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1 S T A N B U L İdare ve matbııa : 24310. 

2 İncide : Peyami Safanm fıkrası -
Orhan Sclımin fıkrası -
Mahmud Y esarinin romanı 
- Şehir habl'rleri. • . 

3 üncüde : Ankara muhabirlerımızln te
lefonları - Rusçuklu Hakkr· 
nm yazısı - Feleğin. ~ıkr~sı. 

4 üncüde : Aziz Hiıdayi Akdcmırı1! Bız-
t de Casusluk,, adlı eserı. Bur

han Cahid'in romanı. 
5 incide : Siyasal icmal - Bal~an mu

habirlerim" zin ve aJansların 
son haberleri. . 

15 nıcrda : Hitler'in "Kavgam,, adlı kıta
bmm tercümesi. 

7 incide : Dıinyayı idare edc!i baş~r •. 
8 incide : Ekonomi _ Kendı kcndımıze 

çatıyoruz. 

9 uncuda : Kadın, moda - O~nla~. 1 10 uncuda: Nizameddin Nazifin 'Faftı~k s
tanbulu nasıl aldı?.. te rı a.sı 
- Sevişenler, evlenenler -

Hıkaye. !)! ·ıer 
1 l incide • Spor - Faydalı 1 gı d 
12 incide ; Ozdil - Okuduklarımız. uy-

duklarnnız. 
13 üncüde: Faydalı bilgiler - Yarmm 

büyükleri. 
14 üncüde : Kızıl Çember. 

Atina şehrine 
Bir Bakış 
[Ati na Hususi Mu· 
habirim.z Yazıyor:] 

Atina, 28 

1stanbuldan ayrılıp Atinaya 
gelen bir insanın gözüne çarpa
~ak .olan şeyler Atinanın yolla
rı, kalabalığı, nakil vasıtaları· 
nın çokluğu, kahve, pastahan~
ler, lokantalar, gece hayatı, bı
ııalar ve manzaradır. 

Bunları bir İstanbullu gözile 
sırasile ele alalım: 

Yollar kalabahk 
Yolların hepsi asfalttır. Ya

pılmamış olanlar bozuktur ve 
kaldırım değil, topraktır. Ana 
lani' Ista"i°ıbu"ıu;;- BcyoğlÜ l~tik
lal caddesinden iki defa fazla 
geniş. Şehir, dış mahallelere, 
Pire ve Faliro gibi uzak ticaret, 
sayfiye merkezlerine asfalt o
tomobil yolları ile bağlı. Bu
nunla beraber çok işlek olmı
Yan, henüz yapılmamış yollar i
se berbat. 

Bir cuma günü Beyoğlunda 
görülen kalabalık, Atinanm her 
zamanki tabii kalabalığıdır. Fa
k<ı.t bu kalabalık, gündüz saat 
14 ile 17 arasında dağılır, her

kes evlerine çekilir, havanın 
sıcak olması dolayısile bu saat
lerde her türlü faaliyet durur, 
bütün daireler, ticaret evleri ka
panır, !kapanmaları mecburidir. 

Nakil vasıtaları 
" 'Atinadaki nakil vasıtalarının 
Çokluö-u, öyle zannediyorum ki 
~ehri; büyüklüğü ve nü_fusu gö~ 
önünde tutulmak şartıle, ıbell 
de dünya şehirlerinin çoğunun 
başında gelir. Burada t:a~vay, 
otobüs, otomobil, elektrıklı tre~ 
var. Görüliiyor ki lstanbuldakı 
:na!:il vasıtalarından bir fazlalık 
Ye!:. Hatta eksiklik bile var. İs-

' tanbulda ismi itibarile muaz
zam gürünen bir Metro şirketi 
"ar. 

Hakikatte milimetro denil
llıesi, yolcu az olduğu saatlerde 
"dolmuş,, yapmak için saatle~
ce beklediği için vagonlarına bı-
1 er yatak ilave edilerek yat.aklı 
Vagon haline konulması ıcap 
eden böyle bir nakil vasıtası 
Ati~ada yok. Bununl~ beraber 
Yanı bu eksikliğe ragmen şeh
ı-in merkezi s::ıyılan Amonya 
meydanından her bir buçuk da
kikada bir nakil vasıtası hare
ik~t eder .Tramvaylarda birinci, 
kınci mevki farkı yoktur .. Te.k 
llıcvkilidir. Bilet ücretlerı, hır 
k~ç uzak yer müstesna, 2 drah
f111 Yani 100 paradır. B~~ı hat -
ara mesela bizde Örtakoy - Ak: 
tıar~y gibi hatlara 4,5 drahn;ı 
~~nı 5 l~uruş 25 para ven:ıe~ ~a-

111 gclır. Otobiisler sehır ıçın
, [ Arkas; 4 üncüde] 

fıkret Adil 

• • 
ımpy s maçlarına izin 

BÜYÜK MANEVRALAR BAŞLADI 

Amerikanın gözü civar
daki adalarda 

() r; • 
N r z. \ 

Birleşik Amerikanın göz dikti~i ln.giliz ve 
Fransız adalarını gösterir harita 

Vaşington, 29 (A.A.) - Röy- millet meclisi askeri komisyo-
ter ajansından: nunun gizli bir toplantısında şu 

Hava kuvvetleri umumi ka- planı tavsiye etmiştir: 
rargahı şefi general Andrcws, [Arkası 4 üncüde] 

Konferanstan konferansa 

Macar, Avusturya, italya 
Bakanları Venedikte ... 

Londra, 29 (A.A.) - Alaka
dar mahafilden öğrenildiğine 
- •• A :ıur __ __._ • ..__. 

dış bakanları Berger - Valdneg 
ve De Kan ya ile 1 tal ya dış ba
kanlık müsteşarı Suviç arasında 
cumartesi günü Venedikte bir 
müzakere yapılacaktır. 

Roma, 29 (A.A.)- "Her dev
letin haklarına ve istiklaline 
hürmet,, esası üzerine sulhün 
temini için Roma, Viyana, ve ı 
Budapeşte hükumetleri arasın
da bir politika birliği tanzim 
eden 17-3-934 Roma protokolu 
mucibince, Venedikte bir Ma
car - İtalyan - Avusturya kon-
f eransınm toplanması lüzumu
nun Macaristan'ın Tuna misakı ' ~ 
hakkında ortaya koydugu -ııe-
selelerden ileri geldiği zanne
dilmektedir. 

Söylendiğine göre, Macaris
tan muahedelerin tadili pren
sipinin aynen m?hafaza edilme
sini ve tadil lehınde yapılacak 

[Arkası 5 incide l 

ltalya dış işleri müsteşaı 
Suviç, Macar dış işleri 

bakanı Kenya 
-====================-==================:.::.-=:-

Eskiden kırk gün kırk gece süren meşhur düğünlerle kesemizi 
israfın kucağına açardık. Onun yerine son yılların danslı, çaylı 
salon düğünleri geçti. Şimdi de aile keselerini kemiren bu israf 
sadece bir takım lüks otellerin sahiplerini zengin ediyor. 

Yukarıya koyduğumuz resim bize yeni ve yerinde bir örnek ve
riyor: Çoruh say lavı Fuat Bulca.nın kızı Türkan, mu haf rz atayı 
subaylarmdan Nüzhetle evlenmış ve bu genç çiftler düğün için 
harcıyacaklan parayı Türk Tayyare Cemiyetine vermişlerdir. 

Kızlarım ve oğullarını evlendire.ceklerin gösteriş düğünleri ye
rine, Türkanla Nüzhetin mütevazı, fakat çok asil hareketlerini 
örnek tutmalarım dileriz. 

UYA SABUNA Ankara - izmir Tel~fon~~da 
~~~-~ffl[Q}~rPJ,['] ilk. konuşma ve hır mu1de 

Aydın hattının satın ahnması ka_rar! 
YER YAT AG 1 Vekiller heyetinde kabul edıldı 
Elime Bursa Belediyesinin Bursa

ya seyyah çekmek için çıkarttığı 
bir broşür geçti. Bu faydalı, fakat 
zevksiz rehberin ka:z yeşili ile bo
yanmış kapağında, kayan, daha 
doğrusu uçan bir bayan, iyi seçilc
miyen karlı bir dağ resmi, sonra da 
içindeki malumatın hulasası var. 

ilk sayıFaya konan "bir kaç sö:z,, 
de deniyor ki: "Bu broşürcük yazı
lırken Bursa Dağcılık Kulübü Baş
kanlığının da değerli bilgilerinden 
faydalanılmış, Bursa Belediyesi, tu
rizm işlerine olduiJu kadar spora ve 
kayakçılığa da elıemmiyct vermek
te olduğundan,Uludağ hakkında bu 
broşürü çıl:arma!:a karar vermiş, 
Uludağ hakkında oldujju kadar 
Bursaya gelip gitme vasıtaları ve 
oteller hakkında da bilgiler koya
rak Bursayı az çok tanıtmak ve ge
leceklere llolaylık göstermek de 
belli başlı düşüncelerinden olmuş.,, 

Mükemmel bir fikir. Fakat, bü
tün mükemmel fikirlerimiz gibi, 
bir tek, ama çok mühim kusuru 
var: çirhin bir şekilde tatbik edil
mesi! Zevksizliği § u r a d a ki, 
bu kadar lcna basılm:ş ve o 
derece l1ötü yazılmış bir reh • 
bcrle, seyyahı Bursaya getirmek 
değ ·1, anca/1 getirmemek temin 
edileb=lir. R i y ö d ö Janeyro • 
dan Uludağa çaiJırdığımız ve esa
~en dünyanın dört taralrndan başı
na yajjdınlan rengarenk ve hari
kulade baskılı bro§Ür yaifmuru al
tında Şamoniks'e mi, Lido'ya mı, 
Sen Moris'c mi, yoksa Davos'a mı, 
elhasıl nere••e gideceğini zaten fG· 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - İstanbul-İzmir 
ve Ankara-İzmir telefon hatları dünden itibaren umuma .aç~:mış: 
tır. İstanbul-Ankara konuşma ücreti (75), Ankara-İzmır u.cretı 
de (100) kuruştur. Dün ilk görüşme Bayındırlık Bakam Alı Çe
tinkaya ile İzmir valisi General Kazım Dirik arasında olmuştur. 

Bu konuşma sırasında Bayındırlık Bakam Aydı~ ~att!nı.n satın 
alınma kararının heyeti vekilece onaylandığını bıldırmıştır. Bu 
iki hayırlı hadise İzmirde derin bir memnuniyet uyandırmıştır. , . ... 

Parti Büyük Kurultayı 
ismet inönü 

birer nutuk 
ve Receb Peker 
söyliyeceklerdir 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yakında top-
1anacak olan parti büyük kurultayı hazırlıkları devam ediyor: 
Meclis mayısın haftasında 10 gün müddetle tatil yapacak, parti 
kurultayının toplanması hasebile Meclis salonunda lazım gelen 
tertibat yapılacaktır. Salon fırka bayraklarile süslenecektir. 

Kurultay münasebetile uzak vilayetlerden seçilmiş olan murah 
haslar şimdiden şehrimize gelmeğe başlamışlardır. 

Parti umum reis vekili İsmet İnönü ve parti genel katibi Re
ceb Pekerin de kurultayda birer nutuk söyliyecekleri haber veril
mektedir. 

---·r --.... il, ~,;u..unl.11. _.__;._ .J. •• ,.;_ 
tapla Bursaya getireceksek, temin 
ederim ki ümit çok azdır. 

LÜLEBURGAZ'DA 

Dokuz yıl gizli kalan, tüyler 
ürpertici bir cinayet! 

Fal:at benim asıl tahalıma giden 
broşürün propaganda bakımından 
muvallakiyetsizliği değil, Uludağ 
otelinin bro§{ire solmlmuş ilanın
daki "yer yatağı,, meselesidir. Zen
gin Amerikalıları getirmeğe uğ
raştığımız bir dağ sporu şehrinde 
elli kuruşa yer yatağı! 

ller §ey neyse ne ama, Cumhuri. 
yet Türhiyesinin bütün sanayi se
ferberliği, ileri atılışları, her günü
nü ve her gecesini dolduran hesap. 
sız çalışmalarile varmak istediği 
hedefin yer yatağını huduttan dı. 
şarı atmak olduğunu olsun anla
mak lazımdır. 

Eğer hakikaten Bursaya, seyyah 
değil, • çünkü seyyah gelmez, getir. 
temeyiz • fakat bq on adamın za
man :zaman gelip romatizmalarını 
dindirmelcrini istiyorsak, kafamı
zı, yer )•atağına göre değil, geniı, 
rahat, içine giren insanın sinirleri
ni birden yatıştıracak, yorulmuı in
san vücudünü yumuşak bir tüy 
alemi içinde uykuya kavuşturacak 
somyalı karyolaya ~Öre ayar et
mekten başka çare yoktur. 

Ali Naci KARACAN 

Türk kadını 
Ve harb 
ATATÜRK'ün 
Bir sorguya 
Verdiği karşılık 

[ A n k a r a H u s u s i M u
h a b i r i m i z B i 1 d i r i y o r: ] 

Ankara, 29 

Geçenlerde buraya gelen ar
sıulusal kaJm konf..erans üyele
ri arasında l:.r kadın gazeteci 
Atatürk'e ~u suali son.1Uştur: 

- Türk kadınlarını asker ya
pacak mısınız? 

Atatürk bu suale şu cevabı 
vermiştir: 

"Biz erkcklerimizı bile harb 
felaketinden uzak bulundurmak 
istiyen insanlarız. Fakat harb 
etmek zorunda bırakılırsak yurt 
kavgasrnda kadrnlarrmız erkek
lerimizle beraber bulunacaktır.,, 

9 yıl sonra cesedi toprak altından bir yığın kemik halinde çıkarılan 
jandarma Aluncd, katilleri ortaya çıkaran, jandarma kumandanı v_~ ... 

1 
Lülcburgaz'dar. iki görünüş 

Lüleburgaz kazasının Karaç 
köyünde, bundan dokuz sene ev
veline ait, eşine seyrek rastlanır 
korkunç bir cinayet olmuştur. 
Bu hadise her nasılsa, bugüne 
kadar 235 sayfalık bir dosyanın 
içinde esrarengizliğini muhafa -
za etmiş ve son günlerde jan -
darına kumandanı yüzbaşı Şük 
rü Aykul'un dirayetile açığa vu
rulmuştur. 

Bu korkunç cinayetin tüyler 
ürperten seyri şöyle olmuştur: 

Lüleburgazm Karaç köyün -
de bir jandarma karakolu vardır. 
Burada kumandan vekilliği ya
pan Liitfi oğlu Ahmeddir. 317 
doğumlularla beraber jandarma· 
ya girmiş, sonra mesleğe ısın -
mış. hizmet müddetini uzatmış -
tır. Ahmed kövün güze] ve genç 
kızlarından birisile de sevişmiş, 
evleruneui kararla~tırmıs. bu Pusuda pıçakla hücum 
yüzden Türedioğlu Ismai1 ile a· :--------------
ralarında bir ağız kavgası da ol-
mustur. 

1926 Haziranının l 7· l 8 in
ci gecesini Ahmed karakolda yal 
nrz gecirmiştir. Ertesi sabah 
devriyeden geJ~n bir arkadaşına 
karakolu teslim etmiş, hem jan
darmaların maaş bodrolannı h:ı 
zırlamak, hem de sevgilisine ait 

[Arkası 5 incide l 
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·ngilizlerle licaret 
Müzakeresi 

Almanlar vaziyetten istifade için 
mühim teşebbüslere girdiler 
INı.. nkara 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Flüge adın
~ da bir' zat Ankarada muhtelif devlet dairelerile temasta 

bulunmaktadır. Alınan hükumeti ve bazı mühim Alman fabrika
lan birlikleri tarafından gönderildiğini ifade eden bu zat yakında 
memleketimizde biitün istihsal sahalarında seyahat yapacaktır. 
Büyük nisbette mUbayaat inıka_n~armı aramak v~. al5ka~~r ~-~~~a-~ 
ve müstahsillerle temas etmek ıçın bu seyahate luzum gordugunu 

söylemektedir . 
Diğer taraftan Türkiye _ve ~lmanya ar~smcla Berlinde imza 

edilen ve iki memleket iktısadı menfaatlerıne ve arzularına teva
fuk eden yeni anlaşma vaziyeti, memleketimize muhtelif ofrlar 
yapmak için muhtelif Alman sanayi guruplarını yeniden harekete 
getirmiş görünüyor. Bunların İngiltere ile Türkiye arasında ya -
pılacak kliring anlaşmasının tahakkukundan evvel, miimkün olan 
siparişleri elde etmek için çalıştıkları anlaşılıyor. İngiltere ile ise 
müzakere vaziyeti şudur: 

Türkiye son teklifini yapmıştır. İngiltere büyük ekiliği Lo~ -
dranın cevabını her gün için beklemekte olduğunu söylemektedır. 

" o 9 
Dış · şıeri Bakanının seyahatı 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dış işler Baka
nı Tevfik Rüştü Aras önüı:rıüzdeki pazartesiye buradan hareket 
edecek, ayın 10 unda Bükreşte toplanacak olan Balk?n konseyi~e 
iştirak etmek için Bükreşe gidecektir. Oradan da. mılle~ler cemı
yeti müzakerelerinde bulunmak üzere Cenevrey gıclcektır . 

Ta il günleri tespit ed· mec: 
Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - E afta tatili ile 

resmi ve hususi tatil günleri meselesi ancak önümiizdeki fırka 
kongresinde konuşulacak meselelerden biridir. Kongrede verile
cek kararlara göre hiikfımetin icap eden kanun projesini hazırlı· 
yacağı anlaşılmaktadır. Layıha hazırlandığı haberleri asılsızdır. 

o. Q 

p a açakcılı v ı 1 
•• ---"·,_- c · ece ı, 

J\nkara, 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hükumet dö
viz, esham ve tahvilat kaçakçılığının önüne geçilmesi için ;sash 
tı•tkikat yaptıktan sonra etraflı bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu hususa dair evvelce Kamutaya verilen proje .alınacaktır. 

Dün Kamufayda Kabul 
Edilen Kanunlar 

J\nkara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kamutay 
bugün Nuri Conkerin başkanlı
ğında to~landı. Askeri metkep
ler mezunlarile ihtiyat zabit 
namzetlerine verilecek maas 
hakkındaki kanunun tadilin~ 
dair Iayrha ile seferde askeri ih
tiyaçların temin sureti hakkın
daki 15yıhaların hükumete ia
desine karar verildi. Bımdan 
sonra te"?viki sanayi kanununa 
müzeyyel 2261 sayılı k~nunun 

rnuval~kat maddesine ait tefsire 
mahal olmadığ"ı hakkında bütçe 

encümeni mazbatası okunmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Kabul edilen diğer bir kamın
la; askeri ve mülki tekaüt ka -
nununun il:inci maddesinin ikin 
ci ve üçüncü fıkraları, askeri 
tıbbiye metkebinde tahsillerini 
bitiren doktorların tekaütlükle
rinin zabit maaşından dört sene 
evvelki tarihten, askeri eczacı
lnr, kimyager ve diş tabipleri
nin ise zabit nasbmdan 3 sene 
evvelki tarihten hesap edilmesi 
suretinde <leğiştirilmirtir. 

Meclis per~embe giinü topla -
nacaktır. 

ooc 
Atatürk'ün Tebrik Telgrafları 
Ankara, 29 (A.A.) - Japon 

imparatorunun doğumunun yıl
dönümü münasebetile Reisi
cumhur Atatürk'le imaparator 
arasında aşağıdaki telgraflar te
ati c..lunmuştur: 

S. J.1. Hirolıito 
Japon lrnparatoru 

TOKYO 
Zatihaşmetanelerinin doğu -

tnunun yıldönümü münascbetile 
en hararetli tebriklerimi arza 
müsaraat eder ve şahsi saade -
tinizle, ] aponyanın bayındırlığı 
icin beslediğim samim: dilekle
rin kabulünü rica ederim. 

Kamal AT ATURK 
Reisicumhur Kama./ Atatürk 

ANKARA 
Lutufk5r tebriklerinden ve 

dileklerinden dolayı zatı dev -
!etlerine hararetle tec;ekkür e
der ve şahsi saadetlerÜe Türk 
ulusunun bayındırlığı hususun
daki samimi dileklerimi suna -
run. Hirohito 
.. Ankara, 29 (A.A.) - Yugos-

lav krallığı naibi Prens Pol'ün 
doğumunun yıldönümü ınüna -
sebetile Reisicumhur Atatürk'le 
Yugoslavya naibi arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuş-
tur; 

S. A. Prens Pol Kar ]orjeviç 
Yugoslavya krall ğı naibi 

BELGRAD .. 
Zatı f hametpenahilerinin do

ğumunun yıl dönümü münase
betile en hararetli tebriklerimi 
ve gerek şahsi saadetiniz, gerek 
dost ve asil Yugoslav ulusunun 
yüceliği ve bayındırlığı için bes
lediğim dileklerin kabulünü ri
ca ederim. 

Kamal AT ATURK 
Reisicurnlıur Kam al Atatürk 

ANI{ARA 
İyi dileklerinizden çok müte

hassis olarak zatı devletlerine 
hararetle teşekkür eder ve dost 
ve asil Türkiye ile onun müm -
taz reisine yürekten gelen his
lerimi sunanın. 

Pol Kara Jorjeviç 

• 
i y i 

Sıcaklar yaklaşıyor. Alelhu
sus küçük çocuklarda bozulmuş 

- süt kullanmaktan ileri gelen 
korkunç ve batan öldürücü an
zalardan telaşa düşülebilir. Bir

.vvelki günAnl<arada toı
ıanan Kızılay kongresın

d en üç intiba 

Maliye teşkilatl 
Yenileştiriliyor 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildıriyor) - Maliye Ba -
kanlı<Yında yeni maliye teşkılat 
kanu~unun tctkikıne devam edı
liyor. Bu tctl:ıkatın 10 güne ka -. 
dar b"t ir ilcrek projenin Basba -
l\.d.I 1 L"lJ: \,.1 1Tl""JI .-... Jl•'L""\:..~ıl-C"rtlt • 

Gerek deniz ve gerekse vilayet -
lerde mali islerın daha cabuk yü 
rümesi tahkik ve tahsıiatm da
ha muntazam yapılması için, 
projeye esaslar konmaktadır. 

Kadroya bazı yeni uınum mü 
clürlükler de ilave edilmektedir. 

935 bütçesinin 
Tetkikine 
Başlanıyor 

Anl;ara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bütçe encü
meni bugün toplandı. Maliye Ba 
kanı Fuat bulundu. Toplantıda 
serbest meslek erbabından alına 
cak kazanç vergisi layihası ka -
bul edilmiştir. 

Encümen yarın da istihJak 
vergisi kanunu lfıyihasmı müza -
kere edecektir. Çarşamba gü -
nünden itibaren 935 bütçe proje 
sinin tetkikine başlanacaktır. 

Nüfus sayımı 
Hazırlıkları 

Ankara, 29 (A.A.) - Aldığı
mız malı1ınata göre 1935 umumi 
nufus sayımı hazırlıkları her ta
rafta hararetle devam etmekte -
dir. Son iki hafta zarfında ista -
tistik umum müdürlüğü Anka -
ra, Çanl:ırı ve Eskişehir vilfıyet
leri dahilinde nümerotaj teftişi 
rartırmıştır . 

Di0 er taraftan Basbakan Is -
met lnönü vilayetlere verdiği 
bir emirle sayım hazırlıklarının 
ve bilhassa nümerotaj işlerinin 

ehemmiyetle takip edilmesi lü -
zumunu tebarüz ettirdikten son
ra sayım işinin muvaffakiyctle 
başarılmasının memlekete te -
min edeceği faydalar kadar ida 
re makinasınm kabiliyet ve kud
retini ifade edeceö-ini bildirmiş-

• b 

tır. Gene bu tamimde Başbakan 
Ismet lnönü sayım hakkında is
tatistik umum müdürlüğünden 
verilecek talimat ve emirlerin 
önemle takibini idare reislerin -
den istenmiştir. 

çok memleketler iyi süt tedarik 
etmek hususunda Amerika ile 
ingiltereden çok geridirler. He· 
le Amerika.Orada bir operasyon 
salonu gibi inek ahırları var. 
Yerler, duvarlar çini. İneklerfo 
karınları traş erlilmiş; memele· 
ri, karınları sıcak sularla sabun
la yıkamyor. inekleri sağacak 
olanlar başlarında beyaz başlrk
lar, arkalarında kar gibi göm· 
lekler, ellerinde beyaz eldiven
ler. Sağılan sütler sterilize edil
miş şişelere ve şişeler on ikişet· 
şişelik sandıklara konuyor; öy· 
le dağıtılıyor. 

Amerikada yirmi senedenberi 
çocuklara içirilecek sütlerin 
mikropsuz olması için munta
zam surette dikkatle alışılmak
tadır. 

Fransada yalnız Paris civa
rında sütler kontrol edilebiliyor 
ve bu da yalnız su katmak ve sü
dün kaymağım almak gibi hile
lerin araştırılmasına münhasır 
bulunuyor. Sütlerde mikrop var 
mı, yok mu orası aranmıyor. 

Pariste günde 60.000 litre süt 
sarfolunuyor ve bunun ancak 40 
bin litresi ihtiyari kontrola tabi 
bulunuyor. 

o 
Ne kadar dikkatle sağılırsa 

sağılsın süt mikroplarla bulaşa
bilir· ve bu mikroplar südün i
çinde hızla üreyebilirler. Mik
roplu südü çiğ olarak içen ço
cuklarda bu mikroplar hazrrn 
hastalıkları yapar. Bir de bula
şık süt durduğu yerde bozulur, 
zehirlenir. Bu zehirlenmiş sü~ 
pişirilirse içenlere zarar verir. 

Südiin bulaşmaması için ya
pılacak takyitler çok incedir. 
13öyle olmakla beraber gene tat
bikı mümkündür. Süt sağmak 
ve nakletmek ok dikkat oluna
cak bir iştir. Süt veren inekleri 
'-> -· crc;._.oı;,ı;,. ütc.:;i;},.T'. hıı 
hususta ihmal etmemelidir. Süt
ler Pastörize edilerek bozul
maktan korunabilir. 

Pastörizasyon ve sterilizas
yon usulleri tamam olarak ya
pılmazsa sütü bozulup satılamı
yacak bir hale gelmekten koru
yor; ama mandıradan şehre ge
linceye kadar içinde başka mik
ropların üremesinin önüne ge
çilcmiyor. 

Tamamiyle sterilize edilmi~ 
süde gelince, bunun da uygun
suzlukları var. Sterilize edil
miş sütlerin içinde vitaminler 
kalmıyor. Uzun müddet bu süt
lerle beslenilen çocuklarda bun
ların mahzurları görülüyor. 

• 
Avrupalılar südlerin kontrol e-

San'at mektep
lerinin idaresi 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Sanat mek
teplerinin Kültür Bakanlığı ta -
rafından idaresi hakkındaki ka
nun tayihası kamutaya gelmiş -
tir. Bu layiha ile Ankara, Aydın, 
Bursa, Diyarıbekir, Edime, ls -
tanbul, Izmir, Kastamonu, Kon 
ya mıntakalarındaki sanat mek
tepleri, bütün tesisat ile birlikte 
Kültür Bakanlığına devrediJ -
mektcdir. Binalar idarei hususi
yelere kalacaktır. 

Askeri terfi 
Kanunu 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rim_iz bil.diriyor) - 863 sayılı as 
kerı terfı kanununun birinci mad 
des~nin A fıkrası değiştirilmek _ 
ted~r. Bu değişikliğe göre mu _ 
harıp sınıflardan piyade, süvari 
topçu~. hava, istihkam, jandar : 
ma, guverte ve çarhçı hiç bir su
bay mensup olduğu sınıfın kıta
sın~a rütbesine ait asgari müd -
d~tın en az üçte biri kadar bilfiil 
hızmet etmedikçe terfi edemez. 
Mütehassıs tabip, baytar ve kim 
yagerlerin hastahanelerde ihti -
sas müddeti kıta hizmeti olabi -
lir. 

SAGLlK, ESENLiK 

SÜT 
EŞEK VE FRANSA 
Çok tuhaf bir vak'a okudum. 

dilmesi imkansızlığı karşısında 
yazın körpe çocukları taze sütle 
beslemekten vazgeçtiler. Onun 
yerine konserve süt kullanıyor
lar. Oralarda konserve süt sar
fiyatı yıldan yıla artıyor ve bu 
sayede korkunç hazım arızaları 
da cok azahyor. Şekerli süt 
konservesinin iyisi, nefis bir gı
dadır. Çocuklarda can sıkacak 
fenahklan hemen hemen yap
maz gibidir. 
Yavaş bir ateşte suyu kac;ırıl· 

dığı için vitaminler içinde kalır. 
Şekerli olması da mikropların 
üremesine engel olur; reçeller
de olduğu gibi. 

Reçel dedim de h:c''"rrladrrn: 
İspanyollar süt reçeli yapıyor· 
lar. Bunun şekerli süt konserve
sinden farkı daha çok kaynatıl
mış olmasıdır. Şekersiz süt kon
servelerini uzun müddet kul
lanmağa gelmez. 

Fransız mebusıarıncıan bırisı oğ
luyla beraber Mısırda bir seya
hat yapmış. Çocuk Mısırda gör• 
dugu beyaz eşeklere bayıımış. 

Guzeldır kafırıer ... Bir tane be -
yaz ve erkek yavru almış. Vapu
ra koymuş, Marsilyaya gelınış -
ler .. Mebus, oğlu ve eşek rıhtı -
ma çıkınca Fransız gümrükçü -
leri yapışmışlar. Mebusu ve oğ • 
lunu birer kıymetsiz nümune gi 
bi gümrüksüz bırakmışlar da e
şeğe tamam 3500 frank gümrük 
resmi istemişler. Mebus, - Kay 
serili olmadığı halde -

Bizde yapılıncaya kadar ~~;t 
konservelerini kullanmayı tav
siye etmem. Ne yapıp yapmah 
taze sütlerimizi kullanmalıyız. 
Aşağıda görüleceği üzere yakın 
bir zamanda bizim de yurdu
muzda yapılmr~ süt konservele
rimiz olacaktır. Bir de süt tozu 
var. Bunu yurdumuzda yapıyo
ruz. Bu çok kolay hazmolur. 

Sütlerimizden, sütçülerden 
şikayet ederiz. Bu şikayetlerin 
haklı taraftan yok değil; belki 
çok. Anca' da var. Bizim ne-
sil pek a· -lar, yirmi beş, 
otuz yıl "tçülüğü gözö-
nüne ge. r de bugünkü-
nü ... 

Çocuk sayılacak bir yaşta i
dim. Mahallemizde bir sütçü 
dükkanı vardı. Bodrumsu bir 
yer. Döşeme yok. Toprak. Yer 
yer t,amurlu. Ötede beride su bi
rikintileri. Sütü bir köse Bu1-
gardı. Yıllardanberi orada yer
leşmiş. Süt güğümleri karşıda
ki akar çeşmenin yalaklarmda 
yıkamrdı. Güğümler viraneler
den, mezarlıklardan toplanmış 

ısırg-anlarla temizlenirdi. Y o
ğurt kaseleri samanlar içine gö
mülürdü. 

O mikrop yuvası yıkılalı, o 
kirli ocak söneli çok oldu. Şim· 
di semtimizde onun yerinde ge
ne bir sütçü dükkanı var. Sütcü 
Türk genci .. Süt nedir, tcmi~lik 
nedir, mikrop nedir bilen bir 
gene ... Dükkanı bir şimi labora
tuvarı gibi. Yerler beton, duvar· 
lar çini, v i t r i n 1 e r yağlı 
boya.. Kapkacak gözöntinde; 
tertemiz. Sütler litrelik şişeler 
içinde dağıtılıyor. Yoğurtlar e
tüv içinde muayyen bir derece
de, muayyen saatte yapılıyor; 
buz dolap1an içinde saklanıyor. 

Yukarda, söz arasında, süt 
konserveleri, süt tozlan geçmiş
ti. Karslı tüccar bir dostum 
söylemişti. Orada yılda yüz: el
li bin kilo süt tozu yapılıyor ve 
bunu yurdumuzda çikolatacılar 
k~l1anıyormuş. Bunlara üç vü2 
hın kilo süt tozu lazımınıs. Bu
nu da yetiştirmek için çatıŞıyor
larmış. Şekerli süt konserveleri 
yapmak için de hazırlıkta bu
lunacaklarmış ..• 

Süt, yoğurt lakırdısı olurken 
bir düşünce beynimi gıcıklar, sı
rası gelmişken söyliyeceğim. 
Yoğurt Türklerin ulusal azık 

ve katıklarından; ayran, kefir 
kumıı ulusal içkilerindendir A: 
dı üstünde: Yoğurt, bizi~ken 
bunu ~vrupalılar Bulgarlara 
mal etti. 

Le yogourt Bulgar diyorlar. 
Leh~elerinde de yazılıdır, türk
ç~ .dıye.. Fransızca Biyanki, in
gılızce Redhavz sözlüklerinde 
türkçe olarak gösterildiği halde 
Larus sözlüğ'ünde yoğurt -
Bulgar dağlılarmın azığı diye 
yazılı. Yoğurdu deva olarak il
könce Türkler kullanmıştır. Ba· 
kınız eski bir Türk hekiminiıı 
kitabından şu satırlara: " ... Tu
na derbentlerinden Yergöyidc 
illeti sariyeden olan dö santar
ya zuhur etti. Vefat eden· 
terin kesretinden etraf. Ka· 
racaahmet mezarlığına döndü. 
Süzülmüs torba yoğurduna de
vam edenler bu illetten halas 
buldu ..... 

- Bu parayı vermedense eşe 
ğin sucuğunu yaparım. 

Demiş, başlamış ateşler püs -
kürmeye. 

lş gümrük müdürüne akset -
miş. Mebusu teskin için müdür 
tavassut etmiş ve anlatmış ki; 
Mısırdan gelen genç eşek idiş 
değildir; gümrük tarif esine gö -
re bu genç eşek aygırlar mad -
uesine giriyor; Fransaya da ay
gır ithali memnu olduğundan 
böyle ağır bir vergi almaya mec 
bur kalmışlar. Fakat ... Eğer e
şeği burdurmaya müsaade eder ... 
lerse P"Ümrükten kolnyca geçe
bilir. Bunun üzerine zavallı eşe
ği baytara gönderirler. Hayatı
nın en kıymetli varlığını aldık
tan sonra serbest bırakırlar. Ve 
ancak bu ameliyattan sonra 
mebus, oğlu ve idiş eşek Fran -
sava girerler. 

Şu halde Fransa· 
çin eşek olmak bir 
dir. Hatta dişi e; 
mani dc~ildir. La 
şek ... Asla .•. 

irmek i -
değil -
makta 

:keke -

Sanırdım ki, erkeklik her za
man dişiliğe üstündür. işte bir 
istisna!. 

~iı.1di anlıyorum, Fransaya 
girerken ne büyük tehlikeler ge 
çirdiğimi •.• 

Nasreddin Hoca bir gece balı 
çede bır guniltü ışıtmış. Bakmış 
oır kara1u... Çekip yayını bır 
ok atmış ve karaltı yere düş -
müş ... H.emen şamdaIJ.ı alıp çık· 
mış bahçeye. ük attığı karalu -
nın kendi cübbesi olduğunu gör
müş. Derhal iki rekat namaz kı~ 
lrp Allaha şükretmiş... Bunu 
gören karısı sormuş: 

- Yahu, ne diye şükrediyor
sun? 

- Sus kan! Ya maazallah 
cübbemin içinde olaydım. Gitti 
gittiydim ... 

Ben de öyle düşünüyorum. 
Ya Fransaya gittiğim zamane
şek olaydım! Ne olurdu halim? l 

Şimdi bu yazımı okuyanlar • 
dan bazı muzipler .. içlerinden: ı 

- (Felek ) in eşek olmadığı
na yalnız Fransız gümrüğün • 
den serbest geçmesi delil ise bu 
kafi dtğildir ... derler. 
Doğru laf 1 Yalnız bu sözü he 

pimiz eşek olmadığımızı isbata 
mecbur k~ldrP-ımız sırada görü
şelim değil mi?. 

B. FELEK 

Öğretici flimler 
Kamutayda 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bütün sine
ma larda esas filmden evvel bir 
öğretici film gösterilmesi-.hak
kındaki Ekonomi Bakanlığının 
tanzim ettirdiği layiha kamuta • 
ya gelmiştir. Kamutayda mü • 
him bir saylav gurubu bu tekli· 
fe şiddetle alaka göstermekte ve 
müstacelen müzakere ve intacı
nı arzu etmektedir. Kanun neş .. 
rinden üç ay sonra meriyete gi
recektir. 

iç işler Bakanh~mda 
yeni memuriyetler 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) _ lç işler Ba .. 
kanlığı taşra kısmının Ankara· 
da istihdam edilmek ü~ere 4 ün
cü dereceden bir vali muavini . . ' 
ışı çok vitayetelrden birinde de 

Dr. Rusçuklu Hakkı Ozel 

istihdam edilmek üzere 6 ıncı 
dereceden bir vali muavini ibda 
sı için kamutaya bir kanun layi· 
hası göndermiştir. 



4 

hatırıma geldi: Bana bir de bay
rak lazrmdı. Bunu muavinim 
gemiden alarak karargahıma ge 
tirdi. İstasyonda belediye rei
si ve bir kaç memur beni karşı
ladılar. Önlara kıt'alarımm ka
raya çıkmak üzere olduklarım 
ve kendilerini gelecek Alman 
ordularına karşı himaye edecek
lerini söyledim. Ben şu anda 
öküz kadar büyüyüp şişmek is
tiyen kurbağaya benziyordum. 
Uzatmıyalım, Chatsam taburu 
kıyıya çıktı ve Euryalus gemisi 
de dönüp gitti. O gün bir gemi 
daha geldi ki, içinde eski deniz 
zabitlerinden biri bulunuyordu. 
Uzaktan işaretlerle bana şunla
rı söyledi: "Açıkta bekliyen 
kıt'aları çıkarmak üzere bana 
balıkçı gemileri tedarik ediniz" 
ve sonra kaybolup gitti. Bu sı
rada Portsmouth deniz kıt'asile 
Eastney'in deniz topçusu ka
raya çıktı. Akşam üstü bir ami
ral daha - Sir A. E. Bethell -
göründü ve gitti. 

"Sabahın saat birinde Deniz 
Nezaretine şu raporu gönder
dim: "Bugün öğleye doğru mev
zilerimize srkıca yerleştik. Bru
ges ve Dixmude de düşman 
yoktur. Düşmanın esas kolları 
- Klukun sağ kolu -Tournai
Renaux-Bruxelles yolu üzerin
dedir. Dün Menin ve Ypres'te 
düşman süvarileri görünmüş-
t .. " u. 

Gece olur olmaz şehrin etra
f mı küçük postalarla çevirdim. 
Araziyi bizzat gezip görmeğe 
vaktim yoktu." 

Birdenbire şehirde bir panik 
zuhur etti. Bir Alınan tayyare
~inin yaklaştığı söyleniyordu. 
Ben bu tayyarenin lngilterede 
bana vadedilenlerden biri olaca
ğı hatırıma geldi; ileri karakol
lara haber vermek üzere hemen 
otmobile atladım. Geç kalmış
tım. Tayyare - Binbaşı Sam
soun'un - ateşle karşılanmış, 
bereket versin, bir kaza olma
mıştı. Gönderilen tayyareler ye
re inmişlerdi. 

"Plymouth denizcileri de kı
yıya çıktılar. Yayılıp yerleş
mek üzere işe başladık Maksat 
Almanlara blöf yapmaktı. Fa
kat tesadüfler bizimle eğlenme
ğe başlıyordu; mesela 

" .... İstediğim 500 bisiklet ye
rine ancak on, on beş tane gön
derildi. Adam başına 500 fişek 
istemiştim. Bunlar tamamdı, 
fakat bağları yoktu. Şu halde 
biz tüf eki erimizi tek ateşli gi
bi kullanmağa mecburduk; er
kanrharp zabiti ve Belçika hari-

"TAN "m tefrikası : 8. I ı• 

~~Clln ll~I] 
Bürhan CAHiD 

şündüm. Ve şimdi öp beni. .. 0-
rövvar mon Kuku ! 

Muhtar, sevilmekten hoşla -
nan sadık bir ev kedisi gibi, ken 
dinden geçmişti. Nadya kolunu 
çekti, geriye döndü, bir kaç a
dım yürüdü. Fakat odadan çık
madan durdu. Ehemmiyetsiz 
bir şey hatırlamış gibi durakla
dı: 

- Paran var mı? 
Mühendisin baygın tebes -

sümleri dudaklarında katıldı. 
- Ne kadar lazım? · 
- Az bir şey, yedi yüz lira 

çok bile! 
Ve Nadya çapkın bir hare -

ketle bir iki adım geri döndü. 
Vücudunun güzel hatlarını çi -
zen ustalıklı bir duruşla durdu, 
devam etti: 

- Beyoğlunda, saygısız bir 
terzi rahatsız edip duruyor. Öy
le canım sıkıldı ki r ..;&;,#ı..l..ıılll'ill~ 

taları ise hiç gönderilmemişti. 
Yakınımızda bir Alman fırkası 
bulunduğunu haber almıştım. 
Bisikletçilerim olsaydı bu fır
kayı kendi üzerimize çelonek 
mümkündü. Birkaç sahra topu 
ve mühimmat gönderildi ise de 
hiçbir nakil vasıtamız yoktu. 
Ben de topları kabul etmedim. 
Acele gemilerimize döndüğü
müz zaman düşmana ganimet 
şarkıları söyletmek istemiyor
dum. 

"Bu yokluklara mukabil bazı 
hareketler bize teselli verecek 
mahiyette idi. tomobille uzakla
ra kadar zabit keşifleri yaptık. 
Elli kadar bisiklet kiralıyarak 
memleketin her tarafına bisik
letçi askerler gönderdim ve 
mümkün olduğu kadar dikkat 
uyandırmağa çalıştım. Kendili
ğinden çıkan bazı rivayetler de 
bize yardım ediyordu: İskoçya 
sahillerine Rus askeri çıktığı, 
Namur'dan çekilen Belçika fır
kasının Havre'dan gemilere bi
nerek Östand'a gelmekte ol
duğu söyleniyordu. Bilhassa 
Rus askerlerinin gelmesi hava
disi çok işimize yaradı. Yanım
daki deniz askerleri mavi üni
formalı ve yuvarlak kasketli ol
duklarından Alman casusları
nın bunları Rus zannetmesi 
mümkündü. Sonra bir çok "si
viller" Östand'dan geçerek ce
nuba doğru gidiyorlardı ki, bun
ların casusluk yapması da çok 
muhtemeldi. İstasyona benim 
kocaman bayrağLtnı astırdım. 
Rus askerleri havadisinin csra· 
rı askeriyeden olduğunu b~zı 
kimselere tenbih etmek suretile 
çabuk ve çok dağılmasını temi
ne çalıştım. Bu habere Ingilte
re de bile inanıldığını öğrenmiş 
olmama rağmen Alman erkaru
harbiyesindeki mütehassısların 
inandığını iddia etmek fazla o
lur. 

" ... Belçika askerlerinin adet 
ve sevkleri hakkında Deniz 
Nezaretinden şifreler alıyor
dum. Fakat emin idim ki, bu 
şifreler düşman eline de geçi
yordu. Bir Fransız deniz zabiti 
de gazeteye şöyle bir makale 
yazmıştı: 

"İngiliz deniz yaya askerleıi· 
nin Ostand'a çıktıklarını gör • 
düm. 

Hiç kimse onların harbe gittik 
terine inanamaz. Neş'eli ve a
laycılar ... Halk ta onlara uy~ 
muş. Fakat bütün bu alaycı a
damların yüzlerinde yırtıcı bir 
karar okunuyor; herkes vazife· 
sinin ciddiliğini benimsemiştir." 

Bunu söylerken öyle zavallı 
bir tavrı vardı ki bu yeis o gü • 
zel yüze, o çiçek bahçesine ben
zeyen gözlere hiç yakışmıyor • 
du. 
Muhtrı düşünce almıştı • 
Nadya bir ruh mütehassısı 

gibi onu bir an süzdükten sonra, 
tekrar sokuldu. Şimarık, ağla • 
yışlı bir sesle: 

- Oh mon Kuku, dedi. Beni 
seviyorsun, sevdiğini söylüyor -
sun. Sonra bu kadar küçük şeyi 
benden esirgiyorsun. 

Muhtar, güzel kansını üzmek 
istemezdi. Fakat onu sevindire
cek mali takati yoktu. 

Umitsizlik içinde, masanın 
üstündeki alacaklı mektupları -
m işaret etti. 

Nadya'nm gözlerinde vahşi 
bir parlayış belirdi: 

- Oh, dedi. Ben sana bun -
lardan bir çoğunu göstereyim. 

Fakat sen erkeksin Muhtar. 
Her şeye karşı durabilirsin. Fa
kat kadınlar? Senin gibi sevile:ı 
erkekler mini mini karılarını 
böyle aburcubur borçlar içiıı ü
zerler mi?. Erkekler kazanır. 

Atina Şehrine 
Bir Bakış 

[Başı 1 incide] 

de 2 drahmi alırlar. Dışarıda 
olan sayfiye yerleripe veya köy 
lere işliyenler ise 5 drahmi 6 
kuruş 10 para. Sonra, İstanbul
da olduğu gibi "bu hatta tram
vay var, otobüs işletilemez,, di
ye bir şey yok. Her yerde, her 
tarafa hem o, hem öteki işliyor. 
Elektrikli tren, Pireye işler. Bi
zim banliyö trenlerine karşılık 
bu tek hat var. Fakat tıpkı on-
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ittihadı Mi 1 li ' 
"Hikayemizi bitirmezden ev

vel ôstand oyununun Alman 
erkanıharbiyesi üzerinde yap
tığı tesirden biraz bahsede -
lim. Alman Jenerali Tappen bu
na dair şöyle yazmıştı: 

"Ö sn:alarda Alman büyük 
erkamharbiyesine heyecanlı 
raporlar gelmekte idi. Bir 
gün külliyetli İngiliz kıt'alan
nın Östand'a cıktığı ve Anvers 
üzerine yürüdükleri haberini al
dık. Gene bir gün Anvers'te bü
yük çıkış hazırlrkları yapıldığı 
bildirildi. Hatta 80.000 Ru~ as
kerinin Östand'da karaya cıktı · 
~ı da bunlara karıstı. Sehirde 
İngiliz kıt'aları ici~ tahkimat 
yapılmakta idi. Alman ordusu
nun gerisi ile sağ kolunun emni
yet altına almması daima göz 
önünde tutulacak bir mesele ha
linde idi." 

lar gibi birinci, ikinci, üçüncü 
mevkileri olduğu ve birinci 
mevkiine sadece 6 kuruş 10 pa
ra aldığı halde ücretlerin ve yol· 
cunun azlığından şikayet et- 1 
mez. Bunlardan başka, her yer
de olduğu gibi burada da taksi-

Türk Sigorta Şirketi 
r-larik ve hayat Üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz 

Sigortaları halli: için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 2382 

Liddel Hart'ın "Cihan Harbi
nin Tenkitli Tarihi" (L'His
toire Critique de la Guerre Mon
diale" kitabında anlattığına gö
re Alman Miralayı Hentsch, 
Marn muharebesinin tehlikeli 
devrelerinde Kluk ordusunu zi
yaret ettiği sırada demiştir ki: 
" ... İngilizler durmaksızın Bel
çika kıyılarına asker çıkarıyor
lar. Ayni yerlere Rus kıt'aları
nm da çıktığı haber veriliyor. 
Şu halde bir ric'at mecburiyeti 
hası olmuştur." 

"Östand'a çıkan 3.000 İngiliz 
askeri Alman erkamharbiyesin
de 40.000 ve mevhum Ruslar 
80.000 olmuştu. 

"Havre'dan gelen 6.000 Rf'!l
çika askeri Östand'a çıktı. Bun
ların başında bulunan bir Bel
çika jenerali ile yemek yerken 
"sır"ı anlattım. 

- Çok bisikletiniz var mı? 
diye sordu. 

- Östand'da birkaç tane bu
labildik, dedim. 

- Şansınız varmış 1 dedi. 
Almanlar Ostand'a taarruz 

ettikleri takdirde münu.:ün ol
duğu kadar az telefat vererek 
acele çekilmek için kurduğum 
plan şu idi: Zayıf kıt'alarımı 
bir yere toplayıp Alman kol ha· 
şılarına taarruz ettikten sonra 
arkamda küçük kuvvetleri bıra
karak Dunkerk'e doğru çekil· 
mek. Buna hacet kalmadı. Bah
riye Nezaretinden artık gemile. 
re dönmemiz için emir aldım." 

Yuı.-,.,rda da söylendiği üzere 
bu misal bir sırrın tahrif veya 
sahte bir sır ile saklanması usu
lüne ait bir tatbiktir. Biz bir 
sırrı örten ikinci sahte sırlara, 

[Arkası var] 

Güzel kadınları sarf ederler Sen 
yardım etmezsen ben borçhr1 -
mı nasil öderim? 

Muhtar içini çekti: 
- Ne paralar, ne paralar, de

di. Sana ne kadar para veı dim. 
Fakat eline geçen kül oldu, gıt
ti. 

Nadya doğruldu. Sesi katı • 
taşmıştı: 

- Istiyormusun ki ~Ik ve ol
dukça güzel bir kadın bayağı, 
kuru bir yaşayışa razı olsun? ... 
Benim gibi bir kadınla evlendi
ği için gurur duyan erkek çok 
para kazanmalıdır. 

Bu son kelimeler Muh~ann 
kafasına taş gibi çarpmrştı. Yü
zünün çizgileri sertleşti. Gözle
rinin rengi vahşileşti. 

Mühendisin sinirlendi~ini his
seden Nadya birdenbire değişti. 
Elini tekrar kocasının omuzuna 
koydu: 

- İhtiyara niçin ya7.mıvor -
sun? Babandan kaJma antikaiar 
olduğunu söylüyordun. Bize pa
ra göndersin! 

Bu saygısızca teklif mühen -
disi büsbütün kızdırdı. İlk defa 

ler var. Şu farkla ki, bizde tak- •-------------mm---·------siye biner binmez 26 kuruş ya-
zılır, burada 9 drahmi ile baş -
lar, ve sonra birer drahmi yazar. 
(Drahmileri 50 paradan hesap 
ediniz). 

Kahve, pastane:er V .s. 
Eskiden İstanbulda da kah

veler vardı, bu kahvelerin husu
siyetleri, ananeleri, şehre belki 
de tembellik veren bir başkalrk
ları vardı. Bunlar mahalle kah
vesi, kır kahvesi, meydan kah
vesi, kıraathane gibi sınıflara 
ayrılırdı. 

Bir aralrk bu kahvelerden bir 
kısmım kaldırdık. Beyazıt mey
danındaki gibi bir kaç kahveyi 
bir tarafa bırakırsak, kahvele
rin, önlerine sandalye atmaları
na izin vermedik. A vrupaileştir
dik zannettik. Halbuki Pariste, 
Viyana, Peşte gibi merkezlerde 
kahvelerin önlerine sandalye
ler atılır ve bu, oraların hususi
yetlerini teşkil eder. Atinanm 
kahveleri de böyledir. Bundan 
başka burada da "kahve,, A~
rupada alman manada alınmış
tır. Yani "kahve,, denilen yerde 
kahve, satıldıktan başka çeşit 
çeşit içkiler de vardır, satılır. 
Biz de ise kahvede sadece çay, 
kahve, lokum, gazoz ve hazan 
da nc:ı.Zogilo .,.,. .. rın· t:;ı..t ,.,,..,..., ;s· ... -

lerde ise, bizde, kahve içmek 
adeta uzak bir mahallede kü -
çük bir ev kirası veriyormuş ka
dar pahalıdır. Bunun hala böy
le devam etmesi ,eskiden kalma 
bir takım ananelerin devamın
dan başka bir şey olmasa gerek. 

Atina kahvelerinde oyun oy
nandığına pek az rastgeldim. 
Buna karşılık herkesin elinde 
bir gazete var. Bir masada otu
ran herkes, bir gazeteci geçer
ken, ayrı ayrı ayni gazeteden 
sa tın alıyor. "Arkadaş aldı ya, 
o okuduktan sonra ben de oku
rum,, diye almamazlık etmiyor. 
Bu yüzden Yunan gazeteJerinin 
baskı adetleri bizimkilerden 
beş, altı bazıları on defa fazla
dır. Fakat okuyucu adedi biz
den belki fazla değildir, çünkü 
bir gazeteyi beş kişi okumuyor. 
Şunu da ilave edeyim ki burada 
bir gazete bir drahmidir. Lakin 
altı sayfadır. Hükumet, mem
lekette kağıt yapılmadığı ve bu 
yüzden harice fazla para çrkar-

Nadya'ya karşı bir kin belsedi: 
- O ihtiyar dediğin, benim 

annemdir, dedi. Ve sen ona hür
met etmeğe mecbursun... Para· 
ya gelince; annem, ancak ken -
dine bakacak bir haldedir . 

Nadya'nın samur kaşları ça
tıldı. 

O çiçek bahçesine benzeyen 
gözlerinde şimşekler çaktı. De
rin bir hakaretle kocasına bak
tı. Sonra gözlerini yere indirdı. 
Kendi kendine söyenlir gibi: 

- Anlıyorum, dedi. Bütün 
bunlar bana, sevilmediğimi an -
tatıyor. Ne yapalım? Arayaca -
ğım. Senin bana veremediğini 
kendim aramağa mecbur olaca
ğım. 

Genç kadın bunu söylerken 
yüzünün aldığı garip çizgiler 
mühendisi oturduğu koltuktan 
fırlattı. 

Fırlattı ve haykırdı: 
-:- Kendine gel Nadya 1 Bu -

nun manasını bana anlatmalı -
sın. Bu ... 

Devam edemedi. Nadya va . 
ziyeti hemen değiştirmişti. Şim
di şen1 şimarık bir çocuk sevin-

Büyük manevralar başladı 
[Başı 1 incide] 

"Müstacel bir hal vukuunda 
Birleşik Amerika hükumetleri 
Amerika kıyıları yaıkınmdak; 
Fransız ve İngiliz adalarım 
zaptetmeğe hazır olmalıdır . ., 

General Andrews, bu meyan. 
da bilhassa Terre Neuve, 
Sainte - Pierre, Miklon, Ber
mut, J amayik, Trinite, İngiliz 
Honduras'ı, Küçük Antil vesair 
adaların isimlerini zikretmiştır. 

Mumaileyh, müstacel vaziyet 
hadis olduğu takdirde bu ala
lardan yapılacak hava hücum -
larına karşı koymak için Ame
rikan hava üslerinin ne:ı:aret al
tında bulundurulmasını tavsiye 
etmiş ve şu beyanatta bulun
muştur: 

"Keşfedilir edilmez, tesisatı 
bombardıman etmeğe hazır bu
lunmaklığımrz lazımdır.,, 

Mamafih general Andrews, 
müstacel vaziyet sözlerinden ne 
kastedildiğini izah etmemiştir. 
Yine hava umumi karargahına 
mensup binbaşı Hudhnerr, bir 
Asya devletinin Peru kıtaatınm 
taliminde yüzlerce zabit kullan
dığını, itimada değer bir kay-

mak istemediği için sayfaları 
bir kanunla tahdit etmiştir, biz
de olduğu gibi çok sayfalı ga
zete çıkarılmıyor. 

Atinada nazarı dikkatime çar 
pan bir şey de pek az çay içil
mekte olduğudur. Bugüne ka
dar kahvelerde, pastahanelerde 
çay içen birisini görmedim. Esa
!ı.en bir çok yerlerde de çay yok. 

Lokantalar burada ikiye ay
rılır. Bizde karşılığına aşçı di
yebileceğimiz Tavernalar var. 
İstanbul ile Atinanın yiyinti ba 
kımından farkı, burada bir çok 
kimselerin dışarıda yemek ye
meleri yüzünden ortaya çrkan 
müşteri bolluğudur. Dışarı ha
yat, esasen buranın kalabalığı
m teşkil eden sebeptir, bu hadi
sede de en mühim rol nakil va
sıtalarının bolluğu ve ucuzluğu
dur. 

Sinemalar, tiyatrolar saat 22 
den sonra başlıyor, gece yarısı 
bitiyor ve şehir saat bire kadar 
uyanıktır. Bu saatte de, gündüz 

ci ile ellerini çırparak haykırı -
yordu: 

- O mon Kuku ... Benim in
ce ruhlu kocacığım kederlendi. 
Sevgili karısı için fena şeyler 
düşünüyor. 

Ve elini tekrar mühendisin 
omuzuna koyarak ilave etti: 

- Fakat bil ki, benim sen -
den başka seveceğim kimse yok
tur. 

Ve sonra onu kucakladı. Ko -
casınm çekinmesine rağmen o
nu bir cok defa öptü. Bu sıcak 
sevgi ço-k geçmeden Muhtara da 
geçti ve bir an içinde iki taze 
aşk kahramanı haline geldiler. 

Şimru Nadya parmağım ko -
casmm alt dudağına dokundu . 
rup çocuk sever gibi okşarken: 

- Haydi artık gü1 biraz. de
di. Kaba adam olma ... Doğru 
söyle bu parayı vereceksin değil 
mi? 

Muhtarın başı dikildi. 
Fakat bu sefer utanır, sıkılır 

gibi görünüyordu. 
Nadya: 
- Y ok1 Y.Ok, dedi. Borçlula -

naktan haber aldığını söylemiş 
ve ayrıca şunları ilave etmistir: 

"Cenubi Amerikada bir~ çok 
tayyareler olduğuna göre, bir 
ilam harp mukaddemesi olarak 
bir gün Panama kanalına karsı 
bir akın yapıldığım öğrenme~. 
miz imkansız değildir.,, 

F fonun manevraları 
San - Pedro, - Kaliforniya. 

29 (A.A.) - 153 harp gemisi ile 
466 tayyare, 6 haftalık bir ma
nevra yapmak için bügün hare
ket edeceklerdir. Bu manevra
lar, Honolulu'nun 120(' mil şar• 
kında bulunan Midvay adası ile, 
Alaska ve Havay adaları ara· 
sında ve Amerika sahilleri açık
larında cereyan edecektir. Ma
nevraları idare eden amiral J o
sef Reves, haıekat hakkında 
izahat vermek istememiştir. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Bü
yük göller mıntakasında kuv
vetli bir hava merkezi tesisi dü
şünülmektedir. 

General Kilburu, Kanada hu
dudunun müdafaaya muhtaç ol
duğu zannında bulunmasının 
doğru olmıyacağım söylemiştir. ' 

kadar olmamakla beraber her 
tarafa umumi nakil vasıtaları · 
vardır. Barlar ve eğlence yerle-· 
ri, bu saatten, yani gece yan- · 
sından sonra faaliyete geçiyor-' 
lar. Atinanm umumi manzara - · 
sındaki eksiklik ağaçlardır. Bir" 
de binalar, yeni yı.pılanlar ve 
yapılmakta olanlar bir tarafa,· 
umumiyetle iki katlı. Şehir, Be-' 
yoğlu gibi dikine değil, enine · 
yapılmış. Fakat dediğim gibi" 
yeni binalar yapılıyor ve bun
lar, galat olarak kübik denilen· 
konstruktivist üslupta, bir çok 
yeni binalar yapılmasına rağ
men, kiralar, burada İstanbul
dan daha pahalı. Hele diğer 
ucuzluklarile ölçülecek olursa 
çok pahalı. Zira, her tarafta bü· 
yük bir faaliyet var, bu faaJiyet 
insan çokluğundan, nüfus kesa
fetinden doğduğu gibi, çok insa
na, çok oturacak yer lazım oldu
ğu için, talep fazJalığı da kira 
ücretlerini arttırıyor. 

Fikret Adil 

rım beklesinler. Ben de biraz sr
kıhrrm, ne çikar? Sen üzülme 
de ... Haydi, adiyö Muhtar. 

Ve parınaklarile kocasına ö .. 
püciikler göndererek kapıya doğ 
ru yürüdü. Fakat kapıdan çıkar 
çıkmaz bu tebessümler eridi, 
kayboldu. Gözlerinde korkunç 
bir ışık parladı. Dudakları ha -
karetle büküldü ve sinirli adım
larla merdivenlerden indi. 

Mühendis Muhtar yalnız kal
mıştı. 

Dudaklarında ve saçJarında 
kalan Nadyanm kokusu ile bir 
zaman sarhoş gibi gözleri kapa
lı durdu. Sonra tatlı bir rüyadan 
uyanır gibi kirpikleri biribirin -
den ayrıldı. Gözleri gene masa
nın Ü.zerindeki mektuplarla kar
şılaştı. 

Pek mes'ut ve şen sürüp gi -
den ya~ayışında tezatlar ve acı
larla sık sık karşılaşmağa baş -
lamıştI. Sanki hayatın bütün en
dişe verici terslikleri onun ba -
şını tokmaklamak için bir ara .. 
ya gelmişlerdi. ~ 

[ArkaB! var] 



Dün, Amerikan donanması, 
biiYilk Okyanusta, manevraları
na ba§ladı: 150 harp gemisi ve 
4 70 deniz ve kara tayyaresi, şa
fakla beraber, engin denize açıl
dılar. Birleşik devletlerin, sulh 
z~arunda, şimdiye kadar tah
ş~t. ettiği en yüce, en dehıet ve -
rıcı deniz silihlan, uzak kıyılar
da, uçsuz bucaksız denizlerde 
rnuhaYYel bir savaı taklidi ya -
P.acaklar .. Anlaşılıyor ki, Ame: 
rıkanıann kesif bir sır perdesı 
altında gizli tuttuktan manevra
Plaru. mahut: 

"16 numaralı deniz meselesı,, 
Bu defa tetkik ve tatbik olu -

nacak. 
Donanma Amiral Joseph Re

tcv!s'in, ihraç kuvvetleri de 
Toggeneral (mirliva) Charles 
LYnıan'ın kumandasındadır. 

Manevra sahası büyük Okya
nusun dörtte birini kaplayor. 

Alaska kıyılanndan kalkacak 
hava kruvazörleri, ta, Havay a
dalanna taarruz edecekler. Tay
Yare kuvvetleri: Lexigson, Lang 
ley, Sarataga ve Renger adlı 
dört büyük tayyare gemisinden 
~valanacaklar.. Manevralar 
lçin Alaska'nın Duteh Harbour 
lloktasmda muvakkat bir üs ya
Pil<b. Manevraların baılıca he
defi: 

San-Diego'dan Puget-Sund'a 
kadar uzanan sahil sektörünün 
lllukavemet derecesini tayin et
Zlıek imi1.. -

Manevralara büyük, yeni tav
l'areler de iştirak edecekmiş. 
Toplar, ağır mitralyo:.lar ve 
bomba makinelerile mücel 4.:z 
hava kruvazörleri, harp tayyare 
tiliğinde yeni bir devir açıyor .. 

• Deniz · ~gemonyası, zengin 
~e aznniı Amerika ile gürbüz ve 
atılgan japonya arasında bir tür 
ıu paylaşılamıyor: 

Büyük Okyanus meselesi, bü
t .. '1 ır.rahedelere rağmen, o iki 
kuvve Jn mukadderatına bağlı!. 

Japonlar, karphk olarak, ö -
~iat'IYM MiilfrıftehiıT.bti 

yük deniz manevralan yapa~
lar .. 

Dünya manzarası ne tezatlı: 
bir yandan sulhu temin edici, 
konferanslar, paktlar, öbür yanfan da en korkunç ve öldürücü 
-crp silihlan ve hazırbklan! •• 

Yusuf Osman BUkUlmez 

Musolinl'nln siyah 
Gt>mleklllere 
Nutku 

Roma, 29 (A.A.)- İtalyan 
milli bayramı münasebetile Dü
çe Venedik meydanında siyah 
gÖmlekliler~~n müteş.ekkil m~
az.zam bi. kutleye hıtaben hır 
nutuk söyliyerek geçen sene 
siyasal ufkun yardım ettiği, ya
ni A vrupaya daha uzun bir sulh 
devresi temin edildiği takdirde 
bu ufkun daha çok aydınlanaca
ğını, ancak milletleri bir takım 
vahim sürprizler karşısında bu
lunduran sulhperverlerin boş 
ideolojilerine kapılmamak icap 
edeceğini söylemiştir. 

Bay Mussolini, netice olarak, 
bilhassa eski siyah gömleklile
re hitapta bulunarak faşist in
kılabının bugün de, yann da 
kendilerine istinat etmekte ol
duğunu beyan etmiştir. 

Bundan sonra Düçe, şiddetli 
alkışlar arasında mükafatlar ve 
ihtiyar ameleye tekaüt maaşı 
cüzdanlannı tevzi etmiştir. 

Düçenin küşat resimleri yap
mak üzere gitmiş olduğu her 
yerde muazzam tezahürat yapII 
mıştır. 

Ayni münasebetler kral, Ka
pitol'de İtalyan ak~~emisin.in 
mükifatlarmm tevzıı merası -
minde bulunmuştur. 

Bu bayram, bUtün dalyada 
muhtelif küşat resimlerinin ic -
rası suretile ve halkın iştirakile 
çoşkun tezahürlerle tesit edil
miştir. 

Kazanç vergisi 
Ve doktorlar 

Ankara, 29 (Hususi muhabi
riıniz bildiriyor) - Kazanç ver
gisi kanununda yapılacak deği -
-:a.ı.:a.:a.... _.__~.. ........~ı-.....ı-

bulunmak üzere etibba muhade-
n~t ve teavün cemiyeti nimma 
gelen doktor Fahrettin Kerim 
ve doktor Fethi bugün lstanbu
la dönmüşlerdir. Doktorlar bura 
da alikadar kamutay encümen
ler üyelerile de görüşmüşler, ce 
miyetin dileklerini bildirmişler -
dir. 

Lüleburaaz Cinayeti 
ııikah işlerini öğrenmek için 
lchre inmek üzere yola Çikmı§· 
tır. Jandarma Ahmed o günden 
80nra, bir daha görünmemit ve 
b~ görünmeyişin üzerinden bu 
&üne kadar dokuz yıl ge~miştir. 
Aynı tarihte bölük kumanda

llı .. bulunan yüzbatı Mustafa, yap 
bgı tahkikatta jandannanm Bul 
&:~tana kaçtığına kanaat ge • 
~Yor, varislerine silih ve cep
·~eaini tazmin ettirmek sure -
tiyle dosyayı kapatıyor. 

lfidisenin üzerinden ancak 
~~~ yıl geçtikten sonradır ~ 
,,..ırnedin kaçmadığı, feci bir cı-
llayete kurban gittiği anlaşdmıf: 
~· Cinayetin ilk ipucu Türedi 
~glUnun bir yerdeki gevezeliğin 

c ele geçirilmiş, jandarma ku
~danı, müddeiumumi faaliye
d~ geçmiılerdir. Neticede Türe
h~~ğlu ile gene o köyden Eyü • 
ı: cinayeti müştereken yaptık 

antaşWmştır. 

Cesedi gllmmo,ıer 

l4ehıned ve Eyüb Ahmedin 
~e ineceği gün yolun sarp 
~~-noktasında beCd~~şlerdir. 
Jc;llllcd köyden beşyuz metre 
dn~ açıldıktan sonra pusuya 
f ~Üf ve sil!hmı kullanmaya 
.:-at bllla!nadan bıçaklanmaya 
j '1lrnıştır. Mehmed ve Eyüb, 
Cltıcianna'" "ld" dükten sonra teacd' J• o ur .. 

bif 1 •ürükıeye sürükleye k~r 
çhıe kuYuya getirmişler, onun ı
ha •~tardır. Silih ve cep • 
l'ftıt lleai de Eyübün evindeki met-
lltlı~ mecrasına gömül -

!(""r. 
tbıne<J ve Eyüb ifadeleriA • 

[Başı 1 incide] 
de hadisenin bu tüyler ürpertici 
hiklyesini yaptıktan sonra, söy 
lediklcri yerlerde araştırma ~ -
pılmq, biçare jandarm~ sıla
m, cephanesi mecradan hıç bo -
zuhnaımt bir halde çıkanlmı~ -
tır. Ceıed gömüldüğü yerde ıs
kelet olarak bulunmuştur. 

Aynca 40 ve 135 numa~la.z:ı 
taşıyan künye levhası, m~ru, 
iki arkadqmm mührü de ıske -
letle beraber çJkmıştır. Suçlular 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Arif Necib Kaskafl 

Romanya elçisi 
Rom.-n orta elçisi Filoti dün 

akşamki trenle Ankaraya git -
miştir. ltimatnamesini cümhur 
başkanına takdim ettikten sonra 

10 mayısta Bükreşte toplanacak 
olan Balkan antantı konseyin -
de bulunmak üzere, Dıı Bakanı 
Tevfik Rüştü Arasta birlikte 
Bükre$e gidecektir. 

Blbesko'nun 
Tayyaresi tamir 
Ediliyor 

Konya, 29 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Şehrimiz ci
vanna düşen Prens Bibeskoya 
ait tayyarenin tamiri için Eski
şehirden bir tamirci gelmiştir. 
Tayyare, noksanlan ikmal edil
dikten sonra, buradan Eskişehi
re uçacak, oradan da İstanbul 
ve Romanyaya gidecektir • 

Rus - Fransız anlaşması 

Taahhüdat 
Mütekabil 

Tamamen 
Olacak 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajansı. salahiyettar bir .membad~ 
Fransızlarla Sovyetler arasında mütekabil y~rdım _mısa~ a~d~ 
için yapılmakta olan müzakrelerin seyrine daır aşagıdaki tavzihı 
almıştır: . ,. .. 

Bazı gazetelerin vermiş oldukları haberler hılafına olarak mu
tekabil yardım misakı meselesi Fransızlarla So"·~~tl~r arasında 
her hangi bir noktai nazar ihtilafına yol açmış degıl~ır. 

Daha başlangıçtan itibaren her iki taraf mütekabıl yar~.ımın 
ııluslar kurumu prensiplerine istinad etmesi lazım geleceg~ hu
susunda anlaşmışlardır. Binaenaleyh Fransız-Sovyet mısakı 
aynı zamanda Lokamo itilafnamelerine de mu~abık . olacaktır. 
Mıntakavi şark misakı ile Fransız - Sovyet temınat mısa~ f!lev
zuu bahsolduğu esnada miizakereler bilh~ssa ~u. esasa ıstınad 
edilmek suretiyle yapılmıştır. Yalnız bu mısak .. ıçı~ e~ ~uvafık 
şekiller aranıldığı sırada bazı güçlüklere tes~duf edılmıştır. . 

Sovyetler, teahhüdatm temamen mütekabıl ol?1asını t~ıne 
ve misaka her hangi bir devlet aleyhine müteveccıh olmadıgmı 
göstrecek bir şekil bulmağa çalışmaktadırlar. .. 

Bu temayilllerin Fransız hükfımetinin de ar~!ar~a te~~~~I 
etmemekte olduğunu iddiaya mahal olmadığı gıbı mısakın_butun 
ahkamının tanzimi hususunda tam bir itilaf hasıl olacagından 
şüphe etmekte doğru değildir. 

INGILIZ HAVA PROGRAMI 

İngilizler hava hakimiyetini 
ele almak için çalışıyorlar 

Londra, 29 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesinin diploma
tik muharriri yazıyor: 

"Hava silahlan cihetinden 
Almanyanın lngiltereye naza -
ran bariz bir faikiyet gösterme
si, İngiliz resmi mah=ıfilinde.en
dişeler uyandırmıştır. Kabıne, 
büyük Britanyanın hava müda
faasmm tekemmülü hakkında -
ki planlan tetkik edecektir. Al-
man milli hava sanayii teşkila
tının mükemmel halde oldu
ğu teslim edilmektedir. İngiliz 
~~ ... : ...... ı..----ı.ı. .......... : ....... 
lerine yardımda bulunmaktan 
daima kaçmmıştır. 

İngiliz hava teşkilatı proje -
sinin 25 mi~yon İngiliz liralık 
bir masrafa ihtiyaç göstereceği 
muhtemeldir. 

Arsıulusal toplantıda, İngiliz 
nüfuzunun istenilen kudrete sa
hip olması, lngilterenin hava 
faikiyetini temin etmesine bağ
lı bulunmaktadır. 

Avam kamarasında yapılacak 
olan münaka~alar, lngilterenin 
tedbir almamak yüzünden sul · 
hü tehlik..!ye koymak arzusun
da bulunr-adığıru, he.- halde is-
bat edec ir. 

Londra, 29 (A.A.) - Bu sa
bahki gazeteler, Almanyanın 
bilhassa deniz inşaatı ile tayya
I eciliktc yapmağa karar verdi
WJ('8n sıılhıanmaaan dollyı, 
Londrada hissedilen asabiyeti 
aksettirmektedir. 

Londra. 29 (A.A.) - Röyter 
ajansının iıtihbaratma göre, 12 
tahtelbahirin tezglha konulma
sı hükGmetçe menedilmiştir. 

Nis'teki Yarışlarda 11 Ulus 
Arasında Dördüncü Geldik 

Nis, 29. (A.A.) - (Ana'dolu 
ajansının hususi muhabirinden) 
Bugün Nis'te muhtelif ulusların 
iştirakile yapılan iki müsabaka
dan birincisinde Tüt'.k ekibi 
mnum arasında ikinciliği ve 
ikinci müsabakada dördüncülü • 
ğü kazanmıştır. 

Çetin şartları havi bu müsa
bakalann neticesini gösteren u
mumi tasnife Türk ekibini teş
kil eden süvari sübaylanmız 
(zabitlerimiz) 11 ulus arasında 
dördüncü dereceyi kazandılar 
ve aynca muhtelif mükafatlar 
aldılar. 

Ekiplerin umumi tasnif sıra
sı şöyledir: 

Birinci - Almanlar, ikinci
Irlandablar, üçüncü - Porte
kizliler, dördüncü - Türkler, 
beşinci - Belçikalılar, altıncı
ltalyanlar. yedinci - Fransız
lar, sekizinci - İspanyollar, 
dokuzuncu - Romanyalılar, 
onuncu - Holandalılar, on bi -
rinci - İsviçreliler. 

Anadolu ajansı, ekibimizi teı 
kil eden subaylanmızm her tiir· 
1ü takdire değer muvaff akiyet
lerini iftiharla ve candan tebrik
le kaydeder. 

Yunan kışlalannda paskalya 

Başbakan ve Kondilis asker
i erle hasbihal ettiler 

Atina, 29 (A.A.) -Başbakan 
Bay Çaldaris ile başbakan mu
avini general Kondilis, paskal
ya münasebetile kışlaları gez
mişler ve çoşkun tezahüratla 
karşılanmışlar ve alkışlanmış • 
tardır. 

34 üncü piyade alayının ku -
mandam tarafından söylenilen 
bir hitabeye cevap veren Başba
kan Bay Çaldaris, evvela mille
tirı hürriyetlerini etinden almak 
için yapılmış olan fesat hareke· 
tinin tenkili hususunda miJJ,..t 
ve ordunun göstermiş oldnğu 
müşterek feragattan bahsetmiş
tir. 
Başbakan bundan sonra de

miştir ki: 
"Nazik dakikaların geçmiş 

olduğu ıu sırada hepimu:in va-

zif esi, milletin kendisini tama
men muslihane mesaiye vere -
bilmesi için sükun tesis etmeye 
çalışmaktır. 

Başbakan. sözlerine şu suret
le devam eylemiştir: 

Ordunun kulağı hem olmalı. 
hem de olmamalıdır: kulağı ol
malıdır. meşru hükitrnetin emir 
lerini dinlemek için. Kulağı ol
malıdır: fesatçı ajanslann fe
na nasihatlerine kendisini kap· 
tırmamak için. 

Bav Çaldaris, bundan sonra 
devletin ve orduların terakki
sinde yegane amil olan disipli
nin lüzumuna işaret etmistir. 

Harbiye bakanı ve başbakan 
muavini general Konditis de mü 
teakiben bir hitabe irat ederek 
caniyane fesat hareketinin ten-

Avusturyanın 

Silahlanması 
Viyana, 29 (A.A.) - ~i~~~ 

hükfunet demir yollan muduru 
olan eski harbiye ı.lakanı Bay 
Vajuan, söylediği bir nutukta, 
mecburi askerlik sisteminin le
hinde bulunarak, "Radika) un· 
surlann girmiş olmaSJ it~ or~u
nun tefessüh etmek tehlıkesın· 
de olduğunu., söyliven Prens 
Stharrembergin sözlerini tekzip 
etmiştir. 

Bay Vojuan, şimdiki askeri 
teşkilat şeflerinin, bu teşkilata 
mensup olanların "yüzde yüz 
asker,, olup olmadıktan hakkın· 
da hiç bir fikir sahibi olmadık· 
lann ısöylemiştir. Gençliğin as
keri teşiklatından istifade et
mekten sarfınazar edilirse, A
vusturyamr. istiklalini açıkça 
istiyen büyük devletler, Avus
turyaya kc..rşı olan itimatlarını 
tamamile kaybedeceklerdir. 
Cünkü, kendi kendisini müda
faa etmek azminde bulunduğu
nu isbat edemiyen bir varlık, bu 
müdafaanır teminini başkala -
nndan isti~·emez. 

Romanyada Milli 
Müdafaa işleri 
Bükreş, 29 (A.A.) - Milli 

müdafaa meclisi, kral İkinci Ka 
rol'un riyasetinde toplanmıştır. 
Bu toplantıya bütün hükfunet 
erkanı, askeri makamat mümes
silleri, eski başbakanlardan pro
f esör lorga, Bay Mironesco, ge
neral Vaitoyano ve doktor An· 
gelesko iştirak etmislerdir. 
Başbakan Bay Tataresko ile 

Milli müdafaa bakanı general 
Paul Angelesco ahiren salihi
yettar kimseler ve müesseıeler
ler istişare edilerek vücude ge
tirilmiş olan milli müdafaa prog 
ramı hakkında izahat venniş • 
lerdir. 

Sthremberg ve Şuşnig 
Vlyana, 29 (A.A.) - Vatan

severlik cephesinin aıağJ A vu1-
tury c1da yaptığı büyük tir top
lantıda söz söyliyen baıvekil 
hay Şuşnig, bu ct=phenin siya. 
sasından ba§ka hiç bir A vustur· 
ya siyasasına müsaade etmiye
ceğini söylemiıtir. 

Bay Şuşnig, cephenin ıefi 
Prens Stharemberg'e, bütUn top 
lantdarru menedilmesini, ve 
şimdilik yalmz vatanseverler 
cephesinin toplantılarda ve te -
zahüratta bulunmak hakkına sa
hip olinasını teklif etmiştir. B. 
Şuşnig, ıunı. ilive etmiıtir 

"Her tenkidin bir haddi var
dır. Yalmz tahrip etmek, yık
mak gayesini güden tenkitlere 
ınüsaade edilemez. 

Bazdan Avusturyada vaziye
tin tahammül edilmez bir halde 
olduğunu söylemektedirler. A· 
sıl tahammül edilemiyecck olan 
şey, memleketin düşmanlarına 
karşı şimdiye kadar gösterilen 
müsamahadır. 

Prens Stharemberg ,kendisi 
ile başvekil arasında hiç bir fi
kir ihtilafı olmadığım söylemit
tir. 

Cellad göıu 
Temızıeniyor 

Tire, 29 (Hususi muhabiri -
~.iz bildi~y~r) - Cellad gölü
n un ve Kuçuk Menderesin te · 
mizlenme ameliyesine bugün 
başlanmıştır. Bu münasebetle 
mıntakada yaşayan köylü, tehir 
1i bugün bayram yaptılar. bil • 
yüklerimize minnet duygulan -
m bildirdiler. 

iki otomobil kaza
sında t>lenler 

lzmir. 29 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Biri Seferihi
sar. diğeri Salihli yolun<!, iki 
otomobi1 ~azası olmuştur. İkı 
otomobil •.. hendeklere devril · 
miştir. iki ölü. he$ yaralı vardır 

kil edilmiş olması keyfiyetinin 
vatansı.z kimselerin faaliyet vt 
propagandalannm hiç bir neti 
ce vermemiş olduğunu isbat ey
lediğini söylemittir. 

Fenerbahçe ite Libertas ta • 
kımlan arasında çıkan hdi~e
nin büyütülmesı ve vakaya 1 ürk 
oyuncularla halkın elele vererek 
yabancı oyunculara dayak at • 
ması şekli verilmesi üzerine, f e
derasyonun. 3 ve S mayısta ya
pılacak Olimpiyakos maçlanru 
yasak ettiğini dün yazml§ ve va
kanın bazı gazetelerimiz tara -
fından şişirilmiş olduğunu söy -
leyerek maçlara müsaade edil • 
mesi dileğini ileri sürmüştük. 
Dün akşam geç vakit büyük 
memnuniyetle öğrendik ki, fe -
derasyon da hadisenin büyütül
müş olduğuna kanaat getirerek 
Olimpiyakos maçlan hakkında
ki yasağı kaldırmış ve Güneş ku 
tübile Fenerbahçeye bir telgraf 
göndererek ma~lann yapılabile
c;eğini bildirmiştir. 

Olimpiyakos takımı yann sa· 
at on birde şehrimize gelmek .ü· 
zere Pireden hareket edecektır. 

• Dün akşam federasyon umu-
mi merkezinden İstanbul fede
rasyonuna gönderilen telgraf 
şudur 

lstanbul federasyonuna 
Suçlu oyunculara Fene~bahç~ 

tarafından ağır ceza venleceğı 
anlaşıldı. . 

Ölimpiyakos oyuncularile 
maç yapılmasına müsaade edil· 
mesi. 

Az·z AkyUrek 

ı jrklye .. Sanayi 
Memleketi 
Arsıulusal kadınlar kongresin 

de bulunduktan sonra Ankara -
ya gitmi' olan arsnıluaal mesai 
bürosu ikinci müdürü Maurette 
dün Istanbula gelmi,tir. Mau • 
rette bugün Atinaya gidecektir. 

Dün Mauratte ile göriiştük. 
Mesai bürosunun ikinci müdürü 
bize dedi ki: 

- Uluslar kurumuna yeni gir 
miı olan Türkiye cümhuriyeti 
hükQmetile uluslar kurumunun 
bir tqekkülil olan arsnılusal me 
sai büroeu araamda münasebet 
tesisi için Ankaraya gittim ve 
hüldlmet erkinile temas ettim. 
Türkiye esasen mesai bürosu 
ile mlinuebette bulunmakta idi. 
Son .zamanlarda Türkiye bir sa
nayi memleketi olmak il.zeredir. 
Bu sebeple milnuebatmıu bir 
kat daha ehemmiyet kesbedecek 
demektir. Ankarada Sümer 
Bank müdürü Nurullah Sümer 
ile de görüıtiim. Bu aeyahatim
de bana mesai bürosunda bulu
nan Mukdim Osman da refakat 
etmekte idi. 

Bu vesHe ile Türkiyeden sınai 
hareketler ve kanunlar hakkın
da bazı izahat istedim. Mukdim 
Osman bu izahatı almak için 
Ankarada kalmı<-tır. 

Ankaraya bundan dokuz se • 
ne evvel de bir defa gitmiş idim. 
Bu defa gidişimde Ankarayı 
büsbütün değişmiş buldum. 

Milli müdafaa 
Bakanı 

Ankara, 29 (Husuıf muhabi
rimiz bildiriyor) - Milli Müda 
faa Bakanı General Klzım 
Ozalp bu akşamki trenle fmıite 
gitmiştir. Bakan lzmitten sonra 
lstanbula gidecektir • 

Konferanstan 
Konferansa 

(.p ı incide] 
her hangi bir hareketin ademi 
müdahale aleyhinde tefsir edil
memesini iıtiyecektir. Macuis· 
tan ekalliyetler hukukunun tas
rih edilmeaini de istiyec _.,ir. 
Bu ıuretle, bu ekalliyetlerden 
birinin t,er hangi bir tale!..:.ıin, 
ademi müdahale prensipine bir 
tecavüz telakki edilmesi temin 
•dilmiş bu1unacaktn. 

Macaristanm, s;Jit.Ianma me 
cıelesini nrtava kovan kendisine 
ait askeri m'\ ldfl!nin tadili şar
tile ademi müdahale misaktnı 
imza etmek teklifinde bulunma· 
aı mWıtemeldir. 
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"MEIN KAMPF,. 

AVGA 
H it 1 eri n yazdı~ı kitab 

cnu ESERDE ILERl 
SuRULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DUNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SlYASI BiR V ES]. 
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.] 

Hitler, Alman milletinin is
tikbali için nüfusun çoğalması
nı tahdit ctmcğc taraftar değil
dir. 

Memlekette kolonizasyona 
gelince, yani boş araziyi kıy
metlendirmek, halen mezru ara
zinin verim kabiliyetini arttır -
mak, haddi zatinde hiç te fena 
bir şey değildir. Bu da içtimai 
mes'ut neticeler verse bile, ge
ne meseleyi halledemez. Çünkü 
bir defa zirai istihsali arttırmak 
için bir had vardır, zirai istih-
6al bu hadde varınca dahi, ye
niden bütün boğazları doyur
mak için kafi gıdaya ihtiyaç ha-
6ıl alınası mümkündür. Medeni 
terakkinin neticelerinden biri de 
ihtiyaçların artmasıdır. Bir za
manlar dedemize kafi gelen 
§eyler, şimdi torununa yetişmez 
olmuştur. Torun dedesinden faz 
la istihlak eder. Binaenaleyh 
ihtiyaçları tatmin edilmezse 
muvazene bozulur. Bundan baş
ka fena mahsulü, zayıf incıklcri 
de hesaba katmak lazımdır. 

Burada bir sual varit oluyor: 
Hitler'in Alman milleti hesabı
na korktuğu tehlike, acaba bü
tün beşeriyeti tehdit etmiyor 
mu? Bir zaman gelip te yeryü
zünün her tarafında nüfus art
n:ı.ıyacak mı? Hitler böyle bir 
ihtimali kabul ediyor. Fakat bu 
ihtimal daha çok uzaklardadır. 
Böyle bir tehdit karşısında en 
ziyade muztarip olacak ırklar, 
bu dünyada ellerinde kafi mik
tarda toprak bulundurmıyanlar 
o!acaktır. Şimdiki halde yeryü
zünde işletilmemiş ve işletilme
sini bekliyen geniş arazi vardır. 
Blitiln bu boş araziyi tabiat şu 
millete veya bu ırka tahsis et
miş değildir. Ancak bu toprak
lar kuvvetle oraları ellerine a
lanların ve i ~ letenlerin hakkı sa 
yılmaktadır. Halbuki tabiat si
yas1 hudutlar tanımaz. Mahlu
ku yaratır ve sonra kendisini 
kendi bilnye~inin kuvvetine ter -
keder. Bunların içinden hiç şüp
hesiz en sağlamını, en çahşka
n~nı tercih eder ve ona daha 
yüksek bir yıı~ama!t hakkı ba
ğışlar. 

Bu memlekette kolonizasyon 
politikasının daha ba~ka kusur
ları da vardır. Kendi topr~ ğmm 
üzerine boc-lmı ve en iyi veri
mi çıkarma-a çalıran bir mi!lct, 
daha az çalı ~n di- er rakip mil
letlere b.ı .. ka ycrlerd !~i bor; 
topraklan elde etmek fırsatını 
bağı~a~ Çünkü kendi topra· ~ 
na eğilmiş milletin, baş!::a yer -
lerde gözü yo:::tur. Daha fena
sı manen korkaklaşmağa da 
ba$lar. Kendisini mefluç bırak::ı
c~k vesveselere kapılır. Kendi 
yerinde kendisini rahat bıra
kılması kaygusu zihinlerde ya
yılır. Halbuki t .:.biat insanları, 
biribirlerine karşı sulh halinde 
yaşamak idn yaratmamı~trr. 
Tabiat mücadele ister. !nr~n 
nesli muharebelerle kendi bü
yüklüğüne vanm .. tır. Daimi b~r 
sulh ise harabisi demektir. 

Hitler'e göre Alman milleti, 
diğer milletlerden ziyade böyle 
sulh hulyalc.rile kendini avut
mağa meyyaldir. Almanlara iyi 
çalışarak kendi topraklc..rile ik
tifa etmesi, başkalarının top
raklarına göz dikmemesi müte
madiyen tekrar edilip dursa, bir 
afyon nasıl t esirini yapıyorsa, 
nihayet o da buna kanar. 

Bundan başka Hitler milli 
topraklan geniş bir memleketi 
kendi emniyeti no!<tasından da
ha rüçhanlı vaziyette gorur. 
Coğrafi bakımdan çok geniş bir 
Slemleket, hudutlan dar, sıkı
p bir memleketten ziyade 

n.üstevliye karşı kendini daha 
iyi müdafaa eder. 

Nüfusu gittikçe çoğalan bir 
milleti kıtlıktan korumak için 
ild çare daha vardır: lstil~ ve 
iktrsadi genişleme. Harpten 
evvelki Alman Hükumeti, eline 
Afrikadaki müstemlekderi de 
alarak bu ikinci yolu takip et
mişti. Fakat Hitler birinci yolu 
tercih ettiğini söyler. 

Sanayide yükselmek, başka 
milletlerden daha sağlam ve u
cuz mal yapmak, satışı kolay 
eşyayı rakip mille· lerden fazla 
sürerek bu suretle zenginleş· 
mek, şüphesiz ki, iyi bir şeydir. 
Fakat o milletin toprağı dar ol
dukça, bu zenginlik kıtlık tehli
kesine karşı sağlam bir garanti 
teşkil edemez. 
Hitler diğer taraftan köylüyü 
fabrika amelesine tercih eder. 
Tekemmülün son haddine var
dırılmış sanayi makinelerinden 
ziyade, toprak, Hitler için baş
ka kıymettedir. Müstemleke po
litikası da haddi zatinde iyi bir 
şeydir. Ancak milli bayrağın 
dalgalandığı bu uzak toprakla
ra merkezdeki nüfus fazlalığı
nı göndermek şartile. Almanya
ya işte böyle fazla nüfus gönde
recek koloniler lazımdı ve şim
di de Iaznndır. Eğer bir hükQ
metin, ye:yüzünlin birçok taraf
larında isgal ettiği müstemle
keler, Avnıpadaki mevkii ile 
nisbetsiz olursa, o hükumet za
hiri büyüklüğünden memnun 
olmamalıdır. Bu, tıpkı tersine 
konmuş bir ehrama benzer ki, 
yıkılabilir. 

Fakat Almanya için lüzumlu 
olan topraklar ne Afrika, ne 
Asya, ne de Amerikadadır, Av
nıpadadır. Bu takdirde üçüncü 
şıkka geliyoruz ki, o da istila
dır. Böyle bir teşebbüsten ev
vel iyice düşünmek lazımdır. 
Yalnız gernmış btr-azmin, yU • 
sek bir enerjinin başarabileçcği 
teşebbüste, yarım tedbirlerin ve 
tereddüdün yeri yoktur. Onun 
için imparatorluğun bütün poli 
tikası münhasıran varılacak ' . 
hedefe teveccüh etmiş olmalı-
dır. Bu büyük fikrin üzerinde 
hicbir ecnebi mülahazanın tesi
ri ·olamaz. İmparatorluk hüku
meti, milli toprakları genişlet
mek için, bu meşru arzuyu an
cc.ı~ı: mes'ut neticeli bir harbin 
tahakkuk ettirebileceğini anla
malı ve müttefi!derini de or.a 
göre se~meli idi. Almanya, şark 
t a, ba .. ka yerde değil, Rus Çar
lığmm hakimiyeti altındaki 
mmta~rnlarda kendisine lazım O · 

lan topraklan bulabilirdi. Şö
vrlv~lerin bile asırlc!rca evvel 
c_. zdiği bu yoldan gidilmeli idi. 
ö z man A 'Tian l:ıhcı, millete 
o-ünlü:..C ek e 'ini verirdi. 

l mn"ra 0rlu' : hü1:fı.meti, bu 
asr n i k senelerinde cesaretli 
ve iyi görü~,ü ol::mydı, o zaman 
Rusyaya cl aşm;m olan tn~iltc
re ile ittifak ederdi. İngiltere 
Rusyaya ka~ı Almanya ile an-
lasm:ık icin t .:.mamilc hazır bu
luiıuyord~. Fakat o zamanın 
kendilerini diplomat zanneden 
l~alem efendileri, cür'etkarane 
herhangi bir teşebbüsten aciz 
ve dar görüşlü insanlar, aya da
rına kadar gelen bu İngiliz itti
fakını reddettiler. Belki de bu
nun için Almanyanın, İngilte

reyi korh-utan iktısadi geni<;le
mcsinden, müstemleke ve de
niz politikasından fedakarlık 
yapması icap edecekti, fakat bu 
fedakarlık karada muazzam bir 
genişleme ile fazlasile karşılan
mış olacaktı. Hitler için her 
şeyden evvel ehemmiyeti haiz 
olan budur. 

f Arkası varl 

Maaş a çallşaczkiar 1 
Belediye zabıta memurlarına 

şimdiye kadar ücret verilmekte 
idi. 

Öğrendiğimize göre İstanbul 
daki belediye memurlarının da 
polis memurları gibi maaşla ça
lıştırılması kararla~5tır. 

Yeni Vapurlar 
9 nak iye, 2 de Akay 

vapuru yaptarıhyor 

Denizyolları idaresine alma -
cak yeni vapurlar hakkında Eko 
nomi Bakanlığile görüşmeler ya 
pan müdür Sadettin dün şehrimi 
ze dönmüştür. 

Hükmet bütçesinden yeni va
purlar alınması için on milyon 
liralık tahsisat ayrılması hakkın 
daki kanunun kamutaydan çık -
ması bu meseleyi son safhaya 
getirmiştir. Tahsisatın dokuz 
milyon dört yüz bin lirasile de
nizyollan idaresi için on bir va
pur ısmarlanacak, geri kalan al
tı yüz bin lira ile de Akay işlet -
mesine iki ve.pur alınacaktır. 

Akay idaresi bu vapurları A -
dalar ve Yalova hattına işlete -
cektir. Bunun için yeni vapurla
rın şimdikilerinden daha yollu 
olması, gelecek mevsime kadar 
inşası kararlaştırılınıştır. Akay 
işletme müdürü Cemil bu 
hususta Ekonomi Bakanlığile 
temaslarda bulunmak üzere bir 
kaç güne kadar Ankaraya gide
cektir. 

Denizyolları idaresine alına -
cak vapurlar da son sistem bi -
çimlerde ve çarçabuk yaptırıla -
caktır. Denizyollan ve Akay 
müdürleri mayıs içinde bir tet -
kik seyahatine çıkacaklar, bir 
ay sürecek olan bu seyahat es -
nasında Avrupa vapur müessc -
selerile yakından temas ederek 
en uygun şerait teklif eden mü
esseseye vapurları ısmarlaya -
caklardır. 

Sultan Hamid 
Davası dün 
Görüldü 

Türk • Fransız muhtelit mah
kemesi reisi B. Ascr ile Fran
sız hakimleri ve umumi aJanı 
şehrimize gelmişlerdir. 

Dün Türk - Fransız muhtelit 
mahkemesi ilk toplantısını yap -
mış ve Dara isminde birinin da
vasına bakmıştır . 

Bu zat Adanadaki fabrikasın 
da bulunan maızemesının hUKU 

metimiz taraf mdan alındığını 
iddia etmektedir. 
Davanın evrakı tamamlanmadı 
dığmdan ikinci celseye talik edil 
miştir. !kinci muhakemede Ah -
dülhamidin vereselcrine ait idi. 
Bu davanın da evrakı tamamlan 
madığı için talik edilmiştir. ' 

Dünkü muhakemede reisliği 
B. Asser yapmış ve Fransız ha -
kimi olarak Sandolphi ve Fran -
sız umumi ajanı olarak Jodon, 
Türk hakimi olarak da Mehmet 
Ali buulnmuşlardır. 

Mahkeme reisi Aser'in bize 
verdiği izahata göre mahker J ! -

de görülmesi tazım gelen daha 
otuz dört dava vardır. Bu dava
lar icinde en mühimi İstanbul 
belediyesinin Perrier bankasın -
dan yaptığı istikrazdan tevellüt 
eden davadır Eauer Marschall 
Bankası bu istikrazın iki kupo
nunu belediye namına ödemiş, 

fakat belediye parayı tesviye et
memiş olduğundan banka Fran 
sız muhtelit mahkemesinde 6e
lediye aleyhine dava açmıştır. 
Banka iki kuponun sermayesi o
lan üç milyon liranın 14 sene -
lik faizle beraber baliğ olduğu 
dokuz m·lyon lirayı istemekte -
dir. Bu davaya çarşamba günü 
bakılacaktır. 

Vi:li Avrupaya gidiyor 
Vali ve belediye reisi Muhid

din U stündağ iki ay izin almıştır 
Muhidc.lin Üstündağ, bugün eks 
presle Avrupaya gidecektir. Ken 
disine vali muavini Rüknettin 
Sözer vekalet edecektir. 
Köşeye gelince ne yapılacak 

Yollar ve yapılar kanununa 
göre köşe başlarında yapılacak 
binalar için bir tereddüt hasıl ol 
muştur. 

Bir tarafı geniş diğer tarafı 
dar bir sahada ve köşe başında 
bulunan bir binanın · ne kadar 
yüksek olacağı hakkında beledi
yeye müracaatlar yapılmakta -
dır. 

Belediye bu hususta bir karar 
verecektir. 

Fatihte dUn bir yangın oldu. Resmimiz yanan evi ve yangından 
çıkan biçareleri gösteriyor 

DUNKU MUHAKEMELER 

Komik Bir Hırsız! 
Polis sabıkası yok diyor O: "var ,, 
diye mahkemeyi oyalıyor 

Çadırcılardan geçerken Ali 
isminde birinin ipte asılı duran 
kunduralanndan bir çift iskarpı 
ni aşıracağı sırada, bir polis tara 
fından çevrilip yakalanan Edir
neli Mehmedin dün, birinci sulh 
cezada duruşması yapıldı. 

Suçlu, ilk ifadesinde, kavga -
dan bir mahkfimiyeti olduğunu 
söylediği halde, zabıtadan gelen 
cevapta mahkumiyeti olmadığı 
bildiriliyordu. 

Hakim, suçluya sordu: 
- Senin mahkumiyetin yok -

muş, neden vardır, dedin? 
- Ne bileyim, öyle yazmış -

lar ... 
- Nüfus kağıdın yanında 

mı? 
- Hayır, bayım, kayboldu! 
- Nüfusça nereye kayıtlısın? 
- Balata kayıtlıyım ama .. 
-Aransa, Balatta kaydını bu 

turlar mı? 
- Efendim, benim kaydım 

kuydum hep karakolda ... 
- l\.d1dh.01Qah.I t\.d)'UJ.J.U l:iVl • 

muyorum. Nüfus kütüğünde kay 
dm var mı, diyorum. 

Mehmet, yutkundu: 
- Ben asıl Edirneliyim. So -

run, Edimeye .. Oradan öğrenir
siniz • 

Şahit olarak dinlenen bir po -
lis memuru, Mehmedi nasıl ya
kaladığını anlattı. Fakat, suçlu, 
itiraz etti : 

- (Polis efendi), asıl kaba • 
hadiyi elinden kaçırdı. Arkasm 
dan yetişemiyeceğini anlayın -
ca beni yakaladı, dedi. 

Hakim, suı:lunun yaşının Edir 
neden telgrafla sorulmasına ka
rar vererek duruşmayı başka gü 
ne bıraktı. 

* Sarıyerde parasına tama etli 
lerck öldürülen Bayan Elmas -
yan tahkikatı mühim bir safha
ya girmiştir. 

Mesele ile alakadar üç kişi 
yakalanmı~tır. Bunlar bahçivan 
Recep, Halit ve Enver adlarm
dadır. 

Enver, Elmasyanm işlerini 
gören bir delikanlıdır. Yapılan 
araştırmada, evin bahçesinde be 
ze sarılı bir laz biçağı bulunmuş 
tur. 

Tahkikat devam ediyor. 
* Harbiye mektebinden Ömer 

Yılmazın dişini karıştırırken, 
bir iğne yutmasına sebep olmak 
tan suçlu diş tabibi Koço Agnı -
dis'in duruşması dün üçüncü ce
zada bitirilmiş ve suçlu, suçu sa
bit görülmediğinden, beraet et
miştir. 

* lki kadına söz atmaktan suç 
lu komisyoncu Hasarım dün bi -
rinci sulh cezada muhakemesi 
yapıldı. Hasan, salona bir jan -
darına refakatinde getirilmişti. 
Mahkeme, suçlunun serbest bı
rakrlmasına karar verdi ve gel
meyen şahitlere tebligat için du
ruşmayı başka güne bıraktı. 

*Beyazıtta piyango bayilerin
den Kemal belediye kanununa 
uygunsuz hareket etmek ve po· 
lise karşı gelmekten suçlu ola -
rak üçüncü ceza mahkemesine 
verilmiş ve dün duruşması ya -
pılmıştır. 

Kemal, polise karşı gelmedi
ğini, aralarındaki rekabet dola -

yısile diğer piyango bayilerinin 
kendisine iftira ettiklerini söy -
ledi. Duruşma, polis Ekrem ve 
bayi Bürhancddinin çağrnlma
ları için başka güne bırakıldı. 

* Hayriye lisesinde arkadaşı 
Mustafayı yaralayan Ali, dün 
istintak hakimi kararile tevkif 
edilmiştir. 

* Hüriyctiebediye tepesinde 
Vasiliki isminde bir çocuğu çiğ 
neyerek ölümüne sebep olan Ya
kup tevkif edilmiştir. 

Üniversitede fev
ka 1 a d e to p lan b 

Üniversite hukuk fakültesi 
profesörleri yarın dekanın reis -
liği altında fevkalade bir toplan
tı yapacaktır. Bu toplantıda hu -
kuk fakültesi imtihanları hakkın 
da Kültür Bakanlığından gelen 
emrin tatbikatı görüşülecektir. 

Oğrendiğimize göre Kültür 
BakanlıQ.-ı hukuk fakültesindeki 
taıet:>enın ıKı aersten 1Kmaıe KaJ 
malannı muvafık görmüştür. 

Bundan başka talebenin iyi -
liğine bazı kararlarda vermiştir. 

inkılap ders nden 
imtihan yapılacak 

üniversite inkılap tarihi ens
titüsünde bu yıl imtihanlar ya -
pılacaktır. imtihanlara fakülte
ler son sınıf talebeleri girecek -
terdir. Geçen yıl imtihan yapıl -
mamıştı. 

Bu imtihanlarda muvaffak ola 
mayanlar, mensup olduktan fa
kliltelerden diploma alamıyacak 
tardır. 

Muallim'er için 
yardım sandı(jı 

Muallimler birliği yeni idare 
heyeti, bir yardım sandığı kur -
muştur. Bu sandık muavenet 
görmeğe mühtaç muallimlere 
yardım edecektir. 

Birliğin eski binasını adliye 
işgal ettiğinden, yeni bir bina 
aranıyor. Birlik yeni bir meslek 
mecmuası da çıkarmağa başla -
yacaktır. 1 O mayıs cuma günü 
birlik, parkotelde bir danslı çay 
verecektir. 

Kitap sergis' bu 
akşam kapamyor 

Etibba odasında açılan kitap 
sergisi bu akşam kapanacaktır. 

Kapanıştan önce serginin re -
simleri alınacak, albüm halinde 
saklanacaktır. Bu albümlerden 
bir tanesi, serginin hazırlahma -
smda yardım eden Maarif Ba -
kanlığı basma yazı ve resim der
leme müdürüne verilecektir. Ser 
giyi 1 O günde 9 binden fazla zi
yaretçi gezmiştir. 

Ayda b r de~işecekler 
Gümrükler tetkikat şubesi mü 

dürü dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Yeru servislerde, güm 
rük muayene memurlarının yer
elri iki ayda bir değiştirilecek · 
tir. Dün bu memurlara mayıstan 
itibaren tatbikine başlanacak o· 
lan vazife cetvelleri dağıtılmış
tır. 

P OL 15 

Bir mahalle 
Tehlike geçırdi 

Dun sabah sacıt seKızı yedi ge 
çe .Fenerde Haydarsınan manal 
1esınde Camı sokagmda 3 7 nu 
maralı evın üst katından yangın 
çuamştır. Evın üst katları ta • 
mamen, alt katları da kısmen 

yanmıştır. Yangın çıkan ev ay
ni mahallede oturan kömLircü 
Azize aittir. Sigortalı değildir. 

itfaiyeye vaktinde maıumat 
verilmiş, fakat, o civarda: Bol su 
bulunamadığı için Fatihe kadar 
hortum uzatılması itfaiyenin işi 
ni güçleştirmiştir. 

Yangın hakkında tahkikat de 
vam etmekte ve suçlular sorgu
ya çekilmektedir. 

* Taksimde Kazancıda oturan 
Ayten; evinin yanındaki arsaya 
bir çocuk bırakıldığım polise 
bildirmiş ve çocuk Darülaceze -
ve gönderilmistir. Çocuk iki ay
lıktır ve kızdır. 

* Kasımpaşada bir sarhoş tev
kif edilmiştir. Ali adındaki bu 
sarhoşun su~u ~okaklarda nara 
ntm:4k ve kendisine su~rn~smı 
söyliyen bekcivi tokatlamaktır. 

Romanyadan dUn 
yt:ıt:n nu~cııırıtn 

Şehrimize dün de Romanya
dan bir seyyah kafilesi gelmiş
tir. Bunlardan bir kısmı Tarab
yaya çıkarılmış ve Tokatlıyan 
Oteline yerleştirilmişlerdir. 

Yeni gelenler arası.ıda beş 
profesör, altı r --uharrir, on bir 
gazeteci, dokuz mühe.,dis, do· 
kuz avukat, bir hakim, bir aske
ri kaymakam, iki doktor ve 
Biikreş radyosu müdürü bulun• 
maktadır. 

Romanya Acentası, misafir· 
leri üç gün gezdirmek üzere Şir· 
keti Hayriyenin 47 numaralı 
vapurunu kiral?mıştır. Romen· 
ler dün bu vapurla .Boğazda ve 
Adalarda birinci gezintilerini 
yanmışlardır. 

Bir haftadır Tstanbulda bulu· 
nan Romen Üniversite talebesi 
d~ yarın memleketlerine döne· 
ceklerdir. 
Sekiz rapor gönderiliyor 

Ticaret odası idare heyeti düil 
fevkalade olarak toplanmıştır. 
Bu toplantıda odalar kongresi • 
ne gönderilecek sekiz rapor ~ö
rüşülmüştür. 

Oda meclisi önümüzdeki içti -
mamda bu raporları onaylaya • 
caktrr. 

Çocuk haftası bitti 
Çocuk haftası dün bitmiştir. 

Bu münasebetle doktor Ethertl 
radvoda çocukları veremden ıco 
ruma çareleri mevzulu bir kon • 
ferans vermiştir. Çocuk esirge· 
me kurumu nahiye ve kazalarııl 
da da toplantılar yapılmış, mek· 
teplerde müsamere ve balolar 
verilmiştir. Alemdar nahiye ko" 
lunda dün ak'şam doktor İbra • 
him Zati de bir konferans ver • 
miştir. 

Fahri başkanllk 
Bursa kız ve erkek lisesindeı1 

yetişenler kurumunun fahri t>t1Ş 
kanlığmı kabuJ eden ziraat ba • 
kanı Bay Muhlis Erkmen ko!l • 
greye şu telyazısmı göndernıW 
tir: 

"Telyazınızı sevinçle aldıf11• 
Bursa kız ve erkek lisesinden 'le 
tişenler kurumunun fahri baŞ; 
kan lığını kıvançla kabul eder 11

• 

kadaşlara saygı ve sevgiler gotl 
deririm.11 
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İncir, Üzüm Mahsulü ve 

Standardizasiyon 
BORSA 

29 NiSAN Pazartesi 

,... Ödemiş 26 (Hususi muhabi
rimiz yazıyor) - İzmir denince 
iptida akla gelen incir ve üzüm 
dür. Dolaştığnn yerler, umumi
yetle, bu mahsulü yetiştiren a
na merkezlerdir. Geçen mev
simdenberi, incir ve üzüm fiyat
larının guya bazı tüccar tara
fından kasten düşürüldüğü hak 
kmdaki dedikodular üzerine bu 
iki mahsulün bir elden standart 
bir meta gibi satılması husu
sunda işi bilen ve bilmiyenin ağ 
zmda fikirler dolaşmaktadır. 

Filhakika bu iki mahsul bu
raların can damarıdır. Bunun 
için, hükilmetimiz meseleyi cid 
diyetle dikkat nazarına almış 
ve ezcümle lzmire bir heyet 
göndermiştir. Bu münasebetle 
alakadarların fikirlerini öğren
meği münasip gördüm. Esasen 
bir takımı, henüz tamamile te
bellür etmemiş bir fikirle bu 
malların standardize bir şekil
de ihracı mütaleasını yü;ütür
ken diğer bir kısım tüccarla 
müstahsil, bunun memleket 
için tamamen muzır olduğunu 
beyan etmektedir. 

Az çok salim birer mütaleasr 
olabileceklerini zan ettiğim 
kimselerle yaptığnn temaslar
dan aldığım neticeler şunlar
dır: 

İncir, üzüm diğer mahsulatı 
arziye gibi, her yıl ekilip devşi
rilmez. Bağ ve bahçelerin hak
kile mahsul vermeleri icin sekiz 
on sene geçmesine ihtiyaç var
dır. 

Bir mahsulün, standart şek
linde sattrnlabilrnesi için, evve
la az çok standart olarak yetiş
tirilmesi laznndır. Mesela, Tür
~kiycnin, muhtelif iklimlerine en 
muvafıfk gelen buğdayların 

insleri tayin edilmiş olduğun
f an, Avrupaya buğday ihracı 
rne-vzuubahs olunca, her mmta
kada, en çok verimli olabilecek 
'Olan ayni cinsin yetiştirilmesi
ne başlanır ve daha harmanda 
toplanırken, standart harici di
ğer cinslerle karıştırılmadan pi 
yasaya getirilir. Bundan sonra, 
standardın icap ettirdiği diğer 

hususat ta-kapların şekli, toz, 
saman çöpü, sap gibi ihtiva e
debileceği mevaddı ecnebiye

in miktarı, tanelerin dolgun o
·lup olmamasına nazaran muay
yen bir hacmi istiabide sıkleti 
gibi - mahsul üzerinde tatbik 
edilerek her sene muayyen bir 
tip sevkctmek imkanı hasıl o
lur. Ve bu suretle, standart bir 
tip ihraç etmek zarureti hasıl 
lduğu gün, verilen karan mü

teakıp, istenilen tipi, esasını 
eşkil edecek tohum hariçten 

getirilerek, mmtakalara tevzi 
suretile daha ilk seneden yetiş
tirilir. Bu, memleket için hiç
bir zararı mucip olmaz, bilakis 
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faydalı bir şey olur. Bu vaziyet, 
incir, üzüm hakkında varit de
ğildir. 

PARALAR 

Eski Aydın vilayetinin muh
telif mmtakalarmda yetişen in
cir ve üzümün çeşitleri sayısız
dır. Şimdi, standart bir tip üze
rine, işlemek mevzubal.s olun
ca, meseleyi kökünden hallet
mek için evvela mahsulün en 
verimli çeşitlerini yetiştirmek 
lazımdır. 

1 
Sterlin 609.-
Dolar 122.-
20 Fransız Frangı 160.-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 80.-
20 Dr<lhmi 22.50 
20 İsviçre fr 805.-
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98.-
Avusturya ııilin 22.-
Peçeta 16.-
Mark 40.50 
Zloti 22.-
Kroş 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
İsveç Kuron 30.-
Altın 930.-
Mecidiye 43.SO 
Banknot 238.-

Kaparuıı 

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

805.-
24.-
84.-

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

941.-
44.SO 

240.-

Bu hesaba göre bundan böyle 
yetiştirilecek bağ ve bahçeler 
hakkında mesele yoktur. Evve
la nebatat laboratuvarları her 
mıntakaya en verimli ve en uy
gun gelen tipleri tayin etsin. 
Ve o tiplerden başka bağ ve 
bahçe yetiştirilmesine müsaade 
vermesin, bundan sonra, orala
rrn mahsulü standard olarak ih
raç edilsin. 

ÇEKLER 

Fakat bugün, mevcut bin hır 
çeşit mahsulü yetiştiren bağ ve 
bahçelerin meyvalanndan stan
dard bir tip yapmağa imkan 
yoktur. Bu muhtelif çeşitlerın 
karıştırılmasından hasıl ola -
cak paçalların daima ufak fark
larla başka başka t ipler teşkil 
edeceği aşikardır. Çünkü, bü -
tün malların renkleri uygun ol
sa bile taneleri değişir, lezzet -
leri tahalüf eder, randmanlan 
başka başkadır, bunun için, bun-

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdam 
Prağ 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budape:,te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılış 

606.25 
0.7962 
12,06 
9.61 

4.6966 
84.6218 

2.4580 
64,49,70 
1.17,83 
18.9968 
4.2370 
S.8225 

1.9757 
4.2055 

4.545 
78.4712 

35.05 
2.8084 

10,84.50 
3.2125 

ESHAM 

ları biribirine karıtsırırken hır Açılış 
katiyeti riyaziye il~ müselles 

İş Bankası Mü-
bir tip yapmağa imkan yoktur. .. .. N. 
İmkan olmayınca da daima zor- .. .. H 
luklarla karşılaşılır. Ve bu zo Anadolu Şm. 60 r- ,, .. 100 3 
luklar en hararetli zamanlarda Sirketihariye 
· J • Tramvay 
tş erı sekteye uğratacağından Bomonti • Nektar 

25.-

ticari faaliyette bu yol bir sar- Terkos 
Balya 

sıntr husule getirebilir. Esasen Reji 
bundan bir fayda da beklene - Asan Çimento 10,85 

H Merkez Bankası 65.-
mez. ariç piyasalarda, bütün Osmanlı Bankası 
dünya, mah5ulatı arziyesi, fı- Telefon 
yatlarmr kaybettiği bir sırada ·~ş'.:~"b:;rrnın;:r:;.'tır -r 

4 ~ 
bu iki m ahsulün az çok iyi bir Şark merkez eczanesi 

Kapanış 

607 25 
79.60 

12.0575 
9.63 

4.6975 
84.5075 

2.45 
64,50 

1.17.84 1, 
4.22.75 

5.82 
1 9125 

4.20.63 
4.5'1 75 

78.48 
35.06 

2.81 
10.84,50 

3.2075 

Kapanr:ı 

90 
9.50 
9.50 

25.15 

16.50 
30.50 
lJ.25 
17,25 

2.30 
10,90 

65 

13.SO 
n • • 
0,90 

fiyatla satılması, bunların ra
kipsiz ve pek çok çeşitleri olan 
birer meyva olmalarından ilen 

iSTiKRAZLAR 

gelmektellir. 
Bugün meyva ziraatinde e

sas: muayyen bir meyvanın çe
şidini, çoğaltmaktır. Hiç bir za
man bir meyvayı bir tek tip ha
line i .:a etmek düşünülmemek
tedir. 

Meyvanm tabii halinde pek 
çok çeşitleri ihtiva etmesi liı
zumu, kabul edildikten sonra, 
ihracı sırasında da ayni şey1 
kabul etmemek doğru olabilır 
mi? Sergilerde her sene mevcut 
tiplerden gayri evsafta çiçek 

Türk Borcu l 
.. .. il 

E;gani" Ill 
Sivas-Er:ıuru.m 
1stikrazi 
% 7 ,50 Hazine 
% 2 ,. 
Şark Sm. 

Açılış 

30.475 
28,80 
29,!iO 

94.-

98.-

Kapanış 

30,40 
28,70 
29,35 
94.-

95 
98.-
67,50 
57,50 

TAHViLAT 

Rıh ton 
Anadolu I 

,. II 
,, 111 

Açılış 

44.10 
43.65 

Anadolu mümessl 

Kapanıı 

10,75 
44 

44 
46 

51.65 

veya meyva yetiştiren müstah- Bütün bu söylediklerimizden 
sile mükafat verildiğini işidiyo- çıkarılacak netice şudur: İncir 
ruz, görüyoruz. Ö halde , pek ve üzümü standardize etmek, 
çok tip halinde sevkine imkan bugün imkansızdır ve istikbalde 
olan bir mahsulün yalnız bir şe- de bunun husulüne çalışmak za
kil altında toplamak suretile rarlıdır. Keyfiyet alakadar ma
tenevvüünü azaltmak, rağbet1- kamatça, nazarı dikkate alınma
ni azaltmak demektir. hdır. E. Hamdi USTEL 

.::, 

KIRMIZI VE SiYAH 
Yerlere eğilerek konuşmasını 

birdenbire unutmuş olan köylü: 
- Ya sizin yanın.zdan çıka -

rırsam, elbise yine onda kalacak 
mı? diye sordu. 

tıkla bir gider. istikbalinin pa
pas Chelan'm elinde olduğunu 
sezmiş ve onun gözüne girmek 
için İncil'in latincesini baştan 
aşağı ezberlemişti; M. de Mais · 
tre'in du Pape'ını ezbere bilir. 
fakat bu kitapların ikisine de 
pek inanmazdı. 

Aralarında sözleşmişler gi
bi Sorel ile oğlu o gün biribiri 
ile konuşmaktan kaçındılar. 
Akşama doğru Julien papas' 
m evine, dinbilgisi dersi alma
ğa gitti, fakat babasına edilen 
garib teklifin sözünü etmeği 
münasib görmedi. İçinden: "Bu 
belki bir tuzaktır, unutmuş gi· 
bi görünmeli,, diyordu. 

Ertesi sabah erkenden M. de 
Renal, ihtiyar Sorel'i çağırttı; 
Sorel bir iki saat beklettikten 
sonra geldi, daha kapıdan baş
hyarak bin bir dil döktü, yerle
re kadar eğilip özürler diledi. 

STENDHAL 

Sıra sıra itirazlar kapısını çalan 
Sorel, oğlunun evin efendisi ve 
hanımı ile beraber, misafir gel
diği günler de çocuklarla ayrı 
bir odada yemek yiyeceğini öğ
rendi. M. De Renal'in bu isi 
cidden arzu ettiğini gördükÇe 
daha çok zorluk çıkaran, yine 
de bir türlü inanamayıp şaşı
ran Sorel bir de oğlunun yata
cağı odayı görmek istedi. Bu 
tertemiz döşenmiş büyük bir 
oda idi; üç çocuğun karyolala
rmı da oraya taşıyorlardı. 

Bu karyolaların taşınması 

ihtiyar köylünün gözlerini aç
tı; hemen cesaret buldu ve oğ
luna verilecek elbiseyi görmek 
istedi. M. de Renal masasının 

bir gözünü çekip içinden yüz 
frank aldı. 

- Bu parayı oğlunuza verin, 
M. Durand'a gidip kendine si
yah bir takım ısmarlasın. _ 

- Elbette. 
Sorel yayvan bir sesle: 

- Öyle ise, dedi, uzlaşma· 
mız için bir tek şey kalıyor: 

kaç para vereceksiniz? 
M. de Renal öfkesinden kızar

dı: 
- Nasıl? dedi, dün bunu ko

nuşup kestikti ya! üç yüz frank 
veriyorum; bu da çok bir para
dır, fazladır bile. 

Sorel, gittikçe ağırlaşan bir 
sesle: 

- Evet, dedi, siz dün öyle 
söylediniz, söylemediniz demi
yorum, ama ... 

Burada bir gayretle adeta bir 
dahilik gösterdi, M. de RenaJ'in 
gözlerinin içine ıa .. c.rak: 0 Daha 
çok verel var da ... " dedi. Bu a
damın böyle bir incelik göster
mesi, ancak Franche-Comte 
köylülerini bilmiyenleri şaşırta
bilir. 

Bu sözleri duyunca belediye 

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 
Falcdık Yasak! 
Falcılı:k yasaktır! Falcılık ya. 

panlar, kanunlarımızda yeri o
lan bir suçu işlemiş sayılırlar. 

Bunu bildiğimiz halde, acaba 
sorabilir miyiz ki, bir takrm çin
gene kadınlarının, kapı kapı do
laşarak serbestçe fala bakmala
rına nasıl oluyor da müsaade e
diliyor? 

Bu çekirdekten yetişme falcı 
taslaklarından birine geçen gün 
kapnnın önünde rastladım. Göz
lerini yüzüme dikerek: 

- Bakayım, senin de falına ... 
dedi, alırım yüz p ... ranı, ama, 
söylerim içinde ne varsa ... 
Doğrusu bu kadar cesarete 

şaşa kaldım. Ve adeta nutkum 
tutuldu. Ağzımı açıp tek kelime 
söyliyemedim. 

Ö, bana bakıp bakıp söyleni
yordu: 

- Senin gibi daha ne beyle
:-tı falına bakarım ben ... Şişli -
de, Maçkada, Bomontide ... Öy
le müşterilerim var ki ... 

Bırak, sana da açayım bir Ca
fer Sadık falcağızı... Ama, ne 
maydanozlu fal bilsen ... 

Koynundan bir kirli kese çı -
kardı. Kesenin içi bir takım 
boncuklar, şeytan minareleri, 
bakla, fasulye tanelerile dolu i
di: 

- Ha .. diye söylendi, işte 
şuracıkta, sererim bezimi yere .. 
Açarım falını ... 

Ne korkarsın be beyim .. Yok
sa, kimseye bizim kötülüğü
müz... İsteyene açarız bir fal -
cık .. Alırız beş on paracık ... 

Bu çingene karısı, demek bı
rakacak olsam, güpe gündüz iş
lek bir sokak ortasında, ka~u -
nun göz yummadığı, üstelik ce
za kestiği bir suçu, korkmadan, 
çekinmeden işliyecekti. Falına 
bakmak istediği adamı tanımı -
Y~~du. tanımağa lüzum da gör
muyordu. Şu halde, bana yaptı
ğı teklifi, bir çoklarına daha 
yapmıştı. Ve bir çoklanna daha 
U!>n~ı""::J ktJ 

Gelin ,siz benim yerimde o
lun da bu küstahlığa içerleme
yin ... 

üfürükçülük, fak hk ... Haıa 
mı bunlarla uğraşacağız? Ve 
Cumhuriyet ilanından on iki yıl 
sonra, sokaklarımızda hala mı 
''fala bakar, niyete bakar!,, te
kerlemelerini duyacağız. 

Satahaddin· GUNGÖR 

• 
Hamamlarda 
Pislik 
Başımdan geçen bir vakayı an 

!atacağım; 

Hepimizin asgari haftada bir 
banyoya ihtiyacı vardır ya! ls -
tanbulda bir çok ev ve apartı -
manlarda (yeni yapılar hariç) 
banyo olmadığından temizlen -
mek için hamama gideriz. Otur
duğum yerde banyo olmadığın -
dan ben de hamama gitmek mec 
buriyetindeyim. Bir gün Beyoğ
lunda bir hamama gittim. Sözde 

reisinin yüzü perişan oluverdi. 
Ama yine kendine geldi ve tam 
iki saat süren, ulu orta hiç bir 
söz sarfedilmiyen bir konuşma
dan sonra köylünün fendi, ge
çinmek için buna ihtiyacı olmı
yan zenginin fendini altetti. Ju 
lien'in girecegi yeni hayatın 
şartları birer birer görüşüli.ip 
tesbit edildi; yıllık dört yüz 
franka çıkarılmakla kalmadı, 
belediye reisi her ay başında µa
rayı peşin vermeğe de razı ol
du. 

- Peki! dedi, her ay başı o
tuz beş frank veririm. 

Köylü, yaltaklanan bir ses
le: 

- Belediye reisimiz gibi zen
gin ve cömert bir bay, hesap 
düzgün olsun diye, otuz altı da 
verse ne rıkar ! ... 

M. de Renal: - Ona da peki, 
ama artık keselim, dedi . 

Öfke ona binız metinlik ver
mişti. Köylü, daha ileri gitmek 
ten vaz gecmek g-erek1iğ"ini an
ladı. Bu sefer de M. de Renal 
ilerlemeğe başladı., Ihtiyar So-

Ne D~lrSÔlfilÖZ? 
Çürük Dişleri 

İstanbul antikası çok bir ı bir büyük deniz hayvanı iske
şehirdir. Bu antikalar arasın- leti gibi yatan ve küpeştesiz 
da bir çok eski binalar, hara- kaburgalarına martılar konan 
beler de vardır. Her yerde yan batmış tekneler .. 
böyle eski binalar ve harabele- N d b .. 1 d ı ? . .. .k d _ . e en oy e urur ar. 
rın gun geçtı çe egen artar. . . . 
Bizde bir garip hadise olarak Şehr~n ~n geçıt ~erlerınde.n 
bunlar kıymett d .. kt • olan İstıklal caddesınde de bır 

en uşme e .k. b" k. .. f b 
dir Cünkü şehı" de h b 1 1 ına var 1; goze ena atı·· . - r ara e o B l d b" . . G 1 kadar artmıştır k". t k b _ yor. un ar an ırıs1 a atasa-

ı, ar ı un k k 1 D" _ . A 
larm yenisini eskisinden seç- ray ~ra 0 u. . ıgerı yaspa-
meye ve eski harabenin vakur şadaki ?ar~P .. Ja~da_rma kara
iskeletini bayındır bir civarın kolu. _Bır . ~çuı:ıcu hına da n~ 
kontrastları arasında görweye olacagı bılınr:ııyen Maçkadakı 
imkan yoktur. yar~ kalmış Italya sefaretha-

Bu harabelerden çok azı nesı. _ . 
halka aittir. Zaten ahşap ev· . ~unlarla ugr~şm~k kıme 
ler harap olur, harabe olma- alttır. Orasını bılemıyoruz a
dan yıkılır, kargir binaları da ma .her halde .. herkesten ~vvel 
sahipleri vergisinden kurtul- bu ış. şehre du~se gerekt: r:. 
mak için enkazcıya satarlar.. ~~r harap bınanm polıtıka-
Geri kalanları ço O-u beylik bi- sı, yuksek sıyasası olmaz ya!.. 
nalardır. 0 

Bu binalardan içine girilemi-
Halicin Karaköyden Azap- yec~~leri yıkmalı. 

kapısına kadar olan parçaları Içınde oturulacak olanları 
da pek mamur değil ya, lakin da yapmalı! ... 
Kasımpaşadaki Camialtından, Ya yıkmalı, ya yapmalı. 
Halıcıoğlu camiine kadar olan Böyle bırakmak şehri çirkin
kıs rm, .. baştan aşağı harabe ile leştiriyor ve beylik şerefi kı
dolu. Oy le yerler var ki; peri- rıyor. İki kişiden birinin ağ
şanhkta sahil, denizle yarış zmda diş yok, ötekinde sıra sı
ediyor. Bir tarafta karanlık ra çürük dişler .. Hangisi daha 
yüzlü ve çok pencereli, camsız iğrençtir? Biz ikincisi diyoruz. 
ve sebepsiz harabeler, diğer Siz .• 
tarafta tarihten ewel yaşamı.:; Ne dersiniz? 

temizlendim. Ertesi gün vücu -
dumun her taraf mı bir kasınma 
drr aldı. Vücudumu kum gibi u-
fak bitler doldurmuş. Görünen
leri temizleyip çamaşır değiş · 
tim. Ertesi gün tekrar vücudü -
mün kaşındığını hissettim. Gene 
bakınca ayni iğrenç bitler ayci 
sekilde çalışıb duruyorlar. Tek ~ 
rar çamaşır değiştim. Bu pis, iğ-

Yerli kUkUrtler 
rek~-~-tc~sii- e~tiklcri1-ire-Çiboif~'kff
kürtleri T . A. Ş . bu seneden itibaren 
ist ihsale başladığı yerli kükürtlerin 
İstanbul mmtakasına arz ve satışı 
merasimi dün öğled~n sonra üçte Tü
tün gümrüğünde Doğruluk ticaret 
evinde kutlulanmıştır. 

Merasimde Türkofis müdürü, Sa
nayi müfettişi ve ticaret odasının, be
lediyenin, Merkez, Sumer, Iş, Doyçe 
Bank, Ziraat Bankası, İmar Bankası
nın mümessilleri ve daha bir çok tüc
car hazır bulunmuşlardır. 

Müessesenin sahibi konuklan ağır
lamış ve yerli kükürtlerin evsaf ve 
hassalarını izah etmiş, Cumhuriyet 
idaresinin memlekette her şeyi yetiş
tirmf"k hususundaki kuvvetli yürüyii· 
sünü,Keciborlu sirketi müdürünün ar 
kadaşlarile beraber mesaisini anmış· 
tır. Konuklar hazırlanan büfede izaz 
edilmişler ve merasim bitmiştir. 

M a ç k a t r a m v ayı 
Maçka tramvaylarının 15 ma

y1stan itibaren kışla önünden 
hareket etmesi kararlaşmıştır. 

Nafıa Bakanlığı ile tramvay 
şirketi arasındaki anlaşmaya gö 
re hattın Beşiktaşa kadar uzatıl
ması temin edilecektir. 

rel'in, oğlunun ilk aylığını şim
diden alıp götürmesine razı ol
madı. M. de Renal, bu pazar
lıkta oynadığı rolü karısına an
latmağa mecbur olacağını dü
şünmeğe b(tşladı. Biraz canı 
sıkkm: 

- Deminki yüz frangı geri 
verin, dedi. M. Durand'm bana 
biraz borcu vardır. Kumaşı kes
tirmek için oğlunuzla beraber 
ben de giderim. 

Belediye reisinin iradesini 
gösteren bu hareketinden son
ra Sorel, aklını başına toplayıp 
yine saygı ile konuşmağa baş
ladı. En sonunda, artık bir 
şey kazanamıyacağını anlıya
rak kalkıp gitti. Son reveransı 
şu sözlerle bitti: 

- Şimdi gider, oğlumu köş
ke gönderirim. 

Verrieres'liler, belediye reis
lerinin hoşuna ı;,itmek istedik
leri vakit, onur evınden "köşk" 
diye bahsederlerdi. 

Fabrikay.ı döner dönmez So
rel oğlunu boş yere aradı dur· 
du. Julien, başına gelebilecek
lerden korkarak, gece yarısı çı-

renç, hastalık nakili hayvanlar -
dan kurtuluncaya kadar epeyce 
üzülüp sıkıldım. Bir daha hama
ma gitmeğe gözüm yıldı. 

Halkm sıhhatile alakadar o -
lan bu gibi umumi yerleri bele -
diyenin daha sıkı bir surette kon 
trola bağlamasını bir hak olarak 
isteriz. 

Beyoğlu: istiklal cadde
sinde No. 18 de Veysi 

Romen paraları 
--·1 ----~ , 

Romanya dahiline girecek olan-
ların 300 leyden fazla Romen 
parası ithal etmelerini yasak 
etmiştir. 

Gümrük idarelerine verilen 
emirde, yolcular üzerinde 3000 
leyden fazla Romen parası çı -
karsa alıkonmasını ve bunların 
Romen Milli Bankasına yatırıl
masını bildirmiştir. 
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SEKiZINCl GÜh 
Öğle yemeğ' 

Kestane ezmesi 
Salata 
Bir armut 

Akşam yemeği: 

Sebze çorbas[ 
Kaynamış enginar 
Tereyağlı havuç 
Bir elma tatlısc 

300 
15() 
65 

200 
130 
150 
200 

Kalori yekunu 1.19 5 

kıp gitmişti. Kitaplrtrı ile legi
on d'honneur nişamm emniyet
li bir yere bırakmak istemişti. 
Önlarm hepsini almış, Verri
eres'in arkasında yükselen dağ
da oturan Fouque adlı bir genç 
odun satıcısma gitmişti; bu a
dam julien'in dostu idi. 

Eve dönünce babası 

-Mel'un tenbel ! dedi, seni 
kaç yıldır besliyorum, acaba bir 
gün bana o parayı ödemek na
musluluğunu ~österecek misin? 
Haydi pılını pırtını topla da be
lediye reisinin evine git. 

Dayak yemediğine şaşıran 
Julien hemen yola çıktı. Fakat 
o korkunç babasının gözünden 
uzaklaşır uzaklaşmaz yavaşla
dı. Önce kiliseye ~ir uğramağı 
mürailiği için daha faydalı bul
du. 

Bu "m:irailik,. sözüne şaşıyor 
musunuz? Ö genç köylünün ru
hu, bu menfur kelimeye varma· 
dan önce, çok yollar ~smıştır. 

[Arkası var] 

N. ATAY 
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:!.:_ni başlıyanlar için:B 

Sürkontr ve kontr 

Dün deklarasyondan ve art -
tırmadan balısetmıştık. Bugün 
de kontr ve Surkontr u anlata
cağız. 

Her oyuncu, söz söylemek sı
rası kendisine gelince, bir hasım 
tarafından yapılan son arttırma 
Ya kontr demek veya tarafın -
dan yapılıp bir hasım tarafın -
dan kontre edilmiş bir arttırma
Yr sürkontre etmek hakkını ha
izdir. 

Sürkontr'dan daha fazlası 
Yoktur. 

Bir arttırmaya kontr ve?'a 
SÜrko~1tr denildikten sonra, eti -
ğer üç oyuncunun yeniden söy
lenıeğe hakları vardır. 

Kontr, lehte veya aleyhte ya
Zılacak sayılan iki misline çıka
rır 

Sürkontr, ancak kontr diye -
nin hasımlarından biri tarafm -
dan söylenebilir. . 

Sürkontr, esasen kontr denı
lerek iki misline çıkarılmış olan 
bütün sayıları, iki misli daha art 
tırır. 

Mesela, pik deklare edil~!ği -
ni farzedelim. Pikte altı love -
den fazla olarak yapılan her Lö 
ve dokuz sayar. Taahhüd edi -
len löveden öteye ilk fazla löve 
Yüz, diğerleri ellişer sayı alır, 
taahhüd edilen mikdardan ek -
sik olarak yapılmış ilk löve y~z, 
diğerleri ellişer sayı ceza vem:. 
Şu halde, pik kontr edildiği tak
dirde altı löveden fazla olarak 
Yapılan her löve dokuz yerine 
on sekiz sayar. Taahhüd edilen 
löveden öteye ilk fazla löve yüz 
Yerine iki yüz, diğerleri elli~er 
Yerine yüzer sayı alır, taahhüd 
edilen mikdardan eksik olarak 
Yapılmış ilk löve yüz yerine iki 
yüz, diğerleri ellişer yerine yü
zer sayı ceza verir. 

Sürkontr'da da bütün bu sa -
Yılar, yukarıda söylediğimiz gi· 
bi iki misline çıkar. 

Deklarasyon neticesinde ta -
ahhüd edilen renk hangisi ise, 
örneği ilk söylemiş olan oyuncu, 
oyunu idare eder ve arkadaşı 
Mor olur, yani kaadını masanın 
Üstüne acar. 

Her oyuncu, oyuna başlan -
rnadan evvel, yapılan arttırma -
ları tekrar ettirebilir, fakat oyu
na başlandıktan sonra buna 
hakkı yoktur. Oyuna başalndık
tan sonra uir oyuncu ancak ta -
ahhüd mikdanm, kontr veya 
sürkontr edilip edilmediğini so
rabilir, faKat bunların kimin ta
rafından yapıldığını sormağa 
hakkı yoktur. (Bevne.lmllel b:-iç 
nizamnamesi - madde 1 7) 

Silenler için ______ _:......_ 
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k5.<Yıdr (S) vermiştir. 
(S)° dört kör taahhüt etmiş

tir. 
(O) oyuna kör onlusunu oy· 

naınakla başlar. 

(S) in dokuz Iöve yapmas: 
n-ıuhakakktır. Onuncu löveyı 
Yapın.ası için bir karo kesmek 
Ç~resini aramağa vakti yoktur, 
zıra hasımlar daha evvel koz 
0:Vnıyarak morun iki kozunu or
iadan kaldırabilirler. Binaena-
eyh elinden iki defa trefl kesme 
~ttr~tile tnor da bir trefli sağlam 
'Baztye~e .gitmeğe uğraşmalıdır. 
t 1.tnunıçın k 0 z u n ruasını mo-
1 a el g e ç i r m e k üzere sak-
~~alı ve koz o n 1 u s u n u 
e01tıdeki v a 1 e ile almalıdır. . .rıcı 

an sonra t r e f 1 OY.nar 

Modern kadının evde, salonda, ziyafetlerde, 
davetlerde sigarası da bir meseledir 

Analarımızın çoğu hala ince -
cik ka~ıdı içindeki tütünden da , ~ . 
ha fazla elde sarma sıgaraları-
m birbirine peşine durmadan, 
dinlenmeden tellendiriyorlar.Bu 
nun için modern kadını istira -
hat zamanlarında; çayda; dans
ta içtiği pahalı sigaranın halka 
halka yükselen mavi mavi bu -
ğuları arkasında görmek eski -
denberi alıştığımız bir manzara
nın bizim için başka bir dekor al 
tında tekerrüründen ibaret kalı
yor. 

Eskiden hiç şüphe yok ki si
gara içmek, modadan ziyade bir 
alışıklık meselesi idi. Bugün ise, 
eli sigarasız bir kadının tabii ol
mıyan, tuhaf bir hali var. 
Kadın sigarası, evvelden mev 

cut olmayan birçok jestler do
ğurmuştur. Yeni pozlar, yeni iti 
yadlar ortaya çıkmıştır. Küçük 
bir sigaret modem kadının bir 
süsü, bir silahı, arkasına sakla • 
nacağı bir perde halini almakta
dır. Nereye gitse, küçük şrk si
gara tabakasını çantasından ek
sik etmez. İkide birde saçlara 
kalkan eller, şimdi daha srk si
garasını yakmak üzere kibrit ku 
tusunu açıyor. 
Kadınlar birbirinden ne ka -

dar farklı ise, sigara içişleri de 
o kadar ayrıdır. Dikkatle bakar
sanız, modern kadının sigara içi 
şi kadar onun hususiyetini belli 
eden bir şey yoktur. Sigarayı ağ 
zmda tutuşundan, yakışından, 
parmakları arasında oynayışın -
dan, külünü silkişinden, söndü
rüşünden birer mana çıkarmak 
kabildir. 

Sigaraya alışkınlığıru sora· 
cak olursanız; erkeklerle çok 
gezmesi, yahud da gümüşi du
manın arkasında hissettiği sü -
kun ve durgunluktur. 
Kadın sinirlenirse; sinirleri -

ni dinlendirmek için; kederli i
se gözyaşlarını saklamak içir 
sigara içer. Canı sıkıldığı va -
kit; can sıkıntısına karşı bir s\
gara tellendirir. Sevinince, bu 
sevincini tes'it için bir sigara 
daha yakmıştır. 

Bazı kadınlar da sigara içer
lerse daha iyi çalışır, daha iyi 
düşünür, daha iyi yazarlar. Ba
zıları da sigarayı kokusunu sev
dikleri; ağza verdiği tattan hoş
landrkları için içerler. Kadınlar 
da sigara içmek (vis) haline ge
lince çok çirkindir. İnce, asabi 
parmakları arasında sigara bu-
lunmadığı zamanlar kendisini 
bedbaht hisseden kadınlara acı
nır. Bunlar, cılız, solgun; katı 
dudaklı, soluk olurlar. Oturma
ları da, kalkmaları da şiddetli 
hareketlerden ibarettir. Taba -
kalarında sigara olmayıp ta ar-

ve mordan rua ile alır, mor -
dan bir trefl oynar ve keser, koz 
ruası ile tekrar mora geçer, ora
dan gene bir trefl oynar ve ke· 
ser. Sonra koz çekerek hasliffi
daki son kozu düşürür ve pik 
ruası ile mora geçerek orada 
sağlam kalmış olan iki trefli 
yapar. 

Prensip: Eğer morda sağlam 
olmıyan urun bir renk bulunur
sa bu rengi sağlamlamanın en 
iyi yolu, o renkten bir veya iki 
kaO-ıdı eldeki kozlarla kesmek
tir~ Bir renkten elde yalnız bir 
kaO-rt bulunduğu ve o rengin 

b b A as ve ruası ile başhyan eş ka-
ğıdı karşıda bulunduğu takdir
de, elden iki defa kesmek sure
tile bu rengi sağlamlaştırmak 
kabildir. Bunun için, mevzuu
bahs renkten başka, morda iki 
defa el tutabilecek kağıt olma
Irdır. Eğer mevzuubahs renk as 
ve rua yerine as ve dam ile baş
lıyorsa emp":s muv~ff~k olduğu 
takdirde nence ar.nıdır • ......J-... 

kadaşları da sigrasızsalar fena 
halde sinirlenir. Tabla içinde 
dibine kadar yanmamış sigara 
kalmış mı diye aranırlar. Par -
maklarmın araları bütün ihtima 
ma rağmen hafifçe sarıdır. İşte 
bunlar sakınılacak, kaçılacak 
tiplerdir. Bunlar hiç bir şeyden 
memnun olmayan, boş ve kar -
makarışık, emelsiz bir hayattan 
kendilerinin de bilmedikleri şey 

·i ist~yen kadınlardır. Kendi -

. rini daha enteresan, daha çe • 
kici bir hale getirmek, sırf daha 
modern görünmek için sigara i
çen acemilere gelince Bunlar 
mütemadiyen ağızlarına tütün 
tozu, gözlerine duman kaçırır, 
ve yapmak istedikleri tesirin 
tam aksini vücude getirirler. 

Bunlardan başka, sigara içeı 

ot saatleri bazen eld i 
venlerin üstüne de takılır 

iş kadınlan şiir ve roman yazan 
kadınlar, eksantrik tipler de 
vardır. Almanyadan başka dün
yanın her yerinde kadınların si
gara içmelerini erkekler artık 

hoş görüyor. Hitler buna rağ -
men bu adeti sok ayrp görü;:_or 

ve her sigara için Alman kadı
nının arkasından "Alman kadı
m sigara içmez" yazılı bir levha 
taşıttırıyor. Bu da ahlak hocalı
ğının başka bir nev'i. Harpten 
evvel A vrupada; bilhassa Ame
rik ada sigara içen kadınları par 
makla gösterirlerdi. Hakikaten 
dünyada çok az kadın sigara içi 
yordu. Bugün A vrupah modem 
kadını Amerikadaki kardeşleri 
çok geride bırakmışlardır. Bil . 

hassa zengin ve şık tabaka, si
gara içmeden duramıyor. 

Kadınlar arasında sigaranın 
bu kadar çabuk yayılmasında 
harbr ve harbin eski ahlak görüş 
lerini silip süpüren tesirleri bü
yük rol oynamıştır. Sigaret fab
rikatörlerinin ilanları, propa
gandaları modern kadına siga -
·aya alışması için öyle bir hız 
vermistir ki bugün, kadının mı 

1 erkekten, erkeğin mi kadından 
1 daha fazla sigaraya düşkün ol-
1 duğunu tayin bile mümkün de
ğildir. 

Sigaret ilanları kadar pahalı, 
enteresan ve canlı reklamlara 
az rastgeliyoruz. Bunlar, sigara 
icen kadınların erkekler tarafın-
dan daha istenir, daha öpülür; 
birer kadın olduklarından tutun 
da; sigara içmeyen modern ka
dının cinsi cazibesini kaybetti -
ğini iddia edecek kadar ileri gö
türülmüştür. 

Nikotinin sıhhate zararlı ol -
duğunu iddia edecek cesur bir 
insan kalmayıncaya kadar her 
kesi sigara içmeğe teşvik eden 
propagandacılık ve ilancılrk mo 
dern kadını da müşterileri ara -
sına almış bulunuyor. 

Esasen bu işte bir moral, bir 
mesele aramak ta boştur. Çün -
kü milyonlarca kadrn sigara içi
yor, kederli ise hüznünü; şense, 

, yaşamak neş'esini tellendirdiği 
ince bir sigaret sayesinde gide
~iyor, arttırıyor. Kadma sigara 
ıçmek yakışıyor mu, yakışını 
yor mu? Burasını her şeyden 
evvel kadınların kendileri tayin 
etmelidirler. Hem bir günahı iş
lemekten ziyade o günahı nasıl 
işlemek meselesi daha mühim
dir. Burasını da unutmamalı -
dır. 

• 

BU SENE DE ME.VSIMLIK ROBLARDA ÇEŞID · 
TONLAR DAHA FAZLA GÖZE ÇARPIYOR. 
KONTRASTLI KUMAŞLAR DAHA CAZIB 

ilk Bahar Ve 
Yaza Girerken 
Sakin, açık pencereli, loş bir 

odada öğleden sonra memnun 
ve kamı tok bir Van kedisi yav
rusu gibi ipekli yatak örtüsünün 
üzerine uzanmış, mışıl mışıl u
yuyan bir kadın tasavvur edin. 
Gözü çok okşayan bu manzara
nın arkasındaki saklI mana her 
şeyden evvel tam manasile bir 
dinlenişin vücuda, ruha ve yüze 
temin ettiği fayda; getirdiği 
güzellik, tazelik ve neş'edir. Srh 
hatin belki de en birinci şartı 
tam bir istirahat içinde geçe
cek uyku saatlerinin gece olsun, 
öğleden sonra C'lsun muntazam 
olması, rahat bir döşekte geç
mesidir . 

Muntazam uyku için her türlü 
istirahat vasıtalarına müracaat 
şarttır. Kışlan çok ağır olma· 
dan insanı sıcacık tutacak ör
tülerden tutun da, rahat döşek, 
yumuşak yastık; güzel kokan 
ve insanın derisini okşayan ya
tak çarşaflarına kadar hepsi de 
ayrı ayn ihtimam gösterilecek 
şeylerdir. Gece uykusu icin ol
sun, bir saatlik bir istirahat 
için olsun rahat bir döşek; ta
mamile durgun asap şarttır. Ev
vela ılrk bir banyo; suya hoşa 
giden bir koku katılmak sureti
le daha asap dinlendirici olur. 
Çıkınca vücuda hafif l:.ir kırını· 
zılık gelinciye kadar havlu ile 
uğalanmak, sonra bir ıhlamur, 
yahut nane kokulu ılık bir içki. 
Hoşunuza gid:yorsa kaynar su
yun içine bir miktar çam dair 
atıp odanın havasını değiştire
rek bütün vücut ve rrüf ek kire 
tamamile uykuya hazır bir hale 
gelir. Bu şartlar altında çekilen 
uykudan uyanan her taze kadın, 
daha tazeleşmiş, daha güzelleş
miştir. 

Yattıktan sonra saatlerce UY.· 

kuya kavuşamıyan, yahut sa
bahları karanlıkta uyanarak bir 
daha uyuyamryan genç kız ve 
kadınların karşılaştıkları güç· 
lük -hakikaten çabucak halli 
icap eden l)ir meselediı. Uyku
suzluğa karşı birinci ilaç idman 
ve spordur. 
Sporun muhakkak surette yoru· 
cu olması da şart değildir. U
zanma, vücudu acına hareketle
ri yatakta bile yipılacak kadar 
basittir. Uykusuzluğa karşı ban
yo kadar masaj da faydalıdır. 
Uykuya karşı isyan eden sinir
leri alışık ellerle masaj neticesi 
yatıştırmakla kolayca uykuya 
kavuşmak kabildir. Birçok in
sanlar, patırdıh, gürültülü yer
lerde uyuyamazlar. Bunların 
mlımkün olduğu takdirde gürül
tüsüz, sayfiye gibi yerlerde ev 
tutmaları lazımdır. Kulaklara 
pamuk tıkamak ta gürültünün 
daha az işitilmesini temin eder. 
Fakat bundan, sinirli bayanlar 
istifade edemezler. 

Uyku getiren vücut hareket
leri, vücudun bütün adalesini 
ayni zamanda otomatikman fa
aJiyete getiren hareketlerdir. 
Vücudun yalnız bir kısmına 
münhasır hareketlerden uyku 
hesabına bir fayda temin olu
namaz. Her halde hareketler e
zici ve yorucu olmıyacaktır. 
Çok uyumak, inanıldığı gibi 
mangafalık doğurmaz. Vücudun 
yıpranmasına uyku kadar karşı 
koyacak bir şey yoktur. Günde 
sekiz on saat çok rahat bir ya
takta temiz havası çok bol bir 
odada uyursanız çok geç ihti· 
yarlıyacağınızdan emin olunuz. 
Yazları öğleden son.·a uykuları, 
güzelleştirmek, tazelik vermek 
için bayanlara, en basit ve fay-
dalı bir vasıtadır. · 
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ve ev sahibini tebrik ediyorlar -
dı: 

Paleologos,,un Yüreğine İnmişti .. ,, -Mükemmel bir ahçınız 
var. 

Titiz Bir Kadın -
Muhafazakar Bir Genç 

müştü. Sağlam bir şimal ırkt· 
mn bu en güzel nümunesi olan 
Anna'nın arkasından Monferra 
Markisinin kızını almıştı. Bi
zans sarayına girdikten sonra 
Sofi Paleologina adım alan bu 
imparatoriçe, esmer İtalya kız
larının en seçilmişiydi. Öyle gü
zel bir sesi vardı ki ... ve kapka
ra saçlarile bebeklerinden ateş 
fışkırır gibi parlak olan o kap
kara gözlerini Ayasofya ayinle
rinde ve Vilaherne dehlizlerin
de o kadar aşık bulmuştu ki ... 

Nihayet sıra Trabzon İmpa
ratorunun kızı Mariya Konme
nos'a gelmişti. 

Aaah ... Bu Mariya şimdi, Iyo
vannis, onu hasretle anıyordu. 
Zavallı Mariya ! Yürürken vücu
duna yapışan ince ipek elbise-
sinin yan yırtmaçlarından, çap
kın bakışlı gözlerinin bir an ta
dabildiği bacakları, Karadeni
zin köpüklü dalgaları arasında 
kaybolup beliren Yunus balık
larının gergin sırtlarını hatırla
tırdı. Önunla da az tatlı günler 
mi geçirmişti! Fakat ne yazık! 
Ölürken yanında bulunamamış
tı; İtalyada idi .. 

Bir Sadrazam Çandarh lbra
hime güvenip durmakla iş b1t. 

· miyordu. İkinci Murad'ın baş~-

"Aah ... bu Mariye ..... 

Bunların tesiri derhal görül
müştü. Çandarlı İbrahim Paşa 
ne yapmış, ne etmişti .. Bunu öğ
renmeğe lüzum görmemişti. 
Y almz, "I{ostantiniye,, üzerine 
yürümekten başka bir şey dü
şünmiyen Edirne hükümdarı
nın, bir gün büyük düğün ha
zırlıkları yapmağa başladığını 
işitmişti. 

Aaah... İsfendiyar Oğlunun 
Kastamonu kalesinde büyüttü
ğü kız, eşi bulunmaz bir güzel
di doğrusu ... ve İkinci Murat, ha 
yatma onun karışacağı günü o 
güne kadar görülmemiş bir deb
debe ile kutlulamak istemişti. 

Ve öyle hazırlıklar yapmıştı 
ki, düğüne gelenler pamıaklan:
m ısırmışlardı. Ziyafetler, biri. 
birinden parlak, biribirinden 
göz kamaştırıcı israflar biribir
lerini kovalamışlardı. Sonradan 
anlamıştı ki, Kastamonu güze
linden başka bir şey düşünme
diği bugünlerde İkinci Murad'ı 
kandırmak için Sadrazam Çan
darh İbrahim bin dereden su ge
tirmeğe mecbur olmamıştı. 

Ö zaman İyovannis komşu 
ve dost bir hükümdar sıfatile 
Edimeye elçiler göndermiş, 
düşmanının evlenmesini tebrik 
etmişti. Maamafih kuru ku
ruya tebriklerin siyasi işleri 
döndüremiyeceğini bildiği için 
Edimenin çok israflara boğul· 
duğu bugünlerde, her sene otuz 
bin duka altını baç vermeği de 
teklif etmişti. Bunun üzerine 
Edime sarayı daha fazlasını is
temeğe lüzum görmemişti. Yıl
dırım Bayezid'e bile on bin du
ka verebilen Bizanstan daha ne 
istenebilirdi? 

Işte o gündenberi, yani Edir
ne ile Bizans arasında, İsfendi
yar kızının düğününden sonra 
yapılan uzlaşmadanbcri Iyovan
nis az çok rahat bir nefes alabi· 
liyordu. 

Yemeyip, içmeyip her sene 
otuz bin dukayı bayılmak pek 
hoş bir şey değildi ama, bu sa
yede kazandığı hayat onun için 
de pek fena geçmiyordu. ö <la, 
kah Sırp kıralınm kızmr, kah 
şu beyin hediyesi, bu vurgunun 
topladığı cariyelerin en güzeli
ni seçip koynuna alan komşusu 
İkinci Murat'la yarış eder gibi 
evlenip durmuştu: 

Moskova Büyük Dukasının 
enfes bir kızile az safa mı sür-

na yeni yeni belalar musallat 
etmek lazımdı ki, Edirne gözü
nü Bizansa çevirmek imkanını 
bulamasın! Durmadan çalışıyor 
ve Nigeboluda Y ılclırım Baye
zit'ten yediği silleyi bir türlü 
unutamıyan Avrupayı coştur
mak, yeni bir Ehlisalip halinde 
bu müslüman Türklerden inti
kam almağa kışkırtıyordu. Ve 
bunda muvaffak ta olmu tu. E-

dimenin garp hudutlarında bir 
"Jan Honyad" belirmişti ki, 
İkinci Murad'ı Bizansı düşün
mekten epeyi alakoyrnuştu. A
ma bu İkinci Murad'm idare et
tiği yeni Türk İmparatorluğu
na talih her gün bir başka gü
ler yüz gösteriyordu. Jan Hc!l· 
yad'ın da sonu gelmişti. ... .~ 

'Sa~lam bir şimal ırkının 
bu en güzel nümunesi, 
bu enfes Anna ..... 

İşte, eski Bizans imparatoı la
nnın hassa süvarilerine ahır 
yapmağa bile güç tenezzül cd e
cekleri bu bahçeleri ısırganlı ve 

"Monferra markisinin l, 
olan bu imperatoriçe ise .. ,, 

temel taşları aralarından fırla
yan incir ağaçları ile her gün bi
raz daha yerlerinden fırlayan 
kötü Vilaherne'de Sekizind Iyo 
vannis Paleologos bunun için 
bu kadar bitkin, bu kadar endi-
şeli görünüyordu. 

Evet ..• İkinci Murat Jan Hon
yad'ı da, Bizansın bu son ümi
dini de tepeleyivermişti. 

Harp üç gün üç gece sürmüş
tü. Ama ne harp! "Kara Ta
vuk" ovasını hıristiyan askerle
rinin cesetlerile dolduran ve 
Ösmanlı İmparatorluğunun ilk 
Murad'mdanbeı · aç kalan Ko
,ova kartallarına, çaylaklarına 

mükellef bir ziyafet çeken bir 
harp! 

Ve bu harbin neticesi Yıldı-
rım'ın Nigebolu zaferinden de, 
Hüdavendigar Murad'm Koso
va zaferinden de parlak olmuş
tu. Zira ufukta ne bir Timur
lenk vardı ve ne de bu zaferin 
akabinde, muzaffer kumandanı 
öldürecek bir Miloş Kaploviç 
çıkmıştı. Artık ikinci Murat A
nadolusundan ve garp hudutla
rından emin bir hükümdardr ki, 
burnu dibinde duran Bizansı ta-
rihe gömmek ona mevuddur 
zannedilebilirdi. 

Bu zaferi dünya 1448 senesi 
birinci teşrininin on sekizinci 
günü duymuştu. Bu, hayatını 
Bizans tarihinin yorgunlukları
na göğüs gererek geçirmiş olan 
İmparator Sekizinci İyovannis 
Paleologos'a uykusuz geceler 
gecirten, endişe veren son azap 
oldu. 

Zira tam on üç gün sonra, ya
ni Bizansta kullanılan takvimin 

6957 inci yılı (1) ilk teşrin ayı
nın otuz birinci güuii sabahı, o
nu yatağında ölü buldular. Jan 
Honyad'ı ezen !kinci Murat, 
kazandığı zaferle komşusu lyo· 
vannis'in kalbini durdurmuştu. 

f Arka'3ı varl 

Nizameddin NAZiF -( 1) Bizans rumlan Tevratın riva-
yet ettiği ilk hilkat gününü de hesa· 
ba katarak seneleri sayarlardı. Buna 
göre ilk Ademle İsa'nın doğumu a
rasında (5508) sene geçtiği rivayet 
ediliyor .. 

- Ahçı değil, sanatkar! 
O zamana kadar hiç lakırdı -

ya karışmamış olan kesik sivri 
beyaz sakallı, temiz, aydınlık 
yüzlü bir ihtiyar, kımıldanır gi
bi oldu ve titrek bir sesle: 

- Pardon efendim, dedi. Bi-
zim Türk ahçılarımızı da pek 
yabana atmayın. 

ihtiyarın titrekliğine rağmen 
sesinde öyle bir kat'iyet vardı 
ki gürültülü gürültülü münaka
şa edenler, susvermişlerdi. ihti
yarın dudakları hafif hafif gü -
lümsüyordu: 

- Size bir hikaye değil, tari
hi bir vaka anlatacağım. Os • 
manh imparatorluğunun oh ka
ranlık ve kara günlerindeyiz. 
1293 bozgunundan sonra Ber -
lin muahedesi imzalanıyor. Şark 
meselesi bir Pomeranyah nef e
rin tek kemiğine değmez, diye
cek kadar şarka aldırmayan, o
muz silken Prens Bismark, mu
ahedeyi, Osmanlı murahhasları 
Aleksandr Kara Todori Paşa i
le ikinci murahhas Saffet Paşa
ya adeta dikte ettiriyor. 

ihtiyar, içini çekti: 
- Peder merhum, heyeti mu 

rnhhasada bilmem ne katibi ... 
Geçmiş gün, fazla tafsilatı hatı
rımda kalmamış... Pederin an -
lattıklarının yalnız en canlı nok 
talannı anlatabileceğim ... Avus
turya murahhasları, bizim mu -
rahhaslara bir ziyafet veriyor -
lar ... Buna mukabele etmek za
rureti, mecburiyeti var. Osman
lı imparatorluğu tam bir izmih· 
lal içinde iken bile, eski debdebe 
sinden, tantanasından vaz g:çer 
mi? 

ihtiyar, gülümsüyordu: 
- Şunu da unutmadan söy -

liyeyim: Osmanlı ikinci murah
hası Saffet Paşa, yemek husu -
sunda gayet titizmiş. Eskilerin, 
habazan; bizim, obur, mahalle 
karılarının körboğazlı dedikleri 
bir pisboğaz değilmiş. Dil alı;? -
mak ne fena; gene eski bir tabir 
kullanacağım: nefaisperest 1 

miş, diyeceğim. Titizliği merak 
derecesine varmış olan bu paşa
nın bir illeti de, gittiği yeı lere 
ahçıbaşısmı da beraberinde gö -
türmekmiş ! Hele hudut aşırı bir 
yere yolculuğa çıkarsa ... 

İhtiyar, elini ve başını ağır a
ğır sallıyordu: 

- Paşanın ahçıbaşısı olan 
gayet bıyıklı, ferik elması ya -
naldı, çifte ense, iri kıyım Ana
dolu uşağı da, başmda kırmızı 
fesi, sırtında sırmalı cepkeni, 
belinde ipek futası, ayaklarında 
çuha elifi şalvarı ile, heyeti mu
rahhasa maiyetinde ... 

ihtiyar, iki eli ile koltuğun 
kenarlarını tutmuştu: 

- Avusturya murahhasları -
nm verdiği ziyafete, Saffet pa
şa da, otelinde mükellef bir zi -
yafet çekerek mukabele ediyor. 
Paşa, bir kere; göster kendini! 
demiş. Ahçıbaşı da kolları sıva
mış ve göstermiş kendini... 

İhtiyar, kollarını açarak an -
latıyordu: 

- Sofraya oturulmuş ... Da • 
vetlilerin önlerine konan listeye 
göre yemekler dağıtılmağa baş
lanmış... Çorba... Arkasından 
et ... 

ihtiyar, birdenbire durmuş -
tu: 

- Size, bundan sonrasını, pe 
derin ağzından anlatayım: 
Tavrım değiştirerek anlatma

ğa başlamıştı: 
- Derken efendim, sofraya 

balıkgeldi ... Geldi ama, balık di
ri, diri ... Evet, canlı ... Hani, ol
taya yarım takılıp ta birden çe
kilen ve tam diri diri tutuları 
balr!-lar vardır, tıpkı onlar gibi 
bakıyor ... Ustü de pul pul. .. A -
vusturya başmurahhası tabağa 
el uzatmağa korkuyor ... Duru -
şunda, bakışında bir çekingen -
tik var. Saffet paşanın rengi küJ 
gibi soldu ... alıçıbaşıya emniyeti 

Birkaç mektup sahibi kendi
lerine gazete sahifelerinde de
ğil, hususi cevap verilmesini is
tiyorlar. Bunlara istediklerini 
yerine getirmek mümkün olma
dığını esefle bildirdikten sonra, 
kocasından garip bir tarzda şi
kayet eden eenç bir kadının 
mek1 ubunu c:~uyalım 

"Yirmi dört yaşrndayım. Ko
cam genç bir operatördür. Adı 
fazla duyulmuş değilse de has
tası çoktur. Resmi hastaneler
de çalışmadığ halde günde bir 
iki ameliyat yapıyor. işte bü
tün felaketim bu "ameliyat" 
kelimesindedir. Bakrnız anlata
yım: Ben çok·titiz bir kadınım. 
Temizliğe çok düşkünüm. Her 
şeyden iğrenmek huyum var
dır. Kocam her gece eve gelin· 
ce, sofrada, bana o gün yaptığı 
ameliyatları anlatırdı. Bunları 
dinlerken o kadar iğrenir, hem 
de o kadar fena olurdum ki, iş
tahım kapanırdı. Kocam bunun 
farkrna vardı ve bana bir daha 
yaptığı ameliyatlardan hiç bah
setmez oldu. Çok güzel ama 
kiıli değil ki ... Ben bir kere onun 
ellerinin kanlarla, pıhtılarla, 

irin/erle nasıl oynadığrnı tafsi
latile öğrenmiş bu "•ınuyorum. 
Birçok ameliyatlarda eldiven 
kullandığım bildiğim haıde içi
me tiksinti geldi. Elbiselerinde 
gayet haf il bir ilaç kokusu du
yar gibi oluyorum. Bu belki bir 
kuruntudur. Fakat beni çok ra
hatsız ediyor. Kocamı görünce 
aklıma apandisit ameliyatı ya
parken barsak/ar arasında dola
şan elleri ve deşilmiş karınlar, 
kesilmiş damarlar, akan kanlar 
geliyor. Fena oluyorum, ondan 
mesleğini bırakmasını istiye
mem. Kendisinden hiç başka şi
kayetim olmadığı için mahke
melere giderek ayrılmak ta is
temem. Tam bir senelik evliyiz. 
Kocamı sevmediğimi de iddia 
edemem. Velhasıl tuhaf ve çok 
tatsız bir şey... Sözlerimi gü
lünç mü buluyorsunu? Bana 
ne tavsiye edersiniz? Ne yapa
yım?'' 

~ Sabrediniz. Henüz bir sene
lik evli olduğunuza göre, koca
nızın mesleğine alışmanız için 
lazmı geleıı müddet geçmemiş
tir. Titizliğinize dikkat etmi
yerek, size hem de ~ofra başın
da nefret verecek ameliyat 
manzaralarını tasvir etmesi bü
yük bir hatadır; fakat siz de 
fazla hayale kapılıyorsunuz; 
bir operatörle bir kasap ve bir 
ameliyathane ile mezbaha ara
sında çok fark vardır. Sizde u
yanan nefret, operatörleri insan 
kasaplarına benzetmcK sureti
le ötedenberi yapılan mahut şa
kaların eseridir. Düşününüz ki, 
"antiseptik" maddelerle sık sık 

itimadı var ama, telaşından eli 
titremiş, aceleye gelip bir pot 
kırmış olması da akla gelemez 
mi? Sofrada, sıkıcı bir sükut ve 
gizli üzüliiş vardı. Nihayet A -
vusturya başmurahhası, metr 
dotelin tutmakta olduğu tabağa 
çatalım uzatt.ı, çatal, yumuşak 
bir hamura gırer gibi balığa gö. 
mülüvermez mi? .. 

İhtiyar, gözlerinin içi parla -
yarak gülüyordu: 

- Fakat balık, hala diri diri, 
canlı canlı bakıyor ... Avusturya 
başmurahhası ile birlikte bütün 
davetliler de hayretlerini gizli -
yemediler. Saffet paşanın rengı 
yerine gelivermişti. Ahçıbaşı, ha 
kikaten bütün ustalığını göster
mişti. Balık kr1çıkS1z ve tamami
le löp etten yapılma, yalnız ba
şına, olduğu gibi bir baş eklen
me idi. Üstündeki pullar da. ah
çıbasının hususi bir şerbeti idi. 

İhtiyar, durdu, hepimizin yü
züne ayrı ayrı bakıyordu : 

- Bunların hepsi ala, güzel.. 

yıkanan bir operatör eli, bir
çok erkeklerin ellerinden daha 
temizdir. Sonra, ameı~yatların 
fecaatini göz önüne getireceği
niz yerde hayırlı neticelerini 
niçin düşünmüyorsunuz? 

Vakıa bu hisler mantığa sığ
mazlar. Fakat çirkin hayaller 
yerine güzel hayaller koyarak 
bu hassasiyetinizle mücadele e
debilirsiniz. Gözünüzün önüne 
kanlı pamuklar değil, yatağın· 
dan kalkmış, iyi olrı.uş, sıhhat
li ve gülümsiyen bir insan yüzü 
getiriniz; pansmıan odasındaki 
haykırışların sonradan atılacak 
kahkahaların bedeli olduğunu 
düşününüz ve fazla kuruntuyu 
bırakınız. 

Zaman ve itiyat denilen iki 
büyük kuvvet te sizi elinizden 
tutacak ve ev hayatınızı bulut
landıran bu duygudan uzaklaş
tıracaktır, emin olunuz. 

Zevceniz hakhdır 

Muhtar Akalın imzalı mek
tup: 
.. "Ben gencim (otuz iki yaşm· 
dayım) ama ahlak hususunda 
çok muhafazakarım. Üç sene ev
vel güzel bir kızla evlendim. Hiç 
bir kusuru yoktu ama geçine
medik. Sebebi de o asri hayatı 
seviyordu, mesela baloda baş
ka/arife dansetmek istiyordu, 
ben razı olmuyordum, kavga çı
kıyordu, nihayet onu baloya de
ğil, sinemaya da gitmekten me· 
nettim, aramız adam akıllı açıl
dı, feci bir münakaşa oldu, yani 
saç saça, baş başa geldik. Şim
di o babasının yanında oturuyor, 
ben de evimde oturuyorum. Uç 
buçuk aydır ayrıyız. ".Eski ka
/alrlığmdan vaz geçerse geli· 
rim'' diyor, ben d~ eski kal alı 
değilim, fakat karrmdan itası 
isterim! diye haber gönderiyo· 
rum. Kanun vasıtasile onu eve 
celbedeyim mi?" 

Hayır! 
Hiçbir kusuru olmadığını iti

raf ettiğiniz karınızla geçinme
menin kabahati sizdedir. İda
resizlik etmişsiniz. Önu sine
maya gitmekten menetmeğe 
kadar ileri gitmeğe ne hakkınız 
vardır? Böyle cebri tedbirlerle 
bir kadının sadakati ve muhab
beti asla temin edilemez. Ka
dının ruhuna hitap etmiyen her 
hareket boşunadır, azızım, a
ranızdaki açrkhğı çoğaltmaktan 
başka netic~si yoktt:r. Birlikte 
olmak şartile her eğlenceye be
raber gitmeğe hazır olduğunu
zu kendisine. bildiriniz. Gel
sin, yuvanızı bo.ımayır.ız. Mese
le adi kavgadan ruhi bir safha· 
ya intikal ederse, karınızı gü
zel idare etmeniz için ne yap
mak lazım geldiğini size o za
man arkadaşça bildiririm. 

Fakat balığın, gövdeden kopa -
rılmış balık başının gözleri, na -
sıl oluyor da, canlı canlı bakı -
yordu? 

Bu muammayı halledemiyece 
ğimizi anlamıştı: 

- Saffet paşa, ahçıbaşıyı ça-
ğırdı, sordu: 

- Bu başı haşlamadın mı? 
- Haşlarım paşam 1 

- Peki, nasıl oluyor da, halfi 
canlı canlı bakıyor? 

ihtiyar> kollarım kavu~ -
muştu: 

- Ahçıbaşı, utanır gibi göz
lerini indirmişti, paşasının kar -
şısında el pençe duruyordu: 

- Onun orası golay paşam 1 
- Nasıl kolay? 
- Balığın daha gaffasım go-

parmadan gozlerine sıkıca ha -
mur çalarsın? 

- Sonra? 
- Bir yol hamuru caldm tTJI. 

gayrik gozunun diriliği sönmez! 
SEM 
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BUGUNl<Ü PROGRAM 

İSTANilUL: 

17,30 İnkilfip dersi, Ünivers~teden 
naHI - Manisa Snvlavı Hıkmet. 
18,30 Jimnast k dersi: Bayan Aza4

e 
Tarcan,18,50 Muhtelif prnklar, 19:.30 
Haberler, 19,40 Bayan Kazım; Kc· 
man solo 20 Maliye bakanhgı n;ı· ' o · Caz mrna konferans, 20,30 cmır 
21,15 Son haberler, bor!ialar. 2!:3

•
0 

Radyo orkestrası ile bera1'er Munır 
Nurettin Gürses (Türkçe yeni eser
ler Halk türküleri). 

o 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

19,40 Plak, 20,20 amele yayımı, 
20,50 Musikilı sözler ,22,lO konfe
rans, 22,30 Piyano-viyolonsel k?nse· 
ri, 23,15 Duyumlar, 23~3~ _Kuıntet 
konseri, 24 Çingene musıkısı. 

• 223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 

20 35 Şarkı ve hafıf havalar, söz
ler, :Zı Şnrkılı dans, 2~·45 Duyum
lar 22 Le Doux Chevalıer, adlı _oı;ıe
ret' (Leo Fall), 23,45 Hafif musıkı. 

• 
592 Khz. V 1 Y A N A so7 m.: 

19,45 Duyumlar ve;aire, 19_.s.s 
Viyana operasından nakil: Verdının 
Aida operası, 23,10 Duyuml~r, 23.20 
Mandolin konserı, 24 Resmı yayım. 
24-15 Bando mızıka, 24,30 Dans 
pl:ıklan. 

o 
191 Kh. Deutschlandsender 1571 m. 

2 l yaşamak için (evet) dcyin~z, adlı 
yayım., 23 Duyumlar, ~3,30 Çı_n .şar
kıları, 24 Dans ve hafıf musikı, 1 
Gece musik.si. 

o 
574 Khz. STUTTGART 523 m.: 

20 Plak, 21 Duyumlar, 21,10 
Hamburg'dan nakil, 23 Duyumlar, 
23,45 Gece konseri, 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 

13-15 Gündüz plak yayımı, 18 Rad
yo orkestrası, 19 Duyumlar, ı 9, l S 

Konserin devamı, 20 Konferans, 
20,20 PHik (Romen musikisi), 21 
Keman konseri (harpa ve şarkı ile), 
22, l 5 Konferans, 22,30 Çift pıyano 
konseri, 23,25 Mircea lokantasından 
nakil. 

SiNEMA, TiYATROLAR 

Saray: (Orodway geceleri) ve 
(N'lna). 

• Türlt: {Patron olsaydrm) ve (Giz-
lenen ızt.raplar). 

ta 
Sumer: (K'TT!'rı vagon) ve(Prcn

ıc~in çılgın1.klan) 

• Melek: (Bu gece b:mimsin? 

1 pek: (Son Günahı) 

Hale: Aysel (Dataklı damın kızı) 

o 
Tnn: (Oldüren aık) 

• Elhamra: (Dans rüynsı) ve (Atk 
ölünce) 

• Süreyya: (Kafeste aşk) 

• Alemdar: (lş.klar &önünce) ve 

(Altın). 

• Mili: (Solmlc çiçcci) \'e (Tarı:anın 
mnceralan) 

Hi:nt: (hto) ve (Kr.ul;l:ır). 

NÖBETÇi ECZANELER 

Sirkecide (Beşir Kemal), Ankara 
caddesinde (Eşref), Beyaz~dda ( Cc
tnil) Küçükpazarda ( Y orgı)' Şehza
d ... ba,şmda (Univcrsite), Aksarayda 

(Sarim), Snmatyada (Rıdva~), Ş.~~~ 
ı-emininde (Nnzım), Karagurnru -
(Fuat), Büyükadada <M~h~e~), ~~r. 
beiide (Tanaş), Bakırk?yun e .. ,. 
lul), Fenerde (Husnrnettın), Haskod 
d" (Yeni Türkiye), Kasımpaşa a 
(Yeni Turan), Kadıköyünde lsl<~lc 
cadd • d (""' "l ) Velde<Tinnenın· .. s n e uuvu' , o • • 

de (Uç er) Usküdarda (Sclımıye), 
Calatada (Hid:ıyet), Taksimde __ Ka~· 
2 uk), Pan..,altide (Karekin Kurkçı· 
)an), Tak:"mde (Güncf). Kurtuluş· 
!• (Necdet Ekrem), Beş&taştıa (~ııı· 
ıl). Eyupte (Hikmet), eaahanelerı. 

ECZANELER 
HASTANELER 

ı T F A 1 Y E V . S. 

BUNLARI DA 
BiLi '0R MUYDUNUZ? 

Kundura ve Radyo 

YOLCU MURAC\AT 
YERLERİ 

Bir kaç senedenberi Amerika 
da, kundura fabrikaları, meyda
na getirdikleri kunduraları sata
mamaktadırlar. F~brikatörler 
bu kundura satrlmamazlığmm 
sebeplerinı araştırmışlar ve ni
hayet bulmuşlardır. Onlara gö
re, bunun sebe:;i, radyodur. U . 
zun tetkikatta bulunan müte . 
hassislar ra.dyonun, kundura sar 

Dünya Bi niciliğinde Son cereyanlar 

Deniz Yolları acentesi Te
lefon 
o 

Akay (Kadıköv i~ke!esi ba~ 
memurluğu) Telefon 
o 

ş:ı-keti Hayriye, Telefon 

Vapurculuk S'rketi merkez 
ncı-.,tesi, Telefon 
o 

Şaı k Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
o 

Devlet Deıniryollnrı müra-
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

42362 

43732 

44703 

22925 

23079 

42145 

LiMAN HAREKETLER 1 
Dün limanımıza gelen 

şunlardır: 
vapurlar 

Mersinden: (Gerze), Müdanyn-
dan: (Saadet), lzmittcn: (Güzel 
Bandırma). Karadenizden: (Tari), i z 
mirden: (Adana), 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir: 

Ayvalıktan : (Kemal), Karahiga· 
dan: (Bartin), Bartından: (Antnl 
ya), Akdenizden: (Alpi). 

Bugün limanrmızdan gidecek va
purlar şunlardır: 

lzmite: (Ayten), Mudanya ya: Ko
caeli), lskenderiyeye: (Izm;r), Ban
dırmaya: (Saadet), Karadenize: (Ak 
su). 

---~o----

ITFAIYE TELEFONLAR! 

t stanhul itfaiyesi 
9 

Beyoğlu itfaiyesi 

o 
Kadıköy itfaiyesi 

o 
Oskiidar itfaiyesi 

• 

24222 

44644 

60020 

60625 

Yeşilköy, Bak•rköy, Büyükdere, 
Paşabahçc, Kandilli, Ercnköy, Kar
tııl, Büyülcada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
nalı mmtakalnrı için tclcfo'l santra
lındaki memura ( yancın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
ve TELEFON 

NUMARALARI 

fiyatmm en birinci dü"TI1anı ol -
du;,unu tcsbıt etmişlerdir. 

Bu mütehassıslarm mcrdana 
getirdikleri istatistiklere göre 
AmerikaJa her gün kırk milvon 
kişi vasati iki veya iki buçuk 
saat radvo dinlemek üzere C\'İn
de kalıver ve bu yüzden az kun 
dura esl:itiyonnuş. 

1 s tek 
Anne - Seni memnun etmek 

kabil değil... Her zaman olmı -
yan bir şey iı.:t'yorsun ! 

Çocuk - Bende olan şeyi is -
tiyecek değiJ'm ya! 

Hesab 
- Ahmet, sende altı cima ol

sa ve ben ücünü istesem kaç el
ma kalır sende? 

- Altı elma. 
- Nnsıl olur canım, üçünü 

ben istedim. 
- istedin ama ben vermedim 

ki!.. 

Biliyormuş 
İş arayan birisi bir seyahat 

acentesine müracaat etti. Mü -
dür sordu: 

- Du yu spik ingliş? 
-Ne? 
- Du yu spik ingliş? 
- Anlamıyorum. 
- İngilizce bilir misin diyo -

Biniciliğin belli başlı üç gru
punu teşkil eden Dressaj müsa -
bakaları , konkur hipikler ve Mi
litary denilen ordu hayvanı mü
sabakaları arasında en ziyade 
konkur hipikler büyük bir rağ
bet kazanmaktadır. Bugünün 
zevklerinin hepsini onda bulabi
hyoruz : Sür'at, gittikçe yükse
len manialar üzerinden atlama· 
lar ... Hep heyecan dolu bir yarış-
ma ... Oyle ki bazı memleketler-
de diğer müsabakalar hemen hiç 
yapılmıyor. Bilhassa memleket 
atcıhğı ve süvariliği bakımından 
çc't faydalı olan Military'lerin 
eski rağbetini kaybetmesi pek 
yazık olmaktadır. 

Son zamanlarda iki buçuk 
metre yüksekliğe ve 7 metre g-
nışliğe doğru baş döndürücü bır 
gidişle sporculuk mefhumundan 
da uıaklaşmağa başlayan mania 
atlama müsabakalarına bir iti -
dal gelir gibi oldu. Artık, metre 
ile kanaat edilmeye ve lüzumsuz 
genişlik atlamalarından vazge
çilmeye başlandığı görülüyor. 
Bilhassa merkezi Avrupa dev -
lctleri konkurlar kadar DressaJ 
ve militari müsabakalarına da e
hemmiyet veriyorlar. Netekim 
son Pariste toplanan beynelmi
lel atçılık federasyonu zabıtları
nı okursak bu meyli iyice göre
biliriz. Bu kongre kararlarından 
biri de Dressaj müsabakalarına 
verilen nakdi mükafatlarla arttı
rılmasıdır. 
Şunu itiraf etmeliyiz ki halk ta 

rum. b 
- Ha ı tabii... bilmez olur mu rağbet bakımından hiç ir miı

yum. 

Miil<afat 
sabaka konkur hipikler kadar 
olamaz. Oldukça mahdud bir 
sahada ve büyük bir sür'atle yiız 

- Bayan, eldiveninizin 
ni buldum getirdim. 

telci- lerce kişinin heybetli manialar -

- Aferin yavrum. Ne mük5-
fat istersin? 

- E ldivenin öbür tekini. 

Profesör Bilgic 

dan aşışmı seyretmek elbet nis· 
beten daha yeknasak ve uzun sü
ren Dressaj müsabakalarından 
ve hatta 30 - 35 kilometre gibı 
geniş bir sahada yapılan ordu 
hayvanı müsabakalarından da • 

Profesör B lcriç h<l\ anın yağ- ha zevklidir. Bu sebepten bütün 
murlu mu, güneşli mi; açık mı, teknik komiteler konkur hipik 
kapalı mı; sakin mi, rüzgarlı mı tertibine heves ediyorlar. Bu ta
o1acaamı evvelden tahmin eune ~ ınamen haklı olmakla beraber 
-e 

1
ck meraklı idi. Akşam ya _ ~eml.eektte atçılık ve binicili -

g r •• gın bılhassa yurd koruması ba-

Cerrahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 

• Zeynep KiimiJ hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
<loğumu caddesi 

tarken havaya bal.ar: Yarın k d · 1 · f · · D · . ımın an m .:ışa ı ıçın ressaJ 

21693 
q-iine"li olacak.. derdı. Fakat ve militarilere de Iazımgelen e
ertesi sabah uyandığı zaman hcmmiyeti vermelidir. Esasen 
barchıl::tcın bo. anırcaı;ına yag · olimpiyadlarda binicilik müsa -
mur ya-d1,)nı görünce: "Mut· bakatannın özünü bu militariler 

• Haseki kndın!ar hastanesi. 
Ak~aray Haseki cad. 32 

• Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 

"' Gülhane hastanc:ıl. Gülhane 

o 
K••-luz hastanesi. Çapa 

• 

60179 i laka japonyada hava açıktır. Za teşkil ediyor. Bu itibarla bizde 
ten ben havanın lstnbulda gü · de bu nevi müsabakalar sade 

1 neşli olacağını söylemedim kı..,, zabitler arasında değil, siville -
24553 tesellisini bulurdu Bu suretle re de yayılmalıdır. Bir atda 20 

43341 

20510 

22142 

tahminlerinde hiç yanılmadığı kilometre arazi binişi, 1 metre 
kanaatini beslerdi. yüksekliğinde manialar atla -

mak ve nihayet bir hayli çalış . 
mayı ve terbiyeyi iltizam eden 
Dressaj da muvaffakıyet gibi en 
esaslı vasıfları isteyen ordu 
hayvanı müsabakalarına at bul· 

pc ,, s t 

ı 

Bir manfatı auayıf 

mak ta diğerleri kadar güç de- ~ebbüslerine şahid olacağız. Bil 
ğildir. Hükumetimizin atçılığa hassa atçı olan lzmir bu işe bır 
verdiği son hız sayesinde hara- an evvel çalışmaya başlamalı • 
lanmızda, bilhassa Karacabey dır. Istanbul Sipahi Ocağının 
harasında değil militariye, hat· son kongresinde ilkbahar ve 
ta konkur hipiklere bile yaraya- sonbahar konkurları yapmaya 
cak atların yetiştiğini görüyo - karar verdiğini biliyoruz. De • 
ruz. lşte Süvari binicilik mekte- mek oluyor ki memleketimizde 
binin (Kısmeti)!.. Bu at 1932 senede dört, beş konkur görece
de olduğu gibi bu sene de Arsı- ğiz... Bu pek lüzumludur. Zira 
ulusal (Nis) müsabakalarında ancak konkurlar çoğaldıkça at-
100 yük!ek konkur hayvanı ara çılığımız ilerliyebilecektir. Al • 
smda beşinciliğe kadar yüksele- manya ve Fransada senede yü· 
bildi... Başkan General İsmet ze yakın konkurlar yapıldığını 
lnönünün (Tomruk) u da böy· söylersek hiç şaşmamalıdır. Bu 
le kabiliyetlere malik olduğunu çalı~malann semeresini şu iki 
Sipahi Ocağı çalışmalarında gös memleket çoktan elde etmeye 
termeye başlıyor ve ümitler1e başladılar. Bundan 25 sene ev
dolu bir istikbal vadediyor. Bu vel müsabaka sahalarında lr • 
tip atların yeti~meleri ve onlar landa hayvanları en rağbetto 
icin kıymetli milkafatlar kon . idiler. Şimdi Fransız ve Al -
ması memleket için pek hayırlı man atlan başa geçti ve dünya 
olacaktır. piyasasını tuttular. Alman vo 

Memleketimizdeki büyük şe Fransız haraları bu i~e yaraya • 
cak vasıf ta hayvanları ince tek • 

hirlerde gün gc~tikçe atlı spor nik rahşmalarla bol, bol yefrı~ti-
te~ckkülleri artmaktadır. lstan- 3 

" 

bulda Sipahi Oca~ı, Ankarada riyorlar. Neden esası atçı olan 
yurdumuzda da böyle at yetiş. 

Atlı Spor Klübü. Kayseri, İzmir tirmeleri olmasin? .. Hükumeti .. 
rle yeni t~!Sekkül eden atlı spor miz bütün gayretile atçılığın in
klünleri bunu j!fü~terivor. Bun - ki§afma çalışırken atlı spor te-
lardan azami istifadeyi temin 
~<l .... hilmek icin uzun seneleri is - şekküllerine düşen vazife bu 
tihdaf eden teknik ve esaslı bir müsabakaları mümkün merte • 

be sık sık ve kabil olduğu ka· 
program13 çah~maya başlama - d b ·· ·· · 
ltdır. Bu tıa:-tt!kküller sade bir at ar utun neviJerıle yapmaya 

binişi değil fakat onun en mü -
him gayesi olan memleket atçı · 
lığının ilerlemesi bakımından 

muhtelif müsabakalar tertip et· 
melidir. Şimdiye kadar yalnız 
s;nahi ora~ı 1928 denberi ge -
rek zabitler ve gerek siviller ara 
smda böyle müsabakalar yap 
makt~dır. Bu ilkbaharda Anka· 
ra Atlı Sporun da konkurlar 
tertib ettiğini oüvük bir sevinç
te duyduk. Bu gidiş gösteriyor 
ki yarın Kayseri veya İzmir 
k1ünlerinin de böyle hayırlı te · 

çalışmaktır. Bu çalışmalar bir 
intizama girdikten sonra da Ar
sıulusal temasları memleke -
timizde yaymaya başhyabılına. 
Balkanlar arası atlı müsabaka -
lar Balkanyadlara pekala gire • 
bilir ve çok rağbet celbeder. Bu 
sefer olmasa bile diğer Balkan
yadda bu nokta gözönünde tu • 
tulsa hiç fena olmaz. 

Gelecek yazımızda bu ay zar
fında (Nis) şehrinde 11 mille • 
tin iştirakile yapılan konkurlar
dan bahsedeceğiz. 

AKINCI 

Emrazı aklive ve asnhive 
hnstanesi. Bakırköy Reşa
di••e kışlası 

Japonyn, Japonya derken, bir 
gün, ]aponyaya gitmeğe karar 
verdi. Japonyaya gelir gelmez 
bir dağın tepesine yerleşti. Hal
buki tffofesör bilgıç bilmiyordu 
ki, Japonyada daglar ekseriya 
yanar dağlardır. 

YÜRÜMESiNi BiLMEK HÜNERDIRf 
o 

Etcaı hastanesi. Şişli 

• Hnvdl\rpaşa 

tanesi 
Nümune has-

---·-O---

16 .60 

42426 

60107 

Çabuk Sıhhi Yardım 
Teşkilatı 

Bu ,,.ımıtrarlıtn 
mobili i:ıtenilir. 

imdat oto-

----o----
44!>98 

OAVE TLE R 

fstanbul Tüberkiiloz cemiveti, mu· 
tad a l•k içtimaını 1 mayıs 1935 çar
şanba ğünü sıı.nt 18 30 dn Cağaloğlu!1· 
da tibba odası 5ıtlonunda yapacaktır. 

Bütün azanın ğelmesi recn olunur 

• GALATASARAY DENiZCi • 

LlK ŞUBESINDF.N: . 
5 Mayıs 935 pa7.ar günü saat t~ 

16 da ''Park Otcl .. de vereceğimiz ça
yın davetivclerini almak iizere kuliıp 
lokal müdürlüğüne azaların miiraca
atlan. ---··----

iŞ ve iŞÇi ISTIYENLER 

Mütercim - Türkçe, fransızca. al
manca, ingilizce ve İtalyanca bilen 
tecrübeli mütercim iş arıyor. (Galata, 
Gümrük Sokak Mader Han, 9 numa· 
raya müracaat.). 

Bır gun, profcc.-ör Bilgiç'in 
oturduğu chı0 ın tepesinden du . 
man fışkırdı. Profesör bu du -
man bulutunu göriince "vağ -
mur yagacal·,, de<lı. ve şemsiye
sini açtı. 

]aponya<lan us!'lnan profesör 
Bilgiç, bir giin, uf::ık bir sandal
la şimal kutbunun yolunu tuttu. 
Kar ve buzla örtülü 'nıtba cık -
tığı zaman yerde bir sev amma· 
<ra lnsladı. Orada h 1lumın bir 
kaşif, profesöre sordu: "Ne ara
yorsun?,, 

- Bir sümiiklii böcek arayo
rum. Bakacağım, eğer böcek 
kabuğunun içine cckilmişse deh 
şetli kış olacak demektir. 

Profesör Bilp.;ic bunu söyler -
ken. sofruktan dislcri catır çatır 
biribirine vunıvordu. ~ 

Profesör Bilgiç. bircol{ 1cr . 
ter dolaştıktan sonra nihavet 
Tiirkiycye dönmek üzere bir va 
pura bindi. Yolda f ırtmaya ya 
kalandılar, \ apur battı. Vapu . 
run kaptanile birlikte bir sala 
bindiler . Günlerce aç, çıplak 

Fena yürüyüş Yüksek topukla nasıl 
yürümeli? 

Yürümesıni bilmek bir hü- ı · . .. .. .. .. .. . . 
nerdir. Bilhassa yüksek topuklu ıyı yuruyuşu ogrenmelen ken : 
ıskarpin giyen kadınlarımızın dilerini daha genç göstereceğ1 

gibi, duruş ve tavırlarına da 
başka bir ahenk verir. Yürür· 
ken, iskarpinin topukları yük
sek olduğu için, bittabi evvela 
topuklar yere dokunur. Diz vü· 
cudün sıkletini bir ayaktan ö•e· 
kine devredinceye kadar dizge
rilir. İyi yürüyü~ budur. Çok e
ğilmi§ diz yürüyü§c &akalct ve
rir. 

deniz üstiinde kaldıktan sonra 
kaptan bağırdı: 

- Kara, kara göründü. Kur -
tulduk demektir. 

Profesör Bilgiç kaptanın elile 
gösterdiği sahile bakarak: 

- Bu sahile cıkmasak iyi o · 
lur. Çünkü üstündeki bulut -
lara bakılırsa yağmur yağaca • 
ğa benziyor, dedi. 

Kısa topukla yürüyüş . 
Basık topuklu iskarpinlerde 

de evvela topuk yere basar. Fa. 
kat topuk basık olduğu için ay· 
rıca oturur. Bu sebepten vücut 

sıkletinin bir bacaktan öteki La
cağa intikali daha muntazam o
lur. Demek oluyor ki ytirüyiişte 
zarafet ve ahengi muhafaza içın 

merkezi sıkletin bu değişmesi 

zamanında vücudün umumi he
yetinin alacağı vaıiyct göz ö-
nüne getirilmelidir. -
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1 OKUDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ 1 

ON GÜNDE DÜNYAYI 
DOLAŞMAK KABil OLACAK 

Uçan bir balina şeklinde dev 
gibi uçakların yakında umman 
denizlerini aşmayı; İstanbuldan 
Kadıköyüne geçmek kadar ba
sit bir hale getirecekleri günler
den uzak değiliz. 

Bir çok motörlerle donatıl
mış, çok hızlı giden hava sefi
neleri; yakında ilk tecrübeleri 
yapılmak üzere Amerika, Fran
sa, İngiltere, Almanya ve Rus
yada ikmal edilmek üzere bulu
nuyor. Rusyada hazırlanmakta 
olan yüz yolculuk transatlantik 
hava sefinesi pek yakında bit
miş olacaktır. Amerika da hazır
lanmakta olan üç sefineden biri 
hali hazırda tezgahtan indiril
miş bulunuyor. Fransızlar (80) 
kişilik transatlantik uçaklarını 
hazırlamış gibi bir şeydir. Al
manya Dr. Hugo Echener'in ne
zareti altında (50) kişilik ve her 
türlü istirahati havi Lz-129 ha
va sefinesini bitirmek için uğ
raşıyor. 

İngiltere hava postalarını 
Hindistandan Singapor'a kadar 
uzatmak için çok büyük feda
karlıklarda bulunuyor. Rusyada 
8 motörlü (7,000) beygir kuv-

Transatlantik hava kartalının dıştan görünüşü 

vetinde saatte (240) mil sürat- zam hava kuşları sayesinde se
li bir uçağın tecrübelerile meş- yahat müddeti 1 O güne indiri
gul! lecektir. Yalnız seyahat rnüd-

Bu tecrübelerde muvaffak o- deti değil; yolcuların istirahat
lunacağına muhakkak nazarile teri de aşağı olmıyacaktrr. 25 
bakılıyor. Bugün dünyayı do- adet banyolu ve salonlu yatak 
laşmak, en seri tayyarelerden odası; elli yatak, yemek salonu 
de istifade etmek şartile (57) 1 okuma odası, ı sigara odasr, 
gün sürüyor. Mütemadi seya- bar ve saireyi havi olacaktrr. 
hat 38 günlük bir iştir. Geriye Saatte azami sürat 84 mil üze. 
kalan 18 gün yatmak; vasıta rinden hesap edilmektedir. 
değiştirmek ve istirahate sarfo-
lunuyor. Halbuki beş devletin Amerika hava şirketlerinin 
inşa etmekte oldukları muaz- başı Glenn Martin bu hususta 

şunları söylemiştir: 

"1938 de akşam üstü Nev
yorktan hava sefinesine binen 
bir yolcu ertesi gün öğle vak
ti son derece rahat ve eğlenceli 
bir seyahatten sonra Paris'e va
sıl olmuş olacaktır,,. 

Fransa transatlantik seferle
rine gelecek yaz başhyacaktrr. 

Dünyayı bize on günde doraştıracak hava sefinesinın 
iç taksimatı en lüks şartlar albnda seyahate elverişlidir 

Rusya S-42 adlı hava kartalı
nın çok az sonra tecrübelerine 
başlamış olacaktır. İngiltere ve 
Amerikada da çok muvaffakı
yetli tecrübeler yapılmıştır. İn
sanların pek yakın zamanlara 
kadar Ümit bumuna kadar git
mek için ne gibi zahmetler, teh
likeler ve korkular geçirdiğini 

düşünecek olursak ( l O) günde 
en rahat ve lüks şartlarla bir 
devrialem seyahatinin ifade et· 
tiği fen terakkisinin hakiki ma
nasını anlamış oluruz. 

BiZDE OLMIYAN 
OARBI MESELLER 

1 - Kapalı ağıza sinek kaç
maz. 

2 - Tehlikeli bir dost kazan
mak istemiyorsan kimseden 
borç alma. 

3 - Bazı ihtiyar kadınlardan 
düşünerek cevap almak istiyor
san ağızlarında sakız çiğnedik
leri vakti aramak 18.zımdır. Ak
si takdirde akıllarına geleni de
ğil, ağızlarını geleni söylerler. 

4 - Çok naz eden kadının ar
kasından koşma. Kadın tram
vay gibidir. Biri kaçarsa arka
sından başkası gelir. 

5 - Kadın ve haksızlık dai
ma taze havadistir. - . 

6 - Erkekler 30 yaşında ölür. 
60 yaşında gömülür. 

7 - Yazı yazanlar günden 
güne çoğalıyor; bu gidişle bir 
gün gelecek ki, yazıcıların ade
di okuyanlarınkini geçecek. 
Bundan sonra muharririnden zi
yade okuyucunun imzasını taşı
yan eserler meşhur olacak. 

8 - Meddahlık sabun köpü
güne benzer. Çok çabuk geçer, 
fakat çok zaman vazifesini gö
rür. 

9- lsa, insanlara komşuları
nı ve düşmanlarını sevmelerini 
emrediyor. Olsa olsa insanların 
hem dost, hem düşmanı komşu
ları olduğu için . . . 

10 - Çocuklar doğuşta taklit· 
çidirler. Çünkü terbiye ve ne
zaket kaidelerini öğretmek isti
yen ana ve babalarının bütün 
gayretlerine rağmen onları tak
lit ederler. 
.. 11 - Bazı uzak akrabalar var
dır ki, uzakta kalmak lfı.tfunu 
gösterseler hakilt'aten iyi yapar
lar. 
. . 12-Para ile saadet satın al1-
namaz; fakat her halde zengin
lik içinde gayri mes'ut yaşamak 
daha rahattır. 

JJ-Mes'ut o adamd1r ki, ha
y_atta çalı§an bir karısı; işliy_en 
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Fransada Sable d'Olonne oi
lajının bıraz ilerisınde deniz al
tında oturan bir adam olduğunu 
işittiniz mi? Pomibobe isminde
ki bu zat suların altında kendısi 
için bir villa inşa ettirmiştir. On 
metre derinlikte olan bu villa 
üç kısımdan ve bir mutfaktan 
mürekkeptir. Eşyası alelade bir 
köşk eşyasından farksızdır. 
Köşkü aydınlatmak, ısıtmak 

ve yemek pişirmek için, şehirden 
bir kablo ile elektrik ceryanı ge 
tirtmiştir. 

Pomibobe'un deniz altındaki 
villasına nasıl girip çıktığınımı 

merak ediyorsunuz? Bunun için 
de hususi tertibat yaptırmıştır. 
Köşkün girip çıkacak kapusu 
bir odaya açılmaktadır. Bu oda
ya istenildiği zaman su dolduru
lup boşalttırılmaktadır. Köşk sa 
hibi dişanya çıkmak isterse, ev
vela evinde daleıç elbisesi giy. 
mekte, başına da dalgıç miğf e
rini gecirmektedir. bundan son-
ra medh·11 deki odanın suyunu 
boşaltmaktadır.Kendisi bu oda
ya geçince,köşkün iç kapusunu 
sıkı sıkıya kapamakta,bu defa o
daya su vermektedir. Odanın içi 
su dolduktan sonra, artık dış ka 
puyu ferah ferah açıp dişarıya 
çıkmaktadır. 
Köşk sahibinin başlıca meşgu 

liyeti kitap okumakmış, odanın 
bir kı~mmı kütüphane ittihaz et
miş. En ziyade memnun olduğu 
şey de neymiş, bilirmisiniz? E-

bir çakmağı olsun. 
14- Allaha dua, gece çekilen 

telgraflara benzer. Maksat u • 
cuz tarif eden istilade etmektir. 

15 - Yahudilere göre, Hıris
tiyan perakende alış veriş eden 
adama denir. 

16-Kadrnlarm; erkeklerden 
fazla yaşamalarına sebeµ, ken
dilerini hava tesirlerine karşı 
korumak için boya Aullanmala-
rıdır, ----

vinde hiç rütubet olmayışı .• 

MiLYAR 
Amerika milyarderlerin -

den bahsedenlerin çoğu, bu ke • 
limenin ifade ettiği hakiki ma -
nayı bilmezler. Henry Ford'un 
serveti iki milyar dolara yakın 
tatımin edilmektedir. İki milyar 
dolar, onbeş milyar frank de
mektir. Umumı harpten evvel 
on beş milyar frank 4,500,000 
kilo al tun, 7 5 milyon kilo gümüş 
tutardı. Biner franklrk bir ban . 
knotla tartsak, bu servet 26 bin 
kilo gelir (26 ton) 

Yüz franklık bankınotlar tak
riben 165 ton. 

On beı:ı milyar frangını biner 
franklık banknot olarak bir bi
ri üzerine koysak, Paristeki Ey
fel kulesinden dört defa yüksek 
bir kule hasıJ olur. 

Bir adam saniyede bir tanesi
ni toplamak üzere, günde on sa
at çalışsa, bütün bu serveti top
hya bilmek icin bir seneden faz
la cahşması laznndrr. 

Eğer Henry Ford 70 yaşında 
ise, bir milyar dolar toplamak 
için, doğduğu günden itibaren 
günde onar saat hesabile bir sa
niyede bin frank kazanmış de -
mektir. 

AYAKKABI MÜZESi 
Leopsed Schmidt adındaki 

meşhur bir fabrikatör Viyanada 
acaip bir müze meydana getir -
miştir. Bu müzede teşhir edilen 
300 çift iskarpin modanın teker
rürden ibaret olduğunu göster
mesi itibarile şayanı dikkattir. 
Bu gün kadınlarnmzın giydiği 
yüksek topuklu iskarpinleri on 
yedinci asır kadınları da kulam
yorlardı. Bundan başka müzede 
camekanlar içinde meşhur adam
lara ait ayak kahları da teşhire
dilmektedir. 

Fabrikatör bu müzeyi meyda
na getirmek için kırk sene uğ -
taşmıştır, 
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Müşterek - 1 • Ortak, 2 • Birge 
(önek) (1) 

1-Menfaati müştereke -Birgasığ 
2 - Birgedüzen - Coordonnan
ce. 

Müteallik (Bak: Dair, Raci) Dolayi, 
İçin, Üzerine 

Müşteri - Alıcı 
MütaJea - 1 • Düşünce (Bak: Fi
kir), 2 • lrdel (Bak: Tetebbu), 3 • 
(Bak: Kıraat) - (Fr.) 1 • Opinion, 
2 - Etude, 3 - Lecture 
Mütalebe - lateyi, isteni 
Mütareke - Bırakışma 
Mütareke ebneık - Bmı:ktşmak 
Mütteahhid - Ostenci 
Müteahhidlik - Oatencilik 
Müteakiben - Ardmca 
Müteas.sir - Çetin, güç 
Müteazzım - Uluksıar 
Mütebahhir - Bilge - (Fr.) Eru
dit 
Mütebaki (bükadan) - Ağlamadı 
Mütebariz - Belirgin 
Mütebeddil - Değişken 
Mütebessim - GülümseT 
Mütecahil - Bilmezlenen 
Mütecahilane - Bilmezlikten gele
rdc: 
Mütecanis - Bicins 
Gayrimütecanis - Yadbicins 
Mütecasir - Küstah - (Fr.) Au· 
dacieux 
Mütecaviz, tecavüzkar - Saldırgan, 
sataşkan - (Fr.) Agressif 
Mütedahil - Gerikalan 
Mütedavil sermaye - Dönerge 
Mütedehhiş - Yılgın - (Fr.) Ter
rorise 
Müteellim olmak - Elemlenmek, a
crlanmak, içi sızlamak 
Mütessir - Üzgün 
Müteessir olmak - Üzülmek 
Müteezzi - ÜzgÜn 
Müteferriık - AYTık 
Mütefes.sih - Bozulmu! 
Mütefevvik - Ostgelen, üstün 
Mütegallip - Zorba 
Mütehammil. mukavim - Dayanır, 
kaldırır 
Müteharri, müdekkik. mütetebbi -
lrdelnen, eraştırıcı 
Müteharrik - İşler, oynar 
Müteharr'k bizatihi - Kendi işler 
Mütehassd - Olma, üreme, çıkan 
Mütehaasir olmak - Özlemek 
Mütehassıs - Uzman - (Fr.) Spe· 
cialiste 
Mütehaşi - Sakıngan 
Mütehavvil - Değişken, detişik 
Mütehayyir - Şaşkın 
Mütehevvir - Öfkeli 
Mütekabil - Karşılıklı 
Mütekaddim - Ôngelen 
Mütekait - Emekli 
Tekaüt etmek - Emekliye aymnak 
Tekaüd maaşı - Emeklik. emekli ay· 
)ığı 

Müteıkatı - Çapraz 
Müte!evvin - Alaca 
Mütemadi - Sürekli, devamlı 
Mütomadiyen - Ardsız arasız 
Mütemayil - Eğgin 
Mütemekkin - Oturan, yerle§İk 
Mütemelli.k - Yaltak - (Fr.) Flat· 
t eur 
Mütcmevviç - Dalgalanan, dalgalı 
Mütemevvil - Zengin, varlı 
Mütemmim - Tamamlıyan, tümle
yen 
Mütenahi - Sonlu 
Mütenahiyet - Sonluluk 
Mütenasip - Uygun (Biribirlerİy· 
le-) 
Mütenasibulendam - Taylan 
Mütenazır - Uykaz (Uyukaz) 
Tenazur - Uyka 
Mütenekkiren - Tanımsız olarak 

Örnek : Mütenekkiren Fransaya 
giden İngiltere Kıralı - Tanım· 
sız olarak Fransaya giden İngil
tere Kıralı. 

Mütenevvi - Çeşit çeşit, çeşitli, tür· 
lü, türlü türlü 
Müteradif - Çemdet 
Müterakki - lıeri 
Müterakkip olımak - Kollamak -
(Fr.) Guetter l'occasion 

Örnek : Müterakkibi fırsat - Fır
sat kolhyan 

Mütercim - Çevirmen 
Tercüme etmek - Çevirmek 
Mütereddi - Yoz 
Mütereşşih - Sızan 
Müterettib - Düşen 
Mütesallib - Katılaşan 
Mütesavvcr - Tasarlanan 
Müteselail - Sıra, zencirlemt. 
Müteşebbis - Girişken 
Mütevakkıf - Bağlı 
Mütevali - Arasız, aralıksız, bir dü 
züye 
Mütevassrt - 1 Arayıcı, 2 • Orta, or
taç, 3 • Arabulan - (Fr.) İnterme
diaire ,moyen 

, _ Örnekler: 1 - Bu işte siz muta· 
vassıtlık ederseniz - bu işte siz 
aracılık ederseniz. 
2 - Mutavassıt derecede maH\mat 

- Orta (ortaç) derecede bilgi . 
3 - Mutavassıt olarak işe müda
hale - Arabulan olarak işe ka
rışma. 

Mütevattın - Yerleşmiş 
Mütevazi - Alçak gönüllü, göate-

( 1) Fransızca "co-., önekli dili
mizde kimi "birge,. önekiyle kimi 
de "-deş,, sonekiyle karşılanır: 
Ertikdaş - Meslekdaş - Col· 
legue) gibi, 

DiKKATi 

O 1L \TEM1ZLEND1 K • 
ÇE, AVIKLANDIKÇA, 
OUŞUNUŞUMÜZÜN 
KARGAŞALIGI VE 
KARALTILARI DÜ· 
ZENE GiRER, AY· 
DINLANIR. ÖZ DiL 
SÖZLÜGÜNDEKl 
SÖZLERİN YAYIL· 
MASINA YARDIM 
ULUSAL BiR BORÇ· 
TUR. 

rıJs•z - (Fr.) Modeste 
Örnekler: 1 - O, pek mütevazi 
bir adamdır - O, pek alçak gÖ· 
nüllü bir adamdır. 
2 - Mütevazi bir hayat imrar e
der - Gösterişsiz bir hayat SÜ· 
rer. 

Mütevazin - Denk, dengeşik 
Müteveffa - Ölge, göçkün 
Mütevehhim - Kuruntulu 
Müteyakkız - Uyanrk tetik 
Müteyakkız bulunmak, müteyakkız 
olmak - Uyanık bulunmak 
Müteyemmen - Kutlu, yürnlü 
Müte:ı:ad - Karşıt 
Mütezayid - Artımll 
Müttehid - Birleşik, birleıit - (Fr. 
Uni 
Müttehiden - Elbirliğiyle 
Müttefik - Bağlaşık - (Fr.) Allie 
Müttefikan - Oybirliğiylo 
Müttehem - Suçlanmı§ 
Mütteka - Dayanç 
Müvacehe - Yüzleştirme 
Müvacehe etmek - Yüzlettirmek 
Müvazene - Dengelme 
Müvazi - Arasıl 
Müvesvis - Kuşkulu, alıngan 
Müvezzi - Dağıtmaç 
Müyesser - Başarılmak, ele geç· 
mek, kolayı bulunımak 
Müzahrefat - Süprüntü 
Müzakere - Görüşme, görüşü 
Müzakere (Okula terimi) - Belle
tim - (Fr. ) Repetition 
Müzakereci (Okula terimi) - Bel· 
letici - (Fr.) Repetiteur 
Müzayede - Artıl'ım 
Müzebzeb - Kannakanştk 
Müzehheb - Yaldızlı 
Müzekkere - Asbitik 
Müzeyyen - Süslü 
Müz'iç muacciz - unaltıcı, sıkıcı, 
sırnaşık 
Müzmin - Süreğen 

Nabeca - Yersiz 
Nabedid olmak - Kaybo1mak, gö
rünmez olmak, gözden kaybolmak. 
N abehengam - Sırasız, vakitsiz 
Nabekar - Boı, haylaz - (Fr.) 
Vaurien 
Nabemahal (Bak: Nabeca) - Yer
siz - (Fr.) İnopportun 
Nahemvar - Yolsuz, uygunsuz -
(Fr.) !ndecent 
Nalayık - Yaraşmaz, yaraşrksız, ya· 
kışmaz, yakışıksız - (Fr.) İncon
venable 
Namağlup - Yenilmez 
Namahdud - Uçsuz, bucaksız, ıınır· 
ırz 

Namerd - Alçak 
Nzmer'i - Görünmez 
Namizaç - Keyifsiz 
Namubarek - Kutsuz 
Namuvaf.k - Uyeunsuz 
Namünasib - Y aıkşrksız 
Namü:>aid - Elverişsiz 
Namütenahi - Sonsuz 
Napa:k - Pis, kirli 
Napuhte - am, çiğ, piımemit 
Nareva - (Bak: Nalayık) 
Nasavab - Yanlış 
Nasaz - Bozuk, düzensiz 
Naseza - (Bak: Nalayık) 
Naşekib - Sabırsız 
Natüvan - Halsiz 
Naümit - Umutsuz 
Nabi·t olmak - Bitmek 
Nabud (Bak: mahv) 
Nabz - Nabız (T. Kö.) 
Naçar - Çaresiz . 
Ça. naçar - lster ıstemez 
Nadide (Bak : Ender) - Az bulu
nur, az görünür 
Nadim - Pi11man 
Nadir - Seyrek, az, az bulunur 
Nadiren - Arasra, pek az, tektük 
Naehl (Bak: Kabiliyetsiz) - Bece
riksiz - (Fr.) İncapable 
Nafaka - Geçimlik 
Nafi - Faydalı 
Nafile - BO§, faydasız - (Fr.) 1-
nutile 
Nafiz - Sözü geçer, etger - (Fr.) 
İnfluent 
Nafiz (Bak : İnfaz) - Geçen, işliyen 
- (Fr.) P enetrant 
Nagihan, bağteten - Anamn 
Nağme - Ezgi 
Nahif - Zayıf, çelimsiz, cılız 
Nahiye - Kamun - (Fr.) Com· 
mu ne 
Nahiye müdürü - Kamunbay 
Nahiye merkezi - Kamun bafkendi 

Nahiye (Mmtaka anlamına) - Böl
ge - (Fr.) Zone 
N ahiyevi - Bölgel 
Naht - Oyu, oyma - (Fr.) Sclup. 
ture 
Nahtebnek - Oymak 
Nahhat - Oyman - (Fr.) Sculp· 
teur 
Nahvet - Benbenlik - (Fr.) Ot• 
gueil, pr~soınption 
Nail olmak - Esmek, kazanmak 
Naka - Deve 
NakabiJ - imkansız 
Nakahat - Eyiaelik 
Nalcarat - Kavuttak - (Fr.) Ref
rain 
Nakd - Akça, para 
Nakdi ceza - Para cezuı 
Nakisa - Kusur 
Nakil - GeçiTge, götürge 
Naki, nakliyat - Taşıma 
Nakletmek - 1 Almak (İktibas 
anlamına) Extraire, 2 - Anlatmak 
(hikaye anlamına) - (Fr.) Racon
ter, 3 - Götürmek, taşrma:k- (Fr.) 
Transporter, 4 - Aktarmak - (Fr.) 
Tansmettre, 5 - Göçmek - (Fr.) 
Demcnager 
Vasıtai nakliye - Tqrt, tqıma -
(Fr.) Moyens de transport 
Nakkare - Dümbelek 
Nakka§ - Bezekçi - (Fr.) Dccora
teur 
Nakş - Bezek - (Fr.) Decoration 
Nakr - l • KNmıa, 2 • Kalem:iti, 3 
Kabartma 
Nakus - Çan 
Nakzetmek - Srymak, bozmak -
(Fr.) Casser 
Nakzı ahdetmek - Antsıymak, ant• 
bozmak - (Fr.) Parjurer. violer son 
serment 
Nale - inilti 
Nam - Ad, isim, ün 
Namdar - Ünlü, adlı sanlt 
Naımzed - 1 • Aday - (Fr.) Can
didat. 2 • Yavuklu, sözlü - (Fr.). 
Fiance 
Narin - Narın 
Nas - Kamuğ, halk 
Nasbetmek - l • D kmek - (Fr.)' 
Fixer, 2 • Atamak (tayin anlamına)' 
- (Fr.) Nommer 
Nasib - Pay, kısmet, düıergo 
Naaih - Öğütçen 
Nasihat - Öğüt 
Nasiye - Alm 
Nasş - Norma 
Naş - Olü 
Naşi - Otürü, dolayı 
Na§inide - ltidilmemif duyulmacLk 
- (Fr.) İnoui 
Naşir - Çıkaran 
Natuk - Sözmen 
Naz - Naz 
N azafet - T emİ2:1ik 
Nazar - Bakıı 
Nazaran - Göre 
Nazari - Teorik 
Nazariye - Teori 
Ameli - Prat:k 
Nazan dikkate almak - Gözüm.e
mek, sayınsamak-(Fr.) Prendre en 
considcra tion 
Nazan dikkati celbetmek - Göze 
çarpmak, dikkate çarpmak - (Fr.) 
Attirer l'attenton 
Nazar isabet etmek - Cözdeğmek
(Fr.) Attirer le mauvais oeuil 
N azarriiba - Gözalıcı 
Nazenin - Baylan 
Nazım - Dizin 
Nazır - Bakan 
Nazire - Benzeri 
Nazir - Benger 
Nazik - Nezaketli 
Nazil olmak - inmek 
Nebean - Kaynama, çrkme 
Nebat - Bitki 
Nebazan - Yurma, abna 
Nebi - Yalvaç 
Nebze - Biraz, birazıcık, çitin -
(Fr.) Un peu 

Örnek: Bir nebze de şu m~eleden 
bahsedelim - Bir çitin de şu so
rumdan ayıtalım. 

Necabet (Bak: Esalet). 
Necat (Bak: Halas) 
Necip (Bak Asi:l) 
Neci - Oğul 

Necın - Yıldız 
ilmi nücum - Astroloji 
Nedamet - Pişmanlık 
Nedret - Azlık, az bulunurluk 
Nefer - Er 
Nefes - Nefes (T. Kö.) Soluk 
Nefh - Ofünne 
Nefir - Boru 
Nefiri am - Tokuca - (Fr.) Levee 
en masse 

ULUS'UN DOZEL TMESl 
Bundan evvel çıkan karşılıklarda 

yanlışları şöyle düzeltiyoruz : 

1 - (Mesahai sathiye) sözilniln 
karşılığı (yüzölçe) olacak; 
2 - (Mukim olmak) sözUnün kar· 
şılığrna (Oturmak) da yal"ılacak, 

3 - Mükedcler olmak) sözünün 
karsısına (Kederlenmek) de kona• 

cak. 
4 - (Gavri milnbit) karşılığı (Ço· 

rak) olacak ; 
5 - (Mübahi) karşılxğı (Övünür) 

diye düzelecek 
6 - (Münazaa) karşılığı olarak 

(Çekişme) sözü de yaztlacak 
7 - (Müdafaa) kar~ılığı olan ke· 
lime (Savga) diye düzeltilecektir, 
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lakas muka- --:~ H A S AN --:~ Velesi yapıyoruz 
<l 1:ür~iye ile Romanya arasın- ~FISTIK ÖZÜ YAGI ~ 
~kı tıcari münasebatımız son -

gunlerd ·· · 1 · ; Zayıf ve cılız olanlara fazla gı- = ... -. e muşkül bır şel< e gır - -
(ı~tir. Mevcut ticaret ınukave- E da lazımdır. İşte Hasan Fıstı~ : 

T~ı . mucibince RomanyaJan İ özü yağı, gıdai m~va.d~ı v: ~il~as- ~ 
b Urkıycye ihraç edilen malların :c sa vitamini ve ka orısı ço u ol- 5 
..:ı~?.elleri tamamen tesviye edil- a duğundan dilnyada mevcut bil- = 
~1gı halde, Türkiyeden Roman· ;; tün gıdai maddelerin en mükem- : 
Yaya gönderilen malların be • E melidir. Bilhassa çok zayıf olan- E 
d~Ueri, Romanyada mevcut dö- i İarla vereme istidadı olanlara az E 
\1ız tahdidatı dolayısile mun- i zanıan .zarfında kat'i tesirini gös- : 
t~zanıan tesviye edilememekte- ; terir. Hasan Fıstık Özü yağının E 
dır. Çok temenni edilirdi ki hü· S: bir kilosu 100 kilo zeytinyağma S 
Yilk dostumuz olan Romanya- E muadildir. Mideyi rahatsız etme- S 
nın, Türkiyenin imzasına hür- S diği gibi iştihayı tezyid eder ve S 
met etmek suretile göstermiş 5 bir kilo Fıstık Özü yağı içen : 
Olduğu dürüstlüğe mukabil, Ro- S zayıflar, bilhassa çocuklar ve bi· E 
ıtn~nya da ayni sadakati göster- S: rinci devre veremliler laakal E 
nıış olsun. Halbuki böyle olma- E ı-2 kilo kazanırlar. Hasan Fıs- S 
nn~, Romanya ile, bir senelik. ti- : tık Özü yağı kış ve yaz içilir. :; 
carı müvazenemizde Türkıye E çocuklara ve gençlere, solgun : 
aleyhine mühim bir fark hasıl ~ genç kızlara ve hayattan .zevki § 
?lnıuştur. Bugün Romanyaya ... azalan ihtiyarlara çok büyük : 
ihracat yapan Türk tüccarının E faydalar temin eder. § 
Ronıanyada bloke edilmiş pa - : HASArt DEPOSU : : 

r.~sı kırk küsur milyon teye ~a- _!Ankara, lstanbul, Beyog""lu _§ lıg olmaktadır. Romanya ıl~ 
aranıızda bir takas mukavelesı S Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. S 
Y~pılnuş olsaydı bittabi vaziyet ;m111111111111111111111111111111111111r. 

borıe olmıyacaktı. .. . 
. Öğrendiğimize göre Turkıye 
lle Romanya arasında bir takas 
mukavelesi akdi kararlaştırıl. 
2'11ıştır. Balkan iktisat konseyi .. 
ne iştirak etmek üzere Ankara
Ya gitmiş olan Romen murah
haslanndan Romanya dış işler 
bakanlığı dış ticaret şubesi mü
dürü Christu ve Valimaresin bu 
?naksatla Ankarada kalmışlar
~ır. Mukavelenin bugünlerde 
llnzasr ümit edilmektedir. 

Koti'nin kızı geliyor 
Fransada çıkan Figora gaze· 

tesi sahibi Leon Kostnoreono 
bu sabah Alfa isimli hususi ya
tile şehrimize gelecektir. 

Evvelce Bcyoğlunda Tarlabaşrnda 
Haci Ahmet sokağında 9 No. lu ev
de oturmakta iken bilahire Yunanis
tana gidip, mezkur memlekette ika
metgahi bilinemeyen Yani Yuvan An 
fil oğlu ye. 

İstanbul ikinci icra memurluğuna, 
Bakkal Aristidiye olan 27 4 lira 7 5 ku 
ruş borcunuzdan dolayi Beyoğlu_ ~i· 
rinci sulh hukuk mahkemesımn 
934-23 No. lu dosyasile izalei şuyuu 
suretiyle artırmaya konulan gayri 
menkulunuz artırma bedelinden his
senize isabet eden miktarı meblağın 
haciz edilmiş olmasına ve bu hususta 
icra ve iflas kanunun 103 inci mad
des~ne tevfikan tarafınıza tebliğ kıh
nan ihbar varakası ikametgahi hazi
raru.zm meçhuliyeti hasebile tc:bliğ 
kılınamıyarak tcbliğatin 15 giin mi.id
detle ilanen icrasına karar verilmiş 
olmakla bu hususta bir diveceğini'J( 
varsa mezkQr müddet zarfında ve 
934-7985 dosya numarasile söz veya 
yaz'le dairemize bildirmenizi ilanen 
tebliğ olunur. (10983) 

Gazeteciye karısı ve Fransa
nın meşhur muharrirlerile ta
nınmış tarihçilerinden mürek
ltep beş mühim şahsiyet refa
~at etmektedirler. Fransa fab
rıkatörlerinden "Koti,,nin kızı • · ırn111111111111111111111111111111111 a 
oıan gazetecinin karısı bcrabe- = Bu·· yu· · k f 1 rsat : 
tinde iki de otomobil getirmek- E E 
tedir. i 108 parçadan mürekkep § 

Ziyaretçiler bu sabah Turing E kat'ıyyen paslanmaz 1935 son E 
\1e otomobil kulüp tarafından E mudel çatal, kaşık ve pıçak ~ 
Galata rıhtnnmda karşılanacak- E takımı \alım 95 liraya satı :5 
lardır. Muharrir ve müverrihler ~ lıktır. (2U620) No. ya telefon : 
§ehrimizde bir kaç gün kalacak- ; ediniz. ; 
l::ı rchr. 9 111111111111111 m 11111 u ı un fi u 111 • ... !................ ------------------~ 
~A. Yt - Ticareti Bahriyeden aldı-
gan 729 numaralı şehadetnameyi za
:Yi ettim .Yenisini alacağnndan eski· 
sinin hükmü yoktur. Mehmed. 

ZAYt - 1010 sicil numaralı araba
cı_lrk ehliyetnaırnemi .zayi ettım. Ye· 
llıs ini alacağımdan zayiin hU'.mlü yok 
tur. Hacı Hasan oğlu Yakub. 

ZAYl - 3202 sicil numaralı araba
Cılzk ohliyetnamemi kaybettim. Veni
ili alınacağından zayiin hilkmil yok
tur. Salih oğlu Mehmed 

ZAYt - Üniversite Edebivat fakü1-
tea:ndcn aldığım 631 No. devttm kar· 
~esini kaybettim. Yenisini çıkar2c~
g7ından eskisinin hükmü yoktur. Sıı
hcy}a s b · a rı. 

Hali tasfiyede 

IST ANBUL TÜRK ANOt\IM 
SU ŞİRKETiNDEN: 

1 Haziran 1935 tarihinden itibaren 
500 Frank üzerinden tesviye edilecek 
olan yüzde 4 faizli tahviliitm hş" de 
muamelesinin 8 Mayıs 1935 çarşam
ba günü sabahı saat 10 da Tasfiye 
heyetinin ittihaz etmiş olduğu Bey
oğlunda İstiklal caddesinde 390 nu
maralı Narmanlı Yurd·~ binasmdaki 
5 numaralı yazıhanede aleni olarak 
icra kılınacağı İstanbul Su Şirketi 
Tahvilat hamillerine itan olunur 

TASFİYE HEYETİ 

Yeni yapılan hale konacak mallardan alınması 
sair rıhtım ve iskelelere yanaşacak deniz nakil 
dilmişdir. Aiakadarana ilan olunur. (B) ( 2264) 

Hale girecek eşyanın 
1 - Paketler ,Sandıklar : Kuruş 

A - Portakal paketeri "Tek paket,, 
B -- Küçtik sandıklar 

C-Orta 

D-Büyük 

E - Yumurta sandıkları 

2 - Sepetler, Küfeler : 

A - Küçük Çilek sepeti 

-

2 
4 

6 

10 

8 

1 

B - Karadeniz çilek sepeti ve benzerleri 2 
C - Kelet,Kebir, Adana ve ufak İzmir sepetleri 4 
D - Topaç ve yanın arka 6 
E-Arka 8 
F - Kapelya 1 O 
3 - Tenekeler, Küfeler, Varilier: 
A - .. yoğurt tenekeleri,, küçük 
B- ,, ,, Orta 
C - ,, ,, Büyük 
D - Gaz tenekeleri 
E - Fıçıalr 
F-Variller 
4 - Çuvallar : 

0,25 
0.50 
2 
5 
8 

10 

A-Küçük 5 
B- Büyük 10 
1 - Hale getirilecek eşyadan yukarıdaki tarife 

hususi pazar yerinin işgal edildiği müddetle mukayyet 
2 - Ardiye resmi, kabın cins ve adedine göre 

kip tahsil edilir. 
Kabın cinsi tarifenin hangi maddesindeki kah ismine 

tutulur. Kabın cins yukardaki maddelerde yazılı 
büyüklüğü tarifede yazılı kablardan hangisinin vasati 
tabi tutulur. 

3 - Cinsi ve kabtnm hususiyeti dolayısile yukardaki 
eşyanın satışı için hal meydanında işgal edilecek pazar 
resim alınır'. 

lazrrrıgelen ardiye :esn1ile hal rıhtımı ve Beledıyeye nid 
vasıtalarından alınacak resim tarifeleri aşağıya derce-

ardiye resmi tarifesi 
Vasati ağırlığı 

her kabın 

Seker sandığı, bu büyiiklükteki İAebolu 
Sandığı ve daha küçük sandıklar. 50 

Limon, büyük İnebolu ve Gü-
müşhane sandıklarile bunlara 
benzer diğer sandıklar. 

Sabanca sandıkJarile bu ıa .. 
tadaki başka sandıkalr 

51 - 70 

7 1 daha yu kan 
1440 adetlik 

1 - 30 
31 - 60 

fi 1 - 90 
9 ı - daha yukan 

70 
71 - daha yukarı 

mucibince ardiye resmi alınır. Bu resim, umumi ve 
değildir. Ve bir defaya mahsusdur. 
tahakkuk ettirilir. Ve eşyanın hale getirilmesini mütea-

uyarsa bu maddede gösterilen resim tahakkuka esas 
isimlerden hiç birine uymadığı takdirde ağırlığı ve 
ağırlık ve büyüklüğüne uyarsa o madde üzerinden resme 

tarifeye göre resme tabi tutulması mümkün olmayan 
yerinin her metre murabbaından 24 saat için 1 O kuruş 

Belediyeye aid iskele ve rıhhmlara yanaşacak deniz nakil vaslfalarından alln· 
ması icabeden "Bac,, resmine aid tarifeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Hal rıhtımına yanaşacak deniz nakil vasıtalarından 
Kuruş 

5 Sandallar 
1 O Kayık, su ve ateş kayığı ve emsali 
20 Salapurya, at kayığı ve orta kayıklar 

/ 3 O Kırma armalı mavnalar 
50 Bütün armalı mavnalar 

100 İki direkli yelken gemileri 
100 İstimbot, Romörkör, Duba 
300 Alelumum vapurlar 

Kapah zarf usulü ile eksiltme ilanı 
ı - Eksiltmeye konulan iş "Maltepe - Atış mektebi. 

yolu o+ooo - 3+2so kilometreleri arasmda. • 
"3280 metre tulinde şosa esaslı tamiratı. 
Keşif bedeli 6554 lira 10 kuruşdur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. ( 3) 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye, şosa ve kağir inşaata dair 

fenni şartname 
E Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, 
G - Grafik 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Nafıa Başmü
hendisliğinden görebilir. 

1 - İnşaatın nerede yapılacağı, vilayet ve mevkii, 
yapılacak iş, yol inşaatı ise yolun ismi hangi 
kilometreleri arasında olduğu yazılacaktır. 

2 - Yapılacak inşaat veya tamiratın neler olduğu. 
yol ve buna benzer inşaat ve tamirat ise uzun
lukları, köprü menfez vesaire imaJat adetleri. 

3 - Eksiltme 13-5-935 tarihinde pazartesi günü saat 
15 de İstanbul' da Belediye Encümeninde yapı
lacakdır. 

4 Eksiltme açık yapılacakdır. 

5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ( 492) lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olub göstermesi lazımdır. 
( 4) Nafıa Başmühendisliğinden bu iş için alına
cak ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede 
yazdı saatten bir saat evveline kadar İstcıııbul 
Belediyesi Daimi Encümenine getirilerek eksilt
me komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecekdir. Posta ile gönderilecek mektulılarm 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel-

1 miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 

aşağıda gösterilen resimler alınır. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Bu vasrtalann motörliilerinden 
yüzde elli fazla resim alınır. 

kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. ( İ) ( 2 1 7 9 ) 

İstanbul Belediyesinden : Takma motörlü sanrlaJfar
la motörlü, motörsüz kotraların No. resminin bir lira 
olmasına Umumi Meclisin 13-4-935 günü toplantısında 
karar verilmişdir. (2266) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazi~j vapurlanna mahsus ilkbahar tarif esi mayi sin birinci 

çarşamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

lstanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğünden: 

2 Mayıs 935 akşamına kadar Alman menşeli beyan
namesi olan tüccar komisyoncuların beyannamelerini 
aid olduğu gümrüklere ibraz etmeleri aksi takdirde kon
tenjan haklarının .zayi olacağı ilan olunur. ( 2260) 

inhisarlar Umum Miıdürlüğünden: 
Tahminen 10000 kilo İdaremizde kullanılmağa elverişli 

olmıyan matbu evrak Cibalide 

r,, . 

,, 

Levazım ambarında. 
800 ,, Kırmızı ambalaj kağıd parçalan 

Cibalide Depolar Gurubunda. 
274 Aded Bakırdan Bergamut kabı : Pa· 

şabahçe fabrikasında. 
1 O parça müstamel dürbün. pusuJa, Minota, Sekrnan 

gibi gemici levazımı. Cihalide 
Levazım makina aksamı anı ba
rında. 

Yukarıda cins ve mikdarı yazıh eski eşya pazarlrklcı 
satıJacakdır. İsteklılerin 7-5-935 tarihıne müsadif Salı 
günü saat 14 de yüzde 15 güvenmelcrile Cibalide Leva
znn ve Mubayaat Şubesinde Satı§ Komisyonuna müra .. 
caatları. ( 2142 ) . 
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Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 

Güzeller Eksiri 
Ba·samin Likid 

Cildin daimi yumuşaklığını ve ta
.ıeliğini arttırır. Yüzdeki çilleri ve le
keleri alır. Sivilceleri tamamen yok 
eder. Traştan sonra cilde latif bir ta· 
zelik ve serinlik verir. Tanınmış ec
zanelerle ıtriyat mağazalarında bu-
lunur. (2640) 

ihtira ilanı 
'" Kendi kendine im11 edilir al!tı 

harbiye, bilhassa tüfekler için sade

me teskin edici alet,. hakkında istih

sal olunan 20-11-929 tar:h ve 856 

sayılı. ve "Zatülharake endaht esli

bası için ve bilhassa tüfekler için 

~az hücresi., hakkında istihsal olunan 

2-6-930 tarih ve 915 sayılı ihtira be

ratlannm bu defa mevkü fiile kon
mak üzre ahere devril ferağ veya 

icar olunacağından talip olanlann Ga 

latada, İktisat hanında, Robert Fer

ri'ye müracaatları ilan olunur. 
3011 

Or'..1;!;.t<A"l'O.t< 

Doktor N"met 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat ?-6 hastalarını kabul 

................. ~ 
İstanbul ikinci icra memurluğun· 

dan : Haciz altına almmı1' olup p:ıra· 
ya çevrilmesine karar verilen yaz ha
ne eeyasma müteallik emval Karaköy 
de büyük Tunel ihanı önünde 2-5-935 
perlembe ~ünü saat 10 dan itibaren 
açık arttırma ile satılacağından tal 'p 
olanların mahallinde hazır bulunac· k 
memuruna müracaatlan ilan olunur. 

(10992) 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe. tarih -

C'Oğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, al
manca, ingilizce muallim muavini olmak isteyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazartesi giinü İstan
bul Üniversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olma

maları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet 

ve ciinha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
kayıddan müstesna olub mensub oldukları Daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye 
mani viicud arızalarından salim olduklarını isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

Muallim nlektebinden mezun olanların en az iki 
ders senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldu klan 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 
muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir 
istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya, 
şu vesikalar bağlanacaktır. 

. A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya ve

sikalarının asıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfi

kan tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fo

toğraflı fiş, 

F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz 
fotoğraflar, 

Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Ve
kalıete gönderilmiş olması lazımdır .. , Bu tarihten sonra 
Vekalete gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan 
gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapıJ-
mıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. ( 19 5 7) 2 8 4 9 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1 - E vıaf ve şartnameleri dahilinde aşağıda cins ve 
mikdarları yazılı iaşe maddeleri münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve lstanbul Levazım amir
likleri Satınalma komisyonlarında ve T ekirdağmda As
keri Satmalma Komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına ve ehliyeti ticariyelerini gösterir ihale tari -
hinden bir haf ta evvel Ticaret odasından aldıkları vesika. 
yı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve şirket na
mına girecekleri sirgüler komisyona göstermiye mec
burdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Tekir-
dağında Komisyon Reisliğine verilecektir.' (2062) 

Cinai Tedim yeri Mikdarı Beh. kilosunun Muvakkat ihale tarihi gün ve 
Kilo Tahmin be deli Teminatı •aa~i 

Krf. San. Lr. Kr. 
Sığrl' T ekirdağı 
Eti 

150,000 23 50 2643 75 s.5.935 Çarıamba Sa. 
15 

1197 00 9-5-935 Perıembe Sa. 
ıs 

693 00 9.5.935 Perıembe Sa. 
16 

1237 50 12.5.935 Pazar Sa. 15 

Sade Tekirdağı 21,000 76 00 
Yağı 
Sade Malkara 12,000 77 00 
Yağı 
Ekmek-Malkara 150,000 11 00 
lik un 
Odun T ekirdağı 800,000 1 25 
Odun Malkara 800,000 1 00 

750 00 14-5-935 Salı Sa. 15 
600 00 14-5-935 Salı Sa. 16 

2941 

••• 
1 - Yerli fabrikalar ma

mulatından ve bir metresi
ne biçilen değeri 297 kuruş 
olan 17,300 ila 20 bin met
re kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

lariyle birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(2173) 3094 - •• * 
2 - İhalesi 12 Mayıs 1 - Bir metresinin tah-

935 pazar günü saat 15 te- min edilen fiatı 36 kuruş o-
d . lan 70000 metre minder kıır. 

3 - İlk teminat 5220 li- lıflığı bez kapalı zarfla ek-
radır. siltmeye konulmuştur. 

4 - Şartnamesini 297 2 - İhalesi 11 Mayıs 
kuruşa almak isteyenler her 9 3 5 cumartesi günü saat 11 
gün öğleden sonra komisyo dedir. 
na uğrayabilirler. 3 - Muvakkat teminat 

5 - Eksiltmeye girecek- 1890 liradır. 
ler Muvakkat Banka temi- 4 - Şartnamesini 166 
nat mektubu veya makbuz- kuruşa almak isteyenler her 
ları ile kanunun 2 ve 3 ün- gün öğleden sonra komis
cü maddelerinde yazılı vesi- yona uğrayabilirler. 
kalarla birlikte teklif mek- S - Eksiltmeye girecek-

lstanbul Levazım 
Amirliği il:inları 

Yüzbin kutu et konser" 
vesi 7-5-935 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına 
caktır. Tahmin bedeli beher 
kutu 45 kuruştur. Şartrıa" 
mesi 225 kuruş mukabiliI1" 
de Komisvondan alınır. 'fe 
minatı 33 7 5 liradır. Eksilt" 
mesine gireceklerin belli 
günde ve saat 14.30 a kadar 
tc.kliflerinin şartnamesinde 
yazıldığı veçhile Tophane" 
de Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 1992) 2912 

lHTlRA iLANI 
" Kabili nesç kaytanların çek1'11' 

makanizmasmın silind:rleri için ta"' 
yik tertibatı,. hakkında istihsal olll• 
nan 6 Haziran 1933 tarih ve 1565 s:ı• 
yılı ihtira beratı bu defa mevkii fiil' 
konmak üzre ahere devrüferağ ve'i1 

icar edileceğinden talip olanları1' 
Galata'da İktisat hanında, Rober' 
Ferriye müracaatları ilan olunur. 

J!I' 

mi otoklav takımlarının a" 
hnmasından sarfı nazar e" 

dildiği ilan olunur. (2276) 
• * . 

tuplarını ihale saatinden en ler muvakkat banka temi- ı _ Kapalı zarf usulü i .. 
az bir saat evvel Ankarada nat mektubu veya mak· le ı 0920 kilo sade yağı alı" 
M. M. Vekaleti Satınalma buzlariyle kanunun 2,3 ün- nacaktır. 
Komisyonuna vermeleri. cü maddelerinde yazılı vesi- 2 _ Bir kilosunun tah" 

• • :t-(2172) 3093 kalarla birlikte teklif mek- min edilen bedeli 7 s kuruş" 
1 - Yerli fabrikalar ma- tuplarını ihale saatinden bir tur .İlk pey parası 615 lİ" 

saat evvel Ankarada M. M 
mulatından ve beher metre- radır . 
sine tahmin edilen fiat 25 V. Satınalma komisyonuna 3 - Kapalı zarf eksiltnıe 
kuruş olan 300 bin metre vermeleri. (Zt 49> 

3059 
13 Mayıs 935 pazartesi gÜ" 

çamaşırlık bez kapalı zarfla * * * nü saat 16 dadır. 
k 'lt k 1 t 4 - Şartname ve evsafı" e sı meye onu muş ur. 200 ton Sığır eti kanalı 

1 b ı 1 h ı G M d 2 - İhale 12 Mayıs 935 zarfla satın almacakdır. 1- nı okumak isteyenler he! 
stan U ti a at ÜrnrÜğÜ Ü Ür- pazar günü saat ı ı dedir. halesi 20 Mayıs 935 pazar- gün komisyona ve İstanbul 

3 M kk · t Levazım Amı·rıı· ![ı· Satınal" 
ı ·· " ·· d - uva at tem1na 1 tesi günü saat 16 da yapı- ~ 
ugun en: 5000 liradır. . lacakdır. Tahmin edilen be· ma komisyonuna müracaat 

lstanbul Gümrüğü için 4 aded itfaiye merdiveni ile keza 4 - Şartnamesini 3 7 5 del 40 bin liradır. Eksiltme- edebilirler. 
Mustafa Kemalpap. kazası Vesayet iki aded demir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca mü· kuruşa almak isteyenler ve Pirme narası 3000 lira- 5 - Eksiltmeye girecek' 

hakimliğinden : nakasa ve ithalat kanununun 46 mcı maddesinin A fıkrası her gün öğleden sonra ko- dır. İsteklilerin belli saat- ler zarfları açma saatindet1 
Mustafa Kemalpaşa kazasmın Zü- • . • .,e 

ferbey mahallesinden iken 933 s :ne~i na müsteniden pazarlıkla münakasaya konulduğ-undan misyona uğraya bilirler. ten bir saat evvel Lülebur- bır saat ünce temınat v 

temmıJz avı içinde ölen bevvap Ah· tRlib olanların pey akçesi ile münakasaya girebliecek şe· 5 - Eksiltmeye girecek gazda Satınalma Komis· teklif mektuplarını ve la .. 
::~:ı~~c~~·~ ~~~~dı~~~~~.~~~~~ rait i havi vesaiki yedine alarak 6 Mayıs 935 Pazartesi gü- ler muvakkat banka temi- yonuna tekliflerini vermele zımgelen ve~aikle birlikte 
hince miraa~darının il5n tar"hiııden nü saat 14 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil nat mektubu veya makbuz- ri. (2247) Çorludaki Satın aJma kO .. 
itibaren üc ay içinde veraset ııene•· Komisyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (2077) larivle kanunun 2 ve 3 üncü • * • misyonuna gelmelidirler. 
lerini müstas!ı ben vesayet da' r c.a"n: B K 1 • ( 2 7 5) 
müracaatları ilan olunur. (10991) 2946 ma~rle~inrlPki V37ıh evrak· eş tane a ayton sıste- 2 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~-----------'!--!ll'!~----~111!"----~~~~!!!!!!!~!!!!'~--~~----~~!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~!!'ll~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~l'!!!!!ll!!!"!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~ ES 

., TAN " m tefrikası : 8. 

Edgar Waıtaco 

nızt öldüren ada m bu herif olsa 
bile. kendisi ancak Kızıl çenbe
ri çeviren ba~takilere, bir v-:s ı
ta, bir alet olmuştur. o da bıze 
muhakkak ötekiler gibi masal • 
lar okuyacak, parasız kaldığın-

dan bahsedecek, mechuJ bir a -
damın kendisini K;zıl çenbere 
aldığını söyliyecek. Cinayet 
yapmak için para aldığını anla
tacak ... Gene biz asıl muamma-
yı halletmekten uzak kalaca -
ğız. 

Uçü birlikte yazıhaneden 
çıktılar. J ack ba6asının veraset 
işlerine bakan notere uğramaz
dan evvel, Yale ile Parr'a istas
yona kadar refakat ediyordu. 1-
ki polis, katil olduğunu zaıuıct-

tikleri adamm tevkif edildiği 
kü~ük bir kasabaya g itmek üze
re trene bineceklerdi. Çok kala
balık bir sokaktan gecerlerken 
Jack birdenbire durakladı ve 
bir sayha kopardı. Sokacrm öte 
tarafındaki bir ikraz müessese
sinden genç bir kıı çıkmış ve 
Y"' ·a k~lrlı '1T" rn:t inmi'iti. 

P arr da dedi ki: 
- Va · vay, irte il-i senC'rlir 

rr ·· ümiizclen l aybolan biris i 
daha ... 

Jack'm gözleri ac:ıldı: 
- lki scn<"denberi mi? ~u 

karşı kaldırımda duran kızdan 
mı bahsediyorsunuz? 

- Evet, evet .. . lsmi de Tha 1-
İD Drummond'dur. Bir sahte -
ka rlar rctesine mensup olduğu
nu zannediyon·m. 

- 7-

Çalınan heykel 

Jnck bu sözleri duyunca, diJi 
tutulur gibi oldu. Genç kız bu 
kadar tarassut edildiğinin hıç 
te farkında olmayarak. bir oto
mobil çağırdı, bindi ve gözden 

kayboldu. 
Parr'ı bir düşünce almıştı: 
- Acaba buraya ne yapmağa 

geldi? 
Jack da kendi kendine düşü

nüyordu: 
- Sahtekarlar çetesine men

sup ha ... Nasıl olur? 
Karşı tarafa geçmek isteyen 

m ii f cttişe sordu: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Baka ım, şu ikraz müesse-

sesinde ne biçim iş yapmış. an
layalım da içimiz rahat etsin. 

- Belki parasız kalmıştır da, 
bir şey rehine koymuştur. O da 
cinayet öeğil ya ... 

Buna rağmen başmüfettisi., 
arkasından yürüdü. Parr ile mli· 
essese müdiirü arasındaki nu • 
havereye şahit oldu. Gew.; kız 
altından kücük bir Büda he' .{e
lini re hine koymuştu. Mı~'"lür 
diyordu ki: 

- Biz hcykeJe yüz lirıı fint 
koyduk, fakat kendisi ancak on 
lira a1dı, gitti. 

Yale sordu: 
- Parayı nicin aldığına dair 

bir şey söyledi mi? 

- Evet, şimdilik bir miktar 
paraya ihtiyacı olduğuıııı söyle
di. Çok para alıp ta soan bde
yememek vaziyetinde kalmak 
istemediğini de anlattı 

- Adres bıraktı mı? İsmini 
verdi mi? 

- Evet, ismi Thalia Onı;n -
mond, adresi de Park Gatt 29. 

Yale şaşırdı: 
- Allah allah, bu adres Fro

yant'm adresi deği1 mi? 
jack o zaman hasis ve ihtiyar 

Froyant'ın 

Şark bibloları meraklısı oldu
ğunu hatırl;ımıştı. Fakat hiç se
sini çıkarmadı. 

Parr bir makbuz vererek, kü
çük heykeli cebine Vt"rleştirdi: 

- Hemen şimdi Froya:ıt'ı 
görmeğe gidelim, dedi. 

Jack yalvaracak oldu: 
- Rica ederim. bu kız1 rahat 

bırakahm . Belki sakat bir is 
vapmıs olabilir Sayet ortada 
para ile tamir edilecek bir ~ey 
varsa, ben hazırım. 

Yale dedi ki: 
- Siz Mi~ nrummond'u ta· 

nıyor musunuz? 

Delikanlının kafası o kadar 
karışmıştı ki, bir şey söyliye
medi, sadece tasdik makamın
da başını salladı. Oradan kac;
rnak, kimseye görünmemek için 
ne yapacağım bilmiyordu. 

Parr ısrar ediyc.-du: 
- Ben resmi polis memuru· 

yum, vazifemi yapmahyım. Gi. 
dip Froyant'ı göreceğim. Baka
lım. bu heykel onun muvafaka· 
ti ile mi alınmış. 

Jack: 
-Pek ala, dedi, c halde ben 

gitmem, siz gidiniz. 
Genç krzm orada düşebilece

ği küçük vaziyeti görmek iste· 
mi yordu 

Yale ile ikisi yalnız kaldıkla· 
rı zaman. polis hafiyesi dostu· 
nun omuzuna vurdu 

- Sizi çok müteheyyic görü· 
vorum, nf'den öyle ? Galiha say 
fivedc Frovant'm küsküne g-it 
ti ö-ini?. zamflnlar. bu kıza daima 
tesadüf ediyordunuz. 

- Evet, eğer T.:>arr Kızıl 
Çember Çetesinin ad-tmlarmı 
bu kadar inatla takip etseydi. 
zavallı babam gu dakika ölmü§ 

bulunmazdı. 
Yale elinden geldiği kad~t' 

delikanlıyı teskine çalıştı. EV1' 

ne götürdü, düşüncelerini datl~ 
cazip ve eğlenceli istikameti: 

. - - D h b'r re çevırmege ugraştı. a a · 
ceyrek geçmişti ki. telefon ~s1' 
mıştı. Pdrr telefona çağırıyot' 
du. 

YaJe sordu: 
- Ne oldu? 
Başmüfettiş kısaca crvap vet'' 

di : 
- Thalia Dr·1mmond'u te~ 

kif ettim. Yarın ha kim huzurıJ' 
na çıkacak. 

Yale ahizeyi taktı ve delik811; 
tının yanma geldi. Hadise•ie 
süphelenen delikanl sordu: 

- Tevkif mi edildi ? 
Y aJe başile tasd ik etti. C' 
Jack Breadrııore sa ,..,sarı I< 

· iJmisti >,.Jis ha rivesi: 

- Gördiinüz ya dedi. siz d~ 
. b' h j l(I> ~rovant ta ır ırs, zm eııtr · ,. 

cı bir kanmrn knrhanı oldı.ır1} 
Fakat Jack birdenbire d 

ruldu: 
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Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 

MAZO 
MEYVA TUZU 

bufunmahdır. lçilmesı kolay ve ıeY4'1idir. Müterrıb, mü.ey ,,andır. Mıde ve barsaklara zarar •ermez ve aıış· 
tırmaz. Güç hazım!eri kola ~laştmr. Kabızlığı defecer. Mı de şı1kin1ik ve yanmalarını ~ider r. t- azla uır ye- f:: 

-.:ıo 
mek ve çmeden ıonra hissedilen yorgunluk ve ştşkioliğı hafıfletır Ağızdakı tatsızlık ve llo1<uyu zale ede. ~ 
MAZON iıım ve mırkastna dikkat. Doposu Mazo, ve Betton ecza ~eposu, Bahçe kapı iş bankası arkasında No 12 

---------Suyu 85 rlerece ısıtan E: 

SU ISITICI~ 

As! eri fabrikalar satınalma ko- 1 

misyonundan: 
VAPURCULUK 
Türk Anonirr. Şirketi 
lstanhul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Askeri Fabrikaları için iki çift fayton koşum Beygiri 
pazarlıkla mübayaa edileceğinden komisyonda mahfu.7. 
şartnameyi görüp pazarlığa girmek üzere taliplerin 2 
Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Bakırköy Barut 
Fabrikasında komisyona müracaatları. (2200) 3139 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira 

FENER : Tevkiicafer yeni sokak eski 5 yeni 
7 sayılı ev. . 

ARNAVUTKÖY : Ayanofri sokak eskı 70 
yeni 6-6/1 sayılı ev ve dük
kan arsasının 2 / 6 payı. 

ARNAVUTKÖY: Dere sokak eski 22 
yeni 15 sayılı evin 13/ 20 payı. 

ARNAVUTKÖY : Dere sokak· eski 58 
yeni 5 4 sayılı evin 2 / 3 payı. 

ARN A VUTKÖY : Yeniçeşme sokak 
eski 8 yeni 6 sayılı evin 
1/4 payı. 

l{UçüKPAZAR : Tahtakal~ Uzunçarşı 
caddesi eski 1 O 1 / yenı 3 O O 
sayılı dükkanın 19760 1291840 payı. 

828 

219 

515 

138 

279 

91 

kAMERHATUN : Tatavla Saatçı sokak 
eski 52, 54, 56 yeni 54, 56,.58 
sayılı iki ev ve bir dükkanın 1I4 payı 311 

kAMERHATUN : Kurtuluş Furun 
sokak eski yeni 20 sayılı ev. 638 

k:ASIMPAŞA : Emincami Eyyüh~m çık- 7 2 o 
mazı eski 1 O mükerrer yem 1 s~yıh ev. 

l{ANLICA: Kandilli Kilis~ sokak eskı 
7 5 yeni 51 sayılı evın 1/2 payı. 

AR:SARA y: Katipkasım Yenıkap~ Ha-
. . Hı"sardibi sokak yenı 13/ 6/ l 

rıcı ve ,. / 
sayılı ev ve dükkanın ~. ~ payı. 

135 

527 

11" AT!H . Hoca Hayreddin Kuçuk_ Ka
r~man caddesi eski 2 S yem 3 3 

1 d .. kk"n ve üstünde odalar. 1661 ; sayı ı u a 
5 1 . . . . 

V k d 1 Har 28-5-93 sa ı gunu saat on 
dördu karı a yazı ılmkal satılacakdır. İsteklilerin yüzde 

e padar pazar ı a ı ·· ·· 

TRABZON YOLU 
-\ K • U rnpuru 30 Nisar> 
'AL 1 sacıt 20 de Rizeye kadaı 

1 
ZMIR SÜRAT YOLl 

ı ı AKAHYA vapuru herhaftp 
PEW'E\IBE günleri saat 16 riı 
f.:;tanbuldan 11.mire ve PAZAH 
!üıılt ri de 1Zt\1IHDEN ltanbulıı 
~alknr. 

M RSlN YOLU 
G E BZ E vapuru 3 Mayı · 
CU~tA saat 11 de Mersint 
"adar. 

TENZILA TLI HALK 
BILElLl:RI 

Memleket dahilinde seyahat 
:olaylaştırmak maksadile bir vı 

ki aylık tenzilatlı halk biletler 
hdas olunmuştur. Biletler 1 mayı 
135 tarihinden itibaren bütün is 
'cele acentalarında satılacaktır 

fafsilat almak istiyenlerin acenta 
larımıza müracaat etmeleri ilan o 
lunur. 

l<İRALlK KAHVE 
OCAKLARI 

Şirket vapurlarının çalıştığ 
frabzon, Mersin, Bartın, Ayvalık 
{arabiga, Bandırma, Mudanya 
lmroz, İzmir hatlarına çalışan va 
mrların kahve ocakları açık artır 
-na ile 8 Mayıs 935 çarşamba güni 

steycnlere verileccktir.1steklilerir 
teminat paraları ile o gün saat l' 
te, şartnameyi görmek isteyenlcrir 

her gün kamara ve iaşe şubesim 
..,üracnat etmeleri. 

Çocuk Haftası - Kun1bara Haf ası 

Siz de y11vrunuza İş B4nkP~ından bir kuml-ara Plınız. Gelecek ıene 
bu h8f n çocuğt nuzun ~a h ırı~ miş bir çok parası o'acakhr. (2940) 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııırıııııııııııır111 
~ = - Siit veren annelere -: -
~FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI~ - -: Kullanınız. Sütüniizü arttırır. Cocuklaım kemiklerini kuvvetlendirir. 2574 ;: 
ııİ lllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il 
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§ lstanbul gayrimübadiller komisyonundan: ~ ... 
: D . .No. ---------------------------------------------------------

855 

lOiS 

13~0 

1755 

2127 
4ü35 

Senıtı ve mahallesi 

Beyoğlu Y eni;;-ehir 

" 
<;arata Arapcaıni 

Emlak No. Cinsı ve hı:s:;c.,ı Sokağı Jl ı:; e~ e gör~ : 
Muhammen K. § 

Dere boyu E 83, 87, 89 Kagir dükkfının 
Y 83 112 hi~~esı 

Keresteciler E. 28 Alışap hanenin 
Y 2ı 4 12 his. 

E· Y agkaparıı E. ve yeııi 14 ii tiinJe oda ı olan 
knğir dükkanııı :\120 

hiıs·c~i 

-2010 kapalı : 
zarf = = 420 açık : -artırma 

375 " 

:: -:: --------
Oskfidar Kelçedede E. Ya~cı kııı E 14 Alı~ap ıkı kulübe \e 

çiçek baMesinııı 
9/288 ve 14 128 lıis· 

----100 ,, 
Y. Yağcı çık- Y. 18·181-
mazı 18/2 

Yeni malrnlle \'eni mnhalle 98100 
Hoğaziçı Çeııgı.:lkôy E. Çeııgelköy E. :~5 

dere ı Y. '1R l · 
Y Kuleli Cad. 48/2-48 ~~ 

------se 111111 tekrar Y 1 ı1 ili~. ---
4~~ metre ar n 86 ,, § 
Kngır deponun l 4. 5056 kapalı § 
lııs ·e i zarf : ---: 4659 l tanbul Büyük çar~ı Bal paları K 123 125 K:icrir diilddin 870 a~ık E 

- o -E Y. 125 deruııuııde nıuı;fakar arllıruıa :; - -:= oturakcı gedığirıın =~ 6 : 
§ hısse ile t\uyumcu gt di· § 
: ~inın tamamı : 
E 5501 Galata Kemankeş Yük"ek kal· 1::. 122· ustünde odaları olan 2800 kapalı : - -: dırım cadde· 124 dülıkfin ve Roayal Çi· zari § 
§ sinde Ye Karaköy kolala iabrika~ının ı ı.ı : 
: *** palas kar~ı ıuda Y. l 12 No. lu malıalJinin J26 1920 : 
E J 14 hi e i ve 112 f\o. lu mahal E 
§ ile 116 No. lu dlikkiin ha· 128 l 920 § 
: vasının hissesi : 
§ 5627 Boğaziçi Çenw·I köv E. ÇPngı>lköy E 16 18 Rıhtımlı ar:;arıın l 6 126 açık § 
S iskelcsı hissesi metresı 9 ı artırma : 
: Y: Kuleli cad. : 
S 580 ı Galata Arapcami .Makaracılar E· 56 ü ıünde oda~ı olan !:!32 ,, § 
S Y. 52 dükkanın 2 20 hi t>si : - -§ Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on glin müddetle satışa çıkarılmı:.hr. İhaleleri § 

)edi b k k 1 rı· ni her haf ta pazar ve sa ı gunu ucu pey a ce e ) 
saat on dörtte yatı~maları. (F) <2267 

: 11·5 935 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü aat on dörttedir. Satış münlıa ıran gayri· § 
E mühadil hono~il~dir. : 

-----------· • ~ 11111111111llil1111it1111r1111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r. 
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!! ç Ayda Üç Fırsat 1: . - -- -- 5 Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları yalnız lstanbul, Beyoğlu ve Galata mağazalarına ve ü~ aylık bir muddete mün· ~ 1111 
• § hasır olmak üzere ikramiyeli bir satış hazırlamıştır. Bu ü~ ay zarfında Yerli Mallar Pazarlarından allş veriş ~ • 
• İ eden müşterilere her mübayaa i~in kupon verilecektir. Her ay sonunda o aya aid bir gün tesbit ve ilin edile- ~ • 
• ~ cektir. bu güne tesadüf eden sa1ış bedelleri ibraz edilecek kupon mukabili müşteriye yüzde yüz nisbetinde § 
- 5 bedava mal verilmek suretile iade edilecektir.Ü~ ayhk müddet 1 mayısta başlayacaktlr. Fırsattan istifade ediniz. E 1111 
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• • ANKARA • GALATA 
• ISTANEL'L a IZMIR 
• BEYOGLU SAMSUN ! 
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