Münakasa - Eksiltim - (Fr.) Ad· 
jud' cation 
Münakuşa - Çatışma, atışma -
(Fr.) Discuscıion 
Mün'ak~s - Yansıt - (Fr.) Reflete 
Mün'akit - Bağıtlı, bağıtlanmı§ -
(Fr.) Conclu, contractc 
Münr.:kkah - Anğ 
Münaaafeten - Y arıyanya 
Münasebet - 1 !..- Uyarlık, uy?,Un· 
luk - (ft'r.) Necessite 2 - ilgi -
(Fr.) Relation, rapport - Sıra, yer 
- (Fr.) Tour 

Örnek: 1 - Bu teklifin burada 
hiç münasebeti yok. - Bu önergenin 
burada hic uyarlığı (uygunluğu yok) 

2 - Beynelmilel münascbat nok
tai nazarından - Arsıulusal ilgi
ler bakımından 
3 - Münasebeti gelince bu rica
nızı söylerim - Sırası (yeri) ge· 
lince bu dileğinizi söylerim. 

Münasebet almak - Sırası gelmek, 
yakıtık aimak ,uygun düımek, el
vermek. 
Münasebetli münasebetsiz - Yerli 
yeTsiz, sıralı sırasız, uyar uymaz -
(Fr.) A tout propos 
Münasebetsiz - Uygunsuz, yakışık
sız, Aykırı, biçimsiz, densiz - (Fr.) 
Mal a propos 
Kat'ı münasebet etmek - Bozuı
mak, ilgi kesmek - Rompre les re
lations 
Münasip, muvafık - Uygun, yerin
de 
Münasebet getirme!< - Sı~asını dü· 
ııiirmek, sırasını getirmek 
Miinascbet'yle - Dolnyısiyle, .. den 
ötürü - (Fr.) A propos 
Münasip surette - Yolu ile -
(Fr.) D'une facon convenable 
Münavebe - Sıralaşma - (Fr.) 
",.l"mation 
Münavebeten - Sıra ile 
A tour de rôle 
Münazaa, niza - Kavga 

(Fr.) 

(Fr.) 

Münevver - Aydın - (Fr.) Eclai-
re 
Münezzeh - An, beri 
Münfail olmrk - Küsmek 
Mün!ck - Kopmuı, aynlmış 
Münferid - Tek, ayrı, yalnız 
(Fr.) !sote 
Münferiden - Ayrı ayrı, birer bi
rer, kendi başına, lcık baıına, yalnız· 
ca, tcıker teker - (Fr.) İsolement 
Münhal, münhallat - Açık - (Fr.) 
Vacant, vacances 
Münhal, münhallat - EriTler 
(Fr.) Solubles 
Gayrimünhallat - Emezler 
(Fr.) İnsolubles 
Münhani - E f riç 
Münhasıran (hasren) - Salt 
(Fr.) Exclusivement 
Münhat - t ngiz. cökek, basık 
Münhedim - Ylkılmıt 
Münhezim - Bozgun - (Fr.) Mise 
en deroute 
Münhezim etmek - Bozguna uğrat
mak, bozmak ( Fr.) Mettre en de
routc 
Münhezim olmak - Bozulmak, boz
guna uğramak 
Münltat (Bak: lnkıyad) 
Münkazi olmak - Bitmek, günü 
ge!anek 
Münkesir - Kırgm, kırık - (Fr.) 
Afflige, brise. 
Müntahab - Seçkin - (Fr.) Elu, 
eh o isi 
Müntahib - Seçmen - (Fr.) E
lecteur 
Müntakil - Geçen, kalan - (Fr.) 
Transmis 
Münte.'ıa - Uç 
Münte!ıi olmak - Bitmek, çıkmak 
Müntehir - Ölük 
Müntekim - Öcalan 
Müntes:p - Catkın 
Münletir - Yaygın 

Müphem - Örtünç - {Fr.) Va
gue 
Müphemiyet - Örtünçlük 
Miiptedi - Acamı 
Müptela - Düşkün - (Fr.) Epris 
Müptela olmak - Düşkün olmak, 
uğranr...k, yakalanmak - (Fr.) Etre 
epris 
Müptuel - Ortamalı, aşağılık 
Müracaat e•.nnck - Başvurmak -
(Fr.) S'adresser 
M'irafaa - Duruşma 
Mürah'k - Eriş'k 

Mürai (riyakar) - lki l '.izlü -
(Fr.) Hypocrite 
Mümil'k (r'ya. riyakarlık) - iki
yüzlü ük - (Fr.) Hypocrisie 
Mürehbi - Ecitroen 
Müreffeh - Genli - (Fr.) Aise 
Mürekk~p - Katmç - (Fr.) Com
nose 
Mürettep -Danışrkh, uydurma (bak 
Tertip) 
Mürett'h - D:z:men 
Miirevviç - Güden 
M';revvicie'knr - Öniirt"e 

Örnek: Tcmps gazetesi s'yaseti hıı 
riciveöe Fransa hiil<fimetinin mü 
revviciefkandır -Temııs f'a7't-tes; 
drs sıvası:ıcla Fransa hükumet:nin 
önürtgesirlir. 

Miir!el - Gö.,derilen 
MiirııiJ - Gönderen 
Mürşit - Yönder 
Miirteci - Kavlak 
Miirted - Dönme 
Mühtedi - Ü7.vÖnen 
Mürtefi - Yüksek 
Miirteşi - Alımsak 
Mürur - Ger.iş, cerme 
~";i"ıri·"· - c"~""'rk 
Mürüv• - Ki•il'k 
"ı1:1oınnde - hi.,· 
MüsabP.ka - Yarış, yarşı - f'Fr) 
"'"ıcn• ı rs 

l'ıt ';<ıPh"1tı' etmrl• Yarrşm"'-
l\1:i .,,n·1e..,e - C- ' " - Çarpış· 
m" (Fr.) Col is;o ... 
ıvı::.,a..:ıf"me etmP.k • -.arn·· ak 
Miisadcre - Alanç - (Fr.) Confis
cation 
M:1sadere etmek - Alancetmf'k 
Müsaid - Elverişli, uygun, yeter, 

eğgin - (Fr.) Convenable, s uffi· 
sant. 

Örnekler : 1 - Oturduğum ver ça· 
lışmağa müsa id değildir - Ot\Jr· 
duğum yer çalışmağa elveri'llı de
ğildir. 
2 - Henüz müsaid bir cevap ııl· 

madım - Henüz uygun bir cevap 
almadım. 
3 - Bu adamın aylığı böyle e'I 
tutmağa miısaid değildir -- Bu 
adamın aylığı böyle ev tutmağa 
yetmez. 
4 - T emennime milsaid görünJU 
- Dile ğime eğgin göründü. 

Müsakkafat - Dam 
Müsalaha - Barışma 
Sulh - Barış 
Sulbü müsalemet - Barış ve bay• 
sa ilde 
Müııamaha - Hoşgörü, hoşgörme, 
hoşgörülük, gözyumma - (Fr.) To• 
lerance 
Müsamaha etımek - Hoşgörmek -
( Fr.) T olerer 
Müsamahakar - Hoşgörür - (Fr.) 
Tolerant 
Müşa'şa - Parlclc, tuvağh 
Müsavat - Et'tl'k 
Müsavi - Eşit, deş (terim) 
Müsbet - Müsbet, pozitif 
Müsddcin - Yatıştırıcı (Fr.)' 
Calmant 
Müselsel - Ardıardma, biribirine 
bağlı 
Müshil - Sürgüt 
Müsmir (semeredar) - Yemi§li, ve• 
rimli 
Müsrif - Savurgan 
Müstacel - Evgin - (Fr.) Urgent 
Müstacelen - Tezelden, gec:Jcme
den 
Müstaceliyet - Evginlik, gecikmez• 
lik - (Fr.) Urgence 
Müstağni - Doyuk 
Müstağrak - Batmış, batık 
Müstahk·r - Küçükser 
Müstahsil - Üretmen - (Fr.) Pro
ducteur 
Müstahzarat - Hazırilaçlar (tıbbi), 
hazırlamalar (kimyevi) 
Müstaid (Kabiliyetli) - Anık, ye
tene!di. 
Müstakar - Durlu 
Müstakil - Erkin, bağmsız - (Fr.}'. 
lndependant 
Müsatmcre - SCimürgı 
Müstant'k - Sorman 
Müstecir - Kiracı 
Müstefid - Favdalanmış 
Müstehl':k - Yoğalbnan - (Fr.)' 
Consommateur 

Müstekreh - iğrenç - (Fr.) De· 
goutant 
Müstekreh, menfur - Tiksinç 
- (Fr.) Deteste. 
Müstemlike - Sömürge 
Müstenid - Dayanan 
Müsterih (asude) - Rahat 

Müstesna (istisnai) - Ayram 
Müstesna tutmak (istisna etmek)
- Ayrı tutmak 

Müsteşar - Asbakan 
Müstevi - Düz 

Müstevli - Salgıncı 
Müstevli olmak - Salgın etmek 
Müşabehet - Benzeme, beııze§lik -
(Fr.) Rcssemblance 
Müşabih - Benzeş 
Mütahede - Görüm 
Müşahhas - Somut - (Fr.) Con• 
cret 
Müşahit - Görmen - (Fr.) Spec• 
tateur 
Müşareket - Birlik, ortaklık -
(Fr.) Association .. 
l\1ü~teme - Sovüşme - (Fr.) Sın· 
jurier 
Müşavere - Danışma (Fr.) Consul· 
tation 
Müşavir - Danışman (Fr.) Conseil• 
ter 
Müşekkel - Gösterişli, iriyarı 
Müşevveş - Karışık, karmakarışık 
Müşevvik - Önayak - (Fr.) Pro· 
vocatcur 
Müşfik - Sevgen 
Şefkat - Sevenginl'ık 
Müşir - Mareşal 
Müşkil - Zor, güç, çetin, çapraşık. 
enge • 
Müşl,ilat - Güçlük. güçlükler, zor· 
lult, zorluklar 
Müşkiilatla - Zorlukla 
Müşkilpesend - Gücbeğmir 
Müşrifi harab (maili inhidam) -
Kağşak _ 
Müşrifi harab olmak - Knr,şaml!.k 
Müştail - Tutuşan - (Fr.) !nfla rn· 
mable 
Müştak olmak - Göresimek 
Müştemilat - Ekitler - (Fr.) De· 
pendances 

*** 
Ulusun düz~ltmesi 
Bundan evvel çıkan kısımlardaki 

yanlışları söyle düzeltiyoruz: 
ı - (Mizan) k:ırşrlığı şu olacal<· 
ur : (Tartaç, terazi) 
2 - (Teganni etmek) karşı'ığın:ı 
(Savra'Tiak) SÖ'.l!Ü de k1tıl:ıca1·tır. 
3 - <MuS!anni) karşısına (SaH an) 
sözü de konacal-tır. 
4 - (Tev.nnni) karşıhğ na (Sayra) 
ela katılacaktır. 
5 - (Mezak) k"rşılığmda (Zevk) 
sözü de bulunacaktJr. 
6 - ( M'nval) sözünün karşısına 
(Bak: Vecih, tarz) yazılacaktır. 
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ECZANELER 
HASTANELER 
ı T F A 1 Y E V. S. 

GÜLELİM 
ÇOÇUKLAR 

Doğru söz 

BUGÜNKÜ p R O GRAM (Karakin Kürkçiyan), Galatada (Hi· 
------------- dayet), Kurtuluşta (Ekrem ~ayret), 
l S T A N B U L : Eyüpte (Hikmet) eczahanelerı. 

Beyoğlu mağazalarından bi
rinde küçük çocuklara balonlar 
dağıtıyorlardı. Annesile bera
ber mağazaya giren küçük Çe
tin'e de kırmızı bir balon verdi-

18 Fransızca ders, 18,30 Muhtelif 
plakl,ır, 19,30 Haberler, 19,40 B~
lent Taıcan "Krman solo., 20 Gavm 
kardeşler marı<.lolınata rc:fakatile, 
20,~0 hayan j.ıle "şan,, pıyano refa· 
katıle. 21 Ferclı Statzer "piyano,, 21, 
20 ııon hatırrler, horı;alar, 2!,30 radyo 
c.az ve tango orkc:ı;trası, Bay~n Bed
rıyc TUzwı (şiln) turkçe ııôzlu. 

• 545 Khz. BUl>A l'l~ŞTE 550 m. 

18,30 Çiıı~erıe orkelitrası, der&, 
19,55 So1.lcr, 20,30 Hary Janos adlı 
vodvil, 22, I o Sözler, 23 Duyumlar 
vesain:, 24 Aylık duyum "fr<ın:;ızca,, 
24,15 Caıl•aııd. • 223 Khz. VARŞOVA 13'15 m.: 

19 45 Şarkılar sö.ı:ler, 21 Plfik, 
21 ,4S Duyumlar: 22 Senfonik kon· 
ser, 23 Reklamlaı. 23,15 Kuçuk rad 
yo orkestrası, 24,05 lngiliı r.ıdyosu 
(B. B. C.) cazbandı plfiklan. 

• 
592 Khz. V t "i A N A 507 m.: 

20 Duyumlar vesaire, 20,35 (Son· 
radan bild ıilecc:k), 21.05 Koro kon· 
seri 21 50 Operetlercleıı parçalar. 
23,ÔS Duyumlar, 23.25 Piyano kuin
tcti, 23,50 A. Holidayin Au~tria, 
24,05 Resmi yayını, 24,25 L>ans. 

• 191 Kh. Deutschlandsc:ndeı 1 5 7 J m. 

20 Hafif musiki, 21 Duyumlar. 
21,l 5 Kamçı adlı radyo kabaresi. 
23 Duyumlar. 23,35 Piyano · ke
man sonattan. 24 Orkestra konseri. 
1 Senfonik gece konseri. 

• 574 Khz. STUTTGAR'f 523 m.: 

20 Hafif musiki, 21 Kısa duyum
lar, 21,15 Mussorgski'dcn parçalar. 
21,45 Das Sternenb ld, adlı piye~ 
23 Duyumlar, 23,45 Denizcilik. 24 
Oskar joost dans orkestrası. 

• 
823 Khz BÜKREŞ 364 m. . 

YOLCU MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Te-
lefon 42362 

A~ay (Kadrköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 43732 

Ş~keti Hayriye, Telefon 44703 

o 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acP.nteai, Telefon 22925 

8 . il .. Şark Demıryo an muraca• 
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 . ' .. Devlet Demiryol an mura• 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 42145 

ler. Başka çocukların ellerinde 
ikişer balon gören Çetin bütün 
cesaretini toplayarak mağaza 
memuruna sordu: 

- Bana da iki balon veremez 
misiniz? 

- Eğer l:üçük bir kardeşin 
v~~sa, onun için de bir balon ve
rırım . 

Çetin, yalan söylememek ta
zımgeldiğini biliyordu. Bir az 
düşündükten sonra: 

- Benim küçük kardeşim 
yok ama, ablamın küçük bir kar
deşi var, onun için istiyorum ... 

• 
Zamane çocuğu 

LIMA N HAREKETLERi Küçük Necdet biraz oburdur. 
Sabah kahvaltısında annesin-

Dlin limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

den tekrar reçel istedi. Babası 
atıldı: 

- İki defa reçel yedin. Daha 
ne istiyorsun? Bizim zamanı

mızda bizlere ancak cuma gün
nıın limanımıza gelen vapurlar 

leri reçel verirlerdi. 

Karadenize: (Karadeniz) 
J:r.mite: (Güzel Bandırma) 
Mııdanyaya: (Saadet) 
Mersine: (İnebolu) 

sunlarclır: 
. lmrozclan : (Kocaeli) 

Köı;tenc<"den: (Daçya) 

Bugiin limanımızdan gidecek va • 
pıır1ar şunlardır: 
Bandırmaya: (Gülnihal) 

Bugün limanımıza gelecek vapur· 
kır şunlardır: 

M crsindt'n: (Gerze), 
Mudanyadan: (Saadet) 
Izmitten: (Güıel Banrlırma) 
Karadl'nizdcn (Tarı) 
lzmirden: (Adana) 

ITF AIYE TELEFONLARI 

1 ııtAnbul itfaiyesi 

• B"··oğlu itfaiyesi 

• KA"tköy itfaiyesi 

• Oslcüclar itfai,..eei 

• 

24222 

44644 

60020 

- Öyle ise baba, sen benim 
zamanıma yetiştiğine dua etme
lisin. 

1 ç i n i 
• 

çıkarmışlar 
Zerrin annesile bir kürkçü 

dükkanına gitmişti. Eve döndü
ğü zaman babası sordu: 

- Kızım, iyi kürkler gördün 
.. ' mu. 
- Evet baba, yerde kocaman 

bir kaplan gördüm. Fakat içini 
c;ıkarmışlardı . 

• 
Ne bilsin? 

Küsük bi~ kız annesile sokak
ta gezerken bir balinye i gördü. 

- A, anne bak, koskoca adam 
çocuk elbisesi giymiş ... 

12 Plak. 13 Duyumlar, 13.05 Si
biçyano orkestrası, Duyumlar. kon· 
serin devamı, 18, Romen musikisi, 
19 Duyumlar, 19,15 Konserin deva· 
mı. 20 Konferans, 20,20 Plak, 20,45 
Konferans, 21 Tiyatro, 22 Konfe · 
rans, 22, ı 5 Radyo cazı. 22,45 Solist· 
lerin iştirakile radyo cazı. 

Yeşilköy, Bak•rköv, Büvükdere, 
PaşahRhre, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal. Büyükada, Hevbeli, Burgaz, Kı· 
nalı mıntakalıuı için telefon 11\ntra
hndaki memura ( yan&'ın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

• 
Nebatlarm teneffUsU 

Muallim - Nebatlar nereden 
nefes alırlar, söyliyebilir misi
nis? 

YÜZ KREMiNi KULLANMAK USULLERi 1 

SiNEMA, TiYATROLAR 

Saray: (Brodway ceceleri) ve 
{Nana). 

• Türk: (Caz mul?annisi) ve (Bir 
aaatlik milyoner) 

• Sumer: (K•rmızı vagon) ve(Pren· 
aesm çılgınlıklan) 

o 
Melek: (Bu cece benimdn7 

o 
ipek: (Son Günahı) 

• Hale: Aysel (Bataklı damın kızı) 

• Tan: (Oldüren aık) 

• Elhamra: (Dan• rüyası) .e (Atk 
Ölünce) 

• Süreyya: (Kafeste aık) . " " ) .. Alemdarı ( lı:klar aonunce 
:Albn). 

•Milli: (Karyoka) ve (Korkunç ~n 
Hilil: (1 tto) ve (Kazaklar)· 

-----o--.... ---
NÖBETÇi ECZANELER 

,. B ··betçi eczaneler ıunlar • u gece no 
dır· ) . . .. .. d (Hüsnü Haydar ' 

..,'"onun e Ra • ) Gedik· 
Çcnıberlita!ta (Sırn Ci=ide (Ne • 
1'-. ""'" v-ısadoryan), (A f) Cerrah· 
cati, Şehzadebaşında A sa ~tyada 
Paşada (Şeref Celal), 

.. d (A. Ham· 
(Teofiloa), Şebremının e l) Bakır • 
di), KaragümrUkte (Kema ' f . ) De ter· 
köyünde (lstcfan 1'.~rzıye(H~lk). Ka· 
darda (Arif), Haskoyde dıköyünde 
•nnpaşada (Merkez), Ka adet) 
Muvakkithane caddesinde <1~a .) u~ 
Söğütlüçeşmede (Osman :~..;:!~dada 
kiıdarda (İmrahor), uy..- Be • 
(llebmed), Heybelide ~Tanat>·Kan· 
"ktatta (Receb), Beyoglunda k( ·nıde 

zuk,) Pangaltıda (Güneş), Ta 
81 

Ce..,..ahpata hastanesi. Cer
rahpaşa 

• Zeynep Kamil hastanesi • 
Osküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 

• Haseki kadmlar hastanesi. 
Akıaray Haseki cacl. 32 

• • Beyoilu Zükur bastaneıı. 
Firuzafa 

• GiHhane hastanesi. Gülh .... 

• Kuduz hastanesi. Çapa 

• Emraz1 akli•• " aaahlye 
hRstanesİ. BakırkÖJ Re~ 
dive kıtlatı 

• . ş· u E tfal haıtaneıı. 11 

• ff ,.vdarpa.. NGmane has-
tanesi 

21693 

60179 

43341 

20510 

22142 

16 .. 80 

42426 

60107 

Çabuk SıhhT Yardım 
Teşkil Atı 

Bu numarad11n imdat oto- i 
mobili iıtenilir. 44998 

ARANANLAR 
Oftum Hamdiyi d<Srt yapnda se

ferberlikte askere giderken bald~~ 
Remziyeye bırakmıştım. D~nuşte 
Remziyenin öldüğünü öğrcndım. O 
kadar araştrrdı~nn halde çocuğumun 
havatmdan bir haber alamad~ .. lz • 
mir bavıttiıinde olduğu zannedılıvor. 
Ni"""i Df'mire. anası Zehra, dayısı 
Halid, halası Rodoslu Havriyedir. 

Akşam ı:razetf'si postacısı 

Rodoslu Ahmed -----· -iŞ ve işçi ISTIYENLER 
Mütercim - Türkçe. fransızca. al· 

manca. in~lizce ve italyanca bilen 
tecrübeli mütercim iş anvor. (Galata, 
Gümrük Sokak Mader Han, 9 numa· 
raya müracaat.) 

Herkeste sükilt. Nihayet bir 
talebe kalktı: 

- Saksının dibindeki ufak 
delikten. 

• 
Ne iyi şey? 

Bayan - Kız Fatna, piyan~ 
nun tozunu bir haf tadır alma
mışsın. U stüne nerede ise par
mağımla mükemmel yazı yaza
cağım. 

Fatma (hayran) - Ah, ba
yancığım, yazı yazmasını bil· 
mek ne iyi şey 1 

Kadmlarumz tarafından her 
sene tonlarca yüz kremi kulla
nılıyor. Fakat bilerek mi? Bu 
sual 'bilhassa tuvalet işlerini çok 
iyi bildiklerine inanan kadınla -
nn hoşuna gitmiyecek. Fa.kat 
biz de şuna inaıııyoruz ki birçok
ları gelişigüzel bir krem alarak 
bunu gelişigüzel kullanıyor ve 
neticeden memnun kalmıyorlar. 

Krem ahrken ilk :lüşünce 
kremden ne beklediğiniz olmalı-
dır. Yüzü temizlemek, güne~e 
karşı muhafaza etmek, derinizi 
beslemek; yüzdeki metWnatI ka-

pamak vesaireden hangisine ya
ramasını istiyorsumız? işin ince 
noktası burasıdır. 

Kremlerden bir çoğu uzun 
tecrübelerden sonra ve az çok 
bir ihtiyaç neticesi yapıltyor. 
Mesela güneş yakmasına karşı 
kullanılan kremlerin formül il; 
bir çok zamanlar Ultra - viyole 
şuaı altında çalışmak mecburi -
yetinde kaldığı için ve ellerinin 
kavrulmasından bihaklrin kor • 
kan bir eczacı tarafmdan keşf o
lunmuştur. 

Bu sıkıcı izahlardan kadınla-

AYAK KABI MODALARI 

• FRANSIZ • 

• INGILIZ 8 
Bahar girince bathca kaygılarımızdan biri de lskarplnlerlmizdlr. 
Bu yıl nasal iskarpin gıyeceQiz? Tabh heryll olduQu gibi •• Fakat herkes kendi 
şahsT zevkle.rina ve temayUllerine g6re çetid çetid modeller be· 
Ye n e c e k. B i r de T U r k k a r ak t e r i na u y g u n i s k a r p i n m o de il e r i b u 1 m a il. 

nn hoglanrmyacağmı bildiğimiz 
için,krem hakkında her kadının 
bilmesi lizırngelen ıeyleri kısa
ca yazdıktan sonra, bir (krem 
sürme) cetveli takdim cdiyo-
nız: 

1 - Her kadın temizleyici 
krem kullanmak mecburiyetin• 
dedir. 

2 - Kremi temiz bir tülbent 
ile sürmek lazımdır. 

3 - Derisi kunı olanlar her: 
akşam krem sürmelidirler. 

4- Yirmibeşinden sonra her 
kadın pudranın altına temel va
zifesi görmek üzere gündüzleri 
yüzde kalacak kremlerden kul • 
lanmahdır. Bundan evvel de yü
zü çok iyi temizlemİ§ olmak li· 
zmıdır. 

5 - Kremi yüze çok hafif ve 
okşar gibi hareketlerle yaymak 
şarttır. 

6 - Bunlardan başka, deriniz 
çok nazik, ince ve çabuk bunıt· 
mağa müstait ise buruşuklar 
belirmeden gözlerinizin kapak -
lanna ve altına buruşukluğa 
mini olacak bir krem sürmelisi· 
niz. 

7 - Deriniz renksiz ve dur • 
un ise beıle~ci krem çok bil • 
ük işler görür. 
8 - Yüzünüzde pürtükler çı

.ıyor ve leke kalıyorsa, hiç şüp
ıe etmeyin ki leke kremi kul -
mınak sizin için bir şan olmuş 
ur. (Bu arada yemeğinize dik -
at ve bol su içmek de faydalı • 
tr). 
Bunlardan başka her kadmm 

.ıafif kokulu kremlerden hoşla
nacağı için krem yapanlara sert 
ve keskin kokular kullanmama -
larıru tavsiye etmek isteriz • 

Kremlerin nev'ini ve kullan
ma usQJlerini yannki sayunızda 
bir liste halinde neşredeceğiz. 
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Deniz } oiları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 1 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar

""--~ade Han. Tel. 22740._ 

skenderiye yolu 
1Zı\11R vapuru 30 Nısaı . 
SALI günü saat 1 l de ls 

kenderiye'ye kadar. 
( 2218) 3142 

m·c:m81t?~ ............. ı 
.• lfillllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

§ Ka ızhk § 
~ Hazımsızhk § - -E Mide eksilik ve : = ' = § yanmalarına § 
E: karş1 ivı ve zararsı7 çare :; - -§ MAZO MEYVA § 
: TUZU : - -§ dur l\1ide ve barsakları alış- § 
E: tırmaz ve zarar vermez. f\.lA· : 
E ZON isim ve markasına dık- : - -
: kat. : 
- Deposu Mazon ve Botton § 
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:: s•nda No. 12 Hahçt-kapı. : 
~ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Üsküdar ik:nci sulh hukuk mah
kemesinden : Milliyet gazetesinin 
12-4-935 tarih ve 3293 No.lu nüshası 
run son sar.fasının 1 nci sütünü niha 
yerindeki Üsküdar 2 nci sulh hukuk 
hakimliğ nde n Servetin Küçükleri 
Melahat,Nebahat ve Nerimana dayrla 
rı Fevzinin vasi tayinine karar veril
miş oldu ~ u ilan edilmiş ise de işbu 
küçüklerin diğer kardeşi Nimetin is
mi sehven unutulmuş olduğu ve bu
nun da kardeşleri gibi Fevzinin vesa
yeti altına ver lmiş olduğu tavzihan 
ilan olunur .(10948) 

üzeltme 
İstanbul 7 inci İcra Me· 

murluğundan Milliyet 
gazetesinin 22 Nisan 935 
tarihli nushasmın 8 inci sa
hifesinin son sütununun or
ta kısmındaki gayrimenkul 
satış ilanıntla " Emniyet 
Sandığına birinci derecede 
ipotekli olup ., yazılması i
cap ederken sehven" Emni
yet Sandığı namına,, yazrl
mıs olmakla keyfiyet 
934/ 7554 dosya numara
sile tashihen ilan olunur. 

" TAN ., m tefrikası 7. 

Edgar Wallace 

san adam değilim . 
- Korkarım ki Parr, siz fay

dalr olabilecek bazr izlere ehem
miyet vermiyorsunuz. Her hal
de Y ale'ın söylediklerini de ya
bana atmamalıdır. 

- Fakat miralayrm, bir kur
şun kovanından da katilin dişi 
ağrıyan esmer bir adam olduğu 
anlaşılır mı? 

- O kadar değil... Fakat ba
zı insanlarda herkeste olmayan 
bazı kabiliyetler mevcut oldu -
ğunu da inkar etmemeli. Yale 
da bunlardan birisidir. 

- Oyle ama, kendisi Beard
more'un öldürüldüğü yerden i
ki yüz metre beride bulunuyor
du. Neye koşup ta katili yaka . 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 1 EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Semti Sokağı 

Aksaray yangın yerinde 
ı 'g adada Cobançavuş mah. 
Anahtar S. da 30 santim 
yüzünde 115,99 metro mu-

Sahasının Metre Temi
Mıktan Murabbaı natı 
Metro Kıymeti 

Murabbaı 

rabaaı sahasrnda arsa. 115, 99 2,50 21,74 
Aksaray. yangın yerinde 
Şeyh ferhat malı. Ayazma 
S. da 26 adada 3,60 yüzlü 
46 7 haritadaki arsa. 17,1 O 5,00 6,42 
Beyoğl unda Kamer hatun 
malı. Kurdele S. da çeşme 
yeri "Orman ve kitabe taş-
lan hariçtir.,, 3 O, 6 9 10,00 23,10 
Aksaray yangın yerinde 26 
adada yüzsüz arsa 1 S, 5 O 2,50 3 
Vaniköyüde V aniköy C. de 
58 yeni No. lu koru önünde 
tesadüf eden yol fazlası. 100 1,50 11,25 
Büyükçekmecede cami S. 
5 O lira kıymetinde 5 4 1, 5 O 
metro murabbaı arsanın 

dörtte bir hissesi. 5 41, 5 O 00 3,7 5 
Aksaray yangın yerinde 
Veznecilerde 6 adada Bala-
banağa malı. Harikzedegan 
S. 345 harita No. lu O, 7 5 
cepheli arsa. 7 6, 7 O 2,50 14,39 
Beyazıtta Tavşantaşı C. 
yeni devir S. 4 adada K. D. 
haritada 2,40 yüzlü arsa. 14,68 ıs 16,52 
Fatihte Edirnekapıda Fev-
zipaşa C. 11, 7 5 yüzlü yol 
fazlası arsa. 3 3, 7 8 12 30,41 
Fatihte yangın yerinde ka-
zasker Mehmet Ef. mah. 
Hüsrevpaşa S. 14 7 adada 
3,75 ve 8,35 yüzlü arsa. 31,31 3 7,05 

Yukarıda semti, miktarı, kıymeti ve teminatları T1azı
lı B. mali arsalar satılmak üzere ayrı ayrı alakadarları 
ar:8rnda açık arttırmaya konulmuştur. Alakası olanlar
la sat.m almak isteyenler şeraiti anlamak üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne, arttırmaya girmek isteyenler de 
hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektubiyle be
raber 5-5-935 pazar günü saat 1 S de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (2029) 

Muvakkat Tahmin 
Teminatı Dedeli 

Yeııibahçede Ördek kasap Hastane 
caddesinde Hak kak çıkmaz S. yenı 
2/ 27 No. evin ankazı 6 8Q Lira 
Aksarayda Y cnıkapr<la ka~ ıp Kasım M. 
Çuhac: S. e~ki 1 9 mükerrer yeni 12 
No. lu evin ankazı 15 200 ,, 
Yeni bahçede Arpaemini malı. çayır 
S. eski 2 yeni 8 No. 46 haritadaki 
evin ankaz.c. 9 120 ,. . 
Yenibahçede Ördek kasap M. Hasta-
ne S. eski 32-37 No. 4089 haritada 
ev ank azı 1 , 1 3 15 ,, 
Cerrahpaşada Beyazıdı cedid M. Ça
Vt!şzade camii S. Yeni 14 numarada 
\'e 5 4 haritadaki arsanın önündeki 
bir buçuk metre irtif aındaki du-
var ile içindeki taşlar. 0,49 6,50 
Cerrahpaşada Hobyar M. Kolcu 
Mustafa paşa S. eski 66 yeni 
36-76 No. kiremitleri ve taşlan art-

lamadı? 
- Biliyorum. Fakat siz de 

yakalamış değilsiniz. Bir kaç 
ay evvel Kızıl çenbere karşı bir 
taarruz planı hazırlayıp bana 
göstermiştiniz. Ben de muvafık 
görmüştüm. iyi neticeler bekli
yorduk. Şimdi bana öyle geliyor 
ki, siz başka yollardan yürüme
lisiniz. Bunu söylemeğe mec -
bur kaldığıma müteessirim. 

Parr hemen cevap vermedi. 
Bir müddet düşündükten son -
ra, bir sandalya aldı ve bu ha -
reketten hayrete düşen müdü -
rün yanma oturdu: 

-Miralayrm, dedi, size bir 
şey söyliyeceğim. Kızıl çenber 
cetesini teşkil eden adamları 
bulmak o kadar güç bir iş değil 
dir. Ben işimi biliyorum, yalnız 
sizden biraz zaman istiyorum. 
Asıl mesele, çetenin başını ele 
geçirmektedir. Eğer başı ele 
geçirirsem, azanm hiç ehemmi
yeti kalmaz. Bunun için de bir 
az daha geniş salahiyetler iste
rim ... 

- Daha geniş salahiyetler 
mi? Yani •.• 

- Anlatayım. 
Parr uzun boylu anlattı. Em

niyet müdürü de hiç ses çıkar -
madan dinledi. 

Bir saat sonra Parr şehrin 
merkezinde büyük bir binaya 
giriyordu. Uçüncü katta polis 
hafiyesi Derrick Y ale'm kapısı
nı çaldı. O da kendisini bekli -
yordu. 

Bu iki adam arasmda öyle te
zat vardı ki. .. Biri ağır vücutlu, 
öteki zayıf ve çevik ... 

- Parr nasıl oldu? 
- Kötü ... Emniyet müdürü 

benden memnun değil. Bari ye
ni bazı izler buldunuz mu? 

- Dişi ağrıyan adamı bul -
dum. ismi Sibly ... Kendisi bir 
bahriyelidir. Cinayetin ertesi 
günü köşkün etrafında dolaştı
ğı görülmüştür. Sarhoşlukla 
gürültü çrkardığı için tevkif e -
dildiğine dair şu telgrafı aldım. 
Üzerinde bir brovning bulun -
muş. Beardmore'u bu tabanca 
ile öldürmüş olması muhtemel
dir. Hatırlarsınız ki biz de cina
yet yerinde bir Brovning kurşu
nunun kovanını bulmuştuk. 

Değeri 

Lira K. 
860 65 

300 00 

450 00 

250 00 

2070 00 

700 00 

438 00 

345 00 

Pey P;ı,raS1 
Lira K. 

64 50 

22 50 

33 75 

18 75 

155 25 

52 50 

32 85 

25 88 

Beyoğlu Pangaltıda E1ma
dağı caddesinde 56,58 sa
ydı ve 430 metre nıurab

bamda olan arsanın bütiı 
nü. (219) 

Süleymaniyede Tiryaki 
çarşısında 4 ı sayılı diıkka 
nın bütünü. ( 1O132) 

Çakmakçılarda Büyükyenı 
Han orta katta 38 sayılı o
danın bütünü. (2928) 
Çenbelitaşda Mollafenarı 
mahallesinde vezirhan alt 
katta 14 sayılı odanın bü 
tünü. (5529) 

Sultanahmette Üçler ma 
haleslinde Tapu idaresi sıra 
sın da dikili taşa bakan 2 O 7 
metre murabbaında olan 
Üçler camii arsasının bütü
nü. (841) 

Yeni bahçede Arpaemini 
mahallesinde 86 metre mu
ra bbaında olan Arpaemini 
Mustafa E. cami arsastnın 
bütünü. ( 829) 

Edirnekapıda Hacı Muhid
din mahallesinde Acıç~~me 
sokağında eski 45,47 yeni 
41 sayılı 84 metre mura t 1-

baında olan arsanın betü
nü. (5321) 

Kasım paşada Nalıncı Ha
san mahallesinde 132 r.:~et
re murabbaında oaln yanrk 
Nalıncı Hasan camii ar ;a
sının bütünü. (279) 

Yukarda yazılı özclge]ere istekli çıkmadığından fü;
terrnesi on gün ara ile uzatdmıştır. Ustermesi 4-5-935 
günlemedne rastlayan cumartesi günü saat 15 de Ko
misyonda yaprlacaktır. Almak isteyenler belli saatten 
evvel yüzde yedi buçuk pey paralariyle beraber mahlu
la t kalemine gelnıe!crı, ( 2 2 31 ) 

nrmaya ah'J o mıyan v ankazı. 22,50 
Cerrahpaşada Davutpaşa malı. 

300 " 
Bıyıklı Hiisrev S. Y. 19 numaralı 
evin ankazı. 4,50 60 ,, 
Sultanahmette Ticaret mekte-
bi karşısında Zabitai Belediye 
kulübesi aakazı " Bekçi tarafın-
dan yapıl::ın ilave hari1~' ı;·. 2,63 35 " 
U sküdarda Valde atik camii bah
çesinde su bentlerinden çıkarıl-
mış muhtelif eb'adda kereste 18, 7 5 250 
U nkapanmda Hoca Halil Ak-
tar M. Kuru çeşme S. yeni 
22 - 24 No. evankazı. 22,50 300 ,, 

Yukarıda semti ve tahmin bedelleriyle teminatları 
yazılı BeJediye mali ev ankazı satılmak üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. Şeraiti anlamak üzere her 
gün Levazım Müdürlüğüne. Arttırmaya girmek isteyen
ler de 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizaların
da gösterilen teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
ihale günü olan 5-5-935 pazar günü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. ( 2033) · 

Parr hayret eder gibi oldu: 
- Bütün bunları nasıl öğren

diniz? 
- Siz benim ahvalden mana 

çıkarış tarzıma pek inanmıyor
sunuz. Kurşun kovanını kok
lamak bana kafi geldi 
Derhal adamlarımdan birini he
rifin peşinden saldırdım. Neti -
ce olarak da, şimdilik şu telgra
fı almış bulunuyoruz. 

Parr'm çehresinde başka za -
manlar mermerden yapılmış gi
bi hiç hareket etmeyen hatlar 
takallus etti. Sadece: 

- Demek ki katil yakalanmış 
bulunuyor, dedi, fakat şunu da 
kim yazdı, dersiniz? 

Parr cüzdanından kenarları 
yanık bir kağıt parçasr çıkara -
rak, Yale'e uzattr. 

- Bunu nereden buldunuz? 
-· Beardmore'un şöminesin -

deki küllerden ... 
Kağıt parçasmm ocağa atıl -

mazdan evveJ yırtılmış olduğu 
anlaşılıyordu. U zennde al ela -
cele yazıldığı besbelli olan şu 
yarım ke1imeler okunuyordu: 

Rahat bırakmak 

Sizi rahat bırakacaktır 
Yale başmı salladı: 
- İbranice olsa insan gene 

bir şey anlardı. 
Kağıdı avucunun ortasına ko

yarak, tartar gibi yaptı: 
- Hiç bir şey duymuyorum, 

dedi, ateş esas unsuru yakmış .. 
Parr kağıdı aldı ve dikkatle 

tekrar cüzdanına yerleştirdi. 
- Size şunu da söylemek is

tiyordum. Sivri ökçeli pabuç gi
yen ve yaprak sigarası kullanan 
birisinin köşkün etrafında do . 
!aştığı anlaşrhyor. Ben ayak iz
lerini muayene ettim. Yaprak 
sigarasının külünü de bir ağa -
cm dibinde buldum. 

Bu scf er Yale hayretle sor -
du: 
. - Peki, bunlardan ne mana 
çıkarıyorsunuz? 

- Şöyle düşünüyorum: Her 
halde birisi demin parçasını o -
kuduğumuz mektupla vaziyeti 
bildirdi ve bunu gece köşke ge· 
tirdi. Yakıldığına bakılırsa, her 
halde Beardmore mektubu o -
kumuş olacak. 

O sırada hafifçe kapıya vu • 

?Q - 4 Q~ı; 

iül, Limon, Anber, Fujer, Şıp 
Leylak, Revdor, Flördamur. 

Acrbadem, Akasya kokulu 

Hasan Tnva'.et 
ve 

Gliserin Sa~unları 
!asan zeytinyağından ve Has, 

reminden ve Hasan itriyahnd< 

apdmış olup gliserinli ve tuva' ı 

'.İn nevileri vardır. Cildi yumu~ 

r. Güzel ve nazik ciltli kadınlar 

ocuklara şayanı tavsiyedir. Avr 
anm terkibi meçhul yağlarınd . 

rapılmış sabunlar cilde mazarrat 

ereceğinden bunlardan aakınm ı 

O. 15 . 25 - 35 kuruştur. Toptan 

ıra tenzilat. Hasan deposu, Ank 

'• lstanbul. Bevo.ğ-lu. 

;.....,.--------------------~ 

D) 

ve ADEi-t11 lKT DARI 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 

Adres Galata posta kutusu 1255 

JUVANTiN 

"'7 

S AÇ BOYALARI 
Kanzuk Eczanesi müstahzarların• 

dan. Saçların sabit ve tabii renkleri
ni iade eder. Kumral ve siyah renk· 
ter de tertip edilmiştir. Ter ve yı· 

kanmakla dahi çıkmaz. Daima s::ıbit 
kalır. Yegane zararsız ve sıhhi saç 
boyalarıdır. Tanınmış eczanelerle ıt• 
riyat mağazalarında bulunur. 

Dr. A.l~UT EL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

2447 

ruldu. Yale yavaşça dedi ki: 
- Muhakkak J ack geleli. 
Hakikaten bu gelen Ja.ck'tı. 

Yüzü sapsarı kesi:mişti. Yale' • 
m elini sıktı, Parr'ı selamladı. 

YaJe'e sordu: 
- Yeni bir şey var mı? 
Sonra Parr'a döndü: 
- Dün gece köşke gelmişti • 

niz değil mi ? Bari yeni bir iz 
buldunuz mu ? 

- Henüz ortada bahse değer 
bir şey yok. 

Jack devam etti~ 
- Ben bugün Froyant'ı gör

mek üzere şehre indim. Fakat 
zavallı adamın sinirleri öyle bo
zulmuş ki... 

Oraya bilhassa Thalia Drum
mond'u görmek için gittiğim, 
fakat göremeyince de, böyle pe
rişc..n hale girdiğini anlatma -
mıştı. Buna rağmen, Yale me -
selenin farkına varmıştı. 

Derrik Yale delikanlıya bah
riyelinin tevkif edildiğini anlat
tı: 

- Ben bu hadiseye o kadar 
ehemmiyet vermiyorum. Baha

r Arkası var l 
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1 ANADOLU i 
1 Türk Sigorta Şirketi i 
- = §i 4 üncü Vakıf Han İstanbul := 
~ ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. § 
~ Nama muharrer hisse senetlerinin (O/o 60) ı Türkler elindedir. 5 
~ Türkiye İş Bankası tarafından teşkil .~Iunmu ştur: İda~~ m~clisi ve . mü~ü:ler heyeti ve = 
5 memurları kamilen Türklerden murekkep yegane Turk Sıgorta Şırketıdır. Türkiyenin = 
:S her tarafında (200) ii geçen aceııtalarmın hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesse- § 
3 selerinin ve .bankalarının sigortalarını icra etmektedir. =: 
~ Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil ~ 
~ sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. ~ 

§ Telgraf: lMTIY AZ - Telefon lst. 20531 23s1 ~ 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

S. d runuza iş B•nkssından bir kumbara ~lınız. Ge1ecek ıene 
ız e yav . k ' k 2 

bu hafta çocuğunuzun da biril<miş bır ~o parası o aca hr. ( 940) 

-
Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 2446 

-

cıo~ 
l<fl"l .. L 

İSTANllUL 

. @[§~ÔIR? ~~IAAl&lb 
NASIR iLACI 

~ Dr. t H S A N SA M l 

OKSURUK ŞURUBlJ 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık ökaürükleri içitı 

pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve er.7a denolannda bulunur. 

(2787) 

i LA H 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSôNS,. markalı 8 silin 
dirli, 120 ill 140 beygir ku~vetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 
Maıif akaju ağacmdan bir salon, 

bir hcıla, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

-=t, A 

1 
i leri Müdürü Mümtaz FAiK 

G mumı neşriyat ve yaz ~ 
5

. keti İstanbul Ankara caddesi, ıoo. 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) ı . 2 • 3 numarada 
SİDNEY NÔWİLL ve şeriklerine 
müracaat. 3091 

l · azctecilik ve matbaacılık T. A. 'ır ' 

C!J 

"-~ ~~~ 
~~~~~ - .....,, 

2385 

istanbu\ mıntakası varidat tahakkuk müdürlü
ğü naen: 

Divanyolu Şubesi 
Sıra No . Meşguliyeti 1 s mi l\ ... ctlıallt-:si No. Cilt Senesi Vergisi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Marangoz 
Köfteci 
Aşçı 
Sucu 
Birahane 
Tütüncü 

İstepan 
Art in 
Ahmed 
Cemal 
Mustafa 
Tayyar 

Atikali 

'. .. 
" . ' 

18 
41 

34 1 
1 1 

1 
Çenberlitaş 226 

228 

varak 

13/ 46 
1 ,/36 
13 / 2rl 
li / 44 
1~; ?.5 

lj /58 

931 
,, 
" .. 
" 

" 

L. K. 

4 
15 
37 
10 
64 
62 

00 
75 
80 
27 
90 
15 

Sebzeci Hayrettin A tikali S 4 1 3 2 4 , , 3 7 3 9 
Kunduraci Kegam Hüseyin ağa 47 13/38 ,, 15 75 
Kaheci Galip Atikali ı 7 13, 34 ,, 19 35 
Piyazcı Kirkor ,, 23 ı 3 1 4~ ,. 1 O 92 
Kunduracı İstepan ,, 18 13 / 32 ., 13 50 
Makinacı Nevzat Kalçacı 30 13; S 2 " 36 00 
Aşçı Turhan Atikali 3 7 ı J / 35 ,, 22 05 
Kahveci Hulusi Ferüzağa 56 12/ 94 ,, 16 88 
Bakkal Kemal 134 1~1/42 ,, 52 80 
Eletrikçi Todori :: 164 / ı 12 / 9 7 .. 8 1 O 
Foto Artin 4 13/ 43 ,, 46 02 
Kunduracı Ali Nuri :: 141 ıt: ı 92 .. 37 80 
Sebzeci M u.staf a Atik ali 4 1 J 4 5 .. 3 8 9 9 
Kömür depo Abbas 17 l " /"' - 33 00 
Çivici Talat '' ..) .:ı~ " Kalçacı 16 131 ı ı .. 21 18 
Börekçi Eyüp ,, s 7 ı J / ı 2 ,, 4 1 8 

o Ömer ,, 48 13ı 14 ,, 28 80 
Tenekeci Karabet Atikali g ı 3/ 20 ., 1 71 

Aşçı Mehmed Hocaferhat S 13 85 ., 4 20 
Ut tamircisi Agop Atikali 6 7 ı 3/ 22 ,. 1 S 7 5 
Kahveci Rıza Hocaferhat 21 / 23 13 / 70 ,, 5 78 
Marangoz Yusuf Yağcıhan ı ı 13 / 88 .. 10 02 
Sütçü Petro Kalçacı 5 7 12/99 931 26 84 
Kunduracı Vahran İskiliphan zı 13 83 ., 23 63 
Marangoz Kosti Yağcıhan 10 13 86 .. 21 60 
Marangoz Kasti ,, 10 13 87 ., 14 40 

Yukarıda şubesi isim ve mahallesi ve serıesile namına tarhedilen kazanç 
vergileri yazılı mükelleflerin kanuni ikametgahları meçhul kalmasından 
ihbatnanıeleri bizzat tebliğ edilememiş ve tafsilatlı cedvelleri şube divanhane
sine tailk olunmuştur.Tebliğ makamına kaım olmak üzere iları olunur. ( 2226) 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından: 
Harbiye Me~tebi nakliye bölüğüniln Motosiklet 

kam:1on tanıirinc muktedir. makinist ustalığı münhal
dir. Parası elli liradır. Talip olanların Mektep kornutcııı
lığına müra :aatl arı. ( 2 2 2 5) 

Fatih sulh i.lcUncü hukuk h~kiın
llğinden : Akl!aray Mnratpaşa mahal 
lesi ve lokn~ında 2 No. lu evde otu
ran sagır Hüseyin km Falkaya ay-
nı evde oturan eniı:tcsilbrahim elva
nın 27-4•935 tarihinden itibaren va
si tayin olundu~u ilan olunur. 

(109-'0) 
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Yüzlerce liralık 
eşyayı beş para 

vermeden 
alabilirsiniz 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedeh 

616 lira olan ( 2200) adet komple telgraf fincanı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme l O Haziran 935 tarihinde pazartesi P,"ünü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüği.inde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 46,20 liralık mu
vakkat teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları lazımdır. 

t stekliler bu husustaki şartnameyi parasrz olarak An
karada bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2133) 3098 

M 0 J D E ! ... 11111•1111111 
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nınaen: 

~ 
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• 
• 

( 1 mayısı bekleyiniz! 
• 
• 
• 
il 

olup paraya çevrilmesine karar veri
len muhtelif cins elbiselik kumaş 

2-5-935 perşembe günü saat 9-10 d.ı 

Eminönünde Emllik ve Eytam ban
kası yanında Nail Bey hanı asma 
katta ikinci açık artırma suretile sa
tılacağından isteklilerin mahallinde 
memurune müracaatları ilan olunur. 

(10951) 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan : Dairemizin 934-3771 sayılı 
dosya ile mahcuz ve paraya çevrilme 
sine karar verilen gardrop, dikis ma
kinasr, aynalı büro ve sairenin 
5-5-935 pazar J!ÜnÜ saat ondan on
bire kadar Beyoğlu Pangalti Cedidi
ye sokak 58 sayılı hanenin önünde 
paraya çevrileceğinden taliplerin ma 
hallinde bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. ( 10949) 

• ..: ~ ' ı(. • ~. ' ., ' 

K A 

• 
• 

si tarafından Fatih Kazlı çeşmede 

Altıboğaça camii civarında36 ıncı 

adada Halil usta tarafından belediye 

mali arsaya vaki inşaatın yıkılması 

ve ecri mislinin tahsili talebine müte 

dair olan davanın cari tahkikattın

da tebliği muktazi dava arzuhalı su

retinin müddcaaleyh celilil ikamet• 

gfilıının mcçhuliyeti hasebile H. U. 

M. kanununun 141 inci maddesi mu

ccbince 15 gün müddetle ilanen teb

liğine karar verilmiş olduğundan 

müddeti mezkfıre zarfında itiraz et• 

mediği takdirde muamelei müteaki

bei kanuniyenin icra olunacağı dava 

arzıhali suretinin tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

(10953) 
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