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Askerî heyetimiz iskenderun 
ve Antakyada halkın coşkun 

tezahûratile karşılandı 
Hutzinger'nin riyasetindeki Fransız 
heyeti de tayyare ile Antakyaya geldi 

Hatayda vaziyeti i(arıştırınal( istiyenier 8 evi ateşlediler-Vazifaierini Tlirklüi( 
aleyhine suiistimal eden 3 jandarma Itumandanı da vazifeden uzaklaştırıldı 

0ün Hatayda fevkalâde tezahflratla karşılanan askeri heyetimls 

Suriyedeki Fransız kumandam 
general Huntzinger 

Antakya 12 (A.A.) — Anadolu ajan
lının hususî muhabiri bildiriyor: 

Grenel kurmay ikinci başkam orge-
*ieral Asım Gündüzün reisliğindeld 
heyetimizi hamil bulunan hususî tren, 
bugün saat 15 te Payasa vardı. Orge
nerali karşılamak üzere Hataydaki 
oransız delegesi ve Fransız kıtaatı 
kumandam olup dün albayhğa terfi 
^en Köle ile Antakya başkonsolosu
muz ve İskenderun konsolosumuz Pa

yasa gelmiş bulunuyorlardı. Payasta 
bir askeri kıta ihtiram resmi ifa ettL 

Saat 15,10 da Payastan tekrar ha
reket eden tren saat 16,30 da îsken-
deruna muvasalat etti. Fransanm Su
riye şimal ordusu kumandanı gene
ral Mone ile Sancak valisi Abdürrah-
man Melek, hükümet erkâm, Antak
ya, İskendenm ve Kırıkhan Halk Par
tisi erkâm, bütün cemaatler mümes-
süleri istasyonda heyetimizi bekliyor
lardı. 

General trenden alkışlar arasmda 
indi ve ilk önce general Mone tarafın
dan selâmlandı. İki general bir müd
det samimî surette görüştükten son
ra takdim merasimi yapıldı. Genera

limiz tazim resmi ifa eden kıtayı tef
tiş ettikten sonra general Mone ile 
birlikte otomobilde yer aldılar. 20 ka
dar arabadan mürekkeb olarak Türk-
Fransız dostluğunu temsil eden alay 
bu suretle 16,40 da İskendenm istas-
yonımu terketti. 

İstasyondan şehrin dışına kadar 
Antakya yolımu dolduran her cema
at ve sınıftan kesif bir halk tabaka
sı, orgeneral ve heyeti coşkun suret
te alkışhyordu. 

Generalin otomobili bütün Hatay
da Türkkalesi nanıUe anüan Beylâna 
yaklaştığı zaman, kasaba kenarmda 
bü3rük bir intizamla toplanmış olan 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Romanya kralı dün 
yatile Istanbula geldi 
Boğazda ve Marmarada kısa bir ceveiândan 

sonra yat tekrar Karadenlze açıldı 
Romanya kralı samajeste karol; «Luçyafarul» isimli yatile müteneldoren 

bir deniz seyahatine çıkmıştu-, Köstenceden hareket eden yat Karadenls 
sahillerinde bir müddet dolaştıktan sonra dün saat on beşte Boğaza gelmiş ve 
Boğazdan girerek gayet hafif bir seyirle Saraybumu ve Ahırkapı açıklarına 
gelmiştir. 

Yat, buradan tekrar Boğaza dönmüş ve bu seyri üç saat kadar sürdükten 
sonra saat «m sekizde Boğazdan tekrar Karadenlze çıkmıştır. 

[Luçyafanü, bir kaç sene evvel İngUtere krah Sekizinci Edvardı İstanbula 
getiren Nahlin yatıdır. Geçen sene Romanya kralı tarafmdan satm alınmış 
ve Karadenlze geçmişti.] 

Sergi binasının Taksimde 
yapılmasından vazgeçildi 
Maçkada inşası bitmemiş olan 
İtalyan sefareti binasının sergi 

yeri için satın alınması muhtemel 

İkinci beş seneliic sanayi plânının 
\AWm yaldnda başlanıyor 

istanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ekmek 
fabrikaları kurulması bu plânın başındadır 
Ankara 12 (Telefonla) — İkinci beş 

Senelik sanayi plânmın tatbikatma 
"Uümüzdeki aylar içinde başlanacak-
*""• Bu hususta uzım zamandanberi 
yapılan etüdler ve hazırlıklar bitmiş 
tir. ^ 

Bilindiği gibi îngiltereden aldığımız 
^u milyonluk kredinin - 6 mUyon în 
^liz liralık teslihat kredisi hariç -
f^ühim bir kısmı bu plânm tatbik sa-
.̂ ftsına çıkanlmasma hasr ve tahsis 
ailecektir. 

Söylendiğine göre ikinci beş sene-
'1̂  sanayi plânımn gıda maddeleri 

Sanayiine aid olan kısmı diğer kısım-
^nna tercihan tahakkuk ettirilecek
tir. 

İstanbul ve İzmir gibi bü3öik şehir-
'̂'de ekmek fabrikaları kurulması 

Piânm bu kısmına dahil işlerin ba-
*^da gelmektedir. 

Bir aralık, ikinci beş senelik sanayi 
Piânının tatbikine geçilmesinin bir 
j^üddet gecikebileceği düşünülerek 
^yük şehirlerin temiz ve ucuz ekmek 

tiyacını biran evvel temin için bu 
ü^rikalarm Belediyeler marifetile 

yaptırılması düşünülmüştü. Fakat 
plânm tatbik sahasma çıkanlması 
imkânlan, evvelce tahmin edilen müd
detten evvel, temin edilmiş olduğun
dan bundan vazgeçilmiştir. 
İngiltere ile yapılan anlaşma 

Ankara 12 (Akşam) — İngUtere 
hükümeti ile akdettiğimiz 16 milyon 
İngiliz liralık sanayi ve teslihat kre
dileri anlaşmaları ile klering anlaş-
masımn tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihalarınm Büyük Millet Meclisine 
verümek üzere olduğunu bildirmiş
tim. Öğrendiğime göre bu anlaşmala
rın tasdikine dair olan kanım proje
leri Büyük Millet Meclisi ve lordlar 
kamarasına haziranın yirmisine doğ
ru ve a)Tiı günde verilecektir. 

Lâyihaların Büyük Millet Meclisin
de müzakereleri sırasmda Başvekil B. 
Celâl Bayar Türk - İngiliz siyasî ve 
iktisadî münasebetleri etrafında mü
him izahatta bulunacağı ve bu arada 
iki memleket arasında günden güne 
artan dostluk münasebetlerinin kıy
metini tebarüz ettireceği söylenmek-

Amasyada Atatürk günü 
Amasya 12 (A.A.) — Atatürkün 

Amasyaya ilk teşriflerinin 19 uncu 
jrıldönümü büyük merasimle kut
lanmıştır. 

ftlclm^l 
Niçin tetblk edilmiyor? 

Bir havadis çıktıydı: Lokantaların 
ve umumî bahçelerin dış kapılan 
vÂinüne de bir fiat listesi asılması 
mecburî olacakmış, diye gazeteler 
yazdı; fakat lafta kaldı. 

Dün bu hususta fikirlerini sordu
ğumuz bazı lokantacılar ve bahçeci' 
ler şöyle söyledi: 

— Değil mecbur edilmemiz, böyle 
bir lâvhayı arzumuzla assak vergi ver
memiz lâzımdır. Halbuki, bu güzel 
tasavvurun tatbiki, hem halkın, hem 
esnafın, hem de Belediyenin nefine 
olacaktı. 

Yalnız muhtekirleri mutazarrır 
edecek olan bir nizamı niçin derhal 
kuvveden fiile çıkarmamalı? 

İstanbulda daimi bir sergi binası 
yapılmasına karar verilmişti. Bu bi
na için evvelce Taksim stadyomvmvuı 
bulunduğu eski Taksim kışlası ve 
müştemilâtınm bulunduğu saha mü
nasip görülmüştü. Hattâ İstanbulım 
iman işine iptida kışla ile müştemi-
lâtııun yıktırılması ve Taksim mey-
danımn tanzimi üe başlanacağı ya
zılmıştı. Belediye kışla üe müştemUâ-
tımn istinüâki için 1,200,000 lira ve
recekti. 

Haber aldığımıza göre sergi binal-
suun Taksim kışlasımn yerinde ya-
pılmasmdan vazgeçilmiştir. Bu bina 
için Maçkada yapümış ve dahüî kı
sımları tamamlanmamış olan İtalyan 
sefareti binası daha muvafık görül
müştür. 

İtalya, meşrutiyetin ilâmndan son
ra Maçkada geniş bir arsa satm al
mış, burada büyük bir sefaret bina
sı yaptırmağa başlamıştı. Binanm 
dış kısımleri bitmiş, çatısı örtülmüş 

olduğu bir sutıda Trablus Garp mu
harebesi, bunu takiben Balkan htu:-
bi ve umumî harb çıkmış ve inşaat 
bitememiştir. 

Umumi harpten sonra eski Avus
turya sefareti binasmm ttalyaya geç
mesi ve devlet merkezinin Ankaraya 
nakli üzerine İstanbulda yeni bir se
faret binasma ihtiyaç kalmamış ve 
inşaatm tamamlanmasına teşebbüs 
edilmemiştir. , 

Maçkadaki sefaret binası, henüz 
noksanlan olmakla beraber kolayca 
ikmal edUecek vaziyettedir. İçinde ge
niş salonlar vardır. Başka bir işe jra-
ramadığı için muattal bir halde du
ran bu binayı ucuzca ahnak ve bazı 
ilâveler yapmak kabUdir. Halbuki 
Taksim kışlasım istimlâk etmek ve 
burada yeni bir bina yapmak daha 
pahalıya malolacaktır. Bu düşünce 
üe Taksim kışlası yerinde sergfi bina
sı yapılmasından vazgeçUmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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- Maazallah taksitle muamele yasak edilse: 
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PAZARTESI KONUŞMALARI 
Evliya Çelebi'nin bir 

tablosu 
Yazan: Hasan Âli - YÜCEL 
Bugün altıncı sahifemizde • I I U K Ö T O P H M E 
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D ü n Geceki ve B u Sabahk i Ha^berleı* 
Esrarlı bir cinayet 

Bir sabun imalâthanesi 
bekçisi bir sabun kazanı 
içinde maktul bulundu 
Cesed morga nakledildi, polis 

tahkikata başladı 
Zabıta dün gece yeni ve esrarlı bir 

cinayet tahkikatına elkoymuş bu
lunmaktadır. Şimdiki halde ortada, 
sekiz metre derinliğinden bir sabun 
kazam içinde bulunan bir cesedden 
başka bir şey yoktur. 

Hadisenin teferruatı kısaca şöyle
dir: 

Bımdan iki gün evvel; Küçükpazar-
da Nuri oğlu Ahmedin sabun ima
lâthanesinde bir hırsızlık vakası ol
muş ve 12 teneke zeytinyağı çalm-
înıştır. 

Bu hırsızlık, imalâthane sahibi ta
rafından zabıtaya haber verilerek 
tahkikata geçilmiş, bu sırada ima
lâthane bekçisi Şevkinin de tegayyüb 
ettiği görülerek bütün şüpheler bu-
öun üzerinde toplanmşıtır. 

Dün gece imalâthane dahilinde 
sıkı bir araştırma yapılmasına lüzum 
görülmüş ve işte bu sırada feci sah
ne ile karşılaşüımştır. 

Bir kenara bırakılan sekiz metre 
derinliğindeki büyük bir sabun ka-
zanımn içinde imalâthane bekçisi 
Şevkinin öldürülmüş olarak boylubo-
yuna durmakta olduğu görülmüş ve 
cesed çıkanlaı-ak derhal morga nak-
ledUmiştir. 

Bu vaziyetten; hırsızlık yapanların 
imalâthane bekçisi Şevki İle karşı-
laştıklan ve onu öldürerek kazanın 
içine atıp, çaldıkları yağ tenekelerile 
savuşup gittikleri tahmin edümekte-
dlr. Emniyet müdürlüğü sıkı bir 
tahkikata girişmiş bulunmaktadır. 

Yüksek mühendis ve teknik okulları 
mezunlarının mecburi hizmetleri 

Encümenlerde bazı tadillere uğrıyan lâyiha 
bugün Mecliste görüşülecek 

Ankara 13 (Hususî muhabirimiz
den) — Yüksek mühendis ve teknik 
okulları mezunlarının mecburî hiz
metlerine dair olan kaiıun lâyihası bu
gün Mecliste görüşülecektir. Encü
menlerde bazı tadillere uğrıyan bu 
İftyihanm aldığı son şekle göre devlet 
hesabma olmak üzere: 

(A Yüksek mühendis okulunda 
tahsillerini bitirenler sekiz sene, 

(B Teknik okulunda tahsillerini bi
tirenler altı sene, 

(C Ecnebi memleketlerde Nafia Ve
kâleti hesabma tahsUlerini veya staj
larını bitirenler mecburî hizmetleri 
varsa buna ilâve edilmek üzere tahsil 
veya stajlannın iki misli müddetle 
meslek ve ihtisaslan dahilinde Nafia 
Vekâletinin muvafakatile diğer deva-
ir ve müessesatla belediyelerde hiz
mete mecburdurlar. 

2 — Vekâletin muvaiakatile, Nafia 
teşkilâtı haricinde diğer dairelerle mü
esseseler ve belediyelerde çalışan yük
sek mühendis ve fen memurlarına 
mecburî hizmetlerini yaptıkları müd
detçe, Nafia Vekâletinde emsallerinin 
aldıklan maaş ve ücretten fazla ma
aş verilecektir. 

3 — Mecburî hizmete tabi olanlar 
mektepten çıktıklan tarihten itiba-
len ve o sene içinde askere gidenler, 
terki tahsillerini müteakip en çok iki 
ây içinde hizmete tayinleri için Nafia 
Vekâletine müracaate mecbur ola

caklardır. Bu suretle müracaat vuku
unda kadroda açık bir memuriyet bu
lunmasa bile bunların kanunen tayin 
edilebilecekleri memuriyete mahsus 
maaşla meslek ve ihtisasları dahilin
deki vazifelerde stajiyer olarak istih
dam edileceklerdir. Stajiyerlikte ge
çirilecek bu müddet mecburî hizmet
lerine ve namzedlik müddetine mah
sup edilecektir. 

4 — Mecburî hizmete almmak için 
müi"acaat etmiyenler, tahsillerinin be
her senesi için kendUerine harcanan 
paraların iki mislini ödemeğe mecbur 
tutulacaklan gibi bu parayı ödeyin-
ceye kadar icrayı sanattan menedile-
ceklerdir. 

5 — Kendi hesaplarma tahsil et
mekte iken devlet hesabına geçerek 
tahsüe devam edenler, devlet hesabı
na geçirdikleri her tahsil senesine 
mukabil iki sene mecburî hizmete ta
bi olacaklardır. Maamafih bu suret
le yapüacak mecburî hizmet müddeti 
sekiz seneyi geçemiyecektir. 

6 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren mecburî hizmetlerini ifa et
mediklerinden dolayı haklarında ta
kibat yapılanlar, Nafia: Vekâletince 
kendUerine yapılacak tebligat tarihin
den itibaren en çok üç ay içinde ken
dilerinden istenilen parayı tamamen 
ödemedikleri takdirde, haklarında bu 
kanun hükümleri tatbik olunacaktır. 

Balkanlar arası güreş 
blrjncilii([erl 

Ankara, (Akşam) — Geçen sene tz-
inlrde yapılan Balkanlararası güreş 
birincilikleri müsabakaları bu sene 
Atinada ya;pılacaktı. Yunan güreş 
İederasyonu bazı sebepler dolayısile bu 
Bıüsabakalarm Atinada yapılmasma 
İmkân bulunamadığını güreş fede-
IBsyonumuza bildirmiş ve bunun üze
nine federasyonumuz, Yugoslav, Ru
men ve Amavudluk federasyonlarma 
müracaat ederek bu müsabakaların 
lendi memleketlerinde yapümasına 
İBİlp olup olmadıklalnnı sormuştu. 

Bu müracaate ilk cevap veren Ar-
aavudluk güreş federasyonu menfi 
pir cevap vermiştir. Diğer federasyon
lardan gelecek cevaplar da menfi 

lüsabakaJar gelecek sene-

- Macaristan 
Alman ordusu başkumandanı 

Budapeşteye gidiyor 
Budapeşte 12 (A.A.) — Alman or

dusu yüksek kumanda heyeti şefi ge
neral Kay tel, 14 haziranda Budapeş
teye gelecektir. 

Yarı resmî mahafil. Alman genera
linin geçen seneki manevralar esna-
smda Macar askerî erkâıunm Alman-
yaya yapmış oldukları ziyareti iade 
etmek üzere gelmekte olduğunu bil
dirmektedir. 

Seyyar esnaf arabaları 
Seyyar esnafa mahsus olan tek tip 

arabalar için bir tip seçilmiştir. Bu 
tipin kabulü etrafında Belediyece 
tedkikat yapılıyor. Bu yeni araba ti
pi kabul edUdikten sonra yeni araba 
tedariki için esnafa 20 günlük bir 

Son dakika 
Çekoslovakyaga 
şiddetli hücum 

B. Hitlerin muavini yeni 
bir nutuk söyledi 

Berlin 13 — B. Hitlerin muavini 
B. Hes bir nutuk irad etmiş ve Çekos-
lovakyaya hücum etmiştir. B. Hes 
demiştir ki: 

*Çeoslovakya Versay yalanüe ku
rulmuş, sulhu tehdid eden bir mem
lekettir. Burası bir harb merkezi ha
lini almıştır. Almanya yürüyecek 
diye seferberlik yapılmıştır. Halbuki 
Hitler svlh istiyor. Avrupa sıdhu 
Mitlere borçludur. Halbuki radyolar, 
gazeteler yalanlar neşrediyorlar. Ta
rih hakikati söyleyecektir.» 

Çekoslovakyada 
seçim 

Dünkü seçimde ufaktefek 
vakalar oldu 

Prag 13 '•— Belediye ve nahiye sici
mi dün bitmiştir. Seçim hadisesiz 
geçmiştir. Yalnız bazı yerlerde ufka 
tefek vakalar olmuştur. Almanlar 
hemen kamilen Henlein'in partisine 
rey vermişlerdir. Alman komünistle
rin yüzde doksanı Henlein için rey 
vermişlerdir. Yalmz bazı sosyalistler 
aleyhte rey vermişlerdir. 

Slovak muhtariyeti istiyen Linka 
partisi de dünkü seçimde kazanmış
tır. Maamafih Çeklere verüen reyler 
de fazladır. 

Güava'da Henlein taraftarlan se
çim dairesirü tezahüratla doldurduk
tan sırada Çek namzed Hod kalb 
sektesinden ölmüştür. Hod, Reisi
cumhur Benesin yeğeni idi. Hadise 
duyulunca bayraklar yanya çekil
miş, Çek gençliği nümayiş yapmıştır, 

Bratislavada Alman, Macar ve 
Slovak gençler nümayiş yaparken po
lis müdahale etmiştir. 20 hafif ya
ralı vardır. 

Depozito mukabilinde ihraç 
edilen iptidaî maddeler 

Ankara 12 (Telefonla) — Teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden mü
esseselerin depozito mukabilinde güm
rükten ihraç ettikleri iptidaî madde
lerin muayyen bir gümrük resmine 
tabi tutulmak suretüe ithalleri hu
susunda tedMkler yapmaktadır. 

Her ne kadar bu kabîl müesseseler 
bu suretle depozito olarak yatırdık
ları gümrük resimlerini sonradan ta
mamen veya kısmen geri almakta ise
ler de bu, bir taraftan miktarları mü
himce bir yekûn tutan bu resimlerin 
uzun müddet gümrüklerde kalmasmı 
ve diğer taraftan da gümrüğe yatırıl
maları ve sonraidan geri alınmalan 
bir sürü kırtasî muameleler yapılma-
smı mucip olmaktadır. 

Van gölünde havyar istihsali 
tecrübeleri 

Ankara 12 (Telefonla) — İktisad 
Vekâleti Deniz mahsulleri müdürü 
Dr. B. Kemal Bayrakçının riyasetin
de bir mütehassıs heyet Van gölünde 
havyai: istihsali tecrübeleri yapmak 
üzere Vana gitmiştir. 

Geçen sene gene mütehassıs bir 
heyet tarafından yapılan tedkikler 
bu gölden mühim miktarda cins hav
yar çıkanlabileceğini göstermişti. 

Mimar Sinanın yanan bir 
camisi yeniden tamir edildi 

Lüleburgaz (Hususî) — SokuUu dev-< 
rindeki Sinan asarından olup Balkan 
harbinde jranmış trian caminin bun
dan evvel duvar aksammın ikmâl edil
diğini bildirmiştim. Umumî müfettiş 
general Kâzım Dirikin teşebbüsü üze
rine Evkaf Umum Müdürlüğünden ve
rilen para ile bundan onbeş gün evvel 
beş usta caminin minaresinin inşası
na başlamıştır. 

Haziran nihayetine kadar minare 
ikmal edilecektir. Karıştırana aynca 
şeref verecek olan bu 3rüce eserin ihya
sı üzerinde sayın generalimiz Dirik 
fazla meşgul olmaktadır. Köyde son 
zamanlarda göze çarpan diğer mühim 

Amerika Hariciye Nazırı bombardıman 
tayyaresi satılmamasını tavsiye ediyor 
Bitaraflık kanunu tatbik edilmeden 

buna imkân olmadığı söyleniyor 
Vaşington 12 — Hariciye Nazırı B. 

Hul gazetecilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

— Amerika, sivil ahalinin bombar
dıman edilmesini çok fena bir hareket 
saymaktadır. Bu harekette bulunan
lara bombardıman tayyaresi .satma-
malıdır. AmerUta hariciye nezaretinin 
bugünkü politikası şudur: 

1 — Bombardımanlara karşı nefre
tini ilân etmek, 

2 — Bombardımanları kolaylaştıra
cak hareketleri takbih etmek. 

Yalmz Amerika fabrikaları değil 
diğer memleketler de sivil halkı bom
bardıman edenlere tayyare satmama-
hdır. 

Nevyork 12 — Nevyork Taymis ga
zetesi, Hariciye Nazın B. Hul'un bom

bardıman tayyareleri yapan fabrika
lara ihtarı hakkında diyor ki: 

«Son zamanlarda Japonyaya birçok 
tayyareler satümıştır. Bu sat) şiarı 
durdurmak çok güçtür. Çine ve Ja
ponyaya karşı bitaraflık kanunu tat
bik edilmeden tayyare satışı durdu
rulamaz. Bitarafhk kanununun tat* 
biki ise hem birçok ihtUâflara sebeb 
olacak, hem de bundan Japonyadan 
ziyade Çin zarar görecektir.» 

Harb malzemesi taşıyan 
vapurlar 

Buı-gcs 12 — Franko hükümetine 
mensub gazeteler harb malzemesi ta
şımak üzere bir takım vapurlar alma-
rak bımlara İngiliz baj^ağı çekildiği
ni iddia etmekte ve bu vapurların lis
tesini neşretmektedir. 

Tekirdağlı İle Kara Ali 
berabere kaldılar 

iki pehlivan seyircilerin 
teklifi üzerine haftaya 

yine güreşecekler 
izmir 12 (Telefonla) — Başpehli

van Tekirdağlı Hüseyin - Kara Ali 
revanş maçı bugün civar vilâyet, ka;-
za, nahiye ve köylerden gelen on bin
den fazla seyirci önünde Alsancak 
stadyomunda yapıldı. Seyircüer ara
sında vali ve kumandanlar da vardı. 
Çok heyecanlı cereyan eden güreş 
sonunda iki namlı pehlivan berabere 
kaldı. Maç berabere bitince halk gü
reşin 15 dakika temdidini istedi. Peh
livanlar seyircilerin bu teklifine ha:f-
taya yine güreşeceklerini bildirmekle 
cevab verdiler. 

İzmirli Tahsin, Bucalı Mehmed ile 
Manisalı Halil, Molla Mehmed ara-
smda yanm saat süren güreş yapüdı, 
berabere kaldılar. Bucah Ömer 13 
dakika 30 saniyede Tekirdağlı Süley-
mana, Gönenli Hamdi 15 dakika 27 
saniyede Babaesküi İbrahime tuşla 
mağlûp oldular. 

Barutgücü alanında 
yapılan maçlar 

Dün Barutgücü alanında yapılan 
maçların neticeleri : 

Barkohba - Bakırköy Rum genç: 3-0 
Barutgücü genç T. 2 - Tophane 
Barutgücü genç T. 2 - Tophane 

gençlerbirliği B.: 3-3 
Baintgücü genç T. 1 - Tophane 

gençlerbirliği A.: 1-1 
Barutgücü B. - Fatih İdman B.: 1-0 
Baı-utgücü A. - Fatih İdman A: 1-0 

Memlekette yapılan 
tayyareler 

Tüi'k hava kurumunun Nuri De-
mirağ firmasına sipariş ettiği tay
yarelerden birincisi bitmiş ve bu 
tayyare dün sabah muvaffakiyetli 
tecrabe uçuşları 3rapmıştır. 

Floryada bir genç boğuldu 
Dün. Floryada Yuntof adında 22 

yaşmda bir genç boğulmuştur. Genç 
fazla açılmış ve bü- baygınlık geçir
miştir. Bü- motor hemen yetişerek 
kendisini çıkannışsa da genç adam 
bir müddet sonra ölmüştür. 

tzmirin Şaşal suyu hazineden 
satın alınacak 

izmir (Akşam) — İzmirin Şaşal su-
3ru meselesinden bir ihtilâf çıkmıştır. 
Defterdarlık, Şaşal suyunun, hazine
ye aid olduğunu isbat etmiş ve hazine 
namına tapuya bağlattırmıştır. Hal
buki sujrun tevziatını İdarei hususiye 
yapmakta ve her yıl sudan mühim İs
tifadeler temin etmektedir. Hususi ida
rece Şaşal kaynağının dört bin lira mu
kabilinde hazineden satın alınmasına 
teşebbüs edilmişse de Defterdarlık 30-
40 bin lira istemektedir. İhtilâfın ne 
suretle halledileceği henüz belli değil-

Dünya kupası 
maçları 

İtalyanlar Fransızlar!, 
Macarlar İsviçrelileri 

yendiler 
Paris 12 (A.A.) — Kolomp stadın

da 65 bin seyirci önünde Fransız -
İtalya millî takımları arasmda yapı
lan dünya kupası futbol maçını İtal
yanlar 3 - 1 kazanmışlardır. 

LU 12 (A.A.) — İsviçre millî taki-
mile Macaristan millî takımı arasın
da binlerce seyirci önünde yapılan 
dünya kupası futbol maçmda Macaı*-
1ar 2 - O galip gelmişlerdir. Macar 
mülî takımı 16 haziranda Marsilya-
da İsveç millî takımı ile karşılaşacak-
tur. 

Bordo 12 (A.A.) — Brezilya - Çe
koslovakya millî takımları arasında 
yapılan dünya kupası maçı tamdide 
rağmen 1 - 1 beraberlikle neticelen
miş olduğundan sah günü ikinci bir 
karşılaşma yapılacaktır. 

Fransızlar Yugroslavyada 3 
selüloz fabrikası kuracaklar 

Belgrad 12 (A.A.) — Yugoslavenskl 
Loyd'un bildirdiğine göre, Avusturya 
artık Fransa ve İtalyaya selüloz ihraÇ 
etmediğinden bir Fransız grubu YU' 
goslavyada üç selüloz fabrikası inşa 
etmek imkânlarım elde etmek üzere 
Belgradda müzakereye girişmiştir. Bü 
fabrikalar münhasıran ihracat için 
çahşacaklardır. Bu teşebbüs için 200 
milyon dolarlık bir sermaye yatırıl
mıştır. 

Meksikada bir grev 
Meksiko 12 (A.A.) — Mensucat en

düstrisi patrcmları amelenin talepleri
ni reddettikleri için Puebla devletinde 
umumi grev ilân edilmiştir. 

Lüleburgaz köy kahvelerindö 
kâğıd oyunları yasak edildi 

Lüleburgaz (Hususî) — Köy kahve
lerinde kâğıt oyunl^ı ka3rmakamlığın 
bir emri ile menedilmiştir. 

Burgazda 50 metremurab-
balık fundalık yandı 

Dün saat on beşe doğru Burga* 
adasmda Papas mektebi civarındaki 
fundalık tutuşmuş ve elli metre mu-
rabbaı kadar bir saha yandıktan son
ra söndürülmüştür. 

Bir araba bir çocuğa 
çarparak yaraladı 

Salih isminde birinin. idare ettiğ» 
binek arabası, Sanyerden gelmekte 
iken on yaşlannda Behzad isminde 
bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 

Motosiklet çarpması 
Nebahat isminde bir kadın, evveÛ * 

gece köprü üzerinden geçmekta ik^n 
Salamon isminde birinin idaresinde 
ki hususî bir motosiklet sadmesin* 
maruz kalmış, muhtelif yerlerinde^. 
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Büyük küçük şehirlerimiz 
inkişaf ediyor 

Mektub göndermek suretile ara
mızda dostluk teessüs eden meçhul 
bir karüm (lıani hatırlarsuuz belki: 
Oğlunu ahçı yetiştirmek hususunda 
benimle hemfikir olan zat) İzmire 
gitmiş. O şehrimiz baklanda intiba-
lannı bana şöyle yazıyor: 

«Burasının tamam kırk dokuz sene errel-
den tanınm. O zamanlar henüz pek ço
cuk çağında olduğumdan memleket hak-
kmda etraflı bir fikir edinemedim. Fakat 
bilâhare gelip geçerken İzmiri hep Na
poli, Barselon, Marsilya, Ceneve gibi şe
hirlere benzetirdim. Buradaki fark tadad 
eylediğim o şehirlerde ecnebi lisanı be
tten pek ender işitilir, İzmirde ise İa-
panyolcanın jargonu, İtalyanca, Fransız
ca, Türkçe, Rumca pek boldu ve sair bir 
İU lisan da arasıra kulağa aksederdi. 

Takriben otuz sene evvel bir defa beş 
on gün kaldım. O zaman buranın Kor-
donboyu yegâne gezinti yeriydi. Bir çok 
kahveler, oteller, eğlence yerlerile dola 
idi. Ancak hemen hemen rıhtım boyuna 
inhisar eden bu eğlence yerini gören da
hilde de böyle mahaller bulunur fikrini 
hasıl ederdi; fakat o hay buyu kolay bı
rakamaz, tedkike girişemezdi. Bir gün 
şöyle içeri mahallelere doğru gitmemle 
dönmem bir oldu. Bir sürü halk, ayakta 
yemeni, baldırda kısa bir dizlik, bacağm 
epey mahalli açık, kuşak, kısa bir cep
ken, göğüs bağır açık, uzun kalıpsız bir 
fes üzerinde bir yemeni, pırasa gibi bı-
yıklarile korkunç bir hal! Ben bunu gö
rür görmez tersyüzüne geri döndüm. 

Balkan harbinde bir defa daha ve onu 
müteakib bir çok kere ziyaret ettim ve en 
nihayet 924 teki barabiyeti gördüm. Bilâ
hare 938 de gene ayni vaziyet! 29 da 
keza... 
Bu defa hayretler içinde kaldım. «İyi ola

cak hastanın hekimi ayağına gelir! >> derler. 
Cenabı Hak, buraya da tabiat sahibi bir 
zat ihsan etmiş. Hiç tanımadığım, yüzü
nü de görmediğim belediye reisi İzmire 
zevkli bir hal vermiş. Temizlik; bulvar
daki ağaçlara edilen ihtimam; müteaddid 
parklar; şehirde kimseyi sıkmadan vaze
dilen nezafet usulü, bol su; hemen her 
gün başlıca caddelerin sulanması; yerler
de ne tükrük, ne de bir kâğıd parçası 
bulunması; havuzlarm temiz, berrak su
larla dolu olması takdirimi mncib oldu. 

Şehrin en ıssız köşelerine kadar git
tim. Gerçi kaldırımlar bozuksa da bun
ların hepsini yapmağa, değil İzmirin, Ay-
dmın varidatı bile kâfi gelmez... Avdet
ten evvel, tebrik için bir kere belediye 
reisine uğrıyacağım... İnşallah bu tepeden 
înme ziyaretimden dolayı beni deli sanıp 
koğmaz!» 

** 
Ne zaman tzmirden bahsedilse: 
— Eski bir kıyasla en ziyade 

Vahvolmuş şehrimiz! - deriz. 
Bir bakıma doğrudur: Çünkü o 

zamanlar memlekette hiç bir sanayi 
mamulü istihsal edilmezdi; ithalâ
tın ve liberal şekildeki ihracatın 
bellibaşlı büjrük limam bu tzmirdi... 
O zamanki canlılık bu sebebdendi... 
Meçhul dostum, o zamanki altı ka
val üstü Şişhane vaziyeti güzel tas
vir ediyor: Kordonboyunun bütün 
şatafatı kozmopolit bir kalabalık 
cavıltısı yüzündendi!... 

Diğer şehirlerimizi de gözden geçi
relim: 

İstanbul da eskiden müstehlik bir 
payitahttı. O da İzmir gibi karakte
rini değiştirip şimdi müstahsil ve kendi 
yağile kavrulan şehir oldu. Yeni hu
susiyeti içinde tekâmül ediyor ve şim
di yepyeni bir ümranm eşiğ:indedir. 

Ankara, yoktan var oldu. 
Zonguldak hakkındaki hislerimi 

Uzun uzun yazmıştım: On, on beş se
ne evvel tam bir müstemleke man
zarası arzediyordu; şirketler, köylü
müze zenci muamelesi yaparak ona 
yer altında ve yer üstünde gün gös-
termiyorlardı. Bugünse, en modem 
işçi teşkUâtile Zonguldak, diğer mil
letlerin bazı kömür şehirlerine parmak 
ısırtacak, bazılarından ise asla aşa
ğı düşmiyecek bir medeniyet sevi
yesindedir. 
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Yeni park 
Sirkecideki 

meydanın tevsiine 
başlanıyor 

Na:fla Vekâleti, Devlet demiryolları 
idaresi tarafından Sirkecide bir 
meydan ve bir park yapılacağını yaz
mıştık. Bu işe yakında başlanacaktır. 

Meydan ve park Sirkecide tram
vayın döndüğü yerden denize kadar 
uzayacaktır. Devlet demiryolları ida
resi tarafından burada bir park, 
parkta bir gazino ve yer altında bir 
hela yaptırtılacaktır. 

Haber aldığımıza göre Sirkeci is
tasyonunun çıkış yeri ile tramvay 
caddesi arasındaki bir kaç binanın 
da satın alınarak meydamn genişle
tilmesi düşünülmektedir. Bu suret
le Sirkeci hakikaten çok güzelleşe-
cektir. 

Devlet demiryollan idaresinin bu 
faaliyetine mukabil istasyonvm tar 
mam karşısına tesadüf eden harab 
bazı binaların bugünkü şeklinden 
kurtaniması lâzımdır. O zaman şeh
re ilk çıkan güzel bir manzara ile 
karşılaşacaktır. 

Talihliler 
P i y a n g o n u n s o n k e ş i d e s i n d e 

K a z a n a n l a r 
Tayyare piyangosunun son keşide-

sindeki talihlilerden bir kısmım ev
velce yazmıştık. Diğer talihliler de 
şunlardır: 

45 bin lira kazanan talihliler: İz
mirde kasab B. Ali ve bakkal B. Şev
ki müşterek, Edimede rasad memu
ru B. Mustafa üe kasab B. Kâmil 
müştereken kırk beş bin lira kazan
mışlardır. 

12 bin lira kazananlar: Sankamış-
ta topçu ala5nnda gedikli erbaş Sü
leyman, Beyoğlunda Foto Spor mar 
ğazasmda Andre, Beşiktaşta vapur 
iskelesi civannda çatal, kaşık fabri-
kasmda müdür muaivini B. Jak, Div-
rikide 10 ımcu kısım hat boyu mer
kezinde ustabaşı B. İhsan. 

10 bin lira kazananlar: İzmirde 
Geri tütün şirketinde bayan Fatma 
ve B. Mehmedin müştereken aldıklar 
n bUet, Çakmakçılarda Yusufyan 
harımda müteahhid B. Şerafeddin, 
Beyoğlımda Küçük Parmakkapıda 
8 numaralı evde bayan Marika. 

HiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımOT 

Giresun, keza, zevkli bir belediye 
reisinin idaresi altında eskjsile mu
kayese edibniyecek vaziyete ulaş
mıştır. 

Şimdiye kadar bizde, şelıircilik di
ye İliç bir şey yoktu. Fakat Anado-
luyu, Trakyayı gezenler derhal tas
dik ederler ki, her kasabacığınuzda 
«bir plân yaptıralım!» fikri doğmuş; 
yahut tatbik bile edUmiştir. Şimdi
den bir meydan, bir park, bir iki ana 
yol, su, mezbaha, Halkevi, hükümet, 
mekteb ilh tesisatı bir heves salgım 
haline gelmiştir. 

Memleketimizde en geri kalmış iş 
şelıircilikti. Bu zevkin ve fikrin de 
birdenbire uyarap her yerde inkişa
fa başladığını memnuniyetle görüyo
ruz. (Mecek on yıl zarfmda mutla
ka güzel şdıirlerimizin olacağına 
inamyorum. (Vâ - Nû) 

Karilerimizin fikri 
Vapurlanmızda da 

trenlerde olduğu gibi 
tenzilâtlı pasolar 

istiyoruz I 
Adadan bay H. A. Uçak yazı

yor: 
Devlet Demiryolları idaresinde

ki banliyö trerüerüe seyahat eden 
yöLcvlara gidip gelme ücretlerin
den ayUk, üç aylık, altı aylık kart
larla yüzde 40 tan yüzde 60 a ka
dar ayn bir tenzilât yapılmakta-
dur. 

Acaba bu tenzilâtın Devlet ta
rafından idare olunan Akay'da 
ve Şirketi Hayriyece de tatbiki im
kânı olmaz nu? Bunun mümkün 
olduğu, bu tenzilât yapılırsa ge
rek Adalara, gerkse Boğaza daha 
ziyade rağbet olacağı kanaatinde
yim. Bu, gerek Akay'a ve gerek 
Şirketi Hayriyeye fazla bir zarar 
vermez. Çünkü, tarifelerinde ya-
zıh vapurlar nasıl olsa postalarını 
yapmaktadır. 

V-. 

Asker ailelerine 
yardım 

Düzeltilmesi lâzım gelen 
bazı noktalar var 

Askerlik mükellefiyeti kanununda 
kimsesiz, bakılmağa muhtaç aileleri-
ne yardım etmek için bir madde var
dır. Bu maddeye göre her mahalle
de, mahalle mümesilleri kendi ma^ 
hallelerindeki muhtaç ailelerin vazi
yetine, nüfus mikdanna göre yapüa-
cak muaveneti tesbit ederler ve o 
mahallede vakti, hali yerinde bulu
nan aile reislerine «asker ailelerine 
yardım akçesi» namile bir paranm 
tahsili için müracaat ederler. Kanun 
bu paranm tahsiline belediye tahsil 
şubelerini memur etmiştir. 

Şehrimizdeki mahalle mümessilleri 
de kendi semtlerindeki vakti ve hali 
yerinde bulunan aile reislerinden 
alınacak bu yardım akçesini tesbit 
etmişler ve belediye tahsü şubelerine 
bUdirmişlerdir. Şimdi bu paranm 
tahsüine teşebbüs edUmiştir. 

Ancak mükelleflere tebüğ olıman 
ihbarnameler, alelade bir ihbarna
me mahiyetinden uzaktır. On gün
lük mühlet verilerek bu para öden
mediği takdirde tahsili emval kanu-
nımım tatbik edileceği bildlrümek-
tedri. 

Gerçi böyle hayırU bir işe bir kaç 
lira sarfetmek bÜ3rük bir külfet de-
ğüdir. Fakat her türlü vergi ve re-
simelrln tahsili için mükellefe evve
lâ alelade bir ihbarname vermek lâ-
zımgelirken tahsiU emval kanunu
nun tatbik edileceğine dair tebligat
ta bulvmmak biraz garib değil midir? 

Bundan başka bir nevi vergfi ma
hiyetinde olan bu paranm tarhım 
- malî mesuliyeti ve memuriyet sıfatı 
olmıyan - mahalle mümessillerine bı
rakmak ta doğru olmasa gerektir. 

Belediye bütçesi 
Hükümet 550 bin 
lirayı göndermeğe 

başladı 
Et resminin tenzili üzerine beledi

ye bütçesinde 500 bin liralık bir dü
şüklük olmuştu. Bu yüzden beledi
ye hastanelerinin masrafı ile beledi
ye zabıtası maaşlarının verilmesine 
imkân görülememişti. 

Hükümet, hayatı ucuzlatmak için 
etin behemehal ucuzlatılmasmı is
tediğinden şehir hastanelerinin mas-
raflanm karşılamak üzere belediye-

_ye umumî bütçe ile yardım edeceğini 
ve belediye zabıtası maaş ve tahsisa-
tınm da devletçe verileceğini bildir
mişti. 

Hükümet bu maksadla ayırdığı 
550 bin liralık tehsisatı, her haf
ta elli bin lira olmak üzere, belediye 
namına göndermeğe başlamıştır. 

Bu paraya mahsuben şimdiye ka
dar iki taksit gelmiştir. Bu suretle 
bu tahsisat iki buçuk ayda tamami-
le belediye namına gönderilecektir. 

Bundan başka, belediye zabıtası 
maaş ve tahsisatı da müvazenei umu-
mlyeden tesviye edilecektir. 

Belediye, hükümetten aldığı bu 
550 bin lira ile bütçe mucibince ya
pacağı işlere ânzasız devam edecek
tir. Ancak muallimlere verilen mes
ken bedeli için idarei hususiye büt
çesine muayyen bir tahsisat koymak 
kabil olamamıştır. Muallimler kad-
rosımda yapüan değişiklikler yüzün
den mseken bedelinin tayininde mu
hasebeyi müşkülâta uğratmaktadır. 
Bu meselenin halline hükümetçe ça
lışılmaktadır. 

Hizmetçiler 
Kanundaki madde hakkile 

tatbik edilecek 
Belediye kanunu mucibince aileler 

nezdinde çaUşan hizmetçi, süt nine, 
uşak ve saire gibi kimselerin beledi
ye iktisad müdürlüğü tarafından 
tescU edilmesi ve bunlarm zabıta tah-
MkatUe sıhhî muayeneden geçiril
dikten sonra ellerine birer hüviyet va
rakası verilmsei lâzımdır. Fakat bu 
usul hakkile tatbik edUememektedir. 

Ekseriyetle kolcu veya tellâllar bir 
eve götürdükleri hizmetçiyi orada 
bir iki aydan fazla bırakmamakta ve 
ayartıp başka bir kapıya vermekte
dirler. 

Bu suretle kolcu, bir ay içinde hem 
hizmetçinin aylık ücretinden, hem 
de ev sahihlerinden iki defa tellaliye 
ücreti almaktadır. 

Bu vaziyeti gözönüne alan bele
diye iktisad müdürlüğü, belediye ka-
nunımım hizmetçiler hakkındaki hü
kümlerini tamamüe takib etmek için 
yeniden tedbirler almak fikrindedir. 

Bühassa ailelerin emniyet ve iti
madım suiistimal eden bu hizmetçi 
mutavassıtlan hakkmda tedbir ala
caktır. 

İSTANBUL HAYATI 

Kurunuvusta âdetleri 
Vapurun alt kat salonunda karşı-

Iıkü iki kanepeyi işgal etmişler, ha
raretli hararetli konuşuyorlardı. Er
kek, pantalonunun paçasından tuta
rak sağ ayağım sol dizinin üzerine 
kaldırdı. İskarpininin taban kösele
lerini tımaklarile didikliyerek: 

— Eyvah, dedi. Gene ayakkabı 
parçalanmış. Tamir için bir lira lâ
zım. Elli kuruş şapka kahbı, iki bu
çuk lira evdeki mobilyalarm tamiri, 
ellişer kuruştan yüz elü kuruş ta ço
cukların ayakkablannı tamir için 
tam beş buçuk Uraya ihtiyaç var. Ay 
başında bu işleri halletmeli. 

Bayan lıiddetle itiraz etti: 
—I A, dünyada olmaz. Ben bu ay 

rob ısmarlıyacağım. Geçen aydan 
beş lira sakladım. Beş lira da bu ay
lıktan koyup terziye götüreceğim. 
Sen tamirden vazgeç te hepsini yml-
dien alalım. Herkes öyle yapıyor. 
Hem sıkıntı çekmiyorlar, hm de her 
şeylerini yeni olarak kullamyorlar. 

Adam hayretle yüzüne bakarken 
bayan izah etti: 

— Taksit iki gözüm, taksit. Senin 
hâlâ dünyadan haberin yok. Şimdi 
her şey taksitle yapıhyor. Artık Ku
runuvusta âdetleri kalktı. Eskileri 
tamir edip kaba kaba kullanmak za
manı geçti. Ay başmda maaşı alınca 
beraber çarşıya çıkarız. Evvelâ kun
duracıya gidip iki lira vererek hem 
çocuklara, hem bize ayakkabı alırız. 
Sonra terziye uğrarız. Bana bir rob, 
sana bir kostüm, çocuklara da elbise 
alınz. Bu işler de on lira depozitle 
aradan çıkar. Mobilyacıya da on li
ra verdik mi, iki yüz liralık mobil
yayı eve getiririz. 

Adam dalgm dalgm sordu: 
— Sonra?... 
Bayan müstehzi bir kahkaha üe 

devam etti: 
— Sonrası can sağhğı. Borçlan-

nuzı ha- ay taksitle öderiz. Aldıkla-
nımz eskiyinceye kadar borçlar da 
biter, o zaman gene her şeyi yeni
den almz. Nasl, fikir pek hoşuna 
gitti değU mi? 

Adam. acı acı gülümsiyerek mırıl
dandı: 

— Evet. Pek hoşuma gitti amma, 
şu midelerimizi de taksitle doymağa 
ahştırabilsek!... 

Cemal Refik 
••••••••••••••••••••>•••••••>••••••••••••«•••• 

Yeni ortamektepler 
Maarif Vekâletinin mevcude ilâ

veten bu sene yeniden yedi orta mek
teb açacağım ve yerlerinin kararlaş-
tınldığmı yazmıştık. 

Bugünlerde şehrimize gelecek olan 
Maarif Vekâleti orta tedrisat umum 
müdürü B. Avni, mekteb imtihanla-
rile m e ^ u l olmakla beraber, bilhas
sa yeni orta mekteblerin açılması 
işüe de uğraşacaktır. 

Maarif Vekâleti, ders senesi baş
lamadan evvel yeni orta mekteblerin 
tedrisata müsaid hale gelmelerini is
tediğinden mekteplerin kadrolan 
ve ders levazımı da hazırlanacaktır. 

Eczacı Ethem Pertev ihtifali 
Türk eczacılığımn ve müstahzar-

cıhğımn ilk müteşebbislerinden ec
zacı Etem Pertev merhumun vefatı-
mn 12 nci snei devriyesi münasebe-
tüe 11 Haziran 1938 cumartesi günü 
merhumım meslekdaşlan ve sevdik
leri Eyübdeki mezanmn başında 
toplanmışlar ve merhumun hatırası-
m ve mesleğe hizmetlerini yadetmi^ 
lerdir. 

Bay Amca Sipahi ocağfında!.. 

— Bizimkilerin Roma yanşlannda 
birinci geleceklerini yüzde beş yüz ev
velden biliyordım demek bay Amca... 

... Fakat dünyanın en usta binicile
ri bile bunu ancak yüzde elli bilebilir
ler... 

... Halbuki senin binicilikle pek alA-
kan yoktur sanırım... 

... Olsa olsa bir kaç kere Adalarda 
tura çıkmışandırl.. 

B. A. — Öyle amma biliyordum iftel. 
— Peki, nasıl?.. 
B. A. — Başlanndaki ay yıldızdanl.. 
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L iktisadî ve malî hafta 
*<8eigBi^eJ 

Vapur navlunları eski haddine indi-
Memleketimizde esham ve tahvilât vaziyeti 

Beynelmilel iktisadî faaliyetin en 
büyük miyarı nakliye vasıtaları ve 
bu meyanda bilhassa; deniz nakliyatı
dır. Nakliyatı talırik eden normal 
ticarî mübadeleler haricinde, yani 
memleketlerde ziraî mahsulâtm, ta
bii sebeblerin tesiri altmda az veya 
çok mahvolması neticesinde hariçten 
hububat getirtmek zarureti de tica
retin inkişafında mühim bir rol ay
sar. 

936 senesinde Avrupada ve bilhassa 
Almanya ile İtalyada mahsul az ye-
tiçtiği için bu memleketler çok mik
tarda buğday, mısır vesaire idhal et
mek mecburiyetinde kaldılar. Alel-
llde senelerde Avrupa, noksanlaiını 
dünyanm ambar vazifesini gören 
Amerika ve Kanadadan tedarik ve 
İkmal ederdi. Halbuki 936 senesinde 
Amerikada devam eden kuraklıklar 
neticesinde, Amerika, başkalanna 
buğday göndermek d ^ l bizzat ken
disi dışardan idhal etmek zarureti 
karşısında bulundu. îşte bunun üze
rinedir ki gerek Avrupa ve gerek şi
malî Amerika, o sene müstesna bir 
mahsul elde eden Arjantine başvur
dular. Bu sayede deniz nakliyatı 
İçitilmemiş bir surette inkişaf etti. 

Bu mübadeleden yalnız Amerika 
Te Avrupa büyük nakliye şirket ar
matörleri değil, hattî Şark limahla-
rmda uzun zamandanberi pinekleyip 
duran vapur sahipleri (çoğu Yuna-
nistanda, sayüı bir kaç müteşebbis da 
bizim memleketimizde) külliyetli 
miktarda para kazandılar. O vakitler 
söylendiğine göre, bir vapur iki se
ferde elde ettiği navlun ile kıymetini 
çıkarabiliyordu. 

Fakat bu faaliyet çok devam etme
di. Vaktüe üç misline İtadar fırlıyan 
navlun eski haddine indi. Şimdi va-
puılar yerlerine avdetle yalnız iş bek
lemekle kalmayıp, ma«raf yüzünden 
kendi kendilerini kemiriyorlar. Gerçi 
bütün memleketlerin harp tedariki 
yüzünden nakliyat işi bir dereceye 
kadar devam etmekte İse de bu faa
liyet, bilûmum nakü vasıtalarmı iş
gal edecek kadar mühim değildir. 

Okuyucularımızı yormamak için 
uzun uzadıya istatistik rakamlan 
vermekten içtinap ediyoruz. Fakat 
hülâsatan şunu söyliyelim ki yapılan 
hesablara göre hali hazırda ancak 
fennin icabatma göre yeni inşa: edil
miş olan gemiler cüzî bir temettü 
elde etmek ümidini besliyebUirler. 

ieitie 
Almanya hükümeti, 1933 senesinde 

Milletler Cemiyetinin kefaleti Ue bazı 
devletler tarafından Avusturyaya ya
pılan istikrazlarm faizlerini ödeme
meğe karar verdiği için bu devletler
le Almanya arasmda bir ihtüâf çık-
nuştır. Devletler, Milletler Cemiyeti
ne müştereken müracaatle şikâyette 
bulunmuşlardır. Almanya, bu istik-
ra:zlann siyasî bir maksadla yapüdı-
ğmı ileri sürerek faizlerin verilmeme
sinde ısrar ediyor. 

*** 
Gazetemizde evvelki gün intişar 

ettği veçhile. Maliye Veldltmiz geçen 
hafta zarfında Agence economiqu et 
financier'in Türkiye muhahirine ver
diği mülakat esnasmda, Türkiyenin 
malî sahada elde ettiği muvaffaki
yetleri tebarüz ettirmiş ve hemen bü
tün memleketlerde olduğu gibi, kam
biyo müşkilâtı karşısmda badema 
haricî borçlarımızm yüzde yüz nisbe-
tlnde Türk lirası Ue ve Türk malı ola
rak ödeneceğini söylemiştir. 

Bu mecrada düyunu umumiye ha
milleri ile başlıyacak olan müzake
relerin muvaffakiyetle neticelenece
ğinde hiç şüphe etmiyoruz. Çünkü 
dünyada mevcut altmlarm Amerika, 
İngütere ve Fransada teraküm etme
sinin mesuliyeti bize aid değüdir. 
Bu altınlardan borcumuzu kapaya
cak miktarını satm alsak bile bımun 
karşılığmı madem ki yine maJen tes
tiye edeceğiz, o halde bu altmı ken
dilerinden alıp yine kendilerine ver
mekten ise doğrudan doğruya mal 
göndermemiz gayet tabiî ve makul 
bir iş olur. 

Hafta zarfmda Çekoslovakya dahi
linde 40, 50 kişinin mecruhiyeti ile 

nihayetlenen çarpışmalar, İspanyol 
tayyarelerinin Fransa hududımu te
cavüzü ve İspanya sularında îngüiz 
gemilerine yapüan taarruz iş adam-
lannı yine endişeye düşürmüştür. Bu 
yüzden pisayalarda umumiyetle fa
aliyet azalmıştır. Maamafih siyasî 
vaziyet tehlikeli addedilmemektedir. 

Fransada sosyalistler iki hizbe ay
rılmıştır. Bunların geçen hafta zar
fmda Royanda akdettikleri kongre
de, Blum yine maclisi ayana hücum 
etmişi ve paranm iştira kuvveti na
zariyesini tekrar müdafaa etmiştir. 
( O nazariye ki Fransa millî servet 
ve gelirini üçte bir nisbetine indirdi 
ve istihsali felce uğrattı.) 

Fransada rantlar yine yarımdan 
bir puana kadar sukut etanişlerdir. 

M e m l e k e t i m i z d e e s h a m v e 
tahvi lât vaz iyet i 

Ankara borsasmda muamelât umu
miyetle durgundur. Yüzde yedi bu
çuk faizli Türk borcu tahvilleri ge
çen hafta gibi 19 lirada kapandı. Pi
yasamızda da: bu fiatten yüz para 
aşağı veya yukan olmak üzere tekttik 
muameleler cereyan etti. Artık bu 
kâğıdlar speculatif bir mahiyet irae 
etmekten çıkmıştır. Çünkü, her daim 
dahilî istikrah tahvilâtımızla müba
deleleri mümkün olduğu için, Parisin 
fiat temevvüçlerinden müteessir de
ğüdir. 

Dahilî istikraz kâğıdlarımızdan ik-
ramiyeli Ergani geçen hafta gibi 
95,25 kuruştadır. Sivas - Erzurum 
98,25 kuruştan on para; yükselmiştir. 

Anadolu grupunda muamele ehem
miyetsiz olmakla beraber fiatlerde 
yükseliş vardır; 

Hisse senedleri 24,50 lira 
TahviUer 40,55 » 
Mümessiller 41,75 » 

etmektedir. 
Merkez bankasuun 2 puan ka:dar 

yükselerek 94,50 lirada kalması da 
şayanı kayıddır. Hafta zarfında 
Tralnvay hisselerine talip çıkması 
üzerine fiat 12,50 den 14,50 liraya ka
dar yükseldi. Diğer endüstriyel kâ-
ğıdlarm kominal fiatleri şunlardır: 
Aslan çimento 12,45 lira; Umum si
gorta 11,25 lira; İttihadı mUlî 21,25 
lira; Terkos 6,05 lira; Bomonti 7,35 
lira; îttihad değirmencilik 11 lira; 
Şark değirmencüik 1 lira. 

Gayri mübadil bonosu evvelki haf
ta kaşanemi geri vererek 19,75 ku
ruşta kaldı. Altm fiatinde tebeddül 
yoktur. 1025 kuruştur. 

Mısır kredi fonsiye fiaitlerinde ya
rımşar lira değişiklik vardır. 

1903 tertibi 107,50 lira 
1911 tertibi 99,5 » ediyor. 

O L U M 
Kandillide dava vekillerinden bay Bogos 

Yaldızcıyan uzun müddetten beri müpte-
1& olduğu lıastalıktan kurtulamıyarak cu
martesi günü vefat etmiştir. Cenaze me
rasimi 14/6/938 salı günü sabah saat do
kuz buçukta Şişlide Ermeni katolik kili
sesinde ruhanî merasim yapılacaktır. Be
yanı tazlyet ederiz. 

Kiki: Bayan Astine Hüsrev Kurubalık, 
Bay ve Bayan Okantar, Bayan Alili 
Manikyan ve Bay ve Bayan Hanım-
y*n. r" Beklediğiniz " ^ 

Yaz programı doluyor 
Acele kaydolunuz 
16 Temmuz — 20 Ağustos 
Birinci Mevki Vapurlar 

üge, Yunanistan, Arnavutluk, 
Dalmaçiya, Bulgaristan, Ren sa

hil ve şehirlerini gezerek. 

AVRUPANIN 
En güzel merkezleri olan 

BERLİN VİYANA 
PEŞTE FEAG 

MÜNİH, KOLONYA, BÜKBEŞ 
En Birinci sınıf otellerinde 

Tam 35 gün 
Rahat ve eğlenceli bir seyahat 

290 Lira 
Müracaat: 

N A T T A 
Galatasaray, Tel. 44914 

Askerî heyetimiz lsl(enderun ve 
Antal(ya(la coşl(un tezaüratla l(arşılandı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
binlerce halkın sevinç ve heyecam çıl-
gmhk derecesini bulmuş, ve «yaşasın 
Atatürk» ve yaşasın generalimiz» ses-
leriıü yerler ve gökler alamaz olmuş
tu. 700 metre yüksekliğinde olan ve 
tabiatin esasen bin bir rengini ihtiva 
eden bu güzel Beylân, üzerinde «kırk 
jollık Türk yıu'du esir olmaz» yazıU 
kırmızı takın, renk renk kadın ve ço
cuk elbiselerinin ve hazırlanmış bu
ketlerin inzimamile cidden güzel bir 
manzara arzediyordu. Kilometreler
ce mesafe insan kümelerile dolu idi. 
Alkış, yaşa seslerinin ardı, arkası gel
miyordu. 

İşte Beylân geçidirü geçiyor, Bey
lân sırtını aşıyoruz. Aşağıda Amik 
ovası bir zümrüt sahası halindedir. 
Amik gölü, biraz ötede Asi nehri. Bu 
kutlu alayı sabırsızlıkla bekliyor. 

Şimdi virajlan geçtik, Top boğa-
zmdayız. Kırıkhandan ve köylerden 
inen binlerce halk köprüyü tutmuş, 
generali görmeden, otomobilden in
dirmeden geçirmek istemiyor. Davul, 
zurna, alkış, yaşa sesleri ve köy bay
rakları arasmdayız. Büyük ve tarilıî 
bayram günlerine mahsus bir man
zara içindeyiz. 

Kurbanlar kesihyor, gözlerden se
vinç yaşları damhyor. Otomobilimiz, 
Türkün bu göğüs kabartan tezahü
rünü bozmamak ve bu heyecan kay
nağından uzaklaşmamak istiyor. Bir 
türlü uzaklaşamıyoruz. Bir kaç kilo
metre ötde aym manzara. Köy bay-
raklan, yine davul zuma sesleri, gü
zel köy kostümleri ve «Yaşasm Tür
kün Büyük Atası» ve «Yaşasm heye
timiz» sesleri... 

General ve maiyeti, bu cuşu huruş 
içinde Antakyaya yaklaşıyor. Bura
da halkm kesafeti ve coşkunluğu her 
türlü tahminin fevkinde. Kırk bin nü
fuslu bir şehrin bütün imkânlarınm 
üstündedir. Böyle kendiliğinden vu-
kubulan tezahüratta değil, müretteb 
tezahürlerde bile iki yüz bin nüfus
lu şehirler bu manzarayı veremez. 
Denilebüir ki bütün Antakya, tek bir 
ferd hariç olmamak şartile, heyeti
mizi alkışlıyordu. Otomobillere atı
lan çiçekler artık bir yağmur halini 
almıştı. 

İşte orgeneral Asım Gündüz ve re-
fakatmdaki zevatı hamil olan otomo
biller bu çılgmca tezahürat arasmda 
saat 17,40 da Antakya belediyesinin 
önüne vardılar. General o noktadan 
itibaren ihtişam vaziyetinde kendi
sini selâmlıyan askerî kıtayı teftiş 
ederek ikametine tahsis edilmiş olan 
kaymakam Süreyya Halefin evine 
girdi. Kapıda kaymakam tarafmdan 
selâmlandı. Evin önünde biriken halk 
kendiıü tutamıyordu. General mü-
teaddid defalar dışarı çıkmağa ve 
halkı selâmlamağa mecbur kaldı. 

Dışarda evvelâ İstiklâl, sonra onun
cu yıl marşı çalınırken, evvelâ Halk 
Partisi erkânı ve sonra Fransız aske
rî erkânı generale takdim edildüer. 
Kapı önünde dizümiş olan kız talebe 
kendisine buket verdiler. General 
küçük kızlarm hatırlannı sordu. 
Şu sırada halk dışarda çügmca 
tezahüratma devam ettiği için 
general tekrar bahçeye çıkarak çok 
mütehassis ve müteşekkir olduğunu 
bildirdi ve istirahat etmelerini ısrarla 
rica etti. Ancak bu ısrar üzerinedir ki, 
halk intizam içinde dağıldı. 

Frans ız askerî heye t i 
A n t a k y a d a 

Antakya 12 (A.A.) — Anadolu ajan-
smın hususî muhabiri bildiriyor: 

Heyetimizle müzakere edecek olan 
orgeneral Hutzmger'rün başkanlığı 
altındaki Fransız askeri heyeti bu ak
şam saat 21 de tayyare ile Antakya
ya gelmiştir. 
Orgenera l A s ı m G ü n d ü z ü n 

beyanat ı 
Antakya 12 (A.A.) — Anadolu ajan-

smm hususî muhabiri bildiriyor: 
Orgeneral Asım Gündüz, muvasa

latlarını müteakib bana yapmak lüt-
funda bulundukları beyanatta bu fev
kalâde tezahüratın kendisinde çok 
büyük bir intiba ve ihtisas hasıl eyle-
dlğirü, ve Fransız generali Monenin 
gösterdiği nazik kabul ve muamele
den dolayı ayrıca* mütehassis olduğu
nu söylemişlerdir. 

Ziyafet 
Antakya 12 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî muhabiri bUdiriyor: 
Bu gece Türkiye konsolosluğunda 

heyetimiz şerefine bir ziyafet veril
miştir. Bu ziyafette Halk Partisi er-
kânile vali, kaymakam, belediye rei
si ve gazeteciler bulunmuşlardır. 

V a z i y e t i karış t ırmak için 
evleri a teş l iyor lar 

Antakya 12 (A.A.) — Anadolu 
ajansınm hususî muhabiri bildiriyor. 

Son dakikada aldığım malûmata 
göre, vaziyeti karıştırmak ve dünya 
efkânm yanlış yola sevketmekte men
faati olanlar Reyhaniyenin Ayrancı 
göyüne gönderdikleri kundakçılar 
vasıtasile bu köyde sekiz eve ateş 
verdirmişlerdir. Yanan evlerden dör
dü Türklere aiddir. Dışardan gelen bu 
şahıslar kimsenin evinden çıkarak 
yangınları söndürmeğe teşebbüs ede
memesini temin için evvelemirde ha
vaya 15 el silâh sıkmışlardır. 

Kayıd- i ş l er i sükûnet 
i ç inde geç iyor 

Antakya: 12 (A.A.) — Anadolu 
ajansımn hususî muhabiri bildiriyor. 

Kayıt muameleleri her tarafta de
vam ediyor. Mühim hiç bir hadise 
kaydedümemiştir. Evvelki gün bü
royu terkeden Süveydiye Türk mü
messille^ tekrai' vazifelerine başla
mışlardır. Hiç bir tarafta hiç bir hal-
dlse kaydedümemiştir. 

U ç j a n d a r m a k u m a n d a n ı 
i ş ten uzaklaşt ır ı ldı 

Antakya; 12 (A.A.) — Anadolu 
ajansının hususî muhabiri bildiriyor. 

Vazife ve salâhiyetlerini Türklük 
aleyhinde suiistimal etmiş olan İsken
derun jandarma kumandanı jrüzbaşı 
Münir, eski Antakya jandarma ku
mandanı Mihran ve Kırıkhan Jan
darma kumandanı Abdüssamed iç
ten uzaklaştırılmışlardır. 

B u gevşek l ik n e d e n ? 
Antakya 12 (A.A.) — Anadolu 

ajansmın hususî muhabiri bUdiriyor. 
Türk unsuru üzerine yapılaSi taz

yik kalktığmdanberi tescil bürola-
rmdaki delegelere bir gevşeklik arız 
oldu. Ekseri bürolar erken kapan
makta ve az kayıt yapmatâdır. Bımun 
Ankerin Cenevreden avdetine intiza-
ren vakit kazanmağa matuf olduğu
nu zannediyorum. Komisyonun halkı 
asayişi bozmağa ve hükümete karşı 
koymağa teşvik eden tebliği kâfi gör-
nüyormuş gibi Levsiye bürosu reisi 
vazife ve salâhiyeti aşarak halka hi
taben bir nutuk söylemiş ve «Türk -
Fransız anlaşmasmm bizce ki3mıeti 
yoktur, netice bizim vereceğimiz ka
rara bağlıdır» demiştir. 

Diğer taraftan mayısm başmda 
Türklerin yaralanmasUe neticelenen 
ük hadiseye sahne olan tahrikat kay
nağı Tavla nahiyesindeki tescil bü-
rosunmı reisi ve Alevî cemaati mü-
messülerini otomobiline ahnaik sure-
tile Türk listesi aleyhinde kayıdı teş
vik ve tezahüratı teşci etmek iste
miştir. 

Çölden getirilen bedevilerle Berut-
dan. Şamdan ve Halepten alelacele 
celbedilen Ermeniler 24 saat içinde 
bütün merasimi ikmal edilerek kay
dedildikleri zaman Türk cemaati mü
messillerinin bütün itirazlarına kar
şı «Bizim kükûmet memurlarına iti
madımız vardır» cevabmı veren ko
misyon delegeleri şimdi Hatay Tür
künün hamisiz olmadığmı görerek 
kendini biraz toplamış olan aym hü
kümet memurlannın temine çalış
tıkları düzeni bozmak ve Türk liste
sini baltalamak için ellerinden gele
ni yapmağa azmetmiş görünüyorlar. 
Tahrikç i gaze te l er H a t a y d a 

sat ı lmıyor 
Antakya 12 (A.A.) — Anadolu ajan

smın hususî muhabiri bildiriyor: 
Tamamen yalan ve tahrikiamiz 

neşriyat yapan bütün Suriye gaze
telerinin Hatayda satılması ve dağı-
tümasımn menedüdiği haber alm-
mıştır. 

Bir sarhoş bir kahven in 
c a m l a r ı m kırdı 

Karagümrükte bir kahveye Mus
tafa isminde biri sarhoş olarak gel
miş, kahvenin camîannı kırmıştır. 
Polis, bu adamı yakalıyarak mahke
meye yermiştir. 

Daimî sergi binası 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bazı mahafil sergi binasının deni» 
kenarında, Sarayburnu civarında in
şası münasip olacağını ileri sürmüş
tür. Ticaret odası bu fikirde bulun
muştur. Limana yakmhğı dolayısile 
bu fikir ilk nazarda makul görün
mekle beraber B. Prostun nâzım plâ-
mna göre müstakbel limanın Yerd-
kapıda yapılacağını unutmamak lâ
zımdır. Bugünkü liman muvakkat 
mahiyettedir. Sergi binası gibi dai
mî binamn muvakkat tesisatlı bir 
sahada inşası doğru görülmemiş, bu 
sebeple bu mütalea kabul edilmemif-
tü-. 

Son vaziyete göre sergi binasınıö 
Maçkadaki sefaret binasmda tesisi 
fikri hâkimdir. Yapılan tedkikler ik
mal edildikten sonra hükümet bina-
lun satın alınması için İtalyan sefâ  
retile temas edecek, müzakereye ba^ 
uyacaktır. 

Taksim kışlası ile müştenülâtınfl 
gelince: 

Bu binalann yerine sergi binası 
yapılmasından vazgeçilmekle beraber 
şehrin bu sahası için çizilen imar 
plânının tatbikine devam edilecektir. 
Ancak Taksim Emlâk şirketinin his
se senedleri hükümete intikal ettiği
ne ve şirket muamelâtı da tasfiye edil
meğe başlandığına göre belediye, kış
larım istimlâkini yapmıyacaktır. Hü
kümet, ileride kışla ile müştemilâtını 
belediyeye terkedecektir. 

Hükümetin şehre yapacağı yardı-
mm bir kısmı kışlanm devri suıetUc 
temin edilecektir. Bu devir muamelesi 
tekmil edildikten sonra kışla yıktın-
lacak ve müştemUâtı Taksim meyda-
nmm tevsii maksadile meydana ilâ
ve edilecektir. 

Fakat evvelce kararlaştınldığı gi^ı 
İstanbulun iman için ük beş senede 
yapılacak işlerin başmda bu iş bu-
lunmıyacaktır. Programdaki diğef 
işlerin, bilhassa Karaköy ile Taksim 
arasında açılacak viyadüklü yol ü® 
Gazi köprüsünün her iki başına ÇJ' 
kaçak yoUann tanzimi işine daha ev
vel başlanacaktır. 

Bir işçi düştü , a y a ğ ı n d a n 
y a r a l a n d ı 

Karagümrükte oturan Kâzım is
minde bir işçi, Fatüıde bir inşaat iş^ 
de çalışırken, iskele çökmesile düş
müş ve ayağından yaralanmıştır. 

13 Haziran 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle negriyatı: 12,30; Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05-
PlAkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâ» 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam negriyatı: 18^0: Plâkla dntıS 
musikisi, 19,15: Çocuklara masal: Baya^ 
Nine, 19,55: Borsa haberleri, 20: GrenoviÇ 
rasathanesinden naklen saat ayan, 20.02-
Rıfat ve arkadaşları tarafmdan TürK 
musikisi ve halk şarkıları, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafmdan arab' 
ca söylev, 21: Fasıl Saz Heyeti: İbrahı^ 
ve arkadaşları tarafmdan, 21,45: OR
KESTRA: 1 - Rossini: Vilhelmtel uver
tür, 2 - Leon Kavallo: Pagliyaçl, 3 - P"^ ; 
Vals pudre, 22,15: Ajans haberleri, 22,3<'-
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan» 
22,50: Son haberler ve ertesi günün proK' 
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230: Karj-
eık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk nıu-
slkiEi ve hRİk sarkılan. 13,15: Dahilî ' 
harici haberler. ^^ 

Akşam neşriyatı: 18,30: Hanşık pl** 
neşriyatı, 1850 (İngilizce ders (Azim» 
tpek), 19,15: Türk musikisi ve halk 9*'' 
kılan (Servet Adnan ve arkadaşla^'» 
20: Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20.1p' 
Türk musikisi ve halk sarkılan 'Halı*^ 
Recai ve arkadaşlan), 21: Konferans-
Spor konuşması (Nizameddm Kırşaü'j 
21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 
Humphries: Dreams of yesterday. 2 
R6bikoff: Walzer aus Der Christbau»» 
S - Fred Ralph: Bel einer Flasche Mos«|| 
4 - M. Levlne: Humoreske, 5 - Fr^^^^* 
sen: Aus dem Nordlande, 22: Ajans n» 
berleri, 22,15: Yarınki program ve ıst* 
İftl marşı. 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçh, çiçek h^' 

celi, ha\Tizlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu büyü» 
bir köşk satdıktır. İstasyon civa-
nnda Cami sokağında 29 No. y* 
müracaat edilmesi. Telefon: 18 

O P E B E T * 

Suad Parkda Ü^ ^^\i 
olarak Hind ^^^^, 
opereti 3 perde. Ay 
ca Sahir Caz konŞf 

numaralar kome» • 

C E M A L S A H İ R 
Bu akşam 

Pek yakında 
I Afk R«snıige< ü l 



dibindeki altınlar 
Bundan 138 sene evvel Lutine ismin-

9e bir İngiliz gemisi pek çok miktaıy 
Ha altın götürürken Holİ£indada Zvl-
'ûer Zee körfezinin ağzında batnuftL 
Milyonlarca tngilia altım da berab*©-
M denizin dibine inmişti. 

O zamandanberi bu altınlan çıkaıv 
ı&ak için birkaç defa teşebbüs yapık 
ttüştı. Hattâ bir zaman sureti mahsu-
sada yaptırılan hususi bir dalgıç g»> 
büsi ile altınların çıkarılmasına teşeb
büs edilmişti. Bundan muvaffakıyel 
basıl olmamış ve fazla olarak bu g»> 
]blnin enkazı altınlarm bulımduğu ye-
Üin üzerine yığılmıştı. 

Şimdi Hollanda hükümeti dünyanm 
ea büyük tarak gemisi olarak yaptuv 
ttuş olduğu Karivata gemisini Cava 
adasma' göndermezden evved Lutlne*-
9eki altmlan kurtarmağa tahsis eb-
Jniştir. 

Tarak gemisinin bu işe tahsis edil-
Büş olmasımn sebdt>i altınlann elli 

ayak balçığa gömülmüf v« balçık tab»-
kasının üzerine de 40 ayak kalınhğm-
da bir kum tabakasımn yığılmış olma-

*sıdır. Tarak gemisi evvelâ bu kum tar 
bakasmı temlzllyecdctir. 

Bu ameliyat İki ay sürecektir. Her 
iş bu müddet zarfmda havanm bozmar 
masma bağhdır. Fakat Hollanda hü
kümeti muvaffakiyetten o kadar emin
dir ki, Karivata tarak gemisine denlr 
zin dibinden çıkarılacak milyonlsursa 
İngiliz liralık altınları İstif edip mu
hafaza etmek için hususi surette yap
tırılmış çelik sandıklar koydurmuş
tur. 

Altmlann bulımduğu noktada denli 
ancak bir buçuk kolaç derlnliğindedir. 
Tarak gemisi de bu kadar su çekiyor. 
Bir buçuk asırdanberi denizin dibinde 
peyda olan balçık ve kum tabakalan 
altınların çıkanlmasmı güçleştirmek
tedir. Bu altınlar çılcarsa, Hollanda 
devleti hazinesi çok zenginleşecektir. 

Motorsuz tayyare ile yeni lıir reitor 
Yelkenli tayyare denilen motörsüs 

tayyarelerle İngilizler yeni bir rekor 
yaptılar. Filip Wills isminde bir İngi
liz tayyarecisi 3 haziranda öğleden 
Sonra saat beşi on dakika geçe motor
suz tayyaresi ile bir fırtına bulutu içi-
fie dalmış ve 10,000 ayaktan fazla bir 
İrtifaa çıkmıştır. 

Bulutun içinden sıynldıgfı zaman 
tayyare kalın bir buz tabakası ile kap
lı idi. Tayyarenin buluttan çıkmasına 
sebep üzerinde peyda olan buz taba
kasının gittikçe ağırlaşarak tayyareyi 
1500 ayak aşağıya inmeğe icbar etmlf 
olmasıdır. 

Esas itibarile Wills fırtma bulutuna 
İki defa girmiştir. Ük girişinde 4606 
ayak irtifada idi. 3000 ayak yükseldik
ten sonra buluttan çıkmıştır. Çünkd 
etrafı görmiyerek mütemadiyen uç

maktan tevellüd eden baş dönmesine 
daha fazla tahammül edememiştir. 

İkinci girişinde aşağı tabakaİEira 
mahsus şiddetli hava cereyamna ka
pılmıştır. Daha sonra yukarıya çıkan 
bir cereyana kapılmış ve saniyede 20 
kadem süratle 3rükselmlştir. Wllls 
10,000 ayak fazla irtifaa 35 dakikada 
çıkmıştır. 

Bay Wills Surrey*dekl uzun me
safe uçuşlarına iştirak ederek en uzım 
bir mesafeyi hem katetmlş hem de dur-
maksızm dönmüştür. 

Geçen sene Almanyaya karşı İngiliz 
milli takımına iştirak eden madam 
Price Kudüs Kaventrl müsabakasmda 
76 mil olan en uzım mesafe3rl katet-
miştir. İngilizler planörlerle gerek İr
tifa gerek mesafe uçuşlannda büyük 
bir terakki göstermiş oluyorlar. 

Sarışın kadın aranıyor 
Hacıosman bayırındaki cinayetin tahlıiltatında 

milhim noiıtaiar meydana çılrtı 
Ali Rlza İle sarışın kadının oturduktan 

evde bazı mektuplar bulundu 
Cuma günü Hacıosman bayınnda 

şakağından tabanca kurşunüe vurul-
ûıuş bir gencin bulunması üzerine 
başlıyan tahkikatm verdiği neticeden 
dün bahsetmiştik. İlk tahkikat mak
tulün Lûtfî adında olduğunu, kendisi

mi Ali Rıza admda bir şoförün öldürdü
ğünü ve AH Rızanın yanında sançm 
bir kadın olduğu halde îpsalaya git
tiğini, hududu geçmek isterken bir 
genci öldürerek kendisinin de kaja^ 
«II öldüğünü meydana çıkarmıştı. 

Yapılan tahkikat mühim noktalar 
meydana çıkarmıştır. Şoför olduğu 
Zannedilen Ali Rıza hakikatte şoför 
değildir. Şoförlük için muhtelif mar 
kamlara müracaat etmişse de muar 
İnelesini ikmal ettirememlştir. Ken-
disirü şoförler de tammamaktadır. Al̂  
Ilıza bir aralık ticaretle uğraşmış, bir 
ftıüddet te Devlet Demiryollarında 
bulunmuştur. 

Ali Rıza sanşm bir kadınla tanış-
Oaış ve birlikte yaşamağa başlamış-
fa. Nadide, Hüsniye ve Meliha gibi 
t&uhtelif isimler kullanan bu kadın 
tstanbulda aranmışsa da bulunama
mış yalmz, Ali Rıza üe bundan on 
dört gün evvel Beyoğlunda bir pan
siyon tuttuklan tesbit edilmiştir. 

Müddeiumumilikten alman müsa
ade ile zabıta, bu pansiyonda sıkı bir 
araştırma yapmış ve suç delilleri ola
bilecek bazı eşya üe, Ali Rıza üe kar 
dina aid mektuplar bulımarak mu
hafaza altına alınmıştır. Diğer taraf
tan genişletilen tahkikat ve tedkikat 
safhalan arasında Ali Rıza üe sanşm 
kadının bundan iki ay evvel Kar 
tal civarmda oturdukları da tesbit e-
dilmiştir. 

Bütün bu girift işler arasında ilk 
maktul Lûtfinin de sanşm kadınm 

ayranlan arasında olduğu ve bu 
ı^vgisine kurban gitmiş bulunduğu 

Yalmz Ali Rızamn İpsalada Muhid-
din admdaki genci hangi âmil ve 
saik!erle öldürmüş olduğu tebejryün 
etmemiştir. Çünkü gerek Muhiddln, 
gerek onu takiben Ali Rıza ağızların, 
dan bir söz bile çıkmadan ölmüş bu
lunmaktadırlar. İstanbullu olduğa 
da gene tahkikat sırasında tesbit edU-
nüş olan muhtelif isimli sanşm ka-
dm İstanbul zabıtasımn eline geçtik
ten sonra bu cinayet sUsUeslnin MP-
birlerine olan bağlan anlaşılacak ve 
kadınm bu clnayetlerddd rolünün 
derecesi meydana çıkacaktır. 

Ş e h i r r e h b e r i n i n f i a t i i n d i r i l d i 
Belediyenin bir kaç sene evvel çı

kardığı Şehir rehberi, belediye hudu
du dahüindekl nahiyelere aid mu
fassal haritaları ve sair malûmatı İh
tiva etmektedir. 

Belediye, bu rehbere iki buçuk lira 
fiat koymuştu. Belediye, bütün hal
kın bu rehberden istifadesini temin 
etmek üzere fiatinl ucuzlatmış, pe
rakende fiati 100, toptan da 80 ku
ruşa indirUmiştü'. Memurlardan tar 
lib olanlara 50 kuruştan satılacaktır. 

Sokakta baygın bir genç 
bulundu 

Dün, Kalyoncukulluğunda Çukur-
sokaktan geçenler, sokak başında bir 
adaımn yerde yattığım görmüşler ve 
polisi haberdar etmişlerdir. 

Gelen memurlar, yirmi beş» jrlrml 
altı yaşlannda olan bu gencin İsmi
nin Kirkor olduğunu tesbit etmişler, 
derhal bir Cankutaran otomobiUle 
Beyoğlu hastanesine kaldırmışlardır. 

Söz söyliyemiyecek bir halde olan 
Ermeni gencinde, zahiri bir yara, be
re görülememiştir. 

Hastanede yapüacak muayene ve 
tedavi neticesinde nedoı bu hale gel-

Çin köpekleri beyazlardan 
nefret ederler, beyazların 

kokularına dayanamazlar ? 
Dünyanm ucu 

bucağmdan bah
sederken gayri ih
tiyari olarak ak
lımıza Çin gelir. 
Amerika! da Çin 
kadar uzak olmak
la beraber modem 
vesait, radyo, sinema bM oraya o kar 
dar yaklaştırmış. Amerikan hayat ve 
medeıuyetl hakkmda o kadar çok nutr 
lûmat sahibi etmiştir ki, bu kıta hig 
uzak gelmez. Halbuki Çin dân bir 
muammadır, bir garibedir. 

Bu diyarda yanm asır yaşıyaa 
Cari isminde bü: Amerikalı Çin hak
kmda son derece şayanı dikkat şeyler 
yazmıştır. Gerek ÇinlUer, gerekse biz
ler hakkmda hayret uyandıncı malû
mat veren bu yazının bazı parçalarını 
naklediyoruz: 

«Şanghay körfez ve limanı dünya
nm en faal körfez ve limanlanndan 
biri olmakla beraber en temizidir. De
nizin sathmda diğer körfez ve liman
larda tesadüf ettiğiniz süprüntülerden 
hiçbirini mümkün değil bulamazsı
nız. Ne boş kutu,, ne paçavra, ne çür 
rümüş portakallar, ne de tahta par
çalan vardır. Falcat zannetmeyin ki 
bu temizlik Şanghay belediyesinin far 
aliyetine bağhdır. Denizin sathmda-
ki bütün süprüntülerl Şanghayh fa
kir ÇinlUer toplairlar. Bunlar birer 
kayığa sahiptirler. Bütün işleri de
nizden süprüntü toplamağa İnhisar 
«dflc Bunlar işlerini çok iyi gördükleri 
İçindir ki körfez böyle temizdir ve 
Şanghay denizinde martı bulunmaz. 

Bir gemi limanda demir atar at
maz, bütün bu kayık sahipleri gemi
nin ifrazatını tophyabüecek surette 
yer alırlar. Bir şey dökülür dökülmez 
birden faaliyete geçerler. Aralarmda 
yanşa başlarlar. Şanghayda bu man
zaraya alışmış olan bahriyeliler ek-
seıljretle Şanghaya gelinciye kadar 
lüzumsuz kutulan, eski elbiselerini 
atmazlar. Bunu süprüntü yansında 
birincUiğl kazanana verirler. 

Vapur kalkmcıya kadar bu kayı^ 
1ar gece gündüz etrafmda dolaşırlar; 
topladıklan kutuları, ş i ş e l ^ palçav-
ralan satarlar. Bühassa tahta parçar 
lan çok para eder. Çünkü Çlnde tah
ta çıkmaz, ithal edilmek mecburiye
tindedir. Eskici bir Çinliye verebüe-
ceğiniz en büyük hediye eskice bir 
kostüm değil, büyük^ bir tahta par
çasıdır. Toplamlan atılmış yiyecek 
maddeleri, artıklar ise evdeki domıu-
lan beslemeğe yai'ar. 

Bu eskUer hakkında daha sayam 
hayret bir şey söylenebilir. Hiçbic 
Çinli dükkânında kullandığı çırağa 
ücret vermez. Çırak ücretini dükân* 
gelea mallann ambalaj maddelerini 
flimAirifl çıkanr. Eski kâğıtlar, ip par
çalan, sandıklar dört yüz elli mllyoQ 
nüfuslu Çlnde pek para; eder. 

Çok defalar ihtiyar büyük babala-
nmızm çenesinden şikâyet ederiz. Her 
işe kanştıklairma sinirleniriz. Halbu
ki şikâyete hiç te hakkımız yoktur. 
Zavallüar işsizlikten canlan sıküdı-
ğmdan ister istemez çok konuşmağa, 
her işe burunlarmı sokmağa mecbur 
kalırlar. Çinlüer, kendüerine has prar 
tiklik ile bütün cihanm bu müşkü
lünü halletmişlerdir. Bütün Çin köy
lerinin çaTşüarmda kıyı bir köşede 
bir eskici dükkânı veya daha doğrusu 
barakası görürsünüz. ICınk döküğün 
içinde, iğrl, pash çivilerin ortasmda, 
paçavralar üstünde oturan bir ihtiyar 
sakalh nazan dikkatinizi cdbeder. 
Başka iş göremiyen ihtlyarlaral Çinli
ler böyle sermayesi az dükkânlar açar
lar. İhtiyar, bu dükkânda sabahtan 
akşama kadar meşgul olur. Arsıra 
ufak bir şey de satar. BvdekUerinl 
katiyen izac etmez. 

B e y a z l a r ı n n e ş r e t t i k l e r i 
k o k u l a r 

Her ne zaman bir Çin sokağmdan 
bir beyaz deriU geçerse köpekler der
hal peşine takılırlar, havlamağa ba^^ 
larlar. 

Diyeceksiniz ki köpekler beyazlan 
elbiselerinden tafrlk ederler de Çlnli-

Çin limanlan dünyanın en temiz Umanlarıdır. 
Çünkü bu limanlarda gemilerden atılan şeyleri 
tophyarak geçinen adamlar vardır. Cinde en çok 

para eden şey tahta parçalarıdır, cinliler eski 
at nallarından ustura yaparlar 

hücum ederler. Fakat Çinli elbisesi 
giyen bir beyazı nereden tefrik eder
ler? 

Hayır, bir Çinli Avrupah elbisesi giy
se de köpekler havlamazlar. Köpekler 
Avrupalılara havlarlar. Çünkü koku
larım sevmezler. Yeni hamamdan 
çıkmış olsanız bile peşinizi bırakmaz
lar. Evet, senelerdenberi ete düşkün 
(dan Avrupalılann bir nevi fena koku
su olduğunu ÇinlUer itiraf ederler. M»-
amaflh gayet nazik insanlar olduk-
lan için, hiçbir zaman bu içlerini bur 
landıran kokujru doğrudan doğru3ra 
beyazlann yüzüne vurmaklar. 

Yirmi beş sene Çlnde kaldıktan son
ra Avrupaya döndüğüm zaman, ben 
bile ırkdaşlanmm ne derece fena kok
tuklarım bittecrübe anladım. Lon
dra, Berlin, Moskova istasyonlarında 
az kalsm yanımdakinin üstünü başı-
m berbad edecektim. Çinli yulaf, pi
rinç ve balıktan ibaret gıdası ile bu 
pis kokuyu üstünden atar. Fakat kö-
pektMi daha ziyade mandalar beyaz
lann kokusundan muztarip olurlar. 
Manda normal halde gayet sakin bir 
hayvandır. Ufak çocuklan sırtmda 
hiç itiraz etmeden taşır, fakat üstüne 
bir Avrupalınm binmesi imkânsızdır. 
D^U üstüne bindirmek, yanma bUe 
sokmaz, Bereket versin boğa gibi der
hal hücum etmez. Evvelâ havayı kok
lar; sonra ön ayağı ile yeri eşer. Bu, 
kaçmanız lâzım geldiğine işarettir. 
Atik daVranamazsanız vay halinizei 

Çin tacirleri ekseriyetle çok na
muslu kimselerdir. Fakat bazan hari
cî rekabet karşısmda hile yapmağa 
mecbur kalırlar. Yaptıklan hllel» 
hakikaten insanm parmağım ısırta
cak şekildedir. Misal zikredeceğiz: 

Bakla ihracatı Cinde epeyce mflr 
hlm bir rol oynar. En âdi topraklar
da yetiştlrilm bakla, ender kıtlık hal
lerinde gıda maddesi olarak kulla!n»' 
lir. Çoğu ihraç edilir. Baklayı maden 
memlekeUeri alarak madenlerde çalı
şan katırlara yiyecek yaparlar. Çün
kü anlaşıldığına göre, bakla gûneşsla 
kalan bu hayvanlann güneşten ala-
caklan vltaimlnin azlığım telâfi eden 

bir nevi vintamlal 
ihtiva eder. G ı ^ 
ucuz olduğu içtn 
hile kaldıracağı 
kati3ren tasavvur 
edüanez. Fakat 
bakla ihracatçılv* 
ğı yapan bir tadr 

bir gün son sevkıyatm çatauru ihtiva 
ettiğine dair şikâyetlere maruz kalıyor 

Sevkedllmek üzere olan mallan der
hal teftiş ediyor. Bazı baklalann aj^ 
nlmış olması, şüphesini uyandınyo* 
İnceden İnceye tedkik ediyor. Saya* 
m hajrret bir neticeye vanyor. He» 
yirmi bakladan biri çamurdan ma» 
muldür. Gözle anlaşüanuyacak su
rette çamurdan baklalar yapmışlar 
dır. Şikâyete sebebiyet veren sevkıjtJtr 
ta baklalar biraz ıslamnca, tabii ça-
murlaiın şekli bozulmuş ve hile bu 
suretle meydana çıkmıştır. Tacir M» 
raz da hafiyelik yapıyor. Bakla taıv 
lalannm yanında bir de çamurdan 
sunî bakla imali için bir fabrika bu
luyor! ... Çinli tacir yaptığı hileyi tanfl 
yapıyor!... 

Eski zamanlarda daha Cinle ticarol 
inki?af etmeden evvel Çine çay ve pi
rinç almak için gelen yelkenliler g» 
mide muvazeneyi temin maksadile» 
Avrupadan kıymetli kıymetsiz n« 

olursa olsun getirirlerdi. Bir gün Han»-
burglu bir tacirin aklma kullanılmış 
hayvan nallarım göndermek gellyoR 
Yok pahasına bu nallaan toplıyaraJC 
ihraç ediyor. Gemi geri gelince hay*-
retle görülüyor ki bu birkaç 3rüz ma^ 
ka malcdan eski nallarla kırk elli bin 
maık getirecek çay iştira etmişlerdi^ 
ÇinlUer nallan ustura yapmak için 
almışlardır. 

Çok geçmeden bu nallar için talep 
o kadar çoğahyor ki Hamburgdaa 
başka şehirler de ihracata başlıyorlar^ 
Fsikai Hamburg firmasına sadık Çia-
lUer diğer şehirlerden gelen nallan 
ustm'aya yaıamaz diye reddediyorlam 
Maamsıfih bımun da kcdayı buluma 
yor. Tacirler nallan Hamburga' sev» 
kedlyorlar ve oradan Çine yüklüyop» 
1ar. Halen vaziyet değişmiştir. Çinll« 
1er Japonyada yapılmış usturalar kuli 
lanmağa başlamışlardır. Eski nallar* 
dan bıçak, törpti, satır yapıyorlaar. 

Bıma mukabU biz de ÇJn domuzlai 
nndan diş fırçası yaparız. Dünyanın 
en iyi diş fırçalan Szechuan eyaleti
nin domuzlanmn külarmdan imal 
edilir, N. M. Eren 

Izmirde fuar hazırlığı 

İzmir (Akşam) — îzmir fosn hazır* 
liklarma dıemmlyette devam ediliyor^ 
Yunan pavlyonunun inşaatı bitmiş. 
İnhisarlar umum müdürlüğü tarafınr 
dan Isapeh atış pavijrommun inşasına 
başlanmıştır. Kültür parkı çerçevell-
yen beton tur yolu İnşaati da bitmiş, 
motosiklet ve bisikletlere açılmıştır. 

Vahşî hayvanlar paviyonu zenginlet-
tlrümektedir. Akhisar havalisinde ta
tulan İM metre uzunluğunda iki Bozl-
rlk jnlam vahşî hayvanlar bahçesine 
getirilmiştir. Yalanda Kahire ve Berlin 
hayvanat bahçelerinden nadide hay
vanlar getirilecektir. Simi gölün ikin-

jitirilmek üzeredir. Bir taraf

tan da suni gölün İkinci kısmı bitlril» 
mek üzeredir. Diğer taraftan da suni 
gtflOn su tesisatına başlanmıştır. Yukap 
ndakl resimde Yunan paviyonu görO-
nüyOT. 

T e k i r d a ğ m e m l e k e t h a s t a n e s i 
g e n i ş l e t i l d i 

Tekirdağ (Hususî) — Tekirdağ 
Memleket hastanesi yeni Uâve edilen 
bir pavlyon ile şehir ve mülhakatm 
bütün ihtiyaçlarına cevab verebUecdc 
bir hale getirilmiştir. Bu havalinin en 
mütekftmU bir durumda olan bu has
tanesi çok değerli ve çahşkan mütehaa» 
sıslarla idarecUer elinde faydah çalif-
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Evliya Çelebi'nin bir tablosu 
Sene 1065. Melek Ahmed paşa çetin 

bir savaştan sonra Bitlis kalesini zap-
tediyor. Bitlis beyi, Abaal han, kaçı
yor. Hanın hazinelerinden pek çok 
kıymetli eşya ve mücevherlerden baş
ka yedi deve yükü de kitap çıkıyor. 
Bunlar arasında hanın kendi telifatm-
dan farisî, arabî, türkî altı cild, yüz 
beş pare türlü türlü risale var. İki yüz 
cild frenk basmasile Atlas minör, coğ
rafya, heyet ve hikmete aid kitap, bun
lardan ayn. Eski ve yeni dünyaya aid 
haritalar; nebatat ve ilmi teşrih mu
cibince benî âdem uzuvlarının basma 
şekil ve tasvirleri. Bımlan gören can
lı zannedermiş, cümlesi «Kalemi frenki 
pür renk))den çıkma... 

Hepsi mezada çıkarılmış, ucuz ucuz 
satılıyor. Bu arada «bir mürai ve mu
taassıp, Sabi-perestlerden, Kadızadeli 
fırkasından geçinen namerd, zemmam 
ve nemmam, fassal ve dehhal, mezmu-
mi cühelâyi cihan, mühmel ve müsta
mel, mader behata, habis» güzel bir 
şehname yazmasını «Mezadı sultani
den» bin altı -yüz kuruşa satın alır. 

' Herif, çadırına gelir, ((tasvir haram
dır» diye kitabın içindeki resimleri ber-
bad eder ve birer bir«r gözlerini çıka
rır. Onların nerkis gibi güzel gözlerini 
bıçakla hakkederken de kitabın yap
raklarını delik deşik eder. Bazılarını 
boğazladım sanarak gırtlaklarında^ 
çizer. O güzelim çehreleri, nazik elbi
seleri, «Ağzındaki mekruh balgam ve 
tükrüğile telvis» eder. 

«Görmeli tabiati ki böyle bir zikıy-
met kitabın her varakını üstad an
cak bir ayda yapmış iken böyle bir 
edepsiz bir anda ağzı salyasile mülev-
ves ediyor.» Ertesi günü tellâl bu ada
ma gelir ve akçesini ister. Fakat para 
yerine şu cevabı alır: 

— Ben ne edeyim suretli papas ki
tabını. Suret haram olduğundan elime 
almadım, hepsini bozdum. 

Böyle söyler ve şahnemeyi tellâlın 
yüzüne fırlatıp atar. Tellâl kitabı açar, 
bakar. Ne görsün, sağlam bir tek re
sim kalmamış. «Bre ümmeti Muham-
med, bu Şehnameyi görün, bu zalim 
neylemiş!» diye feryad ve figan eder. 
Herif der ki: «İyi vardım, hoş ettim. 
Hemen bir suret alıkoydum. O da be
nim Tire şehrindeki mahbubeme ben
zediği için...» Tellâl bakar ki bu adam
la cenkleşmenin faydası yok; doğl'u 
Ahmed paşaya gidip heriften şikâyet 
eder: 

— Ey veziri dilir!.. Şu Şehnameyi 
Hakkâri beyi kâhyası han Murad bey 
bin dört yüz kuruşa mezaddan almış
ken Tireli Hacı Mustafa nam herif 
bin altı yüz kuruş verip aldı. Kitap 
üç gece yanında yattı. Meğer herif, 
Kadızadeliymiş. Tasvir haramdır diye 
cümle suretlerin gözlerini delip birçok 
tasvirleri pabuç süngerile silmiş. Bu 
kıymetli Şehnamenin elli meclis re
simlerini telvis edip kitabı kıymetsiz 
bir hale sokduktan gayri bir de tellali
yemi vermemektedir... 

Böyle der ve Şehnameyi paşanın 
huzuruna bırakır. Paşa Şehnameyi 
gördükte ah edip erbabı divana gös
terir. Mecliste hazır olanlar herife la
net okurlar. Tellâl, «Sultanım aman 
benim tellâllığa gadrolmasm» deyin
ce paşa hiddette: 

— Bre tellâl, fariği bal ol. O, senin 
tellâllığa gadretmemiş, malı miriye 
gadretmiş. Tez, O Tireli Hacıyı buraya 
getir sinl|r!... 

Dedikte maiyetindeki hemen koşup 
herifi bulurlar ve yakapaça sürukliye-
rek vezirin huzuruna getirirler. Paşa: 

— Bre adam, niçin bu kitabı böyle 
ettin? 

Deyince herif şöyle cevap eder: 
Herif — Ya, o kitab mıdır? O papas 

yazısıdır. İyi ettim, nehyi münker ede
rek onu bozdum. 

Paşa — Sen nehyi münker etmeğe 
memur değilsin. Amma ben icrayı hü
kümet ederek mezadda iki bin çıkmış 
bir kitabı bozmayı sana gösteririm. Al 
aşağı şunu!.. 

Adam, her ne kadar «Ben kapıkulu 
yeniçerisiyim» derse de cellâdlar aman 
zaman vermeyip bin değnek vurarak 
Bitlis kadısının hükmü üzere mirî ma
lı için bin altı yüz kuruşu alıp tellâla 
on kuruş ayırırlar. Pejmürde olan Şeh
nameyi herifin eline verip ordu dışan-
ya sürerler. Herif ((Hay Allah belâsını 
versin» diye diye yürüyüp gider. Fakat 
ordu halkı onu teşyi ederek maymuna 
döndürürler. Ardı sıra taşlar atarak 
Diyarbakıra gönderilir. 

İşte Evliya Çelebinin sanatkâr elile 
çizilmiş bir tablo: Seyahatnamenin 
dördüncü cildinin 248 inci sahifesin-
de. Çocukluğumuzda, kibrit kutuları
nın üstündeki mızraklı askerin gözü
nü dikkatle arayıp bulan ve bulduk
tan sonra da itina ile oyan babalan-
mızla hikâyesini okuduğ'unuz bu ge
niş düşünceli ve güzellik hâmisi ata
larımızın farkına bakın. Evliya çelebi, 
Tireli hakkında kullanmadık bir kötü 
sıfat bırakmıyor. Halk, resim ve kitap 
düşmanını, düşman askeri gibi taşlıya 
taşlıya kovuyor. Vezir, hiç merhamet 
duymadan cellâdlara tahammül edil
mez değnekler vurduruyor. Evliya çe
lebinin bu adam hakkında kullandığı 
(mutaassıp) kelimesi" ne kadar yerin
de. Türkün güzele ve güzelliğe bağı ve 
sevgisi bu hikâyede ne kadar canlı, 
ne kadar doğru olarak tasvir edilmiş. 
Biz de Evliya Çelebinin bu enprest-
yonist tablosu karşısmda ikinci bir 
Tireli Mustafa olmamalıyız. 

Hasan - Âli YÜCEL 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı* Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Olcullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Dünyanın en zengin adamı 
Haydarâbad nizamı nasıl yaşar 

Ford, Rokfeller, Roçîld, Ağahan 
onun yanında adetâ fakir kalırlar 

Haydarâbad nizamı sade bir hayat sürer, dünyanın 
en idareli insanlarından biridir. Şatafattan hoşlanmaz 

Bugün dünyanın en zengin adamı 
kimdir? denilince, herkesin aklma ga
zetelerde, mecmualarda sık sık resim
leri basılıp günlük hayatları ha!kkın-
da sütun sütun makaleler yazılan 
Amerikalı milyarderler gelir. 

Halbuki dünyanın en zengin adamı 
ne herkesin zannettiği gibi petrol kra
lı Vaiıderbild, ne otomobil kraJı Ford, 
ne geçenlerde 96 yaşında olduğu hal
de dünyaya gözlerini kapayan meş
hur Rokfeller'in oğlu Johan, ne Ağa
han, ne şu, ne budur. 

Bugün dünyanın en zengin adamı 
Haydarâbad nizamı Mir Osman Ali 
handı 1-. Onun zenginlik derecesini ra-, 
kamla anlatmağa geçmeden evvel ka
bataslak bir fikir vermek için diyebi
liriz ki, bir milyona sahip bir adamın 
Amerikalı milyonerler yanmda vazi
yeti ne ise, yukanda isimlerini saydı
ğım ve hepimizin «zengin» diye bel
lediğimiz adamlann servetleri Hay
darâbad nizamının dünyalığı yanm
da aynidir. Onlanıy paralan Osman 
Ali hanın saraylarında ve kasaların
da yatan muazzam servet yamnda 
adetâ ufaklık mesabesinde kalır. 

B a z ı r a k a m l a r 
Şimdi işi rakama dökebiliriz: Hay

darâbad nizamımn servetinin tuta-
n bizim paramızla 18 milyar 837 mil
yon 500 bin liradır. Memleketinde 
otuz mükellef sarayı, dünyada eşine 
tesadüf olunmaz elmaslardan mürek
kep 387 milyon 500 bin lira kıymetin
de bir koleksiyonu vardır. «Nizam d-
ması» ismi verilen 277 bin kratlık 
meşhur elmasm da sahibidir. 

Haydarâbad nizanuna bu kadar 
servet nereden geliyor? O Hanri Ford 
gibi dünyanın dört köşesinde tıkır tı
kır çalışan fabrikaların patronu de
ğildir. Petrol krah gibi dünyaya han i 
harü petrol da satmaz, ne Agahan gi
bi Derby yarışları kazanmış, ne Patia-
lo mahracesi gibi, içinde ban, kütüp
hanesi, mutfağı olan dünyarun en 
lüks tayyarelerinden birine malik ola
bilmiştir. Kendisi elli yaşmda olduğu 
halde ömründe bir defacık bile olsun 
memleketinin hududlarından dışan 
bir adım atmış değUdir. 

Fakat 15 nülyon kişiye baliğ olan 
tebaasmm zengin, fakir her ferdi 
onun kasasına her sene bir miktar 
para ilâve etmekle mükelleftir. Bu 

Haydaranad Nizamı Osman AB han 
Â 

suretle serveti her SMie muntazam 
bir nlsbet dahilinde artıyor, şiştikçe 
şişiyor. 

Bununla beraber Haydarâbad niza
mının Bin bir gece masallanndaki 
şehzadelerin hayatma benzer bir ha
yat sürdüğü zannedilmesin. Onda, de
ğil komşuları olan mahracelerin deb
debe ve dâratı, Amerikalı milyarder
lerin mükellef yaşayışı bile yoktur. 

Servetini azamî ekonomiye riayetle 

idare eder. Meteliğe düğüm bağlıyan-
lardandır. 

Geçenlerde Londraya gönderdiği 
iki oğlımun ciddî bir para sıkmtısi 
çektikleri belli oldu. Bir gün seyyar 
bir ayna satıcısmdan almak istediği 
bir ayna üzerinde müthiş bir pazarü-
ğa girişmiş ve birkaç parahk fark yü
zünden vazgeçmiş. 

Nizamın otomobili 
En büyük zevki, yakm akrabalan-

na kullanmadığı elbiselerini hediye 
edip onları elbise masrafmdan kur* 
tarmaktır. Komşuları olan mahrace-
1er saraylarmdan en aşağı bir düzin© 
filden mürekkep bir alayla çıkarlar
ken, onun ancak bir tek fili vardur. 
Malûmdur ki bir filin satış fiati 40 
bin liradır. Haydarâbad nizamı böyle 
büyük masraflara girişmez. 27 sene
lik RoUs Royce otomobili vardır ve sar 
tm aldığmdanberi henüz 700 kilomet* 
re yapmıştır. Bundan başka 30 sene
lik iki eski otomobili daha vardır. 

Saraymdaki eşyalar eskimesin di
ye, teklifsiz misafirlerini sarayındı 
bahçesinde kurduğu çadırlarda kabul 
eder. 

Medenî âlemin bütün yeni icadla-
nndan müstağnidir. Radyodan nef
ret eder ve dinlemeğe tahammül ede
mez. Giydiği elbiseler gayet sade, ye* 
diği yemekler basittir. 

Haydarâbad nizamı memleketini» 
varidatma, kendi parası üzerine tit
rer gibi titrer. Gayet iyi neticeler ve
ren üç senelik bir bütçe usulü ihdas 
etmiştir. Bu sayede komuşuları buh-
ram hissettikleri halde o, kılmı kıpı^' 

'datmamış, onlar gibi vergileri arttır-
' mamıştır. Valileri her sene nezdine 
: gelerek hesap verirler. Onlara parala-

nn ı ne şekilde idare edecekleri hak-
kmda hasusî nasihatler verir. 
. Haydarâbad nizammm memleketin* 
de başlıca ehemmiyet verdiği işlerden 
biri erazinin sıüanmasıdır. Bununla 
bizzat meşgul olur. Katiyen ata bin' 
mez, av meraklısı değildir, hiç^^ 
oyun bilmez, spordan hoşlanma^. 
Onun en büyük zevki akşam olup sa
rayına çekildiği ve büyük kapılar mu
azzam servetinin üzerine ağır ağır ka* 
pandığı zaman atlas minderinin ü^*" 
rine bağdaş kurup hindce mısralar 
yazmaktır. 

Ş. H. R-
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Pâ ra, irîızıinden... 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
romanı 

- Tefrika No. 3 
Yirmi senedenberi bir servet gibi 

biriken mesud günlerin hatırası! Ök
süz ve biçare bir kızken Lûtfi bey onu 
almış ve peri masallanndaki sultan
lar gibi bir hayat yaşamasına sebeb 
olmuştu. Bir gün, bir tek gün, biribir-
lerine kırılmamışlar, danlmamışlar-
dı... Sonra aralarında bir de yavru 
belirmiş; bağları böylelikle büsbütün 
kuvvetlenmişti. Her ikisi de, küçük 
kızı muhabbetle büyütmeğe, yetiştir
meğe çalışmışlardı. 

Yirmi sene müddetle aşk, saadet ve 
emniyetle geçen bir hayat... 

Kocasımn gözlerine ne zaman bak
sa: «Bütün fikirlerini bilirim! Ben
den en ufak gizlediği bir hissi yoktur! 
Her düşüncesine vâkıfım!» diye nasıl 
bir gurur duyardı... 

Dünyada pek az kişiye nasip olan bu 
aile bahtiyarlığı, saadetlerin en güze
li değil miydi? Ve işte şimdi, bir ölüm 
tehlikesi bu evin rahatını sarsıyordu. 
Süzan bir annesine, bir babasına bakı
yordu. Bir aralık yaralının göz kapak
larını kıpırdattığını görünce: 

— Anne! - diye seslendi. 

Kadın, şaşkm şaşkın yavrusuna dön
dü. 

— Babam ayılacak galiba... 
Biran her ikisi de helecanla bekle

diler. 
Yaralımn dudaklan kımıldadı. 
Hadiye telâşla: 
— Lûtfi... Bir yerin ağrıyor mu? - di

ye sordu. 
Erkeğin ağzından hafif bir inilti çık

tı. Sonra, boğlık, anlaşılmıyan cümle
ler... 

Hadiye, tekrar: 
— Lûtficiğim! - dedi. - Kızınla ben 

yanındayız... Sesimi işitmiyor musun? 
Kısık kısık müphem kelimeler du

daklardan çıkmağa uğraşıyordu. Son
ra birdenbire ses vazıhlaşır gibi oldu: 

— Onu.. Onu... 
Derken bütün bir cümle: 
— Onu görmek... Yalnız onu... Beni 

bekliyor... 
Hadiye sordu: 
— Ne diyor? 
— Humma içinde sayıklıyor! 
Birşey söylemeden, anne kız, dinle

diler. 
Erkek devamla: 

— Beyaz elleri... Okşanmak için ya
ratılmış o eller... Geliyorum... Şimdi at
tan iniyorum... Evi göründü... Bir ses 
işitiliyor... Onun sesi... O... O... 

Sustu. 
Elini boğazına doğru götürerek ya

kasını açmak istedi. Hadiye endişeyle 
kızma sordu: 

— Kimden bahsediyor? 
— Hiç kimseden... Hezeyan... 
— Fakat görür gibi tarif ediyor. 
— Belki ateşi arasında, rüya gibi 

birşeylerdir... 
Hasta, gözünü açtı. Fakat bakışla

rı son derece gayri tabiîydi; âdeta bir 
deli hali vardı. Nazarları parıl panl ya-
myordu; duvarın bir tarafına dikildi, 
kaldı... Hattâ karısı eğilip de ona bak
tığı zaman bile Hâdiyeyi farketmedi. 

Bakar körler gibiydi. 
Kadın: 
— Beni görmüyor musım? - diye sor

du. 

Hasta, cevap vermedi; fakat sayık
lamasına devam etti: 

— ...Yaklaşıyorum... Pencereden 
içeri bakıyorum... Cama vurdum .. 
Gülülnsedi... Bana gülümsüyor ... 

înledi. 
Ahundan soğuk terler dökülüyor

du. 
Sonra omuzlarını kaldırdı; kollarını 

duvara uzattı... Hadiye ürkek ürkek: 

— Âdeta birisini çağınyor-.. Sanki 
görüyor gibi... Bir kadını galiba.., 

Lûtfinin dudaklarından bir isim 
çıktı: 

— Hicran! Hicrancığım!.. 
Yatağından kalkmak istedi; fakat 

bitap yıkıldı... Gözleri kapandı. Konuş
ması kesildi. Nefesi inilti halinde işiti
liyordu. 

Hadiye önüne bakarak tekrarladı: 
— Hicran? 
Süzan sordu: 
— Bu isimde kimseyi tanıyor mu

sun? 
Kadın,! tereddüdsüz: 
— Hayır! - dedi. - Asla... Hiç kim

seyi... 
— O halde babam, nöbeti esnasmda 

böyle bir şahsiyeti tamamen icad et
miş olacak... 

Hadiye, endişeli endişeli: 
— İhtimal... 
O sırada. Pertev, odadan içeri gir

di. Arkadan bir hizmetçi, bir küvet 
kaynar suyu taşıyordu. Yatağa doğru 
yanaştı. Genç doktor, meharetli, hafif 
parmaklarile yarayı yıkamağa başla
dı. Oldukça derin kapkara bir delikti 
bu... 

Yavaşça mırıldandı: 
— Çamur içinde... bir antitetanik 

şırınga yapmam lâzım... 
Hadiye yalvararak: 
— Kuzum beyefendi... Ümid var mı? 

Söyleyin İMina..̂ '«vŝ ".-'-- >«L,̂ (̂is,>̂ f.̂ »4««fe*i:t*J 

DeUkanlı tath bir tebessümle: 
— Ümid, doktorluğun en birinci dü!»* 

turudur! - dedi. - Size şunu vadedebi-
lirim ki, hanımefendi, bütün bilg"»^ 
bütün gayretimi sarfedeceğim... Yarj'* 
akşam hastanede nöbetçi kalmak 1*' 
zımdı amma telefon edeceğim, gitme
yeceğim; kocanızın başında bekliyec^ 
ğim... Hayatımda ilk defa olarak vazi
feme icabet etmemiş olacağım... 

Dışardan otomobil sesi işitildi. 
— Otomobil geliyor! - diyerek, P® '̂ 

tev merdivenlerden aşağı koştu. 
Uşağm elinden trusunu alarak teK' 

rar hastanın odasına geldi. Pari** 
âletler, birer birer çantadan çıkanldi-
Sonra doktor, yara üzerinde büyük P 
itina ile meşgul oldu. 

Lûtfi bey, rüya gören bir adam P^ 
bi. Bağırdı ve mânâsız kelimelerle s** 
yıkladı durdu... , 

Pertev, kendi kendine söyleniyor^»' 
«— Oldukça derin... Bir az d a h a ^ 

la gelseydi bu sadme ölümüne sSO^ 
olurdu... Neyse tehlike yok...» 

Sonra kendisine heyecan içinde ba 
kan Hadiye ve Süzana sevinçle: 

— Allahın iznile kurtulacağına y ^ 
de yüz emin olabilirsiniz! - dedi. 

Kadının çehresi biran içinde sev'^^ 
le parladı. Pertev, yarayı temizl^î^ 
kanı sildikten sonra büyük sargıla'^ 
hastanın başını sardı. 

(Arkası var) 
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Büyük bir sinema yıldızı 
Mîster Smith'in ingiliz topraklarına 

çıkması mühim bir mesele oldu 
Dört ayaklı artist Londrada çevireceği filim 

için haftada 6000 lira ücret alacalc 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 88 

N A N E M O L L A 

Burna Loy ve Wi]Ilam PoweI Ue Mister Smitb 
Geçen hafta Qaaen Mary vapurile 

Amerikadan İngiltereye gelen yolcu
lar arasında büyük bir sinema yıl
dızı vardı. Filimlerde mister Smith 
adım alan bu büjrük yüdızm asıl is-
hıi Skippy'dir. Mister Smith vapurda 
lüks bir kamarada seyahat etmiştir. 
Kendisine meneceri, hizmetine me
mur iki kişi ve çevirdiği filimlerde 
fazla yorulmaması için ehemmiyet
siz sahnelerde yerini tutacak bir ben
zeri refakat ediyordu. Mister Smith 
Vapurdan çıkar çıkmaz trene binmiş 
Ve Londraya hareket etmiştir. Lon
drada çevrilmekte olan bir filimde 
mühim rollerden birini yapacaktır. 

Mister Smith, yahut Skippy kim
dir?... İhtimal ki bu ismi hatırlamı-
yacaksımz ve bu artisti, filimleri Av-
rupada pek az gösteıilen Amerikan 
yıldızlarmdan biri zannedeceksiniz. 
Halbuki mister Smith'i bir çok filim-
terde muhakkak görmüşsünüzdür. 
S'akat o, kendisinden pek az bahset
tirdiği için ismi hatırda kalmamıştır. 

Mister Smith'in diğer artistlerden 
farkı yalmz kendisinden pek az bah
settirmesi değildir. Diğer mühim bir 
fark daha vardır ki o da bu yıldızm 
öört ayakh olmasıdır!... Mister 
Smith, yahut Skippy, Skoç cinsi bir 
köpektir. Son derece zekidir. Verilen 
emirleri anlamakta ve tamamen tat
bik etmektedir. Bu yüzden yıldızlar 
Sırasına girmiştir. 

Skippy bir çok artistlerle beraber 
filim çevirmiştir. Fakat en ziyade 
Myma Loy ve William Powel ile bir
likte çahşır. Bu iki artistin hemen 
bütün filimlerinde Skippy yahut mis
ter Smith'in mühim bir rolü vardır. 

Mister Smithle beraber 
seyahat edenler 

Mister Smith'in yanında, yukarıda 
•Öylediğimiz gibi evvelâ menaceri, 
Öaha doğrusu sahibi B. Henry Eart, 
antrenörü Franck Weathevax ve bir 

,öe hizmetçi vardır. Filimlerin ehem-
*ölyetsiz sahnelerinde, yahut ışık ve 
Saire tecrübelerinde yerini tutacak 
benzeri Jim adındaki köpek de ken
esine refakat etmektedir. 

Jim efendisini takib etmeğe ve ona 
karşı hürmetkar vaziyet almağa ftde-
tâ alışmıştır. Fakat fırsat bulunca 
Skippy ve Jim diğer köpekler gibi 
dalaşmaktan geri durmazlar. 

Meşhur sinema yıldızına Londrada 
bir otelde bir daire tutulmuştur. Ken
disinin stüdyoya gidip gelmesi, şe
hirde gezmesi için de mükellef bir 
otomobil satm alınmıştır. 

Haftada 900 sterlin 
M i ^ r Smith'in Londrada bir filim 

çevireceğini söylemiştik. Dört ajraklı 
artist bu filim için haftada 900 ingiliz 
lirası yani aşağı 3mkan altı bin lira 
alacaktır. Artist şimdiye kadar 15 
filim çevirmiştir. Senelik kazancı bi
zim paramızla 120 bin lira kadar tu
tuyor. 

Mister Smith altı yaşmdadır. Daha 
dört beş sene TildızUk mevkiini mu
hafaza edebUecektir. Dört ayakh ar
tist fUim çevirmekten zevk alır. Sa-
baJılan erkenden l^lkar, banyosımu 
yaptıktan, kahvaltısmı ettikten son
ra stüdyoya gitmek için adetâ sabır
sızlık gösterir. Stüdyoda büyük bir 
intizamla çalışır. 

Mühim bir mesele 
Mister Smith'in İngiltereye girme

si adetâ siyasî bir mesele olmuştur. 
İngUiz kanunlan mucibince hariç
ten köpek girmesi yasaktır. Çok müc
bir bir sebep yüzünden bir köpeğin 
girmesi lâzım gelse uzım müddet ka
rantinaya tâbi tutulur. Bunun sebe
bi kuduz korkusudur. 

İngUterede kuduz tedavihanesi 
yoktur. îngUizler kuduz tedavihanesi 
tesisinden ise kuduz hastahğma mey
dan vermemeği daha muvafık bul
muşlardır. Bunım için ilk olarak In-
gütereye hariçten köpek gelmesini 
yasak etmişlerdir. Kuduz bolaşıcı bir 
hastalıktır. Hariçten bu hastahğm 
mikrobu gelmeyince îngllterede ku
duz çıkması kabil değildir. Bundan 
başka Ingilteredekî bûttiln köpekler 
de sıkı nezaret altında bulunduru
lur. , ^^ 

Igiltereye hariçten köpek girme
mesi hakkındaki kayıd o kadar sıkı
dır ki bir zamanlar Kraliçe Viktorya 

Fransada liran cins bir köpeği çok 
beğendiği halde tnglltereye getireme
miştir. Köpeğin sahibi: 

— Sizin gibi haşmetlû ve kudretli 
bir hükümdar sevdiği köpeği İn
giltereye sokamaz mı?... deyince, 
Kraliçe şu cevabı vermiştir: 

— îngilıterede Kraliçeden daha 
kuvvetli ve kudretli bir şey vardır ki 
o da İngiliz kanunlandır. 

Bir istisna 
işte bu sebeble mister Smith'in 

İngiliz topraklarma çıkması işi bü
yük bir ehemmiyet peyda etmiştir. 
Dört ayakh sinema yıldızı uzun bir 
karantinayı kabul edemezdi. Bımun 
için bir istisna yapmak, yahut artis
tin Londrada da filim çevirmesinden 
va^eçmek lâzımdı. Ortada İngilte-
renin iktisadi menfaati mevzuubahis 
olduğımdan kabine, istisnaen, dört 
ayakh artistin ve benzerinin girmesi
ne müsaade etmiştir. Yalmz bu iki 
artist diğer köpeklerle katiyen temas 
etmiyecekler, stüdyodan çıktıktan 
sonra sokaklardan yalmz otomobille 
geçeceklerdir. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

TürMv€ gauM 

tENELtK ^ 1400 kunıj 3700 kuraı 
i ÂTLIK 760 » 1450 > 
S «TUK 400 > 100 • 
1 AnJK l U > — » 

PoıU ItUhadm» dahil olmıyaa 
tenebl memleketler: BenellSl 

SOOO, alU ayliftı ISOO, ûg 
aylıSı 1000 kuruftur. 

Adres tebdili İçin yirmi be| 
kuruşluk pal göndermek ULxmıâır. 

— Rebidlihlr 14 — Btuuhızur 31 
a Imttk CİMİ 0|U İkiadl AkfMa Y«Uı 

E. 6̂ 28 8,46 4,33 8,34 12,00 2.03 
Va. 2,09 4,26 12,14 16,16 19,41 21,44 

İdarehane: Babı&li civan 
Acımıuluk So. 

No. 1? 

— Ey manendi ahter, mesture ke-
buter, diyordu, bizim sanklan da ara
ya soktun ha. O küçücük feminle an 
tersi ye emi!.. 

Peçeli ile Pembeten gene ortaya 
çıkmışlar, dumanhlıktan ayaklan do-
laşa dolaşa, fakat deminklnden daha 
kıvamlı, daha kıvrak oynamağa baş
lamışlardı. 

Tak, tak, tak, tak, tak!... 
Sokak kapısı sık sık, hızh hızh öy

le bir vuruluyor ki... 
SarayU lâhzada kendkü pencereye 

attı. 
Kapının önünde dört kişi... Baskın 

diyecek, dört kişi Ue baskm olmaz. 
Mahalleli toplamr, imam, bekçi de 
arada olur. Evi basamıyacaklan da 
başka bahis. Kaç kere teşebbüs vâki 
olmuş. Saraylı Zaptiye nazınna ko
şup İşi halletmiş. Arkasınm sökmi-
yeceğini öğrendiklerij ı için mahalle
linin çoğu başka semtlere taşmmış-
1ar; kalanlar da havsalası genişler. 

Tarandü sordu: 
— Kimi istiyorsımuz? 
— Sarayhyı! 
—• Burada Sarayü, marayh jrok. 

Yanhş kapıjn çaldınız, uğur ola!. 
Zincirkıramn sesi sokağı inletti: 
— Ulan kime uğurlar ola? Benim 

kim olduğumu biliyor musun sen?. 
Bana adla sanla Zioıcirkıran Rıza 
derler; öbür adımı da sorarsan DeU 
alay beyi. Aç kapıyı kaltak, herkes 
gibi biz de eğlenmeğe geldik. 

Zincirkıramn kim olduğımu İs
tanbul içinde bilmiyen var mı? Yüzü
nü görmiyenler bile ismini dujrmuş. 

Göbekli < apışakalmıştı. Kurban 
Oseb iki elini salhyordu: 

— Gle babam gel gel gel, gel anam 
gel gel gel!... Bunun tutarak tarafı 
yoktur, açacağız kapıyı! 

Arab Tayfur da fikir beyan ediyor: 
— Erkek, omuzdaş adamdır. Bu

yur beycağızım deriz, meclisimize 
ahnz. Başka türlüsü zifosa vanr!... 

Asah: 
—•» Hay Allah razı olsun, diyordu, 

yapılacak başka şey yok! 
— Ben odanın birine girip kapıyı 

sürmelesem ve benden hiç bahset-
meseniz... 

Diz bağlan gevşeyip bir sandalye
ye çöküvermiş, zangır zangır titri
yordu: 

— Cümlenizden İstirham ederim, 
ayaklannızı öpejrim böyle yapalım. 
Ben çekileyim ortadan!... 

Peçeli düdüklükte: 
— Can alacak Azrail d ^ a bn, 

bizim gibi adam. Burada bu kadar 
kişiyiz. Nereden geldiğine onu piş
man ederiz. 

Fetvahanen şu kadar söyllyeblldi: 
— Lft, lâ, lâ!... 
Düdük bir daha öttür 
— Kurban efendi gene pencereden 

Pehlivan paşaymış gibi söylense, 
kaçırsa herifi! 

Nimeti Mollada dil tutulmuş. El-
lerile at ayak atışlanm taklidde, 
sonra şehadet parmaklarını yanyana 
getirmede. (Pehlivanla bir araba 
beygiridir) demek istiyor. 

Aşağıdan bağırtılar gittikçe kuv-
vetleşiyordu: 

— Saraylı, kaltak bekletme; yoksa 
omuzlıyacağım kapıyı!... 

Pamuk Bacımn sarası tutmuştu. 
Bü3rük Ceylân, Güvercin, San Papa
ğan - yani onlar bunu bilenler - bar 
yılmışlardı. 

Sarayh Asalıya: 
— Bu Zincirkıran sahi bu kadar 

yamanlardan im?, diye soruyor, ce
vabı ahyordu: 

— Ne diyorsun be, adı üstünde. 
Bilek kaJınUğmdaki zincirleri bir ası-
hşta kınyor. Sıkıya gelsin, dağ bile 
devirir. Şu koca evi temelinden oy
natıp çatır çutur yıkar. 

Nimeti MoUa, bü: elüe geceliğinin 
eteklerini toplamış, ötekile Eşrefin 
kolundan sıkmsıkı yakalamış, etra
fa : 

— Aman ben de tegayyüb edeyim. 
Sizlerden biriniz meclisi kurmuş 
olun; herifi ağırlayın, koltuklajnn. 
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı 
demişler. Ayı boğan yosmalardan 
hangisini, hangilerini beğenirse zin
har mümanaat etmeyin!... diyordu. 

Pembeten, gene Peçeli ile elele, 
yııkaııyı boylamağa çabalıyor. Gö
bekliden kolunu km-taranuyordu. 

Avuçlanm uğuştura uğuştura, aya-
ğınm birini kaldırıp öbürünü indi-
rraı Kurban Oseb: 

— Molla beyim, dedi, böyle dost 
gecesi yapacak olan babayiğitin lord, 
banger, miraı^edi olması lâzımdır. 
Kapıdaki beni de bUh-, züğürdlüğü-
mü de... 

— Şu emri mühimmi sen deruh-
de etsen Sinan efendi!... 

— Lord, banger, mirasyedi hali 
bendenizde ne gezer velinimet. Ta-
sadduk dileyen fıkarayl sâhirinden 
bulunduğum vechimden nümayan... 

— Tayfur «tandi, bu işi elhak sen 
becerirsin... 

—I Açhktan nefesi kokan bu surat
la söker mi ya, Molla beyciğim? 

Kapı tekmelenmeğe başlamıştL 
Fetvahaneli lâmbayı üfleri ve ko-
cakan ağzile pencereden seslendi: 

— Işığı getirirken sönüverdi. Gclt 
yorum, açıyorum evlâdım! 

O aralık kolımu kurtarabüen Eş
ref, Peçeli ile sofaya seğirtip merdi
vene ayak baaarlarken. Şişko entari
sinin eteğini yakaladı: 

— Allah llllfth nzası için beni bı-
rakma3an!... 

Peçeli göğsüne kakıp yere oturttu: 
— Çabuk yürü müşlrzadem, mo

ruk hâlâ o kalada. Yanımıza eklene
cek. 

Sıynlıp yukan kaçtılar; odaya girip 
kapıyı kilitlediler. 

Leyleğin attığı 3ravru gibi yerde 
kalan Göbekli, şimdi de kapıyı aç
mağa inen Arab Tayfurun eteğine 
yapıştı ve avucuna İki lira sıkıştırdı: 

— Hadi tosun, mirasyediliği kabul 
ediver; bizi kurtar şu cehennemden'. 

Liralann yüzü sıcak, Arab cebine 
attı: 

— Ne çare, hatınn için kabul ede
lim! 

Aşağı inip kapıyı açtı: 
— Buyur aslanlarm aslanı, mec

lisimizi sevindir!... Bu gece sayen
de, kannca karannca bir eğlenti ya
pıyorduk. Kusuruna bakma, SarayU 
ablamız tanıyamadı sizi!... 

Saraylı da yetişmişti: 
— Ayaklanmn altım öpeyim, af 

buyurun. Raya dininde can vereyim 
ki siz olduğımuzu bilemedim, pek 
büyük terbiyeaizlik ettim... Sözüm 
ona bir takım ipsiz sapsızlar, serseri 
güruhlan: (Bl» şuyuz!.. Biz bujruzl.) 
diye kapıyı açtınp başımıza derd olu
yorlar. Ev sizin paşacığım! ... 

Dört kişi içeri girdi: 
Zincirkıran, Nanemolla, teftiş mü

dür muavini, ser gardiyan... 
Arab Taj^ur, İrfanı görünce afal

ladı. Bu gelişin encamında fırtına 
muhakkak... 

— Pamuk Bacı, lâmba göster!... 
derken kargaşalık arasında yallah 
mutfağa. 

Atlı Hasas Hasibe, ağzmda koca 
lâlanga: 

— Bu kıhçü, çizmeli bey Dânşûra 
başyaveri Meşe Emin bey mi?. dl3re 
önüne dikUirken, Arab: 

— Savul oradan kaşar!... deyip, bir 
omuz vurarak haydi bahçeye; duvar
dan dışanjra... 

Misafirler, meclis odasına çıktılar. 
Sinan efendi, Zincirkıram derhal 
etekledi: 

— Evkaf muka3^danından İs
mail Süleyman çakiriniz hakipayini-
ce her an rumaldir! 

Kurban Oseb yerlere kadar eğilip 
temennahı çaktı: 

— Gülü tarife ne- hacet, ne çiçdc-
tir bilirsin; bu köleni de pek rftna 
tanırsın. Kuıban her dem duacındır; 
efendime boyun uzatmadadır!.. 

Rıza bey iltifat etti: 
— Sen de rai buradasm be kari 

ahbar?.. To^>any&nımş, Papcızyan-
mış, Büyük Çaprazmış, bunların 
biri mukaUidUkte senin kuyruğımun 
ucuna yetişemezler... Lâfın doğrusu 
bu... 

Kurban, komiklik kanştırdı: 
— Cenabmdaki gibi dideler nurlu 

olımcas ol didelerin manzuratı da 
nuranur olur. İşte böyle maymunu 
ceylân görür. 

— Maymunluğu kabul ediyorsun 
ha!... KrJı kah kah kah!.. 

Etrafa bakındı. Fesi yıktı: 

(Arl<r«ı var) 
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Beşlktaşm neticesb kalan üç httcuma 

Şild maçında 
Beşiktaşla - Güneş 3 - 3 berabere kah 
Güneş, ikinci devrenin başlangıcında 3 - O galipti 

f Dün, Şeref stadında millî küme 
şampiyonu Güneşle ikincisi Beşiktaş 
şild maçım oynadılar. Mevsimin iler
lemiş olması yüzünden stdadda îincak 
üç bin kadar seyirci vardı. 

Maçın hakemi Adnan Akm gelme
mişti. Hakem arama yüzünden muay
yen zamanda oyıma başlanamadı. Ni
hayet takımlar orada bulunan Tan-
ğm idaresinde karşılıklı dizildiler: 

Güneş: 
Cihad - Faruk, İbrahim - Yusuf, 

Rıza, Ömer - Melih, Salfthaddin, Hak
kı, Niyazi, Rebii. 

Beşiktaş: 
Mehmed Ali - Hüsnü, Faruk - Ri-

fat. Feyzi, Fuad - Hayati, Nâzım, Hak
kı, Muzaffer, Eşref. 

Güneş yerden bir oyunla maça baş
ladı. Hücum hattının ortadan İşllyen 
akınlarından bir kaçı Salâhaddinin 
uzaktan şüt çekmesile neticesiz kaldı. 
On ikinci dakikaya kadar Güneşin 
ağ^r, yerden ve hâkim oyunu devam 
etti ve nihayBt semeresini verdi. 

Güneşin birinci golü 
Rebiinin bir ortalayışı çok geri düş

tü. Yusuf topu kaptı, sürmeğe hazır
lanırken Salâhaddin topu ayağından 
aldı ve kaleye gönderdi. Beşiktaç mü-
dafilerinden birine çarpan topu, kale 
önünde fırsat bekliyen Melih jrakala-
dı ve yerden bir sütle Güneşin birinci 
golünü yaptı. 

BeşiktaşUlar havadan oynamağa 
başladılar ve durgunlukları yavaş ya-
\aş kayboldu. Hakkı, Muzaffere güzel 
bir ara pası verdi. Muzaffer pek ya
kından topu dışan attı. Beşiktaş hâ
kim oynuyor. Bu sırada Güneş ânî bir 
akın yaptı. Melih - Hakkı kombinezo
nu kaleye muvazi bir ortalama ile ne
ticelendi. Niyazi topa zamanmda ye
tişemedi. 

Beşiktaşm mukabil akuunda TTayvt 
ile Muzaffer, Faruğu iM pasla geçti
ler. Cihad çekilen sütü kurtardı. Eş
refin yerden ve sıkı bir ortalayışma 
Hakkı yetişti. Fakat ancak topa ayak 
koyabildi. Top, havadan avuta gitti. 
Oyun hafif sertleşmeğe başladı. İlk 
sertlikler Fuaddan başladı. Oyun mü
savi bir şekilde devam ederken Güneş
liler Beşiktaş müdafaaaımn raklîrferi-
ni iyi marke edememderi sayesinde 
ikinci gallerini kazandılar. 

Güneşm ikinci gvlü 
Bir Beşiktaş akımnda İbrahim to

pu Ömere verdi. Ömer durdurmadan 
Niyaziye geçirdi. Niyazi de, Rebiiye 
üeri t»r pas attı. 

Hüsmü ile Rebii topa aynı anda ye
tiştiler. Kısa bir mücadeleden sonra 
Rebii topa ortalamağa muvaffak ol
du. Güneşin santrforu Hakkı kale 
önünde tamamile demarke idi. Telâş 
etmeden topu tuttu, düzeltti ve yer
den bir plase ile Güneşin ikinci golü
nü attı. 

Beşiktaş bu golden sonra tekrar 
hücuma geçti. Fakat Nâzımla Muzaf
ferin topu, ileri fırlıyan Hakkıya za
manında verememeleri bu akınları se
meresiz bıraktı. 

Güneş santrforu Hakkı on sekiz pas 

Dünkü maçın 
istatistiği 

, 

OUne9 lehine gol 
Beşiktaş lehine gol 
Oüneş lehine korner 
Beşİktaf lehine korner 
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Oiîae? aleyhin» ofsajrd 
Begiktaş aleyhin» ofsayd 
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ne kaçtı. Çektiği sütü Mehmed Ali 
ancak ayak koyarak tuttu. Sıçnyan 
topa ters vaziyette Niyazi vurmak is
tedi. Bek Faruk da topu kafa ile uzak
laştırmağa uğraştığı için tekmeyi yü
züne yedi. Kısa bir tedaviden sonra 
Faruk tekrar sahaya döndü. 

Beşiktaşm soldan 3raptıgı bir akm-
da Eşrefin yalandan bir şüttlnü Cihad 
yatarak kurtardı. 

Devre (2 - 0) Güneşin gallbiyetüd 
bitti. 

İkinci devre 
İkinci devreye Beşiktaşm enerji ile 

başlıyacağmı umuyorduk. Fakat ol
madı. Dördüncü dakikada oyunun 
yerden 03manmasından istifade eden 
Güneş hâkimiyeti ele alarak üçüncü 
golünü de atmağa muvaffak oldu. 

Güneşin üçüncü golü 
Hüsnü, lüzumsuz bir şekUde santra

ya kadar bir topun peşinde koşarak 
müdafilerden uzaklaşmıştı. Güneşin 
ânî bir akınında Niyazi topu boş kalan 
Hüsnünün yerinden ileriye doğru Re
biiye verdi. Mehmed Ali topu kesmek 
üzere fırlamıştı. Rebii daha evvel ye
tişti ve topu boş kalan kaleye yuvar
la jnverdl. 

BeşiktaşU oyımcular vaziyetin teh
likeli olduğımu g&rmtişlerdl. Hakkı-
nm enerjisi ile Beşiktaş takımı gay
rete geldi. Ve on birinci dakikada bi
rinci gollerini yapmağa muvaffak ol
dular: 

Beşiktaşm Mrfaıci golü 
Bu dakikaya kadar umulmıyacak 

derecede bozuk oymyan Faruk hal 
hattmda hiç lüzumu yokken topu eli-
le tuttu ve endbolün olduğu yere dik
tikten sonra da yerini almadı. Atılan 
firikikte topa İbrahimle aym anda ye
tişen Hakkı, sol ayağUe ustaca bir şüt 
çekti. Top Cihadm plonjonuna rağ^ 
men ağlan bulmuştu. 

Güneş bu golden sonra tekrar hü
cuma geçti. Hakkmm bir sütünü Meh
med Ali yatarak tuttu. Melihin çekti
ği firikiki Beşiktaş beki Faruk kafa 
ile karşılamadı. Kale önünde topu 3 ^ 
kalıyan Hakkınm kafa vuruşu dışa* 
n gitti. 

^şiktaşlılar bermutad takımlarım 

Feyzi sağbek. Hüsnü santrfor aynu-
yorlar. 

Bu sırada oyun kızışmıştı. Birinci 
devrenin ortasındanberi Melihi kova-
hyan Fuad, Yusufa kasden ve tehli
keli bir şekilde tekme ile atıldı ve 
vurdu. Hakem derhal Fuadı oyundan 
çıkardı. Lüzumsuz bir çıkmamak İs
rarı ve münakaşadan sonra Fuad ni
hayet sahayı terketmeğe mecbur kaldı. 

Beşiktaşm ikinci golü 
Beşiktaşlılar ve bilhassa Hakkı fev

kalâde bir gayretle oynuytJiiar. Bir 
Beşiktaş akımnda Faruk topu kurtar
dı. Fakat Itlzumsuz bir şeküde sürdü. 
Topu Faruktan kapan Hakkı köşede 
bir metre yükseklikten bulan sıkı bir 
şüt çekti. Bu güzel sütü Cihad mü
kemmel bir plonjonla kornere attı. 

Korneri Hayati çekti. Kale önüne 
düşen tc^Hi Beşiktaş forverdleri yer
den Güneş kalesine gönderdiler. Ci
had tekrar plonjonla bu sütü karşı
ladı. Fakat topu tutamadığı gibi kor
nere de atamadı. Nâzım bu fırsattan 
istifade ederek Beşiktaşm ikinci go
lünü yaptL 

Beşiktaşm ügüncü gelü 
Bundan bir kaç dakika sonra (3-0) 

vaziyetten (3-2) gibi az bir farka yük
selen Beşiktaşlılar bu muvaffakiyetin 
verdiği gayret ve teşvik ile hücumla-
nna devam ettiler. Rebiinin yaptığı 
bir hata neticesinde çekilen favül Gü
neş kalesinin önünü kanştırdı. 

Hüsnünün yerden bir sütü oyımu 
(3-3) beraber vaziyete getirdi. 

Güneşliler beklemedikleri bu bera
berlikten sonra kendilerini toparladı
lar. Santrfora geçmiş bulunan Melih 
ortadan aldığı topla iki bekin arasm-
dan daldı. Çektiği sütü Mehmed Alt 
kurtardı. 

Maçın hâdisesi de hakemin Ömerle 
Hayati}^! sahadan çıkarması oldu. 

Beşiktaş dokuz, Güneş on kişi Ue 
oynarlarken maç (3-2) berabere bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Güneş takımı umumij^ itibarUe 

İyi oynadı. Topu yere indirdikleri za
man sahaya ve 03runa daima hâkim 
idiler. Bir buçuk saat tamam olma
dan, netice ne olursa olsun, bir ma
çın kazanılmış cdmadığmı Güneşliler 
bir kere daha öğrenmiş oldular. 

Müdafaada, Faruk müstesna, diğer 
ojmncular iyi oynadılar. Bilhassa İb
rahim ve Rıza bunlann en iyileri id|. 

Hücum hattı da umumiyetle güzdU 
di. Bühassa, Rebii ve Hakkı bilerek v« 
görerek ojmadılar. 

Güneş forverd hattı biraz dalıa 
gayretli oynasalardı maçı kazanabir 
lirlerdi. 

Beşiktaş takımının oyunu Hakk»* 
dan başhyan bir enerji ile zaman z*-
man parladı. Umumiyet itibarlle ta^ 
kimin oyunu inalcaınsızdı. Mehmad 
Ali üç golde de hatasızdı. Müdafaa»* 
da Faruk ve Feyal iyi oynadılaftı 
Fuadm iki mevsiiDdlr davam 9dm 
tekmeli oyununun önüne Beşiktaş 
idarecUerinln geçememiş olmaîenoi 

Gayri federeler arasında 
Şişli, Galatasporu 3 - 2 yendi 

Dün sabah Taksn.ı stadında gayri 
federeler arasında tertip edilen Apo-
yevmatini kupu., final müsabakası 
Şişli - Galataspoi arasmda oynandı. 
Çift tasfiye suretile yapılan bu mü-
sabakala:rda Şişlinin 5, Galatasporun 
da hiç mağlûbiyeti ohnadığmdan 
Şişli dünkü maçı 3 - 2 kazan m asma 
rağmen haftaya tekrar Galatasporla 
karşılaşacak ve bu maçm galibi ku
payı alacaktır. 

3000 kaüar seyircinin hazır bulun
duğu oyuna talomlar şu kadrolarla 
çıktılar: 

Şişli: Armenak - Alber, Martayan -
Agob, Mikrob, Arşevir - Heraç, Sul-
dur, Vehab, Savaş, Diran. 

Galataspor: Yamalı - İhsan, Rıfat -
Muzaffer, Praga, PaskaUdis - Petriko, 
Niko, Andraydi, Ankelidls, İstefanidis. 

Hakem Adnan Akm. Oyıma rüz-
gân arkasma alan Galataspor baş
ladı. Üstüste yaptıklan akm kesil
dikten sonra Şişlinin mukabil hücu
munda koşarken güç bir pozisyonda 
Vehabın attığı nefis bir vole kaleciye 
çarparak kurtuldu. Bir kaç dakika 
sonra da Diranm vole sütü direği 
sıyırarak kurtuldu. 21 ind dakikada 
bir Şişli hücumunda sagaçık Heraç 
Vehabm güzel bir pasmdan istifade 
ederek, zaviyenin kapalı olmasma 
rağmen, yerden bir sütle takımma 
ilk golü kazandırdı. Bu golden sonra 
oyun yavaşladı. Devre sonuna doğru 
tedricen hâkimiyeti alan Galataspor-
lular 43 üncü dakikamla Armanağm 
topu elinden kaçumasmdan istifada 
eder^ beraberliği temin ettUer. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devreye rüzgâr altmda olma* 

sma rağmen Galatasponm hücum-
larUe başlandı. 6 ncı dakikada soliçin 
güzel bir sütü direğe çarparak çık
tıktan sonra 10 uncu dakikada Şişî  
Diranm ayağından ikinci golünü da 
kazandL Galatasporun kaçırdığı bir 
çok fırsatlardan sonra 30 nncu daki
kada Vehabm güzpl bir pahını ala» 
Diran takımının üçüncü golünü de 
yaptı. Golden, sonra Galatasporlulaf 
tekrar canlandılar ve 36 ncı dakikada 
ikinci sayü>ru>4 çıkarmağa muvaöŞak 
oldulflt. Oyunun bundan sonraki tos-
nu Galatasporun neticesiz hâkimiyeti 
altmda cereyan etti ve Şişli maçı 3-2 
kazandı. 

NASIL OYNADILAR 
Şişli takımı bermutad enerjik bir 

oyun çıkararak galibiyeti kazandı. 
Ancak Mikrobu santrhafa almak su
retile fena teşkil edümişti. Zira for-
verdde fırsatçıhğı ve enerjisi Ue mU' 
vaffa kolan Mikrob santrhafta çok 
ufak kaldı. TaSomın aa iyi oyımcusu 
Vehab idi. Gol yapmadı ise de üç 
gol attırdı. Vehabdan sonra Diran 
en muvaffak olan ojmncu oldu. 

GaJataspora gelince; bir çok de
falar tecrübesizUklerinln cezasmı Çe
kerek mühim gol fırsatları kaçırdı
lar, umumiyet itibarlle onlar da ener
jik bir oyun çıkararak kuvvetli ra
kiplerine muvaffakiyetle karşıkoydu-
lar. Hakem Adnan Afc»»- idaresi ÇoK 
güzeldi. 

r . KujfOf 

Okspor kurumu tarafmdan tertfl) 
olunan Uk ok atışlan dün binlerce seyir
ci önünde Okmeydanmda yapılmıştır. 
Bu atışlara 2 kız olmak üzere 20 er
kek genç girmiştir. Kurum umumt 
kâtiU B. Safi NOzhet bir nutuk irad 

ederek ok sporunım tarihçesini yftP* 
mıştır. Her hafta atış müsabakalar* 
pılacaktır. 

YukandaM resim dünkü atışla*** 
dan bir enstantaneyi tesbit etme^ '̂ 
tedir. 

hayretle karşılamamak mümkün de
ğildir. Halbuki Puad tekme atmadığı 
zamanlar dalma İyi Ur oyunca <A-
muştur. 

Hücum hattında Hakkı bermutad 
çok İyi oynadı. Dlğorlari vajsat idiler. 
Tekm« vurazüan oyundan çıkarmar 
sma rağmen, Tanğm hakemliği (1da-

idt PİTi Yenal 

Merhum Şeref ihtifali 
Beşiktaş klübünün müessisi tae^" 

hum Şerefin dün Yahyaefendi def 
gâhmdakl mezarmda kendisini şo
venler tarafmdan bir Ihüfal yaP^' 
mışür. İhtifalde bir çok eski sporcii-
1ar nutuklar söylemiş ve merbi«" 
Şerefin spora ve Beşiktaş klübü»* 
yaptığı iyiliMer yaflolunmuştur. 
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UYUYAN ADAM 3 
' Memduh biraz çapkınca bir adamdı. 
Kansı İclâl de son derece kıskançtı. 
Fakat İclâl öyle böyle kıskançlardan 
değildi. Genç kadında kıskançlık âde
ta bir hastalık haline gelmişti. Biçare 
Memduh eve biraz geç gelecek olsa ka
pıdan girer girmez bin bir sualle kar
şılaşırdı. «Nerede kaldın? Niçin gecik
tin? Yoksa bir kadınla beraber mi 
kUn?..» 

Bu suallerin arkasmdan da bağır
ma, çağırma faah başlardı. Bunun için 
Memduh karısının bu halinden son 
derecede çütâyetçi idi. 

İclâl, kocasımn bir foyasını yakala
mak için bütün tedbirleri almıjtı. Fa
kat buna rağmen Memduhun hiç bir 
kabahatim öğrenememişti. Genç ka-
dm bir gün elindeki mecmuayı okur
ken gözleri parladı. Okuduğu yazı 
manyatizmaya aitti. İngilterede ve 
Amerikada polis işlerinde manyatizma-
dan İstifade ediyorlarmış. Kendisinin 
hırsızlık veya bir cinayet yaptığmdan 
Jüphelenilen kimseleri manyatizma 
ediyorlarmış. Manyatizma ile uyutulan 
bu gibi kimselere polis memurlan so
ruyorlarmış: 

— Doğru söyle.. Bu cinayeti sen mi 
yaptın?.. Şu evi, şu bankayı sen mi 
«oydun? Manyatizma edilen adam bu 
«uallerin karşısında katiyyen yalan 
•öylemiyormuş. 

İclâl bunu okuduktan sonra uzun 
Uzun düşündü. Kocasının birçok foya-
İMinı öğrenmek için acaba kendisi de 
manyatizmadan istifade edemez miy
di? O günden sonra kütüphane kütüp
hane dolaştı. Manyatizmaya ait bir sü
rü kitap satm aldı. Artık gece gündüz 
bunları okuyordu. Bilhassa manyatiz
ma ile bir insanın nasıl uyutulabilece-
ğirü öğrenmek için çalışıyordu. 

Memduh karısının bu garip meşgu
liyetine şaşıyordu. Acaba tclâl niçin 
Eeceli gündüzlü bu acaip kitapları oku-
yerdu? Nihayet genç adam karısının 
niçin manyatizma kitaplanm okudu
ğunu anladı. Onun maksadını öğren
di Kansımn bütün arzusu, kendisini 
manyatizma ile uyutup ona yaptığı 
kabahatları birer birer itiraf ettirmek
ti. Memduh bunu anladıktan sonra 
şeytan şeytan gülümsedi. Nihayet ay-
laıca cild cild kitap okuduktan sonra 
Iclâlin manyatizma hakkmdaki ted-
klkleri bitmişti. 

Bir gün genç kadın esrarengiz bir 
tavırla kocasmm karşısına diküdi. Dik 
dik Memduhun tâ göz bebeklerine ba
karak, âdeta emir verir gibi sert bir 
«esle: 

—- Gözlerime bak... Gözlerime bak.. 
Dedi, Memduh sanki manyatizma-

lanmış gibi Iclâlin gözlerine baktı. 
Genç kadın devam etti: 

— Gözlerime bak... Gözlerime bak... 
Uyu., uyu., uyumağa başla... Uykudan 
başka birşey düşünme... Şimdi, şimdi 
Uyuyacaksın... Uyuyorsun... Uyu... 
Üyu... 

Memduh, Iclâlin bu haline gülme
mek için kendisini zor zaptediyordu. 
^aamafih sanki sahiden manyatizma-
^snmış gibi gözlerini aralıkladı. İclâl 
öevam ediyordu: 

— Uyu... Sana uyu diyorum... Ujru-
Uıak üzeresin... 

Memduh yalancıktan gözlerini ka
padı. Uyuma taklidi yaptı. İclâl hay-
^tler içinde idi. Kocasını bu kadar 
çabuk ve bu kadar kolay uyutabilme-
**ne şaşıp kalmıştı. İşte Memduh, şim-
ul karşısında mışıl mışıl uyuyordu. Şu 
°*kikada kocasına herşeyi sorabilirdi. 

Nihayet heyecan içinde suallerine 
bağladı: 

— Şimdi her sorduğum şeye doğru 
Cevap vereceksin?.. Şimdiye kadar be-
^ hiç aldattm mı? 

Memduhun dudakları kıpırdadı, 
yattığı yerden cevap verdi: 

— Ne münasebet? Ben karımı hiç 
*ldatu- mıymı? Ben Iclâli deli gibi ae-
*erim... 

Genç kadm derin bir nefes alm.ıştı. 
sfte senelerdenberi yüreğini kemiren 
»tipheleri bir dakika içinde bir tarafa 
•tnuştı. 

Maamafih genç kadm bütün şüphe-
«rini defetmek için bir sual daha sor
du: 

~- Şimdiye kadar hiç hiç birşey mi 
yapmadın?.. Kannm hoşuna gitmlye-
cek hiç bir kabahat yapmadın mı? 

Memduhun gene dudakları kıpırda-

— Karımın hoşuna gitmiyecek hiç 
bir şey yapmadım! 

İclâl memnun gene manyatizma 
usullerine müracaat ederek kocasını 
uyandırdı. Artık genç kadının sevin
cine nihayet yoktu. 

Bundan sonra evde âdet haline gir
di. Her akşam Memduh, sokaktan dö
nüşünde İclâl onu karşısına ahyordu. 
Oûya manyatizma ederek kocasım 
uyutuyordu. G«nç kadın bundan son
ra Memduha bütün gün neler yaptığı
nı nerelere gittiğini sorup, öğreniyor
du. Yalancıktan uyuyan Memduh da 
bu suallere istediği gibi cevap veriyor
du. 

Artık Memduh da rahat etmişti. İc
lâl kendisine bü3rük bir itimad bağla
mıştı. Eskisi gibi öyle her gün kıskanç
lık kavgaları etmiyorlardı. Akşamdan 
akşama yalancıktan bir uyumakla her
şeyi hallediyordu. 

Fakat Memduhım rahatı çok uzun 
zaman devam etmedi. Eee, uzun müd
det sürüp giden hangi saadet vardır 
ki? 

Bir gün İclâl kendi aklınca Memdu-
hu manyatizma Ue uyuttuktan sonra 
bir takım sualler sordu. Bu sualler bit
tikten sonra İclâlin aklına bir şey gel
di. Manyatizma Ue uyutulan insanla
ra herşeyi yaptırmak kabil olduğuna 
dair bir yazı okumuştu. Hattâ birçok-
lan karşısındakilerini manyatizma ile 
uyuttuktan sonra onlara cinayetler 
bile jraptırırlarmış... Genç kadm bun
ları düşündükten sonra kocasına ses
lendi: 

— Sana emrediyorum... Şu dakika
da sen benim esirimsin... Bugün bana 
güzel bir elbiselik kumaş alacaksın... 
Anladm mı?.. Şimdi sen benim emri
min altındasın. Her sözümü dinleme
ğe, her emrimi yerine getirmeğte mec
bursun. Şimdi gözlerini aç... Fakaî 
manyatizma halinde git, istediğim ku
maşı al... 

Yalancıktan ujruyan Memduhun te
pesi atmıştı. Fakat ne yapabilirdi ki?.. 
Manyatizma ile uyuyan bir adam, ken
disine ne emredilse yapmağa mecbur
du. Madem ki şimdiye kadar sanki ha
kikaten manyatizmalanmış gibi uyu
ma taklidi yapmıştı. Eğer şimdi karı-
sınm emrini yerine getirmiyecek olsa 
bütün foyaları meydana çıkacaktı. 

Bunun için o günü gitti, kansımn 
istediği kumaşı aldı. Fakat İclâl işi 
azıtmıştı. Genç kadın artık kolayını 
bulmuştu. Hergün Memduhu manya
tizma ettikten sonra birşey ısmarlıyor
du. Bütün bunlar da zavalh adamca
ğızın canma tak dedirtmişti. Vakıa 
yalancıktan uyuyarak karısmın ken
disi hakkmda sorduğu suallere cevap 
vermek iyi bir şeydi amma İclâlin bir 
türlü sonu gelmiyen masrafları taham
mül edilecek gibi değildi. Hele kışa doğ

ru İclâl gene kocasını uyutup: 
— Bana bir kürk manto al... diye 

emredince Memduh ta şef ak attı. 
Artık bu işe bir nihayet vermek lâ

zımdı. Karısı bildiği manyatizma usul-
lerile kendisini uyandırmağa teşebbüs 
etmeden evvel Memduh gerine gerine 
gözlerini açtı. İclâl hayret etmişti, 
Memduha sordu: 

— Nasıl uyandm?.. Ben sana uyan
mam emretmemiştim ki.. 

Memduh gülümsedi: 
— Kancığlm... Galiba artık beni 

manyatizma tutmuyor... Eskisi gibi 
manyatizmanın tesiri altında kalamı
yorum... Gel sen şu manyatizma işin
den vaz geç... dedi. 

(Bir yıldız) 

Gülhane tıbbî müsamereleri 
Senenin on birinci tıbbî müsamere-

si kimya Prof. Burhanettin Tuğan ta
rafından açılmıştır. 

Bu müsamerede cildiye asistanı Dr. 
Hakkı tarafından Aktinomlkoz'un te
davisi, asabiye baş asistanı Dr. Mevlût 
tarafından dimağın dahili mahfaza bir 
tömürü, dahiliye baş asistanı Dr. Sa-
lâhaddin tarafından bir anlokarditiz 
lenta vak'ası, cildiye baş asistanı Dr. 
Tacettin tarafmdan pisöryazis an plak 
dahiliye baş asistanı Dr. Rüştü Oskay 
tarafından Banzoat dö sut la tedavi 
edilmiş Rie huraci vak'ası ve Prof. 
Burhaneddin Tuğan tarafından Para
doksal Gerhart teamülü ve basit ola
rak imal edilmiş bir portatif elektro-
kardyogram cihazı gösterilmiştir. 

Münakaşaya Prof. Abdülkadir No-
yan. Prof. Nazım Şakir, Prof. Bur
hanettin Tuğan, Prof. Burhanettin 
Urus, Prof. Cezmi Türk, başasis
tan Selâhattin, Mevlût, İspençiyari 
kimya başasistanı Ecz. Mustafa Suner 
iştirak etmişlerdir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şl^li: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Tftbrim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
YOksekkaldınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati, Fatih: Ham-
dl, Karagümrük: Mehmed Fuad, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Osman, Ak
saray: Yenikapıda Sanm, Beşiktaş: 
Vldln, Fener VltalI, Kumkapı: Cemil, 
Küçükpazar: Yorgi, Samatya: Yedi-
kulede Teofilos, Alemdar: Divanyo-
lunda Esad, Şehremini: Ahmed Ham-
di, Kadıköy: Sadık: Yeldegirmenin-
de t^çler, Üsküdar: Selimiye, Heybeli-
ada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Tenlköy, Emlrg&n, Rumelihisarı, Or-
Uköy, Amavutköy, Bebek, Beykos. 
Paşabahçe ve AnadoIuhLsanndakl ec-
nAeler her gece açıktır. 

Bahar kadar taravetli f 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 24 

imparator, Papanın Bizansın dahilî işlerine karışmasına 
kızmıştı. Kardinala " Ben yapacağımı bilirim! „ dedi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanıyor 

RADYOLiN 
Dimileri çürümekten korur ve 

güneş gibi parlatır. 

RADYOLİN 

, « ' 

Diş etlerinde bulunan mikroplan 
tamamen izale eder. 

RADYOLİN 
Bütün ağza sıhhat, letafet ve 

cazibe yerlr. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 

— 3 — 
«Büyük tehlike» Papa ve 

Bizanslılar 
Moğollar (1241) de Macaristanı 

istilâ ederek Adriyatik sahiline in
dikleri zaman, Romada ve Venedik-
te bütün kardinallar «büyük tehli-
ke> diye karşıladıkları Moğol istUâsı-
na karşı «mukaddes harb» ilâmndan 
başka bir şey yapamamışlardı. 

Bu suretle aradan yiı-mi jal geçtiği 
halde Avrupa devletleri Moğol istilâ
sına karşı duracak hiç bir tedbir ala
mamışlar ve Macaristan bu istilâda 
en çok zarar gören bir devlet olmuş
tu. Nihayet kral «Belâ» bir ordu 
düzerek Moğollarla çarpışmağa baş
ladığı zaman artık Moğollar da Ma-
caristanın dörtte üçünü terk etmiş 
ve Rusyaya geçmek üzere Polonyada 
karargâh kurmuş bulunuyorlardı. 

Oöktay henüz, Arabistana gönder
diği adamlarından bir haber alama
mıştı. Moğol başkumandanı Arabis-
tandan haber bekliyedursun, biz 
gelelim İtalyaya. 

Bizans, Moğol ve Macar cepheleri
ni şöyle bir kuş bakışile gözden ge-
çirdilrten sonra, romanımızda büyük 
rolü (dan Romalı kardinallara ve Ve
nedik şövalyelerine de şöyle bir göz 
atmadan geçmiyeUm. 

Papa sekizinci Greguvar ölürken, 
kardinallanna: 

«cBizansa yardım edinis. Hiç 
olmazsa orası Moğol istilâsn-
dan masun kalsın.» 

IMye vasiyet etmişti. 
Yeni Papanın Greguvardan ziyade 

Moğol ve müslüman düşmanı oluşu, 
bütün kardinallan bu vasiyet etra-
fmda toplamağa vesile olmuştu. 

Papanın Bizansa gönderdiği kar
dinal «İstello» imparator Mihail Pa-
leoloğun sarajnna girdiği zaman: 

— Size, Macarlann «Altın fenna-
m» [1] na benziyen bir mektub ge
tirdim. Papa hazretleri, bu mektub-
da size imparatorluğunuzu ilelebed 
yaşatacak bazı öğüdler vermektedir. 

Dedi. Mihail, Papanın tesiri altm-
da kalmak niyetinde değildi. Kardinal 
îstello Papanın mektubunu okudu. 
Mihail bu mektuba beklenen alâka
yı göstermedikten başka: 

— Papa ne hakla benim dahilî iş
lerime kanşıyor? 

Diye sormaktan kendini alamadı. 
Papa bu mektubunda Bizans im

paratoruna şunlan tavsiye ediyordu: 
«1 — (Büyük tehlike) henüz zail 

olmadı. Bu tehlikeyi önlemek için 
askerî tedbirler almalı.» 

«2 — Moğollann Adriyatik sahi
linden, Arab yelkenlilerile Bizans ka-
pılarma gelmeleri muhtemeldir. Bu
na karşı imparatorluğun daima uya
nık bulunması lâzımdır.» 

«3 — Ordujru takviye etmek için 
vergilerin arttırılması, halka verilen 
şahsî hürriyetin tahdidi icab eder. 
Zira, geniş mikyasta hürriyete kavu
şan insanları harbe sürüklemek çok 
güç olu !̂:̂  

«4 — Kostantaniyeyi casuslann 
istilâsmdan kurtarmak, ilk yapıla
cak işlerin başında gelmelidir. Ca
suslara karşı çok şiddetli davran
mak lâzımdır. Venedik hükümeti bu 
hususta Bizans imparatorluğuna âza
mi yardımı göstermeğe hazırdır.» 

İmparator Mihail bû müdahaleye 
tahammül edemedi. 

Kardinal İstelloya: 
— Ben düşmana karşı icab eden 

tedbirleri vaktinde aldım. Eğer Pa
pa hazretlerile Venedik hükümeti, 
Moğollann Adriyatikten Akdenize 
inmelerine mâni olamazlarsa, benim 
bu tehlikeye karşı yapacağım bir iş 
yardır: Onlara (hoş geldiniz!) de
mek... 

Kardinal, imparatorun bu cevabı-
m hayretle dinliyordu. 

— Düşmana kapüarınızı açacak ve 
yurdunuzu çiynetecek misiniz? 

Diye sordu. 
Mihail güldü: 
— Böyle bir tehlike karşısında 

düşmana nasü mukabele edeceğinai 

o zaman görürsünüz .'Şimdiden, o 
zama nyapacağım şeyleri söylememe 
imkân yoktur. 

Dedi. Kardinal İstello, imparato
run halka fazla hürriyet verdiğini, 
vergi ve askerli!: işlerinin muayyen 
bir nizam altma alındığım görünce: 

— Siz bu kadar şımarık bir mil
letle düşmana karşı koyamazsınız! 

Demekten kendini alamamıştı. 
Kardinal bir müddet sonra Bizans-

tan Romaya döndü, ve imparatonın 
sarayında ve şehirde gördüklerini 
Papaya anlattı. 

Papa bu haberleri diğer iki kar-
dinalla Venediğe ve Napoliye bildir
di. Mihailin Papaya boyun eğmeme
sinden bütün kardinallarla beraber 
Venedikliler de hiddetlenmişti. 

İtalya Ue Bizans ticareti o. devir
de her iki taraf için çok faydalı ne
ticeler veriyordu. Birinin eksiğini 
diğeri tamamlıyor, birinde olmıyanı 
öteki tedarik ediyor ve bu suretle iki 
mület arasındaki ahşverişler ırkî mü
nasebetlerin tesisine yardım ediyor
du. 

Venedik şövalyeleri Papayı rencide 
etmemek için: 

— Bundan sonra Bizanslılarla 
ahşveriş yapmıyalım... 

DedUer. Papa, Bizansla münase
beti kökünden kesmek niyetinde de
ğildi. Buna muvafakat etmedi: 

— İmparator Mihailin basma Ce
nevizlileri musallat edelim. Ceneviz
liler onları yola getirmenin usulle
rini bilirler, dedi. 

Cenevizliler, Bizansta Galata ve 
Beyoğlu kısmıpa Akdenizde de bir 
kaç adaya hâkim vaziyette idiler. 

Kardinal İstello el altından Gala-
taya bir adam göndererek, Cenevizli
leri Mihail Paleoloğ aleyhine tahrik 
etti. 

Mihail zeki bir adamdı, kardinal 
İstellonun Cenevizlileri kendi aleyhi
ne nasıl kışkırttığmı çabuk sezmişti. 
Bu yüzden impaıator Mihail ile Pa
panın arası açılmıştı. 

Gerginlik ilerleyince, Venedik hü
kümeti Papaımn ihtiraslarına âlet 
olmaktan ve Bizanslılan gücendir
mekten çekindi. 

Kardinal İstelloya: 
— Artık sen de Bizans işine bur

nunu sokma! 
Tarzında bir haber gönderdiler. 
İstello Vatikana baş kardinal ol

mak vaadini aldığı için Papanın ar
zularına boyun eğiyor, ortahğı karış
tırmaktan geri dmmuyordu. 

Klai'dinal İstello, Papadan daha ha
ris ve daha inadçı bir rahibdi. İm
parator Mihailin Papaya karşı bo
yun eğmemesine tahammül edemedi. 

Bu sırada Venedikli Kontardo bü
tün şiddet ve heybetile kardinahn 
karşısına çıktı. 

Kontardo, Bizanslılarla geniş mik
yasta ticaret işleri yapan bir tüc
cardı. Fakat nüfuzlu şövalyelerden 
dostlan ve hâmüeri vardı. Papanın 
siyasetini tenkid eden şövalyeler 
Kontardoyu ileri sürerek. İstello ile 
mücadeleye başladılar. 

Sinyor İstello,' Venedik şövalyele
rine: 

(Arkası var) 

[1] Macaristan içinden yıkılmak üzere 
İdi (1222). Küçük zadegan bir gün bir
leşerek, Macaristanı yıkılmaktan kurtar
dılar. Ve krala - altın mühürle mühürlen
diği için - Altm ferman «Bulle d'Or» adi
le bir ferman kabul ettirdiler. Bugün 
hâlâ Macar hukuku umumiyeslnin esası
nı bu ferman teşkil eder. Macarlar bu 
fermanla İlk defa olarak Avrupada «Meş
rutiyet usulü» nü tesis etmiş olduklarını 
iddia ederler. 

tAltm ferman» tngilterenin «Grande 
Charte = Büyük ferman» ma benzetil
mektedir. Macarlann Altm fermanmda 
halka çahsî hürriyet veriliyor; verginin 
ve her yıl almacak asker mikdannm Mil
let meclisince tayini. Diyet meclislerinin 
muntazam surette içtimaa daveti, vezir
lerin mesuliyeti, hattâ hükümdar bu ka
nunu, yani «Altm ferman» ı ihlâl ederse, 
milletin mukavemet ve isyan haklûna 
malikiyeti gibi esasları İhtiva ediyordu. 
Fakat, bu kanunda köylünün hakkı ihmal 
edilmişti. «Altm ferman» d; ân 
İstifade etti .köylüler esarete c , ... .. Ve 
bu yüzdendir kî  Moğollar 1241 de Ma-
carlstana girdikleri zaman köylüd»' ^v 
yük mukavemet görmemişlerdi. 



"i •"•''iWi âimmtl^n^if'K 

Sahife 10 A K Ş A M 13 Haziran 193S 

Jj/c^H//niz gibi 
nİU OlOMOBİl 
almak leya satmak 

ıcın 

"AKŞAM,, m 
KÜÇÜK İLAN 
istifra de ediniz la r in dan 

Deniz Gedikli Erbaş Hazır lama Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

Bu 3nl okulumuzıın her üç sınıfına da İstanbul ve civan kıjnlanndan ta
lebe alınacaktır. 

Birinci sınıf için yaş 13 e girmiş ve 16 yi bitirmemiş ve beş sınıflı ilk okul 
şehadetnamesi tarihi üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak. İkinci ve üçün
cü sınıflar birer yaş farkla doğrudan doğruya smıf geçmiş olarak tasdikname
si bulunmak. 

Gedikli er olarak da ayrıca Orta okul mezunları alınarak Donanmaya 
gönderileceklerdir. 

Kayıtlar 1/Haziran/938 den 25/Temmuz/938 tarihine kadar devam ede
cek, müracatlann Kasımpaşadaki Okul Müdürlüğü ile Askerlik şubelerine yar 
pılmasi. (3499) ^ ^ 

Asma Fidanlıkları Alım satım Komisyonundan; 
On altı lira bedel takdir edilen Göztepe fidanlığı dahilinde mevcut dut 

ağaçlarmm bu yılki mahsulü 16/Haziran/938 perşembe günü saat 15 de par 
zarhkla satılacağından isteklilerin pey akçesüe sözü geçen yerde toplanacak 
komisyona müracaatları. (3496) 

Bakırköy 
BEZ ve PAMUKLU 

Mensucat Fabrikası 

T. A. Şirketinden: 

Kartal marka XV tip kaput bezi
miz için İktisad Vekâletince ka-
rarlaştmlıp ilân edüen fiatlara 
uygım olarak tesbit ettiğimiz sa
tış fiatlan aşağıda gösterilmiştirt 

85 santim enindekinden 36 
metroluk topu 756 kuruş 

90 santim enindekinden 36 
metroluk topu 789 kuruş 

Bu flatlar fabrikamızda teslim 
ve peşin tediye şartüe muteberdir. 

BİT balyadan eksik 
satışlarda 

Yukarıdaki fiatlara 

yüzde 2 zammedilir. 

Refil< Fenmen'jn 

I 
Cüd m çıkü. Ehliyetname im-
tihanlanna Iıazırlar. 80 K. Cüd I 

ve n Beben 40 EL Akba • 
Kitabevi Anlcara 

Angio - Ameriican 
KütOplıanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI, No. 88 
Her türl(] neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta l>ef 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha-
mamı, bahçesi, nhtımî mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı-
nmda (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mâtehassısı 
Pazardan başka sünlerde öğleden sonra 

saat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbnlda Dt-
Tanyolnnda (104) nomarab hosasi kabi
nesinde hastalarını Icabul eder. Salı, ca-
martesi cünleri sabah «9,5 - 12» haldU 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane T* eT 
telefon: 22398 — 21044 
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SAÇ BOYALARI JUVANTiN 

KUİVİRAL 
S İYAH 

Saçlara gayet tabit surette is

tenilen rengi verir. Ter ye yı-

kanmalda Iıat'iyyetı çıkmas. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyalan arasmda bi

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne sıhhi saç boyalarıdır. 

t N G t L t Z K A N Z U K E C Z A N E S t 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Preventorium ve Sanatorium 
direktörlüğünden 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

Miktan Müesseseye Tutan İlk teminat EksUt-
Kilo Adet teslim miktan menin 

tahmin olu- yapıla
nan fiat cağı gün 

saat 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 20000 

Koyun ve kuzu eti birinci 
nevi dağlıç 

Odım 
Kesilmiş kuru gürgen 
ve meşe 

Mangal kömürü (meşe) 
Kaşar 
Beyaz peynir 

Sadeyağ 

Zeytinyağı 
Sabun 
Zeytin tanesi 

24 çeşit yaş sebze 

10500 

250000 

5000 

600 
1000 

2500 

1500 
2500 

300 

35150 
Limon, Patlıcan, enginar) 
ve jrumurta) 
Dereotu, Maydanoz demet 
Soda 
Kuru kaysi 
Kuru üzüm 
Salça 
Kuru bamye 

1000 
100 
200 
150 
50 

(250 
kilosu) 

) 
30200) 

) 
4000) 

10 

47 

335 

5 

60 
42 

100 

55 
38 
24 

7.5 
45 
23 
26 

100 

2000 

4935 

3350) • 
) 

250) 

360) 
420) 

2500 

825) 
950) 

72) 

3505 

75) 
45) 
46) 
39) 
50) 

150 

370 

270 

58 

187 

138 

262 

19 

12 

50 

50 

50 

87 

13 

Toz şeker 3500 
Tosya pirinci 4000 
Un 2500 
Makarna 500 
Nişasta 200 
Fasulya horoa 800 
Seriye 100 
Pirinç unu 100 
İrmik 150 
Nohut 300 
Mercimek (yeşil) 200 
Mercimek (kırmızı) 100 

27 
24 
14 
25 
21 
16 
25 
25 
18 
17 
17 
13 

945) 
960) 
350) 
125) 
42) 

128) 
25) 
25) 
27) 
51) 
34) 
13) 

204 39 

Arpa 
Kepek 
Saman 

5000 
15000 
10000 

6.5 
4.5 
2 

275) 
675) 
200) 

86 25 

I 
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Preventorium ve Sanatorium ile pansiyonunun yukarıda cins ve miktar-
lan ve teminat akçalan yazıh 1938 mail jnlı yiyecek ve yakacak ihtiyaçlan tatt* 
zim edilen şartnameleri mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Cft-
ğaloğlu Cumhuriyet matbaası karşısmda Yüksek mektepler muhasipliğindeki 
satın alma komisyonımda yapılacaktır. Şartnameler müessese Direktörlüğün
de görülebilir. Bu erzak vesaireyi vermeği isteyenlerin gösterüen gün saatten 
bir saat evvel muvakkat temin atlarmı Muhasebeye yatırarak makbuzlarile ko* 
misyona ba^ vurmaları. (3428) 

Ş O K O L A K S I N 
iki adedi müshildir. Bir adedi müleyyin 

En muarmld kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet lâtif, rakibsiz mü
leyyin müshil ÇİKOLATASIDIR. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden arayınız. 

ŞARK KROMLARI T. A. Ş. DEN: 
il<i Revizör aranıyor 

Ergani maden civarında bulunan Gulemandald işletmemizin Iıavai 
hattı için ild revizöre ihtiyaç vardır. Bunların demircilik ve tesviyecilik
ten anhyan san'at mektebi mezunlanndan veya havai lıat işlerinde ça
lışmış bulunan tecrübeli usta basılardan olması lâzımdır. Kendilerine 
oda, tenvir, teshin şirkete aid 80 liraya kadar ücret verilecektir. Taliple
rin muhtasar tercümei halleri, bonservis suretleri ve bir fotoğraflarile 
(Şark Kromlan T. A. Ş. Maden) adresine müracaatlan. 
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I inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Sahife İ l 

1 — Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satm almacaktır. 
2 — Eksiltme 21/6/938 tarihine rastlayan salı günü saat 13 de Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yıîlıarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3393) 
* 

I •— Şartname ve projesi mucibince Karsta jraptırılacak İdare binası in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II ~ Keşif bedeli vi32642» lira «56» kuruş, muvakkat teminatı «2448.20» 
liradır. 

İTİ — Eksiltme 16/6/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv — Şartname ve projeler <(1.64)) lira bedel mukabilinde İnhisarlar Leva-
öm ve Mübayaat Şubesiyle Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden ve Kars 
Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile İnşaat Şubemizden 
alınacak ehliyet vesaikini, % 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda 
«di geçen Alım Komisyonu Başkanüğma makbuz mukabilinde verilmiş oîma-
M ve posta ile gönderilecek mektublann da bu saatte komisyonda bulundu-
nılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «(3155)) 

85000 Adet Bobin 26,5 m m sigara kâğıdı 
230000 Adet Bobin 28 m/m sigara kâğıdı. 

2000 Adet Bobin 31 m/m sigara kâğıdı 
35000 Top 660X70 J 30 teırikli sigara kâğıdı 
9000 Top 660X700 35 tefrikli sigara kâğıdı 

I — Yukarıda cins ve miktarı yazılı 267000 adet bobin ve 44000 ton sigara 
kâğıdı şartnameleri mucibince pazarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 21/VI, 938 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de Kabataşda 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacktır. 

III — Şaıtnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3290) 

I — Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli ozalit kâadı pazaılık-
la satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 21/VI/933 tarihine rastlıyan sah günü saat 12 de Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3289) 
• « 

I — İdaremizin Çamaltı Tuzlasında n şartnamesi mucibince eksiltilip arttı-
tılmak üzere. 

A — Karadeniz ambarlan için 18000 
B — Akdeniz ve Adalardenizi ambarları için 12000 
C — Marmara denizi ve İstanbul ambarları için 10000 

40000 
U cem'an 40000 ton tuzun nakli işi 16/V/938 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II _ Pazarlık 14/VI/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3291) 
• 

I — Şartname ve projelen mucibince İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak Rakı Fabrikası ve ana.son ambarı inşaatı - her ikisi birden kapah zarf usu-
Myle eksiltmeye konmuştur. 

II — Rakı Fabrikasımn keşif bedeli 296358 lira 04 kuruş ve Anason anba-
nnm keşif bedeli ise 14683 liıa 03 kuruş olup cem'an 311041 lira 07 kuruş ve 
muvakkat teminatı 16192 liradır. 

III — Eksiltme 29/VI/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarfların en geç saat 10 a kadar makbuz mukabilinde alım komisyonu 
başkanlhğma verilmiş olması lâzımdır. 

IV — Şartname ve projeler 16 Ura bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü levazmı ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerin
den alınabüir. 

V — Eksiltmeye iştirak e t m * isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini înhi-
"sarîar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları 
Ulzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile İnşaat şubemizden alı
nacak eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann yukarıda yazılı olduğu veçhile eksilt-
»ne günü en geç saat 10 a kadar adı geçen Alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gönderilecek zarflannda bu saatten 
evvel komisyonda bulundurulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (B.) (3469) Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 

Umum İdaresi İlânları 
Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuruş olan 6 kalem muhtelif eb'atta çam 

^İme ile 800 demet 4 metre boyunda bağdadilik çam çıta 23/6/938 perşem
be günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma komisyo
nu taıafmdan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 177 lira 21 kuruş
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
*Rüracaatlan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafın
dan paı-asız olarak dağıtılmaktadır. (3366) 

Erzak mubayaası 
Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

Sebze 
Kkmek 
Et 

Muvakkat teminatı 
160 lira 
487 lira 
630 lira 

(Kapalı zarf) 
(Kapalı zarf) 

İhale saati 
9 

10 
11 

Yukarıda ytaıh. erzakı bir sene müddetle Darüşşafakaya vermek istiyen 
''Müteahhitler şartnamelerini Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumuna gidip 

istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
VAKFIN I S M I 

Topkapıda Ayanikola kilisesi. 

Bakırköy Ayayorgi ve Ayaanalipsis kiliseleri Yt mektepleri. 

Yeşilköy Ayastefanos kilisesi ve ilk Â u l u va meaarlıgl. 

Balat'ta Ayastrati kilisesi ve ilk mektebi. 
Fener'de Rum patrikhanesi avlusunda Ryayorgi kilisesi. 

Kumkapıda Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri re okulu. 

Samatyada Ayakostantin kilisesi ve mektebi ye Kazlıçeşmede A yaparaakovl 
kilisesi. 
Salkımsöğüt'te Ayatrapi Ayazması le mektebi. | 

Edürnekapı Ayayorgi kilisesi. | 

Fenerde Kâtipmuslahaddin mahallesinde Ayayorgi kUlscd. 

Lonca Ayadimitri ve Ayavlâherna kiliseleri y t mektebi. | 

Lânga'da Ayatodori kilisesi ve mektebi. 

Yedikule Balıklı Rum hastanesi ve kilisesi 

Balat'ta Balino kilisesi. 

Fener Rum mektebi kebiri. 

Altımermer'de Meryemana kilisesi. I 
Samatya'da Belgrad Meryemana küiseaL I 
Vefa'da Panayia kilise ve Ayazması. I 

İSTEKLİNİN İSMİ 
— Kosti oğlu Dimitri Kuçurumbas. 
— Kozma Kozmac^lu. 

— Zamba Zamba oğlu. 
— Llgor Şişman oğlu. 
— Hrifito Aravanopolos. 
— VasÜ (^îu Dimitri Miçorahçi. 
— VasU Paraskevaidis. 
— Perikli Dimitriyadis 
— Kostantin îmer 
— Perikli Kundopolosfc 
— Argiri Teodoridis. 
— Teodos Kolemva. 
— Yanko Palâlidi. 
— Avram Keçeoğlu. 
— Mihal Aleksioğlu. 

— Avram Keçeoğlu. 

— Sukrat Kotonidis. 

— Koço Adamandidi. 
— Nikoli Pîyazcıoğlu. 
— Vasil Demircioğlu. 
— Bava Papadopolos. 

•— Sarafİm Delioğîu. 
— Yorgl Soğanoğlu. 
— Papaharalâmbo Hristofer. 
— Istemat özdamar. 
— Heliseos tdosc^lu. 
— Lâzari Kürkçüoğlu. 
— Diyemandi Doğan Keçeoğlu. 
— Timoleon Güneşoğlu. 

— Yosil Yosefidis. 

— Velâdimlr Mırmıroğlu. 
— Dlyamandi Keçeoğlu. 
— Sava Tıu-açaglu. 
•— Vasil Artûanoğlu. 
• - Nikoli Apostolo^u. 
— Bayram Bayramoğlu. 

Yukarda adları yazılı vakıfların tek mütevellilik imtlhanlan 23/Hazlran/938 - Perşembe günü saat tam 10 - d i 
başUyacaktır. \ 

Hizalarında isimleri yazılı isteklilerin dörder kıt'a vesika fotoğrafım hamilen o gün muayyen saatten evvel Ç«n«* 
berlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürltlğünde hazır bulunraalan ve b u n l a r d ^ henüz evrakı müsbitelerini İdarf ^ 
vermemiş veya tamamlamamış olanlann da getirmeleri lüzumu ilân olunur. (8486) 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha
nesi karşısındaki eski Klod Farer so-

kalc Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalarını 

kabul eder. 

İstanbul Def terdarlığîntlan: ^ 
İstanbul kambiyo müdürlüğünün Dördüncü vakıf hanında i^gal ettiği 

dairede mevcut iki adet feshane | a l örneği halı ile 16 parçadan ibaret 68,5 n ot-
re uzunluğunda Kuku yol keçesi muhammen otuz Ura bedel üzerinden açık 
arttırma usulile satılacaktır. Görmek ye tediye şeraitini öğrenmek istiyenle-
rin her gün ve arttırmaya iştirak İçin ât 20/6/938 pazartesi günü saat on dört-

ılâk Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatlan M. (8328)^ • 
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Beyhude ıztırab çekmeyiniz! 

NFVROZİN 
Bütün ağnJarın panzehiridir. 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid baş ve dif ağnlanni 
Bür'atle izaleye kâfidir. Romatizma 

evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırablan NEVROZtN'le 

tedavi ediÜF. 

Nezle, grip ve bronşite karşı en 
müessir ilâç NEVTROZİN'dir. nyO 

N E V R O Z i N ' i tercih ediniz. 
tcabmda günde 3 kaşe ahnabilir. 

İsmine dikkat taklitlerinden sakınmış ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

PİRE, TAHTA 
KURUSU 

SİNEK 
SİVRİSİNEK 

ve bütün 

l\/lll(rosi(op Gösteriyor k\; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana kangıyor. Ve müdhi§ bir 

âfet olan sıtmayı vücudumuza acılıyor. 

SITMA 
Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan kud

ret; kammızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılaaıan bu mel'ım parazitler ise mütemadiyen bu kırmıa 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiUer yapıyor ve lıer nesil uzviyetimizde mt-
ma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artmyor. 

Vatandaş I.. Sağflıfifinı Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hülâsalarile hususî bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekâletinin resmî ruhsatmı haiz bulunan B t O G E N İ N 
drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmamdır. t 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva 

B ! O G E N ! N dir. 

B i o G E N i N 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artturır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tafl 
olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. Sıtmanın 
bütün şekillerinde şifa temm eden bu yüksek tesirli ilâç her eczanede bulunur. 
Fiati 90 kuruştur. 

İç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarmda 
cerahatlenmiş fistüllerde, kana
yan basur memelerinin tedavisinde 

REK TA 
daima muvaffakiyetle 
ŞİFAYI TEMİN EDER 

ADEiVli 
ve BEL6EVŞEKLIÖINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araymız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

Adî gazi boyali su ile kanştirarak yalancı ecnebi markalı kutulara 
dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar. 

P A Y D A ismine VB marltasına diltltat. 
AldMunaymu Faydad* gn yoktur. 1/8 lltr» M — 1/4M — l/2tf — 1 litre 79 — B Ittn SM lanş. Toptancılara temilât. 

KODA 
V E R i K R O 

filmi ile 
Daha iyi çekilir. 

"VERİKROIM,, ı 

& 

filmdir. 
Biri: 

Renidere Hassas 
öteki: 

Detayları alır. 
, « » «KSKS 

tt>'*'-

''VELOX„ kâğıdına basılan kopyalarda bûtûn detaylar çikar. 
Resimler uzun müddet sararmadan saklanır. 

KODAK satıcılarından arayınız veya şu adrese müracaat ediniz: 
KODAK (Ecipt) A. Ş. İstanbul 

1939 New York sergisi Dekorasyon 
müsabakası: 

1 — 1939 Ne\v York Dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye paviyonu 
dahilî dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 — Müsabakaya girecek resimler İktisat Vekâletinin tajrin edeceği bir 
jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 — Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/938 tarihine kadar An-
karada İktisat vekâletinde New York Dünya Sergisi Türkiye komiserliğine mak
buz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 — Müsabakajn kazanan san'atkâra 1000 lira mükâfat verilecektir. 
5 — Müsabakaya giripde kazammyan san'tkârlara aid eserlerden istifade 

edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince aynca takdir edilecektir. 
6 — Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire baklan

daki şartname, Türk paviyonu plânlyle maktalan ve bu hususda lâzım gelen 
izahat Ankarada İktisat Vekâleti dahilinde sergi komiserliğinden alınabilir. 

GÜZEL BİR ROMAN 

Seni Satın Aldım 
NâkOi: (Vâ - Nû) 

İnkıIÂb Kitaberlnin 25 kuruf-
luk romanlar serisiııln 4 ünott 
sayın olarak neşrettiği, (Seni 
Satın Aldım) isimli romanı intir 
şar etmiştir. Kıymetli mulıaniri-
miz VA • NÛ'ntın güıel bir üs* 
luMa HaanınıiTJi naklettiği bu To
rnam karileıimiae tavsiye ederi»-^ 

Kadınlar için 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado 


