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Hatayda cebir ve tazyik 
siyaseti devam ediyor 

Isviçrede çıkan bir gazete de Garreau 
nun sözünü tutmadığını yazıyor 

Bu gazete diyor ki: "Türkleri cebir ve tecavüzlere 
karşı korumak için tedbir almak lâzımdır,, 

Hatayda Fransızların Türk unsuru
na karşı tazyik siyaseti devam ediyor. 
Bu hal bir çok memleketlerde infial 
Uyandırmış, gazeteler ve efkân umu-
Biiye bu çirkin hareketi protesto et-
Kieğe başlamıştır, tsviçrenin merkezi 
Bern şehrinde çıkan Bund Abend 
Blatt bu münasebetle uzun bir ma-
^e yazmıştır. İsviçre gazetesi bu 
öıakalede diyor ki: 

İskenderunda intihabat için kayıd 
muamelesi başlamıştır. Şimdiye kadar 
elde edilen netice Sancakta Türkün 
hâkimiyetini katî olarak göstermek
tedir. Fakat Türklüğe düşman olan
lar şimdi de Türk ahali üzerinde en 
ağır tazyikler yapmaktan ve en zall-
tiıane tedhiş hareketleri icrasından 
Çekinmemektedirler. Gün geçmiyor ki 
Türklere karşı ika edilen cebir ve taz
yiki ve kanU tecavüzleri bildiren, öltt 
Ve yaralıları sayan haberler gelmiş ol-
öiasm. 

Sakin ve sulhperver Türk ahaliyi en 
ziyade müteessü- eden hal şudur: Fran
sız manda idaresi jandarmaları ötede 
beride mütecavizleri tevkif ediyorlarsa 
öa bu mevkuflar her defasında ceza-
landınlmaksızm bir kaç gün sonra 
serbes bırakıhp yeniden Türk ahali 
üzerine sevkedillyorlar. Manda idare
si polisi ötedenberi olduğu gibi şimdi 
de Türklere karşı husumetkârane bir 
tarzda hareketle Türklerin evlerinde 
silâh taharriyatma devam etmekte, 
ileri gelen Türkleri vergi borçlan ba-
hanesile tevkif eylemekte, hülâsa in-

Hatayda Fransız delegeaA Garreau 

tihab esnasında Türklüğün kuvvetini 
felce uğratmak için her suretle gay
ret göstermektedir. 

Bu tedhiş son günlerde o derece şid
detlenmiştir ki şehirlerdeki Türk tüc
carları tecavüzden masun kalabilmek 
için mağazalarını kapamağa mecbur 
kalmışlardır. Suriyede ise mütemadi
yen yeni çeteler teçhiz edilerek şehir 
ve kasabalardaki silâhsız Türk ahali 
üzerine sevkedilmektedir. Diğer taraf
tan Sancak ahalisinden olup intihtç-

ta rey vermek için Türkiyeden Sancar 
ğa gelmiş olan Türklere kendi mem
leketlerinde hüviyet cüzdanlan alabil
melerini güçleştirmek için en büyük 
müşkülât gösterilmektedir. Halbuki 
bunlar bu vesikalan alamaymca inti
hap için kaydlan yapılmamaktadır. 
Bu müretteb işlere rağmen Türklerin 
muvaffak olacağından şüphe edilme
mekle beraber Türklüğü cebir ve te
cavüzlere karşı korumak için intihap 
komisyonuna derhal vesait ve imkân 
verilmezse yapılacak intihabatm şüp
heden âri olamıyacağım söylemek lâ
zımdır. J*lüntehipler tesirden azade 
olarak reylerini verebilirlerse Türkle
rin kahir bir ekseriyet kazanacağı 
muhsıkkaktır. 'Ermeniler de iptida 
Türkler için rey vereceklerdi. Fakat 
diğer tarafın tehdidi ve vaidleri üze-

^<rİne Ermeniler bu fikirlerinden çevril-
^^İşlerdir . Şimdi kendileri kısmen müs

takil namzedler tayin etmişler ve kıs
men de Araplar için rey vereceklerdir. 

Bütün bu gizli tertiplere karşı Türk 
hükümeti sabır ve tahammül gösteri
yor. Çünkü katı neticenin her şeye 
rağmen Türklerin lehine tecelli ede
ceğinden Türk hükümeti emindir. 
Bununla beraber Türk hükümeti Ce-
nevrede ve Pariste teşebbüsatta bu-
lunstrak cereyan eden vekajri ve hâ-
disatı takip ettiğini ve intihabatm ne
ticesini tayinde bu hâdiseleri mevzuu-
bahs etmek hakkını mahfuz tuttuğu
nu bUdirmiştir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Galatasaray da cadde 
biraz genişliyor 

Ĝ ki karakol binası ve yanındaki dükkânlar 
yıktırılacak, yeni binalar geriye yapılacak 

Yıktırılacak dükkânların 
Galatasarayda, mektebin yanında-

*̂  eski polis karakolunu Sümerbank 
^atın almıştı. Sümerbank burasını 
yatırarak yerine yeni bir bina yap-
ifmak üzere Belediyeye müracaat 

Jtmiştir. Yeni bina üç katlı olacak-
Ĵ f- Alt katta satış mağazası, diğer 
^ katta müdürlük bulunacaktır. 

Beyoğiunda İstiklâl caddesinde 
yeniden yapılacak binalatın caddeyi 
genişletmek üzere biraz geride yapıl
masına B. Prost tarafından prensip 

^ ^ ^ k karar verildiğinden Sümer-

umuml görünüşü 
bsuıkm yaptıra]cağı binanm da geri
ye çekilerek inşası zarurî görülmüş
tür. Eski karakol binasmm bir tara
fı sokak başıdır. Diğer tarafmda, 
Galatasaray lisesi bahçesine doğru, 
birkaç dükkân vardır. Belediye bu 
dükkânlar yerinde kalırsa yeni bi
nanm çok biçimsiz vaziyete düşece
ğini düşünmüş ve Galatasaraydan 
Tünele doğru giden caddenin bu kıs
mını biraiz daha genişletmek üzere 
Sümerbankla bir anlaşma yapmıştır. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Sağlam vücudda 
ince ruh I 

Büyük Millet Meclisi, bir Veküin 
musikiden anlamadığiTit söylemesine 
rağmen, ille anlamastm istedi; Yekti 
de, yan mizahi: 

— Bu sene çalışınm, gelecek sene
ye kadar inşaUah bir şeyler öğreni-
rimJ - demeğe mecbur oldu. 

tKtrktndan sonra saz güçtür!» der
ler; bdki Vekil muvaffak olamaz. Fa
kat Meclisin musikiye verdiği ehem
miyet dikkate şayandır. 

Eskiden mekteplerde can sıkıcı ve 
ihmal edilen derslerin başında jim
nastikle musiki gelirdi. Spor şimdiki 
nesilde birinci plâna geçti; bunun da 
zararından çok elbette faydasını gör
dük: Eski alız, düşük omuzlu çocuk
lar yerine bugünün gençlerini ifti
harla seyrediyoruz. 

Meclisin iradesi tahakkuk eder de, 
musikiye rağbet edilir, her genç mür 
nevverimiz - garptaki hemayarları gi
bi - notadan ve sesten anlarsa, sağ
lam vücudun içinde ince ruhlar da 
çoğalacak, muvazene olacak, belki bu 
suretle küfürlü, dayakh sporların 
önüne geçilecektir. Yoksa her maç 
gününün ferdasında bir kavga hava
disi ve resmi matbvut sahifelerini iş
gal ediyor. Bu, âdet öldul Dün, gene 
vardı... 

PAZARTESİ KONUŞMALARI 

Ziya Gökalp'a dair 
Yazan: Hasan . Âli YÜCEL 
Bugün altıncı sahifemizd» 

Varşova müsabakaları 

Binicilerimiz çolı 
ajkışlandılar 

Leh gazeteleri Türk binicilerinden, bilhassa 
Saim Puladkandan takdirle bahsediyorlar 
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Yukarıda binicileriınizden bir grup ( X işaretli teğmen Saim Puladkandır) 
aşağıda Saim Puladkıuım güzel bir atlayışı 

Varşova 29 — Dün yapüan ve Türk 
blıücUerinin parlak muvaffakiyeti ile 
neticelenen müsabakalar hakkmda şu 
malûmat verüiyor: 

Müsabaka öğleden sonra başlamış
tır. Saha çok kalabalıktı, on binlerce 
seyirci ile dolmuştu. Müsabakaya 
Türk, Alman, Fransız, Romanya, Bel
çika ve Polonya binicilerinden 85 kişi 
iştirak etmiştir. Müsabaka çok heye-

canh olmuş ve 85 biniciden ancak on 
beşi parkuru hatasız yapmıştır. Bun
lardan beşi Türktür. 

Parkur bittikten sonra manüer yük
seltilerek müsabakalar yapılmıştır. Bu 
müsabakalarda teğmen Saim Pulad-
kan. Ok admdaki atUe parkuru tekrar 
hatasız olarak ve en çabuk surette 
yapmış, birinciliği kazanmıştır. 

(Devamı 6 n a sahifede) 
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Hâdiselerden gazete sahifelerine geçen intibalar 

tflMKÛl Slr pehlivan güreşi!. 
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Cumhuriyetin on beşinci yıldönü
mü münaisebetile af ilân edileceği 
yüzelliliklerin de bundan istifade 
edecekleri geçende rivayet şeklinde 
yazılmıştı. Cumhuriyet hükümeti bu 
hususta bir kanun projesi hazıriamış 
ve Meclise vermiştir. Proje mucibin
ce yüzellilikler, İstiklâl mahkemeleri 
mahkûmlan ve heyeti mahsusaca 
haklannda karar verilmiş olanlar af-
dan istifade edeceklerdir. 

Yüzelliliklerden elli kadarı ölmüş
tür. Hayatta kalanlar, konsolosha
nelerden vize aldıktan sonra memle
kete dönebileceklerdir. 

Hükümetin Meclise verdiği lâyiha. 
Adliye Encümeninde tedkik edilmek
tedir. Bugünlerde Meclis heyeti umu-
miyesine sevkedilecek olan lâyihamn 
esbabı mucibesinde vatan dışında 
olanlardan bir çoğunun evlâdı, aile
leri ve akrabaları memlekette bulun

duktan ve Türk rejiminin artık kafa
larda ve yüreklerde istikrar bulmuş 
olduğu kaydedilmektedir. 

Kuvvet ve resaneti Ue bütün 
dünyanın gözlerini kamaştıran, tak
dir ve hayranlığını celbeden cumhuri
yet rejimi, şimdi bu yüksek atıfetile 
yurd haricindekilerin dahi nimetlerin
den faydalanmalarını esirgemiyor. 
Gene yüksek bir âlicenablık eseri ola
rak derpiş edilen af için 29 teşrinievvel 
cumhuriyet bayramı beklenilmiyecek 
ve kanım neşri tarihinden itibaren 
muteber olacaktır. Kanun lâyihası se
kiz maddeden mürekkebdir. 

Yüz ellilikler, yurda döndükten son
ra sekiz sene müddetle devletin maaş
lı ve ücretli hizmetlerinde kuUanılmı-
yacaklar, haklarında heyeti mahsusa 
karan verilmiş olanlar da dört sene 
maaşlı devlet hizmetine giremiyecek-
lerdir. 

" Türklerin Avrupaya gelişi olmasaypı 
Avrupa en iptidai medeniyette kalacal(tı„ 

Cenevre 29 (A.A.) — Cenevre tarih 
ve arkeoloji cemiyetinin son celsesi 
ruznamesinde bayan Afet ve Pr. Pi-
tart 'm isimleri yazılı bulunuyordu. 
Fakat bayan Afet rahatsızlığı dolayı-
sile toplantıya yetişemediğinden kon
feransı tehir edilmiştir. 

Pr. Pitart'a gelince, konferansçı 
Türkiyenin mazisini öğrenmek için 
bugün sarfetmekte olduğu muazzam 
gayretleri ehemmiyetle kaydetmiş ve 
bu mazinin beşeriyetin ilk anlanna 
rücu ettiğini ve bugünkü asrî Türki-
yeye eriştiğini söyliyerek demiştir ki: 

»Bugün pek az memleket vardır ki 
Türkiyenin yaptığı gibi ilme bu kadar 
kişi tahsis etsin ve para koysun. Ata-
türkün himayesinde kurulan Türk 
tarih cemiyeti Reisicumhurdan en 
yüksek müzahareti ve kudretli teşvik
leri almaktadır. 

Pr. Pitart çok kalabalık ve derin bir 
alâka ile dinliyen bir samiin kütlesi 

önünde nazariyesinin başlıca ımsur-
lannı izah etmiştir. Bu nazariye me-
solotik devresinin sonunda ve neolo-
tik devresinin başlangıcında gaıbî As-
yadan Avrupaya akın eden insanlar. 

Pitart demiştir ki: 
«Eğer Bu insanlann - ki Türklerin 

ecdadıdır - Avrupaya gelişi olmasaydı 
- bunlann anarmludan geldiğine şüp
he yoktur - ve onların beraberlerinde 
getirdikleri ziraatçılık ve hayvanlarm 
ehlileştirilmesi bulımmasaydı belki 
de Avrupa daha uzun müddet en ipti
dai medeniyetinde, taş kesmenin baş-
hca endüstri ve hayvan ve balık av-
larUe meyva toplamanın yegâne ya
şama unsurunu teşkil eylediği o saf
hada daha uzun müddet kalacaktı. 
Zamanımızın keşifleri sayesinde, (iEx 
Oriente Lux» formülü gibi eski bir 
tabir yeniden canlanmış oluyor. Kü
çük Asyada seyahat eden Avrupalılar 
kendilerini bir nevi ana toprakta bu
luyorlar. 

Ffansadaki hava üsleri 
İ n g i l t e r e b u n l a r d a n i s t i f a d e 

e d e b i l e c e k 

Londra 29 — Fransız hava erkâ-
nıharbiye reisi general Vilemen beş 
tayyare zabitile buraya geliyor. Dey-
li Herald gazetesi diyor ki : 

«Bu seyahat, nezaket seyahati ol
makla beraber mühim müzakereler 
yapılacaktır. İngiltereye doğru uçan 
tayyareleri Fransadan kalkacalc tay
yare filolan daha çabuk durdurabi
lir. Harb zamanmda düşman memle
ketleri bombardıman için Fransadan 
hareket edecek tayyareler daha mü-
said vaziyettedir . 

Fransada çok güzel hava üsleri 
vardır. İngiltere bunlardan istifade 
edebilecektir.» 

Bu yazıdan anlaşüdığma göre İn
giltere Fransada tayyare filolan bu
lundurabilecektir. 

îngilterede hava günü 
Londra 29 — İngilterede hava gü

nü münasebetile 1000 tayyaıe göste
rişler yapmıştır. Halk tayyare mey
danlarını doldurmuş, uçuşlaıı, tay
yareleri temaşa etmiştir. Hiç bir ka-
Ea olmamıştır. Yalnız bir tayyare ye
re inerken toprağa çarpmış, tayyare-

Müstemleke isteği 
A l m a n m ü s t e m l e k e b i r l i ğ i 
a z a s ı n ı n R o m a y ı z i y a r e t i 

Roma 29 — Alman müstemleke 
birliği azasından amiral Rueman 
buraya gelmiştir. Bu münasebetle 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
müstemleke birliği şefi general 
Vonepp, Dük de Koburg ve Von Rib-
bentrop tarafından gönderilen bir 
murahhas bulunmuştur. General 
Vonepp demiştir ki: 

«Lâzım olan şey hazır olmaktır. Bi
zim iptidaî maddeler için bir depo ve 
istihsalâtıaıız için bir mahreç olacak 
olan müstemlekelerimiz üzerinde mü
ruru zamana tâbi olmıyan bir hakkı
mız vardır.» 

Amiral şu sözleri ilâve etmiştir: 
«Almanya, Führer'in müstemleke sa
hasında dahi Alman milletine şeref 
ve hukuk müsavatı temin edeceğin
den şüphe etmemektedir.» 

S o v y e t R u s y a d a c a s u s b i r 
E r m e n i n i n m a h k û m i y e t i 
Moskova 30 — İpek Ermeni tröstü

nün reisi Ermeni Kamutes sapotaj ve 
Japonya ile İtalya hesabına casusluk 
yapmak tömetile idama mahkûm 
edilmiştir. Biri kadın olan iki şeriki 
onar sene küreğe mahkûm olmuşlar-

I Dün Creceki ve B u Saba^Hki H a b e r l e r 
— 

Yüz eHiliklerin affı meselesi 
Hükümetin hazırladığı 

siyasî af projesi 
Yüz ellilikler, istiklâl mahkemeleri 
mahkûmları ve haklarında heyeti 

mahsusa kararı verilenler effediliyor 

Türkkuşu uçuşları 
Prens Bibesko dün takib ettiği 

uçuşlardan sonra pilotlarımızı 
tebrik etti 

] 
Ankara 29 (A.A.) — İki günden 

beri şehrimizde bulunan enternasyo
nal hava federasyonu balkanı prens 
Bibesko, bu sabah beraberinde hava 
kummu başkanı Fuad Bulca olduğu 
haJde Türkkuşunun Ergazi kanıpın-
daki tesisatmı gezmiş ve yapüan u-
çuşlan takibetmiştir. Prens bu sırada 
antrenman uçuşları yapmakta olan 
genç pilotların uçuşlannı takibct-
tikten sonra sırasile yapılan para
şüt atlayışları, römork uçuşu ve fUo 
uçuşlarmı takibetmiş ve kurum baş
kanı tarafından kendisine izahat ve
rilmiştir. Bu sırada bir Habik yüksek 
rökor planörü İle akrobasi mümare-
seleri yapmakta olan Türkkuşu öğ
retmen ve rekortmenlerinden genç pi
lot Âli Yüdızm yaptığı son derece ma-
hirane fikürleri gördükten sonra ken
disini hararetle tebrik etmiştir. En 
son olarak hava başkanına hangarlar 
ve tesisat gezdirilmiş ve prens Bibes
ko burada gördüğü yüksek disiplin, 
fevkalâde organizasyon mükemmel 
talim heyeti ve mükemmel surette 
jretişen talebelere malikiyetinden do
layı memnun olduğunu başkan Fu
ad Bulcaya bildirmiş ve kendisini teb
rik ederek Türkkuşu ekipinin beynel-
mUel konkurlarda kendilerini göster
melerini tavsiye etmiştir. 

Meydandan ayrılırken genç talebe
ye dönerek: 

«En kısa bir zamanda elde edilen ba
şarılardan dolayı hayretler içerisin
deyim. Bana bugün güzel saatler ge
çirttiniz. Hepinize teşekkür ediyor 
ve yarınınızın başarılarla geçmesini 
diliyorum.» demiştir. 

Turizm ve otomobil klübü 
Ankara merkezi yeni idare 
heyeti seçildi birçok karar

lar verildi 
Ankara 29 (A.A.) — Turizm ve oto

mobil klübünün Ankara merkezi ida
re heyetini teşkil etmek üzere Anka-
rapalasta bir içtima yapılmıştır. Bu 
toplantıda eski idare heyeti âzalarile 
diğer alâkadar bazı zevat bulunmuş 
ve netice olarak aşağıdaki zevat heye
ti idareye seçilmiştir: 

Doktor Zekâi Tahir Burak, mühen
dis Etem Mihrab, Necati Topçuoğlu, 
Mazlum Ataman, Şevket Süreyya, 
Mecdi Kut. 

Yeni heyet, Ankarada adedi gittik
çe artmakta olan otomobilciler ara
sında propagandalar yaparak memle • 
ket dahilinde ve Avrupada müşterek 
seyahatler tertib etmek, Ankaraya 
turist celbine çalışmak, Ankara için 
yeni bir rehber vücuda getirmek gibi 
bir çok mühim vazifelerle meşgul 
olacaktır. 

Yugoslavyada 
Bir çok yerlerde müteaddid 

zelzeleler oldu 

Belgrad 29 (AA.) — Gündüz ve 
gecenin muhtelif saatlerinde Yugos-
lavyanm birçok yerlerinde ve bilhas
sa orta Sırbistanda Rudniken dağı 
civarında Kotor nehrinin menba ci
hetinde birkaç zelzele kaydedilmiş
tir . 

Zelzeleler dolayısile haşarat vuku-
bulmadığı zannedilmektedir . 

Prens Bibesko bu sabah 
tayyaresile geldi 

Geçenlerde tayyaresile Ankaraya 
gitmiş olan Romanyalı prens Bibesko 
bu sabah tayyaresile Yeşilköye gelmiş
tir. Prens yarın Bükreşe dönecektir. 

Y u g o s l a v - Y u n a n t i c a r e t 
i t i l â f ı 

Belgrad 29 (A.A.) — Yugoslav -
Yunan ticaret itilâfmm müddeti, 31 
mayısta biteceğinden yenisini imza
lamak üzere bir Yunan ticaret heye
tinin yakında Belgrada geleceği ha-

Son dakika 
B. Mitlerin beyanatı 

"Bana harp niyetleri atfedenler 
zekâvetime hakaret etmiş olurlar,, 

Londra 30 — Sunday Grafik gaze
tesi, son Çekoslovak hadiselerinden 
evvel B. Hitlerin kendisine vermiş ol- ' 
duğu bir mülakatı neşrediyor. B. Hit-
1er, Almanyanui' sulhsever niyetleri
ni teyid ettikten sonra demiştir ki: 

— «Yeni Almanya sulhu asla ihlâl 
etmiyecektir. Zira harbin ne demek 
olduğunu biliriz. Harb görülmemiş 

ve işitilmemiş bir felâkettir. 
Bana harbcû maksadlar atfeden

ler, zekâvetime hakaret etmiş olur
lar. Eski Alman müstenüekelerini 
sırf iktisadî sebebler ve müsavat hissi 
yüzünden istiyoı-uz. Cebir ve kuvve
tin işe karışmasını men için bu hu
susta süratle müzakereye girişüme-
lidir.» 

Nazi kongresinde 
B. Göbelsin bir nutlcu 
''Almanya her ne pahasına hayatî haklarını 

elde etmeli, Almanyanm keskin kılıcı 
bizim müdafiimizdir„ diyor 

üç ayda kazandığımız muvaffakiyet
leri, bunların müzahereti olmasaydı 
elde edemiyecektik. 

Bir kaç hafta evvel nüfusumuz 60 
milyondu, şimdi 65 milyonu buldu. BU 
neticeyi, tek kurşun atmadan elde et
tik. Almanya her ne bahasına olursa 
olsun bütün hayatî haklanm istihsal 
etmelidir. Fakat İtalyamnki gibi kar-
şıhklı bir dostluk istiyoruz.» 

Desau 30 — Propaganda nazırı B. 
Göbels. Mağdeburg nazi kongresinde 
irad ettiği bir nutukta ezcümle demiş
tir ki: 

— Dahilde tam bir sükûn ve huzur 
içinde bulunuyoruz. Fakat haricî sulh, 
diğer devletlerin arzusuna bağlıdır. 
Bunun içindir ki, Almanyanın keskin 
kılıcı bizim en büyük müdafiimizdir. 

Diğer taraftan şimdi emin dostları-
ımz vardır. Bunlara güvenebiliriz. Son 

Çekoslovakyada intihabat 

Sûdet mıntakalarında 
Henlein fırkası kazandı 

Komünistler ile sosyal demokratlar 
intihabatta büyük bir mağlûbiyete uğradılar 

kundura fabriklannın bulunduğu 
Napazetlada komünistler kazanmış
lardır. Cenubu şarkî Bohemyad* 
Çekler 8 sandalyeye karşı 10 sandal
ye kazanmışlardır. 

Berlin 30 — D. N. B. ajansına gö
re Henleinistelrin bütün Südet mırt' 
takalannda muvaffakiyetleri tam ve 
katidir. 

Paris 30 — Çekoslovakya sefiri B-
Osuski Pragdan buraya dönmüş ve 
B. Bonneyi ziyaret ederek Prag hü' 
kûmetinin Südet meselesini süratle 
halletmek ve Südetlere geniş mü
saadelerde bulunmak niyetinde bu
lunduğunu, Südet mıntakalanndlft 
Almancayı resmî lisan olarak kabul 
edeceğini, mahallî idareye hürr 

iyet 
vereceğini, kültür için bir statü ha-
zırlıyacağmı tebliğ etmşitir. 

Prag 30 — Dün yapılan intihaba-
tm ilk neticelerine göre bütün Südet 
mmtakalannda Henlein taraftarla
rı mühim muvaffakiyetler kazan
mışlar, komünistler ve sosyal demok
ratlar büyük bir hezimete uğramış
lardır. 

Çekler ile meskûn mmtakalarda 
ehemmiyetli değişiklikler olmamış
tır. Pek mühim bir sanayi merkezi 
olan Sabloksta Henlein taraftarları 
18,000 rey, yani reylerin yüzde 78 ini 
kazanmışlardır. Halbuki 1931 inti-
habatmda reylerin yüzde yetmişini 
almışlardı. 

Liberette komünistler reylerin 
üçte ikisini kaybetmişler ve Henlein-
ciler kazanmışlardır. 

Dün akşam Dişavoda hadiseler ol
muş 65 kişi tevkif edilmiştir. Bata 

İspanyada şiddetli 
muharebeler 

Frankocular Valensîya 
yolunda son istihkâmı 

aldıkları iddiasında 
Paris 29 — Frankistler Teruel -

Valâns yolımda son istihkâm olan 
Puerto Escandonu ele geçirmiş
lerdir. Bu münasebetle şiddetli mu
harebeler olmuştur. Akdeniz sahilin
deki cephede de mühim muharebeler 
olmuştur. Burada hükümet kıtaatı 
birçok hücumlarda bulunmuştur. 
Frankistler bunların tardedildiğini 
bildiriyorlar. 

Barselon hükümeti açık bir şehir 
olan Alikante'nin tayyareler tarafın
dan bombardımanını şiddetle protes
to etmiştir. 

G e n e r a l M a r i ç B e l g r a d a v a r d ı 
Belgrad 29 (A.A.) — Yugoslavya 

Harbiye Nazın general Mariç bu sabah 

General Cedillo 
vaz geçmiyor 

B i r k a ç s e n e ç a r p ı ş a c a k v a z ı 
y e t t e o l d u ğ u n u s ö y l ü y o r 

San - Antonio (Amerikada) 29) A-
A.) — Meksika'da isyan eden CediHO 
firar ederken Somevehr'de durmu? 
ve radyo vasıtasile Amerikan m»** 
buatına beyanatta bulunmuştur. 

General, isyan birkaç aydanbeı* 
hazırlandığı için federal kıtalan* 
birkaç sene çarpışa:cak vaziyette bu
lunduğunu söylemiş ve hükûm^ 
darbesinin muvaffakıyetsizliğini ' ^ 
deral kıtalarla çarpışmak istemiy^"* 
San-Lui-De Potosi halkına atfetriJİ?* 
tir. 

Cedillo'nun dostları generalin T^'^' 
sas hududundan kaçmağa teşebbu 
edeceğini zannetmektedirler . 

Generalin kızile ailesinden ba*» 
kimselerin Teksas'da bulundukla^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
iskarpin yüzünden 
bozulan bir nişan 

I' Dünkü gazetelerden birinde şöyle bir 
serlevlıa gördüm: 

«Kötü bir hareket. - Yerli mallara 
karşı suikasd mı? - Âdi malzemeyle 
yapüan eşyayı yerli malı diye satıyor
lar.» 

Alt tarafını okuyunca, çerçeve ve 
perde yapmağa mahsus kornişten bahs-
olunduğunu anladım. Meğer tapon eş
yayı yerli malı şekline tebdili kıyafet 
ettirerek sürüyorlarmış!.. Bu münase
betle akhma tamdığım bir delikanlıma 
komik ve ayni zamanda acıklı sergü
zeşti geldi. Hamdi ismindeki bu genç, 
bana, yanayakıla anlatmıştı: 

— Ah, bir iskarpin yüzünden nişan-
hnu kaybettim. 

—• Niçin? İskarpin istedi de alma-
dm, sana hasis dedi galiba? 

— Hayır, öyle değil... Benim k<»ndi 
iskarpinim yüzünden! 

— Allah Allah, garip şey... Anlat ba-
kahm... 

Bay Hamdi şehrimizin büyük mües
seselerinden birinin adını zikretti. 

— İşte oraya gittim. Yerli malı de
ften iskarpinlerden beş buçuk lira ci
varında bir para vererek aldım. Biçim 
filân, harikulade... Pek seviniyordum... 
Ertesi gün, nişanlımla bir randevum 
vardı, gezmeğe gidecektik... Kendi ken
dime: «Hayırlı olsun, uğurlu olsun bu 
iskarpinlerim, ilk defa olarak böyle iyi 
bir günde giyiyorum!» diyordum. 

— Dost başa bakar! Asıl şapkanı ye-
ftileseydin! - diye alaya kalktım. 

— O tedbiri de aldım. Fakat malûm 
ya, bizim nesilde şapka yok; saçlarımı 
friksion yaptırdım; traştan sonra ya
lağıma kolonyalar sürdürdüm... İşte 
o zaman, şehrimizin ne derece pis oldu
ğuna bir kere daha hükmettim... Zira, 
üzerimdeki misk kokularla sokakların 
mide bulandırıcı açık lâğım kokulan 
tezad teşkil ediyordu ki zahir, burnu
ma taaffünler çalmıyordu. Bir müd
det sonra ya burnum alıştı, yahut da 
sürdüğüm rayihalar uçtu. Artık birşey 
duymaz oldum ve sevgUimle buluştum. 

•— Nerelerde gezdiniz?.. 
— Hava sıcaktı.. Geçen pazar na

sıl günlük güneşlikti, değil mi?.. Sine
maya gittik: «Midem bulamyor, dışan 
çıkalım!» dedi. «Aman hastalandı, 
taksiye bindireyim!» diyerek bir oto
mobil çağırdım, atladık. «Rica ede
rim, pencereyi aç, boğuluyorum! Biraz 
hava..... dedi... Allah Allah! Buna da 
tte oluyor?.. Bir surat, bir surat.. Hattâ 
gezmeğe de devam etmiyerek eve dön
mek arzusunu gösterdi... Beni âdeta 
tersledi... Evinin kapısına kadar götür
düğüm halde içeri çağırmadı... Ben
den utanıyor gibiydi... Acaba ne yap
mıştım? Ne olmuştu?.. Hayretime, ye
isime, payan yok!.. Düşünün ki, o ak-
Şam, nişan yüzüğümü de iade etti. 

•— Camm! Bunda iskarpinlerin ne 
kabahati var?.. 

— Nasıl olmaz, efendim? Derisi ko-
koyur, derisi!... Kızcağız ise, bu ko
kunun satıhtan değil de daha derin-
•crden geldiğini sanmış; böyle bir er
kekle evlenmek istememiş!... 

Yerli mallann mutlaka ecnebi mal
a rdan iyi olduklarına kaniiz! Demek 
ki suikasd yalmz çerçeve kornişlerine 
Öeğil; ayakkabılar hususunda da bir 
uygunsuzluk var. Bu çeşid bir yerli ma-
" olacağına inanamayız. Mutlaka bir 
hile vardır, tedkik edilsin. Bahusus, 
*stanbulun ayakkabıcıhğı bütün dün
yada meşhurdur. Bizim mallarımız en. 
iyidir. Ancak, âdi malzemeyle yapılmış 
^yayı yerli mah diye satıyor olacak-
' ^ - (Vâ-Nû) 
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Asfalt yollar 

Proje hazırlandı, 
yakında müna

kaşa açılacak 
İstanbulda yapılacak yeni asfalt yol 

ve meydanlann projeleri hazırlanmış
tır. Bunlann tahsisatı evvelce şehir 
meclisince kabul edildiği için 938 se
nesi bütçesinin vekâletçe tasdikine ih
tiyaç görülmeden yollann inşası ya
kında münakaşaya konulacaktır. Bu 
sene yapılacak yollar arasında Babıâli 
ve Ankara caddeleri de vardır. 

Ayasofyada Talât paşa konağı köşe
sinden Nuruosmaniye camisinin med-
haline kadar uzanan cadde, Nuruos
maniye camisi ve Kapalıçarşıyı ziya
ret eden seyyahların daimî surette 
geçtikleri bir yol olduğundan burası
nın da asfalt olarak inşasına karar ve
rilmiştir. Bunun için de ayrıca bir ke
şif plâm hazırlanmaktadır. 

Bursa seferleri 
Dün Bursadan bir kafile 

gezici geldi 
DenizyoUan idaresinin Trak vapu

ru Mudanya hatt ına işlemeğe başla
dığı zamandanberi bu hat ta faali
yet artmıştır. BUhassa pazar günleri 
erkenden Bursaya gidip akşam dö
nenler çoğalmıştır. 

Ayni suretle Bursadan İstanbula 
gelip gidenler de vardır. 

Dün Trak vapurile Bursalılar bir 
tenezzüh yapmışlardır. Sabahleyin 
Bursadan trenle hareket eden üç yü
ze yakın davetli, Mudanyadan katı
lan 50 kişilik bir kafile ile birlikte sa
at on ikide Mudanyadan şehrimize 
gelmiştir. Vapur on dört buçukta 
Tophane rıhtımma yanaşımştır. Ge
lenler arasmda Bursa valisi B. Şefik 
Soyerle tümkomutan general Cemil 
Tahir Taner de vardır. 

Bursalılai: şehrin muhtelif yerlerini 
gezdikten sonra saat 22 de Mudan-
yaya dönmüşlerdir. Vapurda Bursa 
şehir bandosundan bir caz da vardı. 

Bir t r a m v a y bir lokanta çıra
ğ ına çarparak yara lad ı 

Şişli Halaskar Gazi caddesinden 
Şişli istikametine gitmekte olan vat
man İbrahimin idaresindeki tram
vay arabası, ajmi caddede lokanta 
çırağı Cafer Karakaşa çarpmıştır. 

Çırak başından ve sağ kolundan 
yaralanarak Şişli hastanesine kla-
dınlmış ve bir müddet sonra da yer 
olmadığı bildirildiğinden Beyoğlu 
hastanesine nakledilmiştir. 

Polis hadise üzerine tahkikata baş
lamıştır. 

Bir kadın, bir çocuğun attığı 
taşla yaralandı 

Fenerde oturan Mevlûde adında bir 
kadın evine giderken Yaşar isminde 
bir çocuğun attığl taşla bacağından 
yaralanmıştır. Çocuk yakalanmıştır. 

Bir çocuk k a m y o n u n k a p a ğ i l e 
o jmarken yara land ı 

Ortaköyde şoför Nurinin beş yaşın
daki oğlu Sadeddin Dere boyunda bir 
kamyonun arka kapağile 03marken 
kapak açılmış ve çocuk yaralanmıştır. 

Haklı şikâyetler 
Araba vapuru ıslah 

edilmeli 
Araba vapuru, ismi üstünde, 

araba vapurudur. Yani arabalara 
maJısus... Lâkin buna insanlar da 
biniyor.... Şimdiki vaziyette eski 
bir tekne, Üsküdarla Kabataş ara
smda işlemektedir. Yaz demez, kı^ 
demez, gider gelir. Fakat yazlan 
sefer durmaksızın devam eder. 
Çünkü pek çok kimse otomdbüir 
ni iki yakada da kullanmak isti
yor; öyle günler oluyor ki, Kaba
taş meydanı iğne atsan yere düş
mez hale geliyor. 

Bu rağbet, araba vapurunun ye
nilenmesi ihtiyacını hissettireceğe 
gibi görünüyorsa da, şimdilik bir 
vaziyetin ıslâhını temenni edelim: 

İsmi geçen vapurda, gerek oto-
mobiUerüe, gerek yaya olarak in
sanlar da geçmektedirler. Halbu
ki, bunlar, güğertemesi yere tır
manmakta güçlük çekiyorlar. 
Oraya rahat bir merdiven takıl
sa.. Zira bühassa kadınlar ve 
jimnastik bümiyevler pek rahat
sız oluyor. Ayni vapurda yolcular 
için mümkün olan diğer ıslâhatı 
da yapmak üzere bir tedkike gi-
rişümelidir. 

Pencereden düştü 
Bir çocuk ağır surette 

yaralandı 
Küçükpazarda oturan Zihninin üç 

yaşmdaki çocuğu Nevzad Uğural 
pencere önünde oynarken 30 metre
den aşağıya düşmüştür. 

Zavallı çocuk başmdan ağu: suret
te yaralanmış ve babası tarafmdan 
hastaneye kaldınlmıştır. Polis hadi
seyi haber alarak tahkikata başla
mıştır. 

Çilek 2 5 kuruşa k a d a r düştü 
Son günlerde İstanbula Ereğliden 

bol çUek gelmektedir. Bu sebeble çi
lek fiatleri perakende 25 - 30 kuruşa 
kadra düşmüştür. Amavudköy çüek-
leri 50 - 60 kuruşa satüıyor. Bunlar 
da yakında boUanacaktır. 

Bu sene kiraz pek azdır. Manavlar
da 15 - 25 kuruş arasında satılan ki
razlar geçen senelere nisbetle pek kü
çüktür. Ağaçlar çiçek açtıktan sonra 
olan donun kirazlara zarar verdiği 
anlaşılmaktadır. 

Yazlık ekim 
Bir haftâdanberi havalar müsaid 

gittiğinden her tarafta yazlık ekime 
büyük faaliyetle devam ediliyor. Mayı-
sm ilk günlerinin çok yağmurlu geç
mesi bu faaliyetin gecikmesine sebeb 
olmuştur. Maamafih hava müsaid gi
derse bu teehhürün büyük tesiri olmı-
yacağı tahmin ediliyor. 

Kır lara rağbe t 
Dün pazar ve havamn güzel olması 

münasebetile kırlar çok kalabalıktı. 
Kâğıdhane deresi sandaldan geçilmi
yordu. İstanbulun bu eski mesire ye
rinde dün de pek çok halk vardı. 

Boğaziçi, Adalar, Kadıköy de çok 
kalabalıktı. Floryada denize girenlere 
tesadüf edilmeğe başlanmıştır. 

Yeni otobüsler 
Belediye sipariş 

için şartname 
hazırlıyor 

Belediye, şehir meclisinden aldığı sa
lâhiyet üzerine 30, 35 otobüs satm ala
rak işletmeği kararlaştırmıştı. Bu oto
büslerin şartnamesini hazırlamak üze
re fen işleri müdürü B. Hüsnünün re
isliği altında belediye fen müşaviri B. 
Hulkl, İmar müdürü B. Ziya. Makins 
şubesi müdürü B. Nusret ve makine 
mühendisi B. Tanktan mürekkep bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon, 
otobüslerin makine ve motor cinslerini 
ve evsafile beraber, arabaların genişli
ğini ve uzunluğunu, dahilî kısımları
nın ne suretle olacağım tayin edecek
tir. Her otobüsün en aşağı 30 yolcu 
alacak büyüklükte olması şartnameye 
konacaktır. 

Adalara akın 
Akay yaz tarifesini biran 

evvel tatbik etmelidir 
Bu sene kış uzun sürdü, fakat yaz 

da her seneden evvel geldi. Bir haf
tâdanberi İstanbulda adamakılU sı
cak vardır. Dün termometre 27 de
receye kadar çıkmıştır. 

Bu vaziyet karşısmda son günler
de sayfiyelere akın başlamıştır. Hele 
Adalar, diğer senelerden bir ay evvel 
dolmuştur. Halbuki Akay henüz yaz 
tarifesini tatbik etmeğe bsışlamadı-
ğmdan halk gidip gelmekte güçlük 
çekiyor. 

İşittiğimize göre Akay 20 hazi
randan itibaren yaz tarifesini tatbik 
etmek niyetindedir. Fakat yukanda 
yazdığımız gibi bu sene erkenden 
Adalara göç başladığından halkı güç
lükten kurtarmak için haziran ipti-
dasmdan itibaren yaz tarifesini tat
bik etmek çok muvafık olacaktır. 
Bu hususta Akay müdürlüğünün na-
zan dikkatini celbederiz. 

Çırağına kızdı, kavanoz ka
pağını başına fırlattı 

Erenköyde Kemal adında biri çıra
ğı Filipe kızmış ve eline geçirdiği 
kavanoz kapağını çocuğun basma 
fırlatmıştır. Hafifçe yar9,lanan bak
kal çırağı ustasını şikâyet etmesi üze
rine Kemal yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Ezik ve çürük meyva 
satılmıyacak 

Yazın ezik ve çürük meyvalar yüzün
den birçok hastalıklar olmaktadır. BU
hassa çocuklarda mevsim ishalleri hep 
bu meyva yüzünden ileri gelmektedir. 
Belediye bunu nazarı dikkate alarak 
ezik ve çürük meyva. satışım menet
mek için esaslı tedbirler almağı karar
laştırmıştır. 

Y e n i kasapl ık h a y v a n ge l iyor 
Belediyenin Çukurova ve Ege mm-

takalarından getirttiği kasaphk ko
yunlardan başka tüccarın da Hayma
na civarmdan koyun getirteceğini yaz
mıştık. Haziranın onundan sonra bu 
hayvanlarm ilk partisi şehrimize gele
cektir. 

İSTANBUL HAYATI 
Bunlar hiciv imiş! 

Konuşma mevzuu, son günlerde 
dedikodulara yol açan argo ve küfür 
bahsme intikal etmişti. Hazır bulu
nanlardan bui, bir kısun muharrir
lerin fikirlerini haklı bularak, ban 
zaruretler karşısmda küfrün meşru 
olabileceğini ileri sürüyordu. Fakat 
diğer ikisi bu fikre şiddetle itiraz edi-
yoriar: 

—< İnsan, nezahet ve nezaketten 
ayrılmamağa mecburdur. Bu da iti
dalin muhafazasile temin edilebUir. 
Binaenaleyh hadisat hiç bir zaman 
küfrü meşru kılacak kati bir zaru
ret tevlid edemez. 

Diye ayak diriyorlardı. Bir aralık 
telefon çaldı. Küfrün meşruiyetini 
şiddetle redderek uzun bur terbiye 
konferansına dalan yazıhane sahibi 
sözünü kesti. Telefon mükâlemesile 
beraber sokakta da bir gürültü kop
tu. Kavgaya tutuşan iki kişinin sa
vurdukları küfürler ortahğı çınlatı
yor, telefon başmdaki zat yüzünü bu
ruşturarak kelimeleri tekrarlıyor, so
kaktaki gürültüden cam sıkıldığı an-
laşdıyordu. 

Üzüntülü bir mükâlemeden sonra 
telefon başından kalktı. Fena halde 
asabîleştiği beUi idi. Hiddetli hiddetli 
soluyarak homurdandı: 

— Bu gürültü arasında telefonla 
konuşmak ne mümkün. Herifler so-
İnakta eşek gibi zırhyorlar. Telefon
da da karşıma bizim sersem hizmetçi 
çıktı. Ne söylediğini bir türlü anlı-
yamadım. 

Hiddetini yenemedi. Bir kaç küfüf 
daha savurdu. 

Biraz evvel onların şiddetli itiraz-
lan karşısında, küfrün bazan meşru 
olabileceği iddiasım dinletemiyen zat 
gülümsiyerek kalktı: 

— Küfrü meşru kılabUecek zaru
retlerin mevcudiyetini şimdi kabul 
buyuruyorsunuz ya!... 

Yazıhane sahibi bir kaç yutkun
madan sonra: 

— Yook, dedi. Fikrimden döne
mem. Bence, küfrün meşruiyetini ka
bul etmek dahi küfürdür. Fakat be
nim şim.di söylediklerime küfür de
nemez. Bunlar hicivdir. Ziya paşa 
mertıumun vecizeleri araşma bile 
girmiştir. 

Öteki bir kahkaha attı. Kapıdan 
çıkarken mınldandı: 

— Yani küfrün isim değiştirmesi. 

Küfür muanzlannm ikisi de sus
tular. 

Cemal Refik 
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Bir kadının ç a l m a n küpe ler l e 
zijmet alt ını bulundu 

Şehremininde oturan Fethiye, po
lise müracaat etmiş ve kendisinin 
evde bulunmadığı bir sırada odasın
da asıh duran çantasmdan beş lira 
kıymetindeki küpelerüe bir lira de
ğerinde bir zinet al tmm çalındığını 
söylemiştir. 

Kadmm şüphelendiği Leylâ istic
vap edümiş ve küpelerle zinet altını 
meydana çıkanlmıştır. 

Olüm 
Evkaf müzesi müdürlüğünden 

mütekaid sabık Samsun mebusu bay 
Hakkı Suyabasmaz irtihal etmiştir. 
Cenazesi bugün öğle vakti Büyüka-
dadaki evinden kaldınlacaktır. Ke
derli ailesine taziyelerimizi sunarız. 

Bay Amcaıra sföre.. 
A N T A K VA 

H A L K E v/ t j 

-— Nedir bu Hatayda OIEUI işler bay 
^ c a ? . . . 

... Biz ne kadar, işi tatUya bağİ8k-
mıya çalışıyorsak... 

Karşı taıaf aksine yelteniyor.. ... Bu gerginliğin sonu nereye va
racak bUmem?... 

B. A. — Erginliğe varacak bayıml. 
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iktisadî ve malî hafta 
Avrupada siyasî vaziyetin borsalarda tesiri - Fransada 

yeni kararnameler - Esham ve tahvilât vaziyeti 
Yarından sonra yeni malî yılımıza 

ayak basıyoruz. Bu öyle bir yıldır ki 
sahibini ihtiyarlatmaz, bilâkis genç-
leştirir. Bu jnlı omuzalnnda taşı
yan, daha doğrusu, mademki genç-
leşiyor, omuzlanndan silken Türk 
devleti, Türk camiasıdır. Bir milletin 
gençleşmesi demek, refah sebebleri-
nin artması, istikbali emniyetle gör
mesi demektir. Refah sebeblerinin 
artığını da, bir icraat programından 
başka bir şey olmıyan bütçenin son 
müzakere ve kabulü esnasında irad 
olıman nutuklardan, nafia, iktisad 
ve maliye sahalannda atılan dev 
adımlanndan ve nihayet bütçedeki 
erkamdan görüyor ve anlıyoruz. 

Dünyamn şu karışık vaziyetinde 
hemen bütün memleketler, bütçele
rinde açık gösterir ve bu açıklan is
tikrazlarla kapatmak zaruretinde bu-
Iımurken bizde bil&kis bazı vergile
rin cüzi de olsa indirilmesine rağ
men bütçenin fazlal varidat göster
mesi sayam dikkat bir hadisedir. 
Bu, iktisadi ve mali mekanizmamızın 
İyi yürüdüğüne delâlet eder. 

Başvekiliniz, bütçe müzakerelerini 
kaparken: «önümüzdeki seneyi hü
kümet kendisi için bir iş yılı addedi
yor» demiştir. îşliyebüen, mütezayit 
bir faaliyet gösteren millet ihtiyar
lamaz, gençleşir. İşte bu sebepden 
dolayı âtijri emniyet ve itimad ile 
telâkki ediyor ve büyüklerimize gi-
liştiklerl işlerde candan muvaffaki
yet temenni ediyoruz. 

Avrupada sulhu korumak için sar-
folunan gayretlerin İyi bir netice ver
diği henüz katiyetle temin oluna
maz. Çekoslovakya hükümeti şayanı 
hayret bir soğukkanlılıkla Südet 
Almanlarınm metalibini tedkik edi
yor ve onlarla âdeta müsavi şeraitle 
müzakereye girişiyor. Doktor Hodza-
zun bir çok noktalarda Almanlara 
üntiyazat vermeğe hazır olduğunu 
bUdlrmesine rağmen Südet Almanla-
nmn reisi olan Henlein kati cevabını 
yennemiştir. 

Bu kararsızlık Avrupa havası üze
rine ağır basıyor, efkân umiyeyl 
üzüntü içinde bırakıyor. İngütere, 
Ve Fransa, gerek Berlin ve gerek Prag 
nezdinde yaptıkları teşebbüslerde 
kendilerine İltihak etmek üzere Ame
rika Birleşik hükümetlerine de mü
racaat etmişlerse de, Amerika, Avru
pa işlerine ademi müdahle prensibi
ni ileri sürerek bu müracatı reddet
miştir. 

İspanyadaki vekayi de ağırlaşmış
tır. Son defa Franko hükümeti ile 
Fransa arasında teati olunan nota
lar iyi bir alâmet telâkki edilmiyor. 

Hafta zarfında Fransada gene bir 
sürü kararnameler neşrolunmuştur. 
Bunlann hedefi hep. Blum - Auriol 
kabinesi zamanmda malî ve içtimai 
ıslahat namı altında neşrolunan ve 
fakat iktisadiyatı felce uğratan ka-
nunlann tesirini izale etmek ve bU-
hassa 40 saatlik hafta usulünden ya
vaş yavaş rücu etmek içindir. Bu 
usulü açıktan açığa ilgaya hükümet 
cesaret edemiyor; onun için ilga ye
rine assauplissomonts (yumuştama) 
kelimesini kullanıyor. 

Çekler baklanda ittihaz olunan 
tedbir nazan dikkatimizi celbetti. 
Malûm olduğu üzere çekler, para-
mn sayılmasına, nakline hacet bı-
rakmıyan bir tediye vasıtasıdır. Fa
kat suistimal yapılmamak, yani ban
kada frovizyon yok iken çeldlmemek 
şartile. İşte buna mâni olmak üzere 
cezaî ahkâm teşdid edilmemiş ve te
davülü teshil için de damga resmi 
elli santime, yani bizim paramzıla iki 
kuruşa indirilmiştir. (Bizde çekler 
5 kuruşluk damga resmine tabidir). 

• 
Atkıen neşrolunan bir malûmata 

göre Almanyamn hariç memleketle
re borcu 10 milyar marka baliğ ol
maktadır. (Bizim paramızla takri
ben 5 milyar Ura). 930 senesinde bu 
borç 26 milyar nükdannda İdi. De
mek seneden seneye borç iniyor. Yal
nız ecnebi kambiyoların sukutundan 

nmAlmanya 6 milyar mark kadar kâr 
etmiştir. 

* 
* * 

Avrupa malî gazeteleri, Fransanm 
son kararnamelerinin iktisad âle
minde iyi bir tesir hasıl ettiğini ve 
fakat Çekoslovakya meselesi bu iyi 
tesirleri kısmen izale ettiğini yazı
yorlar. Hakikaten geçen hafta ipti-
dasmda Fransada rantlar vasati ya-
runşar puan kadar yükselmişken so
nunda birer puan gerilemişlerdir. 
Maamalfh en çok Paris borsası ahval 
Ve vekaylden müteessir görünüyor; 
Londra ve Nevyork piyasalannda bir 
değişiklik yoktur. 
Memleketimizde esham ve 

tahvilât vaziyeti 
Hafta zarfmda yüzde yedi buçuk 

faizli Türk borcu tahvilâtı kuponla-
nnm tediye edilmesi üzerine bu tah
vilâtın flati 19 liraya düşmüştür. Bir 
Ünitürk'ün 20 lira itibari kıymette 
İstikrazı dahilî kâğıdlanmızla müba
dele edUebileceğini bu münasebetle 
okujTiculanmıza hatırlatmak İsteriz. 

Ankara borsasında Ünltürk'ler üze
rine epl muamele oldu. İstanbulda 
da tektük işler yapıldı. 

Dahilî istikraz tahvillerimizden ik
ramiyen Ergani 95,25 kuruşta ve Si
vas - Erzurum 97,50 kuruşta geçen 
haftaki fiatleri muhafaza etmekte
dirler. 

Anadolu grupımda cüzî bir tereffü 
vardır: 

Hisse senedleri 24,30 lira 
Tahviller 40,35 lira 
Mümessiller 41,50 lira etmektedir. 
Merkez bankası 91,25 lirada kaldı. 
Endüstriyel kâğıdlanmızdan Aslan 

Çimento 12,25 lirada 30 kuruş yük
selmiştir. 

Muamele cereyan etmiyen baız es-
hamin nominal fiatleri şunlardır: 

Tramvay 11,75 lira; Umum Sigor
ta 11,15; İttüıadı Millî 21,25 lira; 
Terkos 6 Ura; Üsküdar - Kadıköy su 
şirketi 2,50 Ura; (tahviller 40 lira); 
Bomonti 7,45 Ura; Ittihad Değirmen
cilik 10,85 lira; Şark DeğirmenciUk 
1,02 lira; Telefon 8,35 lira; Omnium 
0,83 lira; Şark Merkez Ezca Deposu 
2,50 liradır. 

Gayri mübadil bonolan bir buçuk 
kuruş kadar tereffü ederek 20 kuruş
ta kaldı. Türk altını gene 1025 ku
ruştur. 

Mısır Kredi Fonsiye fiatleri de şun
lardır: 

1903 tertibi 108,50 lira. 
1911 tertibi 99,50 Ura. 

Kangal at yarışları 
Stvas (Akşam) — Kangal Atlıspor 

klübü adma tertib edilen ât koşulan 
sahayı dolduran büyük bir kalabalık 
önünde yapıldı. Birinci koşu taylar 
arasında idi. Bu koşuya sekiz hayvan 
girmiş, birinciliği KaUgalm Alacahan 
nahiyesinden Süleymanm tayı, ikin-
ciUği gene Kangalm Kızıleniş köyün
den Mahmudun Yüdızı, üçüncülüğü 
Gürüıüü Ahmedin Kaçarı kazan
mıştır. 

İkinci koşu, tecrübe koşusu olup bu 
koşuya yedi hayvan iştirak etmiş, bi-
rincUiği Tımuslu Azinin Güneşi, 
ildnciliği AbduUahm Yıldızı, üçüncü
lüğü Mrfımed Kayzann Yüdızı ka
zanmıştır. 

Üçüncü koşu tahammül koşusu idi. 
Bu koşuya beş hayvan girmiş, birin-
cüiği Azinin Yıldızı, ikinciliği Ahme
din Selâmeti, üçüncülüğü AbduUa
hm Şimşeği, kazanmıştır. 

Başvekilin Gemlik spor 
klübüne hediyesi 

Gemlik (Akşam) — Başvekilimiz 
Celâl Bayarm Denlzbak vasıtasUe 
Gemlik spor klübüne bir şarpi hedi
ye etmiş olduğunu bildirmiştim. Şar
pi Ülgen vapurile gelmiştir. Bu kıy-
metU armağana klüp mensuplan ka
dar halkımız da çok sevinmiştir. Kltip 
mensuplan Başvekilimiz Celâl Baya-
ra teşekkür telgrafı çekmişlerdir. 

30 Mayıs 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Çocuklara masal: Bayan 
Nine, 19,15: Borsa haberleri, 20 Rıfat v« 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 21: 
Fasıl Saz Heyeti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafından, (Saat ayan), 21,45: ORKES
TRA: 1 - Rosini: La pi volöz uvertür, 2 -
Masene: Panse dotom, 3 - Morena: Vals 
di donav erzlt, 4 - Mldleton: Rev dön 
negr, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâk
la sololar, opera ve operet parçalan, 22,50; 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 13,15: Dahili ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Kanşık plâk 
neşriyatı, 18,50: İngilizce ders (Azime 
İpek), 19,15; Türk musiksli ve halk sar
kılan (Servet Adnan ve arkadaşlan), 20: 
Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,19: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Halûk 
Recai ve arkadaşları), 21: Spor konuş
ması: Nlzameddln Kırşan, 21,15: Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - Tschalkowsky: Dl-
vertimento, 2 - L. Side: Nahira, 3 -
Moussorgsky : Parischer Tanz, A -
Traygve Torjussen: Nordische Süite, 5 -
Fraderlksen: Pizza Del Popolo, 22: Ajans 
haberleri, 22,15: Yarınki program ve is
tiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat Z4 de 

Berlin 20,10 piyano — Breslau 20,10 
operet havalan — Deutschl. S. 20,10 plâk 
neşriyatı — Frankf. 20,10 operet muzi-
kası — Hamburg 20,10 dans muzikası — 
Kolonya 20,10 plâk neşriyatı — Königs-
berg 20,10 eğlenceli muzika — Münih 20,10 
eğlenceli muzika — Stuttg. 20,15 orkest
ra — Viyana 20,25 «Taliin kuvveti» ope
rası — Athlone 20,15 kanser — Bükre^f 
20,05 akşam konseri — Hilvers. II 20,55 
askeri muzika — Ostrovo 20,25 hafif mu
zika — Oslo 20,35 piyano — Sofya 19,45 
denberi senfon. konser — Stokholm 20,30 
konser — Stasburg 20,30 konser — Rad. 
Toulouse 20,15 hafif muzika — Varşova 
20,15 orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 Barbier de Seville operası — 

Königsberg 21 orkestra — Leipzig 21 dans 
ve şarkı — Münih 21 eğlenceli muzikaya 
devam — Saarbr. 22 tanınmış melodiler — 
Viyana 21 operaya devam — Bari 21,25 
Yunanca neşriyat — Belgrad 21 halk mu
zikası — Brom. 20,05 konser — Bordo 
21,30 konser — Bmo 21,25 solistler — 
Brüksel 21,30 konser — Brüksel II 21 ha
fif muzika — Budap. 21 orkestra — Bük
reş 21,25 salon muzikası — Grenoble 21,30 
opera — Hilvers. II 21 askeri muzikaya. 
devam — Kopenhag 21,15 orkestra — 
Kovno 21 senfon. konser — Lyuliana 21 
orkestra — Lille ve Limoges 21,30 konser — 
Ostrova 21,15 orkestra — Marsilya 21,30 
opera — M. Ceneri 21 orkestra — Oslo 
21,30 orkestra — Londra 21,15 - 23,20 
Toscanini idaresinde orkestra — Rad. Pa
ris 21,15 Londradan nakil — Paris P. T. T. 
2130 opera — Sofya 21 konsere devam — 
Rad. Toulouse 21,45 filim havalan. 

Saat 22 de 
Berlin 22 operaya devam — Dutschl. S. 

22,15 konser — Münih 22 orkestra — 
Saarbr. 22,30 viyolonsel — Stuttg. 22 dans 
ve eğlence — Viyana 22 operaya devam — 
Athlone 22 piyano — Bordo 22 konsere 
devam — Brüksel 22 konsere devam — 
Brüksel II. 22 orkestra — Budap. 22,45 
salon muzikası — Bükreş 22,45 Rumen 
orkestrası — Driotviç 2235 asri muzika — 
Grenoble 22 operaya devam — Hilvers. II 
22,25 solistler — Hilvers. II 22,50 orkest
ra — Kopenhag 22,30 «Andre Chenier» 
operası — Kovno 22 senfcm. konsere de
vam — Lille ve Limoges 22 konsere de
vam — Londra 22 orkestraya devam — 
Milano 22 senfon. konser — Marsilya 22 
operaya devam — Rad. Paris 22 Londra
dan nakle devam — Paris P, T. T. 22 ope
raya devam — Sofya 22,10 muzika — 
Stokholm 22,20 konser — Varşova 22,10 
dans. 

Saat 23 de 
Dutschl. S. 23,30 konser — Königsberg 

23,30 konser — Stuttg. 23,30 orkestra — 
Viyana 23,40 orkestra — Diğer Alman 
Istasyonlan Kolonyadan naklen 23,30 dans 
ve eğlence — Bordo 23 konsere devam — 
Droitviç 23,45 salon muzikası — Grenoble 
23 operaya devam — Helsingf. 23,10 kon
ser — Lyubliana 23,15 hafif muzika — 
llUe ve limoges 23 konsere devam — 
Londra 23,25 dans — Milano 23,25 or
kestra — Marsilya 23 operaya devam — 
Oslo 23,15 salon muzikası — Paris P. T. T. 
23 operaya devam — Roma 23,10 keman — 
Stokholm 23,15 Rus muzikası — Rad. 
Toulouse 23,15 akordiyon — Varşova 23,20 
keman. 

Saat 24 den İtibaren 
Alman Istasyonlan 1 e kadar Kolonya

dan nakle devam — Budap: 24,10 çigan 
muzikası — Droitviç 24,15 dans — Florans 
24 dans — Kopenhag 24,05 — 1,30 dans — 
Rad. Toulouse 24 askerî muzika, 24,35 
dans — Frankf., Berlin, Stuttg. 1 - 4 gece 
muzikası — Diğer Alman istasyonları 
Kolonyadan naklen 1 - 4 gece muzikası. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkân Naşit ve 
arkadaşlan büyük var

yete numaralan 
VANLI KIZ 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet: Halk 
gecesi: Localar 100, her 
yer 20, paradi 10 kuruş. 

No. sı 
55 
52 

Cinsi 
Oda 

» 

İstanbul belediyesi Çocuklan Kurtarma Turdu talebeleri dün saat 16 da 
Beyc^lu Halk Partisi binasmda mezun arkadaşlan şerefine bir müsamere 
vennlşlerdir. Yukarıdaki resimde vali ve belediye relal B. Muhlddln Üstüıv-
dağ mezım talebe arasmda görülüyor. 

• — — • 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları J 
-KİRALIK EMLÂK-

Mahallesi Sokağı 
Galata yeni cami Mehmet ali paşa han 
dahUi. 

» » » » 
» » yeni cami avlusu 

Beşiktaş Sinan paşa vapur iskelesi 
Beyoğlu Kuloğlu Ağa hamam 
Beyoğlu Kuloğlu Ağa hamam 
ŞişU Meşrutiyet. Ebe kız 
Tophane Firuzağa. Ağa hamam. 
Pangaltı Feriköy. Sakız ağacı. 
Pangaltı. Eski frenk kiUsesi yeni satıra 

» » » » 
» » » » 
» » Çimen 

. » » Çayır 
Yukarda yazılı vakıf »nallar 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

arttırmaları uzatılmıştır. İhalesi 2/6/938 perşembe günü saat 15 de yapüacak-
tır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat şubesine gelmeleri. (3123) 

27/29 
İki oda bir küçük oda 
Maa oda dükkân 
Üçüncü vakıf han 3 cü dairi 

birinci 
ci dairesi 26/28 

1 
75/77 
13/15 
12 
16 
14 

100 
98 

» » 
Apartıman 1 
Dükkân. 
Ev, dükkân. 

Ev 
)» 
» 
» 
» 

istanbul — Edime Yolunda Asfalt Kaplamalı şose inşaatı Eksiltme ilânı 

Nafıa Vekâletinden: 
1 — Kırklareli Vilâyeti Dahilinde Lüleburgazdaa itibaren Edirne İstika

metinde takriben 38700 metre uzunluğundaki yolun tesviye, sınaî imalâtı, şo
se ve a-sfaltlı kaplama ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik mütemadi tamiratnın keşif bedeli «1.480.059» 

lira 67 kuruştur. 
2 — Eksiltme 16/6/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Nafıa 

Vekâletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 37 lira mukabilin

de mezkûr reislikten alınabilir. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 58/152 liralık muvakkat teminat ver

meleri, ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle bir defa en az 
400.000 lira bedelli asfalt kaplamalı yol veya mümasili inşaatı muvaffakiyetle ik
mal etmiş olduğuna dair sote ve köpıüler idaresi reisliğinden ahnmış vesika ib
raz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 
kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde venrneleri muktazidir. Postada olacak gecik
meler de kabul edilmez. ("119) 

Kültür Bakanlığından: 
1 — Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye. Fransızca, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak sınavdan maada bu yıl da bir sınav yapılacaktır. 

2 — Sınavlar 1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesinde başlıyacak-
tır. 

3 — Sınava girmek isteyenlerin: 
A — Türk olmalan. 
B — 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamalan, 
C — Hüsnühal erbabından oldukları. Cinayet ve cünha nevinden mah

kûmiyetleri olmadığı hakkında mahallî vilâyet veya kaza idare heyetinden bir . 
mazbata ibraz etmeleri <>hâlen işyar veya öğretmen olanlar bu kayıttan müstes
na olup mensup oldukları Daire âmirinden alacakları vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hastaiıkt'in ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut anzalarm-
dan salim olduklarını i£bat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E — En az lise ve 4, 5 , 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlann mu-
adiU okullarda tahsil görmüş olmalan, 

öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders yıh öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4 Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Üniversite ve Yüksek Öğ
retmen okulu talebesinin takibettiği ders müfredatından seçilecektir. Bundan 
başka sınava gireceklere Pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 — Namzetler .sınavda kazandıklan takdirde 1702 numarah kanunun 1 
inci maddesinde gösterilen oereceler dahilinde herhangi bir orta Öğretim Oki*-
lu Yar Öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile bakanlığa baş vu
racaklardır. Bu dilekçeye şu belgelerin bağlanması lâzımdır. 

A — Nüfus câzdanınm asıl veya tasdikli sureti, 
B Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin asıl veyahut 

tasdikli suretleri, 
C — Hüsnühâl mazbatası. 
D — Mahallî Kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sağlık ra

poru, 
E — Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F — 6 adet 4X6,5 eb'adında kartonsuz fotoğraf, 
Bu vesikalann 15 Hazirandan 1 Ağustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 

göndermiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya ev
rakı müsbitesi noksan bulunan dilekçeler hakkında muamele yapılmıyacak-
tır. 

(1521) (2963) 



R© Bma n y a d a t û t o n cû D û k 
Umumî harpten sonnüd devird» 

Sre bahusııs son senelerde dünyanın 
İktisadi sistemi temelinden değişmiş
tir. Vaktile münhasıran ziraat yi 
ham madde yetiştirmelde yaşıyan 
memleketler süratle sanayileşmekte 
•Ve eskidenberl sırf sanajrl memlektet-
leri olan yerlerde de ziraat ilerlemdfr 
tedir. Gene vaktile sırt hububat ye
tiştiren memleketler şimdi tütün y* 
kuru meyva yetiştirmektedirler. 

Bunlardan biri Romanjradır. Edd 
RomasıyEida lüç tütün yetişmenlL 
Bon bir iki sene İçinde Romanya ken* 
di tütün ihtiyacını dahlU istlhsal&tı 
Ue tatmin etmektedir. Yalnız âdi tür 
tünler değU, iyi cins tütünleri da ye
tiştirmektedir. 

Bu tütünlerin tohumlan hariçten 
getinlmiş olduğımdan Romanyada 
yetişenlere de menşei olan memle
ketlere göre isim ver i lmiş . MesdA 
Samsun, Yaka, Hersek ve Yalomista 
ismini tajşıyan tütünler en İyi cin»-
İtendir. 

Romanyada tütün eski Romanya-
âa, yani Eflak va Buğdanda d^ll . 

Besarabya, Transilvanya, Banat ye 
cenul:^ Dobrice gibi sonradan Ro-
manyaya Utihak eden yerlerde yetif-
tirilmektedir. 

1937 senesinde tütün ekUen saha 
17,070 hektan bulmuştur. Bu eratst-
den on üç buçuk milyon İdlo tütün 
istihsal edilmiştir. Eskiden gelişi gü
zel tütün ekilirdi. Son zamanlarda 
tütün tedkik ve ıslah enstitüsü Ue 
İnhisarlar İdareal birleşerek en lyl 
cins tütün yetiştirmek usulünü çÛ-
çüer arasında tamim etmişlerdir. 

Bu sayede tütünün küo basma va* 
satt kıymeti on dört buçuk leyden 
23 leye çıkmıştır. Köylünün cebine 
fazla para girmesi ıslah işine daha 
ziyade ehemmiyet vermesine sebet) 
olmuştur. 

Romanya tütünleri iri yaprakh ol
duğundan hem kıymaya ve sigara 
imaline, hem de yaprak sigara ya
pılmasına yaramaktadır. 

Romanyamn bir gün tütün yetiş
tirmekte diğer Balkan memleketlerle 
ne raJdb çıkacağı tahmin edüiyor. 

Nikâha giderken hapisaneye girdi 
Sofya zabıtası 25 yaşmda Vilko Di-

tnitrof adında bîr genci tevldf etti. 
Eğer Dimitrofun on seUz tane ni-

şanhsı olmasaydı bu hftdlse matbua
ta aksetmiyecekti. 

Dimitrof, 1937 senesi ağustosunda 
bir meslek tutmağa karar verdi. En 
rahat meslek de zengin bir adama da-
mad olmaktı. Cîözüne Sofyamn zen
gin tacirlerinden birinin kızım kestir
di... Kız da Dimitrofu beğendi, fakat 
iş bununla bitmiyordu; gencin bir ifl 
dalıa vardı: Kendini müstakbel kayın
pedere beğendirip sevdirmdk. Gel sap 
man git zaman Dimitrof buna da mu
vaffak oldu... Oldu amma, bir tttrltt 
bilcâh layaımyordiL 

Altı ay sonra kayınpeder müstakbd 
damadmm şık gezen bir serseriden 
başka birşey olmadığım öğrendi, Di-
nütrofu kovdu. Kızı ağlamağa başladı: 
Dimitrof onu iğfal etmişti. Mahkemeye 
baş vurdular, Dimitrofu altı ay lıapse 
mahkûm ettiler. 

Dimitrof altı ay hapislıanede diiffin-
dü. Altı ay sonra çıktı, çıkdıktan iki ay 
Sonra tam on beş kızla niyınlanHı Bu 

on beş lazm babası da Sofyamn zen
gin insanlarıydı... Dimitrof kendini 
iozlara sevdirip beğendiriyor, kıdar da 
babalannm yanmda onun avukatbğmı 
yapıyorlardı. 

Dimitrof böylece gül gibi geçinip 
gidiyordu 

Derkm günlerden Ur gün bu Don 
Juan sahiden fişık oldu. Hayatmda ilk 
defa sahiden bir kuı sevdi. Bu laz Sof
yamn büyük otellerinden birinin salıl-
binin tazıydı... 

Bu sefer Dimitrof işi uzatmadı. Km 
seviyordu, evlenecelrti. Düğün hazırlık
ları lıaşladı, nikâh günü tesbit edildL.. 
Tüz arabalık bir kafUe nikâh memur
luğuna gitmek üzere yola çıktı... Fakat 

köşe başında zabıta memurları IrafUeyl 
durdurdu. Dimitrofu tevldf etti: Alda
tıp iğfal ettiği iki nişanh zabıtaya gi-
kâyet etmişti. 

Bu hâdiseden sonra şUtâyetçi kızla-
nn sayısı on Udye çıktı. 

Dimitrofım muhakemesi bugüne ka
dar görülmemiş bir muhakeme olacak
tır. 

S p o r u n f a z l a s ı m u z ı r ! 
Aldershot fabrikalan, tngütera 

Harbiye Nezaretinin hesabına çah-
çır... Harbiye Nezareti bu fabrika i^ 
ÇUerine bir tamim gönderdL Diyor 
b î 

«Spora fazla düşkünsünüz... Spor 
faaliyetinizden yüzde 86 ini İndl-
tinizlf 

Harbiye Nezareti sokaklara da afif-' 
ter astı ve gençliğe hitab etti: 

«Futbole fazal düşkünlük göste
riyorsunuz. Bu sporun büyük M» 
kıymeti yoktur. Milli müdafaaya ya-
Hyacak sporlar yapınızI...» 

Allo!..Al]o!.. 
otuz senedenberi telefon çok te

kemmül etti. Resmi İstatistiklere göre 
1913 de yeryüzünde 310,000 telefon 
meıkezi vaÂen bu rakam 1936 da 
1,481,000 olmuştur. 

1913 de 45 milyon mükâleme jra-
püdığı halde 1936 da 242 mUyon 
mükâleme yapılmıştır. 

Ancak otomatik telefon memur saf 
yısmı azaltmıştır. 1913 de 7,952 klft, 
1929 da 21,623 Mşl, 1931 de 22,057 
kişi telefonlarda çahşırken bu sayı 
1936 da 17,862 ye düşmüştür. 

Londra çocuk bakımevi 
İngütere, Londrada ilk çocuk bar 

kımevinl açtı. 
Bu eve çocuklar bir gün İçin Icabol 

edUdiği gibi, bir ay için da kabul 
olunuyorlar. 

Bakımevinin binaa, bûjrük Mr 
park ortasmda kocaman bir saray
dır. Geceleri her çocuk ayn odada ya
tıyor ve ayn bir dadı tarafmdan ba
kılıyor. Ancak oyun ve yemek oda-
iaımda çoculdar bir araya toplanı
yorlar. 

Evin bütün döşemeleri beyaz ve 
Çiçeklidir. Yerlere yıkanır cinsinden 

kauçuk serilmiştir. Çocuklarm oy
nadıkları her şey, ta bahçenin lod-
tuklaıına kadar her şey dezMifelrte 
edilmiştir... Evdeki müstahdemlerin 
hepsi de mekt^ mezımudur. 

Seyahate çılcarken çocukları bıra
kacak kimseleri olrmyan aileler içleri 
rahat ederek çocuklarım bu eve bıra
kıyorlar. Ev o kadar rağbet görmüş
tür ki, ana baba cumartesi öğleden 
sonra ve pazar günleri rahat gezebil
mek için çocuklarım cumartesinden 
pazartesi salıahına Isadar bu eve tea
lim ediyorlar. 

Hamletl ezber bilen adann 
Gec9... Londra Uyatrolanndan bir 

*^nin kapısı... Gidenin önü kalabaîüc^ 
Bu kalabahk arasında üstü ba^ pej-
^nürde bir adam dolaşıyor, ötekinden 
^^^rikinden para istiyor... 

İngüterede düencüik yasaktır. Ada-
^ tevkif ediyorlar, hâkim huzuruna 
Wumyorlar. 

Hâkim: 
Dilenciliğin yasak olduğunu 

hü anıyor musunuz? diyor. 

-~ Ben dilenmiyordum, 
— Ne yapıyordun? 
— Şiir okuyordum, halk ta dkudtir 

ğum şiirleri beğeniyor, bana mükâfoi 
veriyordu. 

— Hangi şiiri okuyordunuz? 
— Hamletl okuyordum. Ben tekmü 

Hamletl ezber büirinu 
Vç maznun Hamietten uzun bir 

parça okudu. Hâkim dikkatls dlnlaUt 
— Sahi Şekspir! dedi. 

Bugünün en mühim silâhı 
petrol ve petrolden çıkan 

muhtelif maddeler 
Müstakbel harpte makineU vesaitin 

mühim bir rol oymyacağı anlaşılmış
tır. Fakat bu makineli vesaitin hepsi 
de uzım bir hariae kifayet edecek İta-
dar petrol temin edilmediği takdirde 
hiçbir iş göremez. Asri harplerde ea 
mülüm silâh petrol ve emsali mevad 
olduğu asla itiraz kabul etmez bir iıar 
Mkattir. 

Bu hesaba! göre, müstakbel harpleıv 
de her muhasım devlet evvelâ kendist-
nin petrol ihtiyacım temin etmeği va 
saniyen düşmanım bu maddeyi temin 
etmekten meneylemeğl düşünecek
tir. 

Muhtelif büyük devletlerin petrol 
temini noktasmdan vaziyetleri ne ol
duğu sualinin cevaplan, gelecek haıv 
bin gidişi üzerinde bb: fUdr edinmeği 
kolaylaştınficaktır. Bu cevaplan ver
mek için bir taraftan bütün cihanda 
petrol istihsal eden memleketleri bil
mek ve diğer taraftan her devletin 
petrol siyasetini öğrenmek lâzımdır. 

Dünyada harbe en ziyade hazırla»' 
nan ve hadden fazla silâhlanan mU-
letler Avrupa kıtasmda bulunuyor; 
Halbuki burası dünyanm en a2 pet>-
Tdi. yetiştiren bir parçasıdır. Avrupa* 
nın petrol istihsaJâtı sulh zamanmda 
bu memldcetiere ald ihtiyacatm an
cak yüzde onunu tatmin ediyor. Harp 
zamanmda ise Avrupanm istihsalâtı 
Ihtiyacm yüzde birini temin edemiye» 
cekUr. Çünkü son Japon ~ Çin haıv 
binden alman derslere göre, harp za^ 
manmda petn^ sarfiyatı sulh zaman» 
lanndaki sarfiyatm üç misU bulun" 
maMadır. 

Umumi ve fennt İsmi f ahmı maiyet 
olan petrol en ziyade Amerika lata* 
smdan çıkıyor. Dünya piyasasının 
yüzde yetmiş altısmı Ameril^ mem
leketleri temin ediyor. Bu memleket»-

Avrupada yalnız Ro
manyada petrol vardır. 
Diğer bütün Avrupa 
devletleri başka mem
leketlerden, bilhassa 

Amerikadan petrol 
temin etmek 

mecburiyetindedir 

lerden yalnız Şimalî Amerika mütto-
hid devletleri istihsalâtı bütün cihan 
istihsalâtınm yüzde altmış üçünü teç-
kU etmektedir. 

Umum Asya latası petroUeri dün
ya istihsalâtınm ancak 3rüzde sekla 
buçuk kısmım teşkil etmektedir. Av
rupanm büyük ve küçük umum dev
letleri kendi petrol ihtiyaçlarım da
hilden tamamen temin edemedikle
rinden, hariçten petrol ithaline mec
bur bulunuyorlar. Bu ihtiyaçtan ytd-
mz Romanya varestedir. 

Petrol menabünin sahibi sermajret-
dar milletler kimlerdir? Bunlann bar 
şmda İngilizler bulunuyorlar. İngü
terede petrcd yoktur. Maahaza bütün 
cihan İstihsalâtınm yüzde 18 kısmını 
itemin eden müesseseler İngUizlerln 
elinde bulunuyor. Meksikadaki îngill« 
çhrketlerinin petrol kuyulan ve fab
rikalan general Kardenas tarafmdan 
İstimlâk edilmezden evvel, İngUiz sep-
tnayedarlan bütün dünya petroUerW 
nin yüzde 20 kısmım kontrol ve idare
leri altmda bulunduruyorlardı. Fran-
sızlalr ise dünya petrol istiiısalâtmın 
ancak jrüzde birini kontrolleri altmda 
bulundurmaktadırlar. Bu da Irak pet
rol şirketindeki yüzde 25 nisbetindekl 
hisselerinden neşet ediyor. 

Almanya dünya istihsalâtınm aan 
cak yüzde (0,16) kısmım ve Lehistan 
yüzde (0,18) kısmım temin edlyoriair, 

Romanyamn petrol kuyulan istUv 
salâtı dünya istihsalâtınm yüadi 
(2,57) kısmını teşldl etmektedir. Bli 
harp vukuunda Romanyamn petrol
leri ancak kendisinin ve müttefiğl 
Yugoslavyanm ihtiyacını temin ede* 
bUecektir. 

Binaenaleyh bir harp zamanmdU 
Avrupa memleketleri m a k i n i harp 
âletlerini tahrik edebilmek için denİ4 
aşın va uzak memleketlerden petrol 
ithaline muhtaç bulunacaklardır. 

Bütün dünyadaki makineli harp 
vesaitinin yüzde yetmişi Avrupada 
bulunuyor. Halbuki b u n l ^ harekete 
getirecek mevadm ancak yüzde üçÜ 
kendi dahili istilısalleri Ue temin olu-
nabüecektir. Bu hesaba Sovyet Rus-
yalsı da dahildir. 

Binaenaleyh Avrupa milletleri har* 
bedebilmek için Amerikamn petroUe-
rine muhtaç bulunuyorlar. Avrupai 
yalnız ham petrolde değU, ayni za
manda bunım tasfiyesi hususunda 
da' harice muhtaçtır. 

Bütün dünyanm bir senede tasâyfl 
ettiği petrol vasati hesapla 300 mil
yon ton tutuyor. Rusya hariç olmaM 
üzere, diğer Avrupa memleketlerinde 
senede bu miktarm ancak 3rüzde 6,5 n 
nimetinde petrol tasfiye edilmektedla, 
Yüzde 71 kısmı Amerikada ve kalanı 
Felemenk Hindistan adalarmda, Irak* 
ta ve Rusyada tasfiye edilmektedir. 

Hülâsa, bütün dünya memleketle
rinin petrol siyaseti mümkün merte
be kendi vesaiti Ue petrol istüısal v«l 
tasfiye etmek ve mümkün m e r t l e 
başka memleketleri bımdan meney-
lemek mihveri etrafmdan dönmekte
dir, r . 

Bursanın imar plânı 
hazırlanacak 

B u iş in B . P r o s t ' a v e r i l e c e ğ i 
t c j ryüd e d i y o r 

Bursa K^kşam) — Bursanm imai 
plâm işini profesör bay Prost'a ve-
lUeceği yolundaki haberler teeyyüd 
etmektedir. 

Bay Progt, İstanbul imar bürosa 
yaatasile ve telefonla belediyemize 
müracaat ederek şimdiye kadar ya-
pılnuş olan harita ve hazırlıklar hale-
kmda malûmat istemiştir. 

Bay Prost, daha evvel Bıursaya 
yıktığı bir İki seyahatte şehir vazi
yeti üzerinde losml etüdler yapmak 
imkânım bulduğu için Bursaya ta-
mamile yabancı değildir. 

Belediye başmühendisi, mevcud 
harita ve plânlan alarak Bay ProsUa 
temas etmek üzere bugün İstanbu^ 
la hareket etmiştir. 

K u ş ada&ında b i r b a n d o 
teşkil edildi 

Kuşadan (Alsşam) — Kuşadasınr-
dakl (Ada klübü) gençleri bir baıt-
do teşkü etmişlerdir. Denizcilik spo
runa çok ehemmiyet veren gençler, 
haftamn muayyen gfüıüerinde 'Kxu^ 
adası parkmda bando Ue halkın mu-
sild ihtiyacım temin etmektedirler. 
Yukandaki resimde (Ada Idübü banr 
dosu) takınu görünüyor. 

Ş a r k i ş l a d a b e l e d i y e o t e l i 
Stvas (Akşam) — Sıvasa bağU şirin 

kazalardan biri de Sarkışladır. Bele
diye, kasabanm her gün artan ihti-
yaçlan üzerinde durmadan çalışmalı-
tadır. Görülen ihtiyaç üzerine beledi
ye namına bir havuz, yedi buğday 
amba:n ve istasyon yolu üzerinde bije 
köprü ve saire inşa edilmiş ve bu se
ne de, her ihtiyaca tercihen belediye 
tarafmdan dokuz odalı bir otel yaptı-
nhmştır. Otelin alt katı gazinodur. 
Oazinonun konferanslar ve müsâbifr-
reler için bir ûş sahnesi vardır. 

Gazi köprüsünün inşası 
çabuk ilerliyor 

İnşaatın gelecek sene ağustosa 
kadar biteceği ümid ediliyor 

Gazi köprüsünün ayaklannm derin
liği hakkında Belediye ile müteahhld 
arasmda çıkan ihtilâf halledUdikten 
sonra inşaat tabii seyrini taldp ediyor. 
Son vaziyeti gösteroı malûmatı aşa-
B̂ jra lutydediyoruz: 

Köprünün en mühim ve en külfetli 
inşaati ayaklarile dubalandır. Dubalar, 
müteahhld flrmanm Almanyadakl 
fabrikasmda hazırlanarak parça ha
linde şehrimize getirilmiştir. Bunlar -
evvelce de yazdığırmz gibi - Balat atel-
yesinde parçalan biribirlna bağlan^ 
mak suretUe kurulmaktadır. Şimdiye 
kadar montajı yapüarak denize indiri
len dubalardan dördü biribirine baj^ 
lanmış, bunlann üzerlerine kolonları, 
mesnedleri, kirişleri konmuştur. 

Köprüntln tam orta kısmım teşkil 
edecek ve açıhp kapanma mahalline 
İsabet eyliyecek olan diğer üç dubâmn 
da biribirine bağlanmasına ve kolonla-
nnm konmasına başlanmıştır. 

Bunlardan başka duba kurularak de
nize indirilmişse de bunlarm biribir-
lerine bağlanmasına henüz başlanma^ 
mıştır. Montaj lan tamamlanmıyan 
dört duba daha vardır M, bunla:r da 
yakmda denize indirildikten sonra bi-
ribirlerine bağlanacaktır. Köprü 24 
duba üzerine kurulacaktır. Bütün bu 
dubalar biribirine bağlandıktan sonra 
Unkapam ve Azapkapı taraflarmdaM 
her üd başa bağlanmak üzere asıl Inir 
rulacak yerine çeldlecektir. 

Köprünün Unkapam ve Azapkapı 
başlanndaki kenar ayaklannm inşaa
tına gelince: Köprünün Unkapam ta 
rafında iki kenar ayağı olacaktır. Bi
rinci kenar ayağımn 18 metre derinli
ğinde olmak üzere 182 parçadan iba
ret bütün Irazıklan çakılmış va bu su
retle birinci ayak zemine oturtuün 

tur. Birind ayağa nisIjeUe geriye do^ 
ru yapüacak, ikinci kenar ayağmm 
kazılclan 16 metre derinliğinde ola
caktır. Bu ayağm lıazıklan şimdi ha
zırlanmaktadır. Yakmda çakılmağa 
başlanacaktır. Azapkapı cihetinin «• 
yaklanmn inşasma da başlanmak üze* 
re hazırlıklar yapılmıştır. Azapkapı sa» 
hUi, Unkapam g^bl çürük bir zemin ob 
madığmdan burada Unkapam ciheti»-
deki kadar derine inmeğe ihtiyaç gö
rülmemiştir. Sahilin tam köprüye b^ 
tişecek olaln birinci ayağı kazıklan 1 | 
metre derinliğme indirilecektir. Bura
ya çakılacak kazıklar hazırlanmakta
dır. Bunun gerisinde inşa edUecek üüSf 
ci ayağm kazıklan da 10 metre uzuı> 
luğ^unda olacaktır. Bunlarm henüz ha^ 
zırlanmasına başlanmamıştır. Dubala-
nn biribirine bağlanman, kolonlarının, 
mesnedlerinin. tulanl ve arzani İririşle-
rinin konulmasile bütün dubalann bil 
hizaya getirilerek asıl yerine konmaai 
ve iki taraftaki ayaklarına bağlanm» 
işi bittllcten sonra köprünün beton ta» 
me döşemesine başlanacalctır. Bu iş d | 
yapıldıktan sonra köprünün parmalpi 
lan inşa edilecektir. 

Köprünün ortasmı teşkU eden ki* 
sim kaldınmU olacak ve yayaları 
mahsus olan kenar kaldırımlardı 
asfalt olairak inşa edüecektir. VİU 
hyet bütün bu işlerin arkası almdık-
tan sonra tramvay raylan ve tenviratı 
mahsus elektrik direkleri dikUecektir, 

Bütün bu inşaat, mühim bir ânza 
ve sebep çıkmazsa, gelecek sene ağus
tosa kadar ikmal edilecektir. K^rünO^ 
hangi renge boyanması şimdiden kar 
rarlaştmlmıştır. Gazi köprüsünün de
mir kısımlan koyu gri renkte olacak» 
tır. 



öanııe 6 A & 9 AM 30 Mayıs 1938 

PAZARTESİ KONUŞMALARI: 

Ziya Gökalp'a dair 
«Akşamdan akşama» sütununu her 

gün her mevzuda dolduran (Vâ - Nû), 
bir yazısmda Ziya Gökalp ve Yahya 
Kemal hakkmdaki düşüncelerini söy
lüyor. Fikirleri nakletmekte bir yan
lış yapmamak için yazısının bu kıs
mını olduğu gibi naklediyorum: 

«Geçen gün hususî bir muhavere es
nasında NuruUah Ataç: 

« — Son çeyrek asırda irfan hayatı
mıza iki mühim şahsiyet gelmiştir. 
Biri Ziya Gökalptır, öteki de Yahya 
Kemaldir. - dedi. Birincisi fikir, ikin
cisi de sanat telâkkilerimiz üzerinde 
müessir olmuştur. 

«Kendisüe hemfikirim; ancak şunu 
kaydedeyim ki Ziya Gökalpı şimdiki 
rejim felsefesi, bütün devlet teşkilâtı 
ile, kurultaylarile, kongrelerile istih-
lâf etmiştir: Dere, nehir olmuştur. Fa
kat Yahya Kemal hakkında ayni şey 
söylenemez. Onun rekoı-unu kıran biri 
çıkmadı.» 

(Vâ - Nû) nun şair Yahya Kema
le aid fikri hakkında daha öncg dü
şündüklerimi söylemiştim. Tekrara 
lüzum görmüyorum; okuyucuları bık
tıracak kadar söylenmiş ve bu husus
taki müsbet, menfi ve hattâ muvaze
neli fikirler cümlece malûm olmuştur. 
Burada yapmak istediğim, Vâlâ Nû-
reddinin Ziya Gökalp hakkında ver
diği hükmün tahlilidir. 

Önce Ziya beyin kim olduğunu ve 
hangi fikirleri ileri sürdüğünü belir
teyim. Ziya Gökalp, her şeyden evvel 
bir imparatorluk filozofu idi. Osmanlı 
devleti nasıl türlü unsurlardan teşek
kül etmişse, Ziya beyin fikir sentezi 
de ayni şekilde birkaç elemanın teli
finden vücude gelmiştir. Kendisi, İt-
tihad ve Terakki meşrutiyeti gibi ek
lektikti. «Türkleşmek, islâmlaşmak 
ve muasırlaşmak» kitabı, dikkatle 
okunacak olursa, imparatorluğun yı
kılmaması kaygusundan doğmuş te
lifçiliğin bütün sıkıntılan orada gö
rülür. 

Ziya Gökalp, Türklüğü elbette duy
muş bir adamdı. Fakat buna muka
bil Hilâfetten vazgeçemiyordu. Kül
tür ve medeniyet taksimi, şeniyet ve 
kıymet hükümleri tasnifi, haddi za
tinde Durkheim'dan aldığı o esaslardı 
ki, fikir olarak hiçbir orjinalliği bulun
mamakla beraber o zaman bize yeni 
görünmüştü ve kültür ile kıymet hü
kümleri klişesi altında hattâ o devrin 
klerikallerini bile kuşkulandırmamak 
Ihtiyathlığını göstermişti. 

Ziya bey, ilmi ve onun makineleş
miş şekli olan tekniği bütün dünya 
malı belleyip her yerden iktibas olu
nabilir bir meta halinde mütalâa eder
ken fabrikanın vücude getirdiği ha
yatı, içindeki makineler gibi cansız 
farzetmek hatasına düşüyordu. Fab
rikanın sahibi ile onun içinde çalışan
ların bu münasebetle ahlâklarında 
hasıl olacak değişikliği anlıyamamış-

tı. Hattâ şeniyet hükmüne koyduğu 
nazarî ümin memleket içinde y&Yaaı 
nisbetinde vücude gelecek kıymetler 
değişmesini bile farkedememişti. Müs
bet ilimle onun kültür kısımlarından 
saydığı manevî ananelerin yanyana 
ve olduğu gibi durabileceğine inan
mıştı. 

Ziya Gökalp lisaiı bahsinde de ha
kikat ışığını sezmiş olmasma rağmen 
ayni eklektizm zaruretile bugün bize 
gülünç gelecek kadar tahakkuku im
kânsız dalâletlere düşmüştü. îlim ve 
teknik terimlerini her islâm memle
keti, kendi hududları içinde vücude 
gelecek heyetlerde hazırlıyâcak, son
ra bunlar Hilâfet merkezinde topla
nıp islâm âleminin müşterek anlaşma 
vasıtası olan arapça ve kısmen de 
farsça ile ifâde olunup ilim dili islâm 
beynelmilelliği içerisinde yaygın bir 
anlaşma unsuru olacaktı. 

Ziya Gökalp «Yabancı dilden keli
me alınır, fakat kaide alınmaz» düs
turunu da sıhhatle tatljike muktedir 
olamamıştır. Mefkure kelimesi onun 
icadıdır. Verdiği düstura göre bu, ba
sitçe bir kelime almak zehabını verir. 
Fakat arapçada dahi kıyas ve kaide 
bakımından mevcud olmıyaiı bu aca-
ip kelime, (fikir) den yapılımş bir is
mi mefulün sonuna (tâi te'nis) geti
rilerek isimlestirilmistir .Bu iki heceli 
sözde iki tane koskoca Arap dili ka
idesi yok mudur? Hani kaide almıya-
caktık ta kelime alacaktık? Maderşa
hî, Pederşahî, Pes - zinde uydurma 
terkipleri de ayni davanın birer canlı 
tekzipçisi değil midirler? 

Sözü uzatmadan bugünkü rejimle 
Ziya Gökalpm ideolojilerini karşılaş
tıralım: 

1 — Kemaliz cumhuriyetçidir; Zi
ya bey hakaîıcılıktan kurtulama
mıştı. 

* 2 — Kemalizm lâikliği kabul ve te
sis etmiştir; Ziya bey Hilâfetten el 
çekememişti. 

3 — Kemalizm inkılâbcıdır; Ziya 
bey ananeci ve telifçi idi. 

Şu halde nasıl olur da bugünkü re
jimi Ziya Gökalpm felsefesinin deva
mı olarak gösterebiliriz? Devlet teş
kilâtında Ziya beyin hangi fikrini tat
bik etmişizdir? (Lise) nin adım büe 
(Farabiye) yapmak istiyen ananeci 
Ziya beyden bu mevzuda ne almışız? 
Bunlar, üstünde muakale yapmağa 
değmiyecek kadar sarih hakikatler
dir sanırım. 

Hasan - Âli YÜCEL 

Kızılay haftası 
1 haziran da başlıyor, 
herkes Kızılaya üye 

yazılmahdır 

Hatayda cebir 
ve tazyik 

(Baş tarafı 1 İnci sahifedey 
intihabat haziran nihayetine kadar 

devam edecektir. Temmuz iptidasmda 
Intlhabatm neticesi belli olarak Cenev-
rede ve Pariste yapılan anlatmaların 
icaplarma ve neticelerine riayet edi
lip edilmediği anlaşılacaktır. 

Bu işte Fransızlarm hattı hareke
tini tebarüz ettirmesi itibarile şunu 
da kaydetmek isteriz ki Fransız man
da idaresi delegesi Garreau bir kaç 
gün evvel Ankaraya giderek vaziyeti 
müzakere etmiş ve orada kendi şere
fine verilen bir ziyafette Türklerin 
hak ve taleplerini nazan itibara ala
cağını katî surette vaad etmişti. Fa
kat Sancağa avdet eder etmez Türk
lerin Sancaktaki haklarım müdafaa 
eden Türk gazetesini intişardan me-
neylemiştir. 

Esasen Garreau'nun tek taraflı va
ziyeti bir çok defalar nazan dikkati 
celbetmişti. Girişilmiş teahhüdlerin 
Fransızlar tarafından bu tarzda tat
bikini Türk milleti tabiatile unutmi-
yacaktır. 

Galatasaraydaki cadde 
(Baş tarafı brilnci sahifede) 

Bu anlaşmaya göre eski karakola 
bitişik lostracı, kahveci, kunduracı, 
gömlekçi dükkânlarile bunların ar
kasında: Galatasaray lisesinin kapısına 
bitişik fotoğrafhane Sümerbank he
sabına Belediyece istimlâk edilecek
tir. Bunlar yıktınlacak, ve arsalan-
nın bir kısmı yeni binaya ilâve edi
lecektir. Diğer kısnu sokak olacaktır. 

İstimlâk muamelesine başlanmak 
üzere Belediyece emlâkin kıymetleri
nin tesbiti ve sahiplerinin hüviyet
leri etrafında » tedkiklere başlan
mıştır. İstimlâk muamelesi tamam
landıktan sonra - Galatasaray lise
sinin bahçesinin hizasma göre - cad
deye doğru bir çıkmtı teşkil eden bu 
ada tatoamile yıktırılacak, bu suret
le caddenin bu kısmı açılacaktır . 

Eski karakol binasmm derinliği 
çok olduğundan buradaki binalar 
kaldırıldıktan sonra Sümerbalıkm 
yeni binası da geriye doğru inşa edi
lecektir. 

Varşova müsabakaları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İkinci Alman, üçüncü Belçikalı, 
dördüncü Fransız, beşinci Romanyalı
dır. Teğmen Avni, Bozgar admdaki 
atüe altıncı, asteğmen İhsan, Epe 
ile on dördüncü, yüzbaşı Eyüp, Ünal 
ile on beşinci, asteğmen Kurt, Klasır-
ga ile on altıncı oldular. 

Takımımızın muvaffakiyeti çok al
kışlandı. İstiklâl marşı çahmrken 
Türk bayrağı zafer direğine çekildi 
ve birincilik kupası merasimle verildi. 
Leh gazeteleri Türk binicilerinden ve 
bilhassa Saim Puladkandan büyük 
takdirlerle bahsediyorlar. 

İzmir Kız enstitüsü 

•P^"!! 
' 
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tznürkiz enstitflsflnden re enstltOde açılan muhtdif kurslaıdan bu sene 204 
den fazla talebe mezon olacaktır. Yukarıdaki resimlerde talebeden bir grup öğ* 

retmenleri bayan Seyyare Enen idaresinde ey İdaresi dersinde ye diğer bir 
grup askerlik dersinde görünüyor. 

Tarsus hastanesi 50 yataklı oluyor 

Memleket hastanesinden b!r gSrflnüş 
Tarsus (Akşam) — 1300 tarihinde tesis edilmiş olan memleket hastanesi 

yirmi beş yatakhdır. Bir başhekim, bir de göz mütehassısı vardır. Bir yıl içinde 
hastaneye 450 hasta yatınlmış ve 7000 poliklinik muayenesi yapümıştır. 

Hastane iki yıl evveline kadar elli yataklı iken hem bütçe mülâhazaları 
hem de blnamn kifayetsizliği yüzünden yatak kadrosu yirmi beşe indirilmişti. 
Fakat, Tarsus gibi Türkiyede büyüklük itibarile Adapazarmdan sonra gelen 
bir kaza merkezi için yirmi beş yatağın kifayet etmiyeceğine şüphe yoktur. 

Bımu takdir eden alâkadarlar hastaneyi tevsi etmek için bütçeye tahsisat 
koymuşlardır. Haziranda büyük bir paviyonun temeli atılacak ve inşaatın 
hitamında Tarsus memleket hastanesinin yatak kadrosu elliyi bulacaktır. 

• • • • 

MAZININ YUKU ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
— 43 yaşmda bir kadının 24 yaşında 

bir oğlu olması için hayli genç evlen
mesi lâzımdı. 

Delikanlı günden güne açıhyor, hu
susî hayatını anlatıyor ve iki gencin 
arasında kuvvetli bir samimiyet uya
nıyordu. 

*** 
Bir gün artık, Atıf bey ve kızı için, 

Istanbula dönmek zamanı gelmişti. Bu 
ayrılık delikanlıyı fena halde sarstı. 
Vedalaşırken biribirlerini unutmıya-
caklannı dostluklarının ebediyen de
vam edeceğini vadettiler. 

Celâl, ilk fırsatta İstanbulda ken
dilerini ziyaret edeceğine dair söz ver
di. 

Aradan yirmi gün geçince Bahriyeli 
genç, Nazandan bir mektup aldı. Atıf 
beyin kızı şöyle şikâyet ediyordu. 

«... Celâl bey! 
Sözünüzde durmuyorsunuz. Sizden 

hiç ses şada çıkmadı. Halbuki İstan
bul, yakın. Bir hafta pekâlâ izin alıp 
gelebilirsiniz. Köşkümüzde sizi misa
fir edecek yerimiz vardır. Mümkün 

Tefrika No. 24 
mertebe rahatınızı temine çalı^m. 
Babam ve ben sizi bu hafta bekliyo
ruz.» 

Celâl bu satırları okuyunca cidden 
sevindi. Fakat davete icabet ederse an
nesini ihmal etmesi lâzım geldiğini 
düşünerek üzüldü. Nihayet şöyle ka
rar verdi: 

«— Anneme mektup yazarım. Mese
leyi anlatınm. Atıf beylere karşı ayıp 
olacak. O da bana hak verir.» 

*** 
Karar verilen günde Nazan ve baba

sı delikanlıyı köşklerinin bahçesinde 
bekliyorlardı. Atıf, bahriyeli genci gü
lerek karşıladı: 

— Aşkolsun, Celâl beyi Sizi Jandar
malarla mı getirtmeli, ne yapmalı? Bi
zi hiç arayıp sorduğunuz yok! 

Bu serzeniş ev sahibinin misafirine 
karşı pek derin bir samimiyet hisset
mesinden ileri geliyordu. 

Celâl, Mahcup ve memnun, maze
retlerini izah ederken, Nazan neşeyle: 

— Üzülmeyin, üzülme3^! Madem 
ki geldiniz, artık sizi affettik. .Fakat 

bundan sonra ziyaretlerinizi sık sık 
bekleriz! , 

Böyle dostça bir hava içinde başla
yan buluşmaları akşama kadar devam 
etti. Saatlerin nasıl geçtiğini bileme
diler. Hele Nazanın neşesine payan 
yoktu. Cıvıl civıl gülüyor, ötüyor, ko
nuşuyordu. 

Yatacakları saatte herkes odasma 
çekilirken. Atıf bey delikanlıya: 

— Celâl l)ey, oğlum!.. Yann seninle 
ciddî ciddî konuşmak isterim. Kah
valtıdan sonra bizim küçük hamm mü
saade eder; yazı odama çekiliriz... 

Bu sözler, bahriyelide merak uyan
dırdı. Mühendis acaba onunla ne konu
şacaktı? Atıf, kızım kurtaran bu ço-
cuğ^ı gördüğü gündenberi ona karşı 
kalbinde büyük bir muhabbet dujmıuş-
tu. Zaman geçip daha yakından ahbap
lık edince cidden takdire IS^ik bir 
genç olduğunu büsbütün anladı. His
siyatında yamlmadığma tahkikat ne
ticesi kanaat getirince zllıninde şöy
le bir plân hazırladı: 

Celâli kendi vapurlanndan birinin 
kaptanı yapacak, ayni zamanda da 
ticaretinin bir kısmile alâkadar ede
cekti. Kızınm incizabını da farkettiği 
için, çocuğu elinin altmda tutarak, bir 
gün kendine damad etmek ümidini bes
liyordu. 

Artık kararım vermişti: Yann bu 
teklifin ilk kısmım Celâle açacaktı; bu 

sebeple de kalbi rahattı. 
Soyımdü, yatağına girdi. 

... A... Bu yanyana giden gençler 
kim?.. Tamdım: Nazanla Celâl!.. Ne gü
zel çift!.. Biribirlerine sarılmışlar; iler
liyorlar!.. Fakat dikkat edince, onlar 
değil!.. İlerliyor, bu gençler, yürüyor
lar... Bir yeşillikten, bir ormandan içe
ri giriyorlar.. Harap bir oda... 

— Muhabbet aşiyanı,! 
Öyle ya... Tâ kendisi!.. Biribirlerine 

sarılmış yürüyen gençlerin de biri Atıf, 
öbürü Lâmia!.. O sarışın, mavi gözlü, 
sevimli Lâmia!.. 

Atıf iğUiyor; onu öpmek istiyor... Fa
kat o hayal birdenbire değişiyor, uzak
laşıyor!.. Yarabbi!.. Ne kadar zayıfla
mış... Ağlamaktan göz kapaklan kı
zarmış, şişmiş!.. Zavallı bedbaht!.. Ni
çin kederli acaba?... 

Atıf, kalbinin bütün kuvvetile bağı-
nyor; koUarı açıyor, sevgilisini çağırı
yor; fakat aralannda geçilmez bir ma
nia var!.. Ha: Deniz!.. O mania deniz... 

Atıf, koşmak, uçmak ona yetişmek 
istiyor... Lâkin yerinde mıhlı gibi!.. Kı-
mıldayanuyor!.. Lâmia uzaklaşıyor; ka
ranlıklar içinde kayboluyor!.. Şimdi 
birdenbire, - bu sefer hakikaten - Na
zanla Celâl, bugünkü yaşma girmiş 
olan Atıfm yanma doğru, elele vermiş, 
ilerliyorlar... Baba, kollannı açıp tam 
onları saracağı esnada perişan bir 

halde bir kadın ortaya çıkıyor ve iki 
genci şiddetle birbirinden ayrıyor!.. r. 

Saçı başı biribirine karışmış olan ^ 
bu kadm, gene Lâmia! 

Atıf, boğulur gibi oluyor; bağırmak 
istiyor. Kan ter içinde gözlerini açıyorl 

Kalbi çarparak yatağının içinde o-
turdu. Biran şaşkın şaşkın etrafma 
bakındı. Neredeydi, ne olmuştu?.. Son* 
ra kendini toplıyarak: , 

«— A... Rüya gördüm... Amma da kâ* 
bus bastı!.. Akşam yemeğini fazla ye
miş olacağım!» 

Tekrar gözlerini kapayıp uyumağa _ 
çalışırken şöyle düşündü: 

«— Hayret! O kadar arzu ettiğini 
halde, senelerdenberi Lâmiayı rüyam
da görmemiştim.» 

Ertesi sabah. Atıf beyin yazıhane o-
dasmda iki erkek, maroken koltuklara 
oturmuş, karşı karşıya konuşuyorlar
dı. 

Zengin tüccar, şundan bundan bah
settikten sonra, birdenbire teklifini or
taya attı: 

— Oğlum! Memuriyetinden mem
nunsun, bunu senden öğrendim... Fa
kat gene de kendi vapurlarımda Ç '̂ 
hşmanı teklif etsem kabul eder misiı^ '̂ 

Delikanlı, şaşırmış; beklemediği ^^ 
suale bir türlü cevap veremiyordu. 

(Arkası var). 
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Çeki Kugan beş parasız 
Kazandığı dört milyon doları 

annesile babalığı yiyorlar 
Ceki annesi aleyhine dava açtı. Bu hadise 
Amerikada büyük dedikodulara sebep oluyor 

Bir zamanlar Şarlo ile birlikte fi
lim çeviren Ceki Kugan (Jackle Coo-
gan) 1 hatırlarsınız değil mi?... Altı 
yedi yaşmda iken sinema: artistliğine 
başlıyan Ceki, altı sene çalıştıktan 
Bonra işten çekilmiş ve bir mektebe 
Verilmişti. O zaman birçok kimseler: 

- Oh ne âlâ... Küçük yaşında bir
kaç sene çalışarak istikbalini temin 
etti. Mektebi bitirdikten sonra yan go-
Up zevkine bakacak, diyordu. 

Küçük Ceki çevirdiği her filim için 
birkaç yüz bin dolar alıyordu. Allec* 
mütevazı bir hayat yaşadıklanndan, 
bu paranın pek az kısmını sarfediyor-
lardı. Birkaç sene içinde küçük artla-' 
tin birkaç milyon dolan toplanmıştı. ' 
Bu suretle artist yalmz ihtiyarlığım 
değil, gençliğini de temin etmlştL 
Mektepten çıktıktan sonra İsterse ça- . 
üşacak, isterse rahatça gezip eğlene
cekti. 

Seneler geçti, küçük Ceki büyüdü 
Ve geçen sene evlendi. Fakat vaziyeti 
hiç te tahmin edildiği gibi değUdir. 
Ceki bugün beş parasızdır ve karısının 
kazancile geçinmek mecburiyetindö-
öir. Ceki bunun sebebini §u suretle an? 
latıyor: 

Ş a r l o i le t a n ı ş m a s ı 
— Beni meydana çıkaran büyük ar

tist Şarlodur. Babam küçük bir ar
tistti. Bir akşam annemle beraber 
kendisini kuliste bekliyorduk. Babar 
Qu sahnede görünce annemin elinden 
örtüldüm, sahneye çıkarak baba-
>&m yanma koştum. Babam birkag 
Cümle uydurarak vaziyeti kurtardı, 
^ n sahnede hiç te korkmamış, kim
seden çekinmemiştim. SejrircUer ara» 
^ d a bulıman Şarlo, halimi, tavrımı 
beğenmiş. Tam o sırada çevireceği 
filim için bir çocuk arıyormuş. Baba
mla müracaatle beni angaje etti. Blı̂ * 
^ t e çahştık. 

Bımdan sonra Şarlonun yamnda 
birkaç füim daha: çevirdim. tHminı her 
*^afta duyuldu. Çok para kazanıyoxw 
ûum. 

B a b a s ı v e a n n e s i 
Babam çok iyi bir adamdı. Bütün 

bayatını ailesine vakfetmişti. VaMt 
**kit balık avına gitmekten başka bH 
*cvki yoktu. Kazancıma mukabil al-
^ parayı bankaya yatınyor, bun-
^ ^ pek azmi sarfediyordu. 

Anneme gelince, o bUâkis gösteriş-
'^n bol para sarfetmekten zevkalır* 
^- Babamla uzun münakaşadaki son-
^ mükellef bir otomobil satm almıştı, 
herkese: «Oğlumun hediyesi...» di
yordu. Ben de bu sözlerden gurur du-
^yordum. 

î'akat çok zaman geçmedoı yen 
^^ni hâdiseler oldu. Evimize Bemster 
*dmda: biri girdi. Bu adam benim ine-
**ftcerim sıfatile hareket ediyordu, 
^ ^ e m menaceriml çok takdir edi
yordu. 

Aradan birkaç sene geçince artık 
^ u k rolleri yapamıyacağım alüaşü-
~̂ - Beni mektebe verdüer. Esrarengia 
^mstein gene ailemizden ajmlmadı. 
~ ^ a haftada 6 dolar veriyorlardı, 
^ yaşmda iken haftada 75 bin do-
^ kazanan bir çocuk için az para. 
^ a t ben gene memnımdum. 

fieklenmiyen b i r h â d i s e 
935 senesinde babam bir otomobil 

J**»5mda öldü. Bu, beklenmiyen bir 
^ûlse idi. Çok müteessir oldum. An-

em de pek müteessir olduğunu söylü-
J^rdu. Fakat bu hal, ertesi sene Bem-
^ ^ ile evlenmesine mani olmadı. 

Ben de 20 yaşma basmıştım. Ben-
r ^ iki yaş küçük olan artist Betty 

fable llo seviştik, evlenmeğe karar 

Odd Knğan Te kansı Betty Grable 

Cekfaıin ««nşgi mahkeme huzuraıip 
da ağfayor, CeUnln babahiı, CeU 
Kugan fOim çevirdiği zanuınkl kıya
fetinde, Ceki Te kanat Betty Grable 

verdik. Annon bunu duyunca artiste 
telefonla: 

— Çekiyi milyoner zannederek er-
leniyorsanız aldanırsınız, beş parain 
yoktur... demiş. .«, 

Betty Ue birfbirlmizl hakikaten 
sevdiğimizden, geçen sene evlendik. 
Fakat evvelce çalışarak kazandığun 
paradan bir santim bUe alamadım. 
Bugün kanmm kazancUe geçiniyo
rum. Bir sene içinde yalnız bir filimde 
küçük bir rol için bin dolar alabUdim. 

4 m i l y o n d o l a r n e o l d u ? 
Banka hesaplanna göre benim bu

gün 4 milyon dolarım olmalı idi. Bu 

para ne oldu? Annem hesap vermi
yor, «sarfedUdiı diyor. «Nereye sar-
fedUdi?» diye doruyorum, cevap ala
mıyorum. Bımyn için mahkemeye mü
racaat ettim. Annemden hesap iste
dim. 

Tahkikatımıza göre bu parayı ba
balığım yiyor. At yanşlarma, kumara 
meraklı olan bu adam benim kazan
dığım paralan bol bol sarfediyor. 
Mahkemede annem ağladı, birçok şey
ler söyledi. Fakat sözleri arasmda 
mantıki bir şey yoktu. Karımla bera
ber karar verdik, bu davayı sonuna 
kadar taMb edeceğiz.» 

Ceküıln vaziyeti Amerikada büyük 
dedikodulara sebep olmuştur. Küçük 
artistlerin kazandıkları paralann is-
ral edilmemesi ve bunlann haklan-
nm müdafaası İçin tedbirler almma-
81 İsteniyor. 

İ M İ — • M ^ — — m i l 

Konstans Bennet'in 
hir davası 

Bir muharrirden 62,500 dolar 
zarar ve ziyan istiyor 

Sinema yıldızı Konstans Bennet, 
Inadcı ve kavgacı bir kadmdır. Ken
disine yapüan tecavüzlere karşı koy
mak için hiç bir zorluktan çekinmez. 

Geçenlerde yıldız, kendisine iftira 
ettiği iddiasUe münelüdd Jimmy 
Fİdler aleyhine 250,000 dolarlık bir 
tazminat davası açnuştı. Şimdi de 
Konstans Bennet, ayni münekkidden, 
ayni sebepten solayı 350,000 dolarlık 
yeni bir tazminat davası ikame eyle
miştir. 

Konstans Bennet, üç ay evvel bir 
sinema ^rketinden, mukaveleyi boz
mak yüzünden 350,000 dolar tazmi
nat almış, altı ay evvel de yağlıboya 
resmini yapan bir ressama vermeği 
taahhüd ettiği 3,000 doları kendisi
ni ftdî kabara kadınlanna benzettiği 
İddiasUe, tediyeden istinkâf etmiş 
ve nihayet mesele mahkemeye akset
miştir. Güzel yıldız yine on ay ev
vel kendisine vakit ve zamanında bir 
sanaryo hazırlamıyan bir muharrir 
aleyhine dava açmış ve 62,500 dolar
lık zarar ve ziyan istemiştir. 

Tazan: Sermed Muhtar Alua Tefrika No. 75 

N A N E M O L L A 
Mutlak Pembeyi bu gece bulmak-

hğa, aydede veçhini görmekliğe ateşli 
talib isen, beraber rakı çekip yosma
larla kef etmek arzusunu besleorsan, 
kulak tabağk gelmiş olan malûmatı 
iş'ar etmişim işte. Teşrif et Saraylımn 
kapısına, yanaşıp çal. Cenabımn nam 
ve şanını kim bilmez, derhal içeride
sin... 

Zincirkıran tekmeyi vurmak için 
ayağım kaldırırken durdu: 

—• Gece karanlığmda. Kumkapı-
da, sokak sokak, kapı kapı ev mi ara-
tacaksm bize?... öne düş deyyus! 

Haçik çizmeyi öptü: 
— Bu yaşıma kadar Kumkapıyı, 

Nlşancayı görmüş isem yumurcaklar 
çıkarayım... 

Rıza bey teftiş müdür muavinine 
döndü: 

— Seni unuttuk be. Sen varken 
ne diye başkasım anyoruz? Sarayh-
nm evini Öyle domuzıma bUlrsln kL 
Hadi düş öne!... 

Dünltrl efendinin dili tutuldu. 
Yalnız başını, kaşlarım kaldırmada; 
bUmediğinl işarette. 

Sergardijran: 
— Alaybeyim, dedi, evin Nişanca-

da olduğımu öğrendik; bulması güç 
mü? 

Nanemolla kımıldamyordu. Fikrini 
söyllyecek 

— Rıza beyefendi, diyecek, vazgeç. 
M)aazallah elinden kaza maza çıkar 
da başına İş açıür. Eşref denUen o 
deni mahlûicu Allaha havale ettim. 
Allah yanma bırakmaz elbet... Fakat, 
bir türlü diyemiyor. Adam şimdiye 
todar kendisine karşı nazik, mülte-
fit; tepesi atıp afatlayı verirse. 

Sabri ağa, Saraylımn evine gitme
ğe delikanümn taraftar olmadığım 
halinden sezmişti. Zincirkıram kış
kırtıyordu: 

—, Kimseyi dinleme beyim, bUdl-
glnl yap; hayırlısı budur... 

Alaybeyl, Haçiğe: 
— Defol oradan!... dedikten sonra 

arabaya atladı. Hürmeten sola çe
kilmiş olan îrfam bir koüle kaldı-
np hmgadak sağa oturttu; yamna 
geçti: 

— Arabacı sür îstanbula, Kumka-
pıya!... 

Saraylmm evinde... 
Kumkapı Nişancasmda ev işleten 

Saraylı, asıl ismile TarandU (yani 
terandil), 15, 16 yü evvel, sultan Me-
cidin gözdelerinden imiş. 

O zamanlar 14, 15 yaşmda olacak 
ki şimdi ancak otuzluk. Bu kadan 
göstermiyor büe; gören 23, 24 ünde 
samyor; katiyen 25 İnde yoktur di
yor. 

Abdülmecid kanlanrun, gözdeleri
nin, cariyelerinin içinde, çirkiıü bı-
rakaUm, şirini de geçelim, tasvir, 
ahu, bir içim su olmıyan var mı ki? 
Hepsi birbirinden güzel, birbirinden 
gözalıcı, birbirinden şafak attıncı. 

Sanşmlannda topuklara kadar 
sırma saçlar, kılabdan gibi kaşlar ve 
kirpikler, firuze gözler. Kumralla
rında kıvır kıvır kestane rengi saç
lar, samur kaşlar ve kirpikler, elft, 
gövelâ, yeşU gözler. Buğdaysılannda 
parlak siyah saçlar, anfUi anflli ka
ra kaşlar, birbirine gülft kirpikler, 
ahu gözler... 

İçlerinde ne boduru, ne kıradusu, 
ne de lenduhası var. Hepsi boylu, 
endamlı, ince t)elli, balık eti. 

Malûm a, Abdülmecid kadın tirya-
kUiği hususunda cedleri üçüncü Mu-
rad, birinci Ahmed, Deli İbrahim Ue 
yanş edenlerden. Belki kemmiyette 
değU, fakat keyfiyette belki onlara 
taş çıkarmış; rekoru kırmış... 

Çeşnicibaşıhktaki ustahğına söz 
yok, zira mallar meydanda. 

Dilberlikleri bu derece yüksek kı
rat kadm efendUerin, ikballerin, göz
delerin arasmda cam da tüketmiş, 
ciğeri de; mis gibi verem. 

Hekimlikçe fenni bir esasa müs-
tenid midir, yoksa lâkırdı kıtlığında 
asmalar budamak kabUinden midir 
bUmem, veremler hava ve hevesine 
son derece düşkün olur, derler. 

Sultan Mecid de öylesi olacak. 
Yalmz şu nokta müphem: 

(Tavuk mu yumurtadan çıktı, yok
sa yumurta mı tavuktan) hesabı, o 

da gidişatmdan mı ince hastalığa 
tutuldu, yoksa ince hastalığı olduğu 
İçin mi bu gidişata kendini verdi? 

Bilinen şu ki işi azıştırdıkça azış
tırmış; dörtnaü verdikçe vermiş. Kırk 
yaşma basarken dama deyip Sul-
tanselim camiinin selâtin türbeleri
nin birine gteıülüp gitmiş. 

Kadmefendiler, ikballer, gözdeler 
de efendileri gibi civalı... 

Moskofla muharebeye tutuşulup, 
Fransalı, İngiltereli,, Sardünyalı yar
dıma gelip Kınm zaferi kazanıldık-
tantan, Parlrte de muahede imza
lanarak devletin şan ve şevketi ba-
l&ter olduktan sonra İstanbulda zevk 
ve safa düşkÜnlUğü ahp yürümüş. 

En başta, tahttaki padişah. İmamı 
görerek cemaatla işi azıtması kabi
linden, kadınlı, erkekU saray takım-
lanndan tut, bütün İstanbul halkm-
da bir hoppaladır gidiyor. 

KadmefendUer, gözdeler, hazne
dar ustalar, cariyeler seyir yerierin-
de; çarşı içlerinde; Divanyolu, Yeşil-
tulumba, Aksaray piyasalannda. 

Daha evvel, svayda kapalı, dört 
duvar içinde kukumav haldelerken 
bUe tek dunnazlar, türlü haltlar eder-
Imnlş ya... 

Hoknacı poliçaJan, bohçacı koka-
nalan, kasnakçı ve divalcı duduları 
önayak edip Kalpakçıbaşındaki ya-
hudi çorapçı çıraklarım, rum zenne
ci kaLfalaıını, Kuyumcu çarşısında-
ki genç ahbarlan - hadımoğalanmn 
yüzüne gülerek, fingirdeyip gönüUe-
riıü hoş ederek - gizlice sarayın ha
rem bölüğüne ahverirlermiş. 

Bunlann bir tanesinin geri dön
mediği ve araya kaynadığı dillere 
dahi düşmüş. 

Kalpakçılarbaşmda tuhafiyeci Kü
çük fesli denUen ermeni delikanlı. 

Saraylılar, dükkânda herifle (ten
ten, ne istersin benden), (el üstünde 
kimin eli var), (Masana, nedir o, 
bir yelpaze) oyunlarile bUek, kol çim-
dikleyişler, göğüs, böğür dürtüşle-
yişlerden sonra bir akşam ahban 
saraya alıvermişler. 

Küçük feslide giriş o giriş amma 
çıkış o çıkış değU. Çarşıda bir daha 
ne cismi göriUmüş, ne gölgesi; ne adı 
İşitilmiş, ne sam. 

Abdülmecid ahrete göç edince, 
anane mucilmıce sarayda kalanlar, 
merhum hakanm itbaı arasına katı
lanlar devede kulak kabüinden. Bun
lar da abullabudlar. 

Diğerleri etrafa yayılmış. Kimi 
Tunus gediği bir kısmet bulup ko
nak köşelerine kurularak hanfendi 
olmuş. 

Kümi konak, konak yavrusu ara
mamış; koca olsun da ne olursa ol
gun diyerek, Unkapamnda hamal. 
Sirkeci iskelesinde kayıkçı, Tahtaka-
lede baklavacı, mahallede saka... İs
tediğim böylesi deyip varmış. 

Kimi de İstanbul koltuklanna 
düşüp yosma olmuş. 

İşte Nişancadaki evi işleten saraylı 
Tarandil hamm da bunlardan biri. 

Ona çıkarümış şarkı bUe var: 

• Tarandil gayet güzel 
BİZ söyleriz |arkı, gazel 

Yukanda dedik; bir daha tekrar
lamak lazımsa bu sabık padişah göz
desi de hasena müstesnalıkta biri
ciklerden. 

Boylu poslu, pembe beyaz, kum
ral... İnce İnce kaşlar, çekik çekik 
gözler, ufacık ağız... Omuzlar geniş, 
bel ince, aşağısı taşkın. 

Hele sazı, hele sesi... Neler çalım-
yor? Ud, tambur, kanun, piyano... 
Hepsini söyletiyor. Gazele, şarki3ra, 
türküye gelince de döktürüyor. 

Ayni zamanda kafah, uyanık. OJru-
ması, yazması var; fransızca konu
şuyor, çatrapatra rumca da söylü
yor; ermenice anhyor. 

Şimdi denilecek ki: 
— Amma da yaptın ha!.. Böylesi 

kim, çaçahk kim? O da neye bir Tu
nus gediğine varmadı, hiç değUse 
kapatması olmadı? Koltuk işletece
ğine, iti, çapkını, zilzuması, belâlısi-
le didinip uğraşacağına yüksek çeşid 
koltuklardan birine baş yosma olay
dı bari. Cehenneme seccadeyi yay
dıktan sonra zebaniler maşallah de
meli... (Arkası var) 
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Fenerbahçe Tamşıvarı 
1 - O mağlûp etti 

stadı dolduran 8 binden fazla 
seyirci Feneri çılgınca alkışladı 

FenffirbaHoş forverdizfo Ttaatfem kalerfnaeı kesOm btr Bloni 

Federasyonun haksıa bir karan 
yüzünden uzun zamandanberi futbol 
sevenlerin oyununu görmeğe hasret 
):aldıklan san lâcivert takun dün 
Cüzel stadını dolduran 8 binden fazla 
seyirci önünde Romanya kupası fi
nalistlerinden Tamşıvarla yaptığı 
maçı üstün bir oyundan sonra 1 - 0 
I azandı. Bazı gazetelerin menfî nê f-
liyatına rağmen zümrüd gibi yemj^ 
rU Fenerbahçe stadımn açık ve ka-
î alı tribünlerini dolduran binlerce 
£ yirci yapılan bütün haksızlıkların 
Penerbahçeyi sevenleri azaltmayıp 
I ilâkis çoğalttığım gösterdi. Tak-
f m stadı gibi bir kışla harabesinde 
(3ğU, hakikî bir futbol sahasmda 
.' ürettiğimiz dünkü dayaksız, dövü^ 
i. iz, küfürsüz, temkesiz futbol, İdas 
1 akımından da millî küme futbolûn-
c'en Güneşin ojmadığı bir kaç oyun 
müstesna kat kat yüksekti. 

— OYUN — 
., 5,5 da sahaya evvelâ Tamşıvar çx-
Icarak halkı selâmladı. Arkadan çı-
loan FenerbaJıçe binlerce seyirci 
tarafından çügmca alkışlandı. Kısa 
süren merasimden sonra takımlar şu 
kadı-olarla dizildiler: 

' Fenerbahçe: Hüsameddln - Yaşar, 
Faruk - Mehmed Reşad, Angelidls, 
Esad - Naci, AU Riza, Yaşar, Şaban, 
Fikret 

Tamşıvar: Hikler - Gerber, Galogri-
lîohu, Farago, Yanosi - Büher, Fot, 
Ktok, Reyter, Perşam. 

Hakem Adnan Akm. Oyuna Fener-
Lahçenin soldan hücumile başlandı. 
Kendine has uslûbüe Tamşıvar mü-
dafaasmı allak bullak eden Fikretin 
i lişinl Rumenler kornerle durdura-
büdiler. Uzun zamandanberi oyımla-
nna hasret kaldığımız san lâcivertU-
lor kendilerine senelerdenberi müte-
i.ddid defalar İstanbul, Türkiye ve 
millî küme şampiyonluğunu kazan
dıran seyyal oyunlariyle Rumen ka-
liıinl bir çember altına aldılar. 

— GOL — 
Üçüncü dakikada Angelidisin derln-

lame pasına çizgi üstünde yetişen Fik-
rattn nefis bir şekilde ortaladığı topa 
Rumen kaleclal elUe dokunabüdi. 
.'•şarla Naci arasında gidip gelen t(^ 
Yaşann yakından bir vuruşile Tamşı
var kalesine girdi. 

Halk tarafmdan büyük bir tezahü-
ralİR karşüanan bu golden sonra Fe-
niRrbahçenin ezici hâkimiyeti bir müd-
dşs daha devam etti. Bilhassa açıklar 
vteıtasile Tamşıvar kalesine sarkan 
Btaerbahçe forverdl \Aı çok fursatlar 
km^rdıktan sonra sahaya alışan Ru-
ftBanler kısa ve yerden paslarla iler]»-
n l^a başladılar. Yaptıklan bri 
kao akm Hüsameddinin yerinde mü-
dahalelerlle neticesiz kaldı. Devr«ıln 
sön beş dakikasında canlannan Fener-
İSahçe bir kaç gol fırsatım üstüte ka
çırdıktan sonra birinci devre 1 -O Fe-
nerin üstünlüğü altında ^"*^ 

— İKİNOt DEVRE ^ 
İkinci devreye Rumenler aerl Mr 

hticumla başladılar, tik dakikalarda 
Fenerbahçe üstüsta üç korner atlat* 

tıktan sonra san lâcivert takım tempo
sunu bularak bugün fevkalâde oynir 
yan Fikret vasıtasile Tamşıvar kalesi
ne inmeğe başladı. Fikretin şana* 
sizlik yüzünden kaçan bir golünden 
sonra Hüsameddln Rumen solaçığının 
çektiği bir sütü elinden kaçırdı ise de 
tekrar tam çizgi üstünde tutabüdL 
Oyun ilerledikçe Fenerbahçenin hâ
kimiyeti artıyordu. 15 inci dakikada 
Fenerbahçeliler takımda bir tadUât 
yaptılar. Çıkan Angelidisin yerine 
Esad, solhafa Fikret, solaçığa da Or
han geçti. 27 nci dakikada Ali Riza-
nm 35 metreden fevkalâde bir şekilde 
çektiği frikik üst direğte çarparak kur
tuldu. Fenerbahçenin bir kaç gollük 
akım bıma benzer şekillerde kaçtıktan 
sonra oyun dunüdu. 

Fenerbahçeliler sarfettlklerl ener
jiden, Rumenler de seyahat yorgunlur 
ğundan işi gevşetmeğe başladılar. Bu 
az daha Fenerbahçeye bir gole mal 
oluyordu. Son dakikalarda yapılan 
bir kaç Tamşıvar akım kesUdikten 
sonra maç Fenerin 1 - 0 galibiyetila 
bitti. 

— NASIL OYNADILAR? — 
Galip Fenerbahçe takımı gayet lyl 

oynadı. Bilhassa yapılan hücumlarda 
forverd hattımn seyyaliyeti daima na-
zan dikkati celbediyordu. Forverd hat
tımn ve sahadaki 22 oyuncunun en 
iyisi Fikretti. Yaptığı bütün inişler 
Tamşıvar kalesini tehlikeye sokuyor
du. Fikretten başka forverdde Naci, 
Ali Riza, Yaşar muvaffak oldular. Şa
ban durgun ve beceriksizdi. Haf hat
tına gelince forverdl takib etmemek 
gibi bir taktik hatasma düştü. 

Fener müdafaası fazla güve-
rülecek bir şekilde sağlam olmamakla 
beraber haflann forverdl taklb etme
meleri yüzünden Fenerbahçe hücum-
lanndan kopup gelen toplar Tamşı-
varlılann ayağına geçiyordu. Bu hab-
ta ferd itibarile Esad, M. Reşad iyi oy
nadılar. Müdafaada Yaşar eski gün
lerin Yaşan olmamakla beraber vazi
fesini yaptL Sol müdafi Faruk tecrü
besizliği yüzünden bir çok hatalar 
yaptı. İkinci devre sonlarına doğru 
sert oynamağa kalkması takımı için 
tehlikeU olabillrdL Hüsameddln 
biricik hatası müstesna olmak üzere 
iyi idi. 

Rumenlere gelince; îstanbula gelen 
ecnebi takımlarm iyllerindendlr. Dûn 
sabah şehrimize gelmiş olmalarına 
rağmen güzel bir futbol oynadılar. 
Kalecileri klâsik olmamakla beraber 

güzel kurtarışlar yaptı. Takmun en iyi 
tarafı forverd İle müdafaa arasında 
rabıtayı muhafaza eden haf hattı idi 
Forverdde açıklar ve santrfor* slvrfl-
diler. En büyük kusurlan kaleye fas
la yaklaşmadan uzaktan çüfe atmalan 
idi. Hakem Adnan Akm oyunu güzel 
idare etti. Tevflh Km 

Puanlar 
Dünkü maçlardan sonra mflll 

kümede puan vaziyeti: 
O. a . B. M. A. Y. P. 

Güneş 13 12 1 
Beşiktaş 13 9 2 
a. Saray 13 8 O 
Üçok 14 7 O 
M. Gücü 14 5 2 
Harbiye 14 5 1 
Alsanoak 14 4 O 

Hükm«Q mağlûbiyetler 2 
neticeler addedilmektedir. 

O 34 17 88 
S 34 14 31 
5 20 25 29 
7 28 34 28 
7 20 80 26 
8 16 24 25 

10 18 41 21 
OUk 

Altılar kupası 
Beykoz Istanbulsopru yene

rek kupayı kazandı 
Altı klüb arasmda tertib edilen 

kupa maçlarmm finali dün Taksim 
stadmda millî küme maçmdan evvel 
oynandı, tzzet Muhl(5din tarafmdan 
idare edilen bu maçm iki devresi da 
mûtevazin ve kısmen îttanbulsporun 
hâklmiyett altmda geçtiği halde 
inşatlardan İyi istifade eden Bey-
kozlular her İki devrede birer gol ya
parak maçı 2 - 0 kazandılar. 

Kendi köşelerinde müteva?! bir şeh 
kilde çalışan Beykozu kaza^adıklan 
bu muvaffakiyetten dolayı .tebrik 
ederiz. 

Fenerbahçe müessîsleri 
toplandı 

Fenerbahçenin müessisler heyeti 
dün klüp merkezinde senelik toplaa-
tısmı yapmıştır. Bu toplantıda idam 
heyetinin geçen seneye eid raporu 
Okunmuş ve tasvib edildikten sonra 
idare heyeti intihabı yapılmıştır. Ya
pılan intihapta eski idare heyeti 
olduğu gibi seçilmiş yalmz boş olan 
ikinci reisliğe B. Said Salâhaddin ge
tirilmiştir. 

Gayri federeler arasımla 
Şişli Arnavutköyünü 3-2 

yendi 
Dün sabah Taksim stadmda gayri 

federeler arasmda! tertib edflen Apo-
yevmatini kupası kardöfinalı Şişli !!• 
Amavudköy arasmda oynandL 9,30 da 
İlân edUen maç hakem bulunama-
masmdan ancak 10 u çeyrek geça 
başladı. İki taraf da uzım münakar 
salardan sonra Nuri Bosut'un üz9-
rlnde karar küdılar. Oyımun birinci 
devresi mûtevazin şddlde geçtL Şiş
linin attığı ilk gole AmaYudköy mor 
kabele etti ve devre 1 - 1 berabere 
bitti, tkinci devrenin bidayetinde bl» 
^şll akımnda Diranm sütü Ud dir»-
ğe çarparak dışan çıktı. Hakem bu
na gol karan verdL Haklı olasrak Ar-
navudköy şiddetle itiraz etti. 

Hakem oyvmculan toplıyarak sa
ha ortasmda 10 dakika kadar süren 
bir konferans verdi. Oyun bu inkita-
dan sonra tekrar başladı. Birkaç fuv 
sat kaçıran Amtfvudköyün jraptıgi 
bir akında solaçık Nuriye çizgi içinde 
favül yaptılar. Fakat avantajlı bil 
şekilde kurtulan Nuri topu Muzaffe
re geçirdi. Mm;a:ff«r de gol yaptL Ha
kem de bu vaziyette gol veyahud penr 
altı vereceğine firiklk verdi. Akabinr 
de Şişlinin mukabU hücumtmda Dt-
ran takımma üçüncü golü kazandır
dı. Oyunım son dakikalarmda Uv 
gol 3rapan Amavudköy neticede 8-2 
kaybetti. Amavudköjrünün dOnkü 
oyunu kaybetmesinde hakemin ver
diği yanlış kararlann çok tesiri oldu. 

Fenerbahçe B. takımı %\na-
doluyu 6 - 0 yendi 

Dün Taksim stadmda Fenerbahçg 
B. takımı İle Anadolu arasmda Tam
şıvar maçmdan evvel yapılan müsa
bakayı 6 - 0 Fenerbahçeliler kazan
mışlardır. 

G e m l i k t e b i r m a ç 
OemUk (Akşam) — Dün OemllK 

spor klübü İle Bursa spor Uûbû arar 
smda bir futbol maçı yapılmış ve Stt* 
merspor > tpekiş futbolcularını blx« 

4 gol yapmak suretile yenmij 

Beşiktaş Uçoku 6-3 yendi 
Maç ikinci devrenin başında 3-3 

berabere idi. Oyun seri ve güzel oldu 
Beşiktaş - Üçok maçı dün ancak 

İM bini bulan bir kalabalık önünde oy
nandı ve Beşiktaşm (6-3) galibiyeti 
Ue neticelendi. Bu maçı, uzım zamanr 
danberi hakemliğini görmediğimla 
Kemal Halim idare ediyordu. Takım
lar sahaya aşağıdaki şekilde gıktılart 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Nuri. Fa
ruk - Rıfat, Feyzi Fuad - Hayati, Mu
zaffer, Nâzım, Hakkı, Eşref. 

Üçok: Hakkı - Necdet, Ziya - Fehml« 
Adil, Mazhar - Kemal, Said, Namık, 
Faruk, Namık. 

Beşiktaş takımmda. Hüsnü ve Ş»-
ref oynamıyorlardL 

Birinci devre 
İlk akmı, oyıma başlıyan Beşiktaş 

yaptı. Fakat İzmirliler bımu kolayca 
kestUer. Saidin ustahğı ile Üçokım 
akınlan biribirini takibetmeğe baş
ladı ve İlk beş dakika Beşiktaş yan 
sahasmda oynandı. Beşiktaş havadan 
oynanan bu oyımun tazyUdnden Eş
ref vasıtasile yaptığı bir akınla kur
tuldu. 

Beşiktaşm birinci golü 
Onuncu dakikaya doğln Hakkımn 

çok güzel btr gayretüe Beşiktaş birin
ci golünü yaptı. Hakkı demarke bulUr 
nan Hayatiye bir ara pası verdi. Har 
yatı topu gene Hakkıya geçirdi. Hak-
kınm ayaklarına ileriye fırhyan İzmir 
kalecisi yattı. Aradaki çarpışmadan 
fırlıyan topu Muzaffer ağlara gönder
di. Hakkının enerjisi ile yapılan bu 
golden sonra oyun mûtevazin bir şe
kilde cereyan etmeğe başladı. Üçokım 
kazandığı bir korneri İzmirlüer gole 
çevirebilirlerdi. Adilin kafa vuruşu 
avuta gitti. Hakkı ile Hayati birinci 
golde olduğu gibi güzel bir kombine
zon yaptılar Hakkmm pasa, sol taraf 
akmı taMb edemediği için kaçtı. İz
mirlilerin de bir akmı Namık'm avuta 
attığı sütle neticesiz kaldı. 

İzmirlilerin akınlan sıklaştı. Saidin 
yerden sütünü Mehmed Ali plonjonla 
kornere attı. Korneri gene Mehmed 
Ali uzaklaştırdı. 

Hakkının vole bir şütû beke çarptL 
Korner. Bunu Adil güzel btr kafa ile 
kurtardı. 03mn daha ziyade Beşiktaş 
yan sahasmda oynamyor. Fakat B»-
şlktaşlılann akınlan daha tehlikeli.. 
Üçok üstüste İM tehlikeli akm yaptı 
bunun İMslnl de Faruk fevkalâde bir 
şeMlde kurtardı. Beşiktaş hücuma 
geçti ve forverd hatti Iztnir kalesini 
sardı. Fakat oyun çok sıMştiğı için ne
tice ahnamadı. Üçok'un ftnl bir akir 
nmda sollş ve solaçık beş metreden 
fazla ofsayd, hakem çaldu Soliç ka
rara itiraz ediyor 1 

İzmirlilerin müdafaası İle hücum 
hatti arasmdaM irtibat kaybolmağa 
başladı. Beşiktaş hâMmyieti ele aldı. 
Eşrefin pek yaMndan attiğı İM şüt 
avuta gitti. HakM Nazıma bir ara pa
sı verdi. Kaleci HakM daha evvel 
yetişti. Beşiktaşm bir akınmda Nâzı-

mm pasmı geç vermesi Hakkıya ofsayd 
bırakti. Üçok'un sol beM kolay bir 
topa ıska geçti. Hayati topu süratle 
kaptı ve sürmeğe başladı. Arkadan ye
tişen sol bek Hajratiyi kucakladı. 

İzmlrin solaçığı Namık hep demar
ke kahyor. Soldan yapılan bir akmda 
Saidin bir şandellnl Mehmed Ali kor
nere atb. Korner neticesiz kaldı. 

Beşiktaşm ikinci golü 
Otuz yedinci dakikada Fuadm ka

le önüne doğru ortalayışı bekleri 
havadan geçti. Nâzım ve Muzaffer bu 
akım güzel taMb ettiler. Muzafferin 
yavaş bir plasesi direğe çarparak içeri 
girdi 

Bu golün hemen arkasmdan i-xm\r 
sağaçığı mükemmel bir fırsati hava
dan atmak suretüe kaçırdı. 

Beşiktaşm üçüncü golü 
Kaçan bu fırsattan sonra Nâzım 

Hakkmdan derin bir pajı aldı. Beşik
taşm santrforu gürüşümûze nazaran 
ofsayddi Fakat hakem çalmadı. N&-
zım kolayca üçüncü golü yapb ve bi
rinci devre (3-0) Beşiktaş lehine bitti. 

tkind devre 
İkinci devreye İzmirlilerin aMnlarüe 

başlandı. Beşiktaş çok gevşek oynıv 
yor. Namık'm sıM, yerden köşeyi bur 
lan bir sütünü Mehmed Ali yatarak 
tuttu. 

Üçokun birinci guiü 
Dördüncü dakikada t^mir birind 

golünü Saidin fevkalâde bir şekilde 
çektiği frikiMe yaptı. Tam on seküi 
pas çizgisi üzerinde olan bir endbold* 
müdafaa Mehmed Alinin önünü ka
patmış. O da çekilen şütû göreme* 
misti. 

Üçokun ikinci golü 
Bu golden iM dakika sonra Beşiktaş 

şın oyunu gevşek tutuşundan istifade 
eden İzmirliler iMnd gollerini yapt»-
1ar. Saidin sağaçıMa deplasmanlı 
kombinezonunu sıkışık vaziyette Nar 
mık kısa bir nırufia, gole çevirdi. 

Beşiktaşlılar vaziyetin tehlikesini 
anlamışlardı hücuma geçtiler. Muzaf
ferin ayağına gelen iM akım İzmirli' 
1er kurtardılar. 

Üçokun üçüncü golü 
Sekizinci dakikada üçokım ânî aM-

m oyunu berabere vaziyete soktu. Wi 
İM golün maneviyatı ile çalışan İzmir» 
İller solaçık Namık'm otuz metreden 
fazla sürdüğü topla üçüncü gollerini 
yapmağa muvaffak oldular. 

Beşiktaşm dördüncü golü 
(3-0) hk oldukça kati bir galibiyet, 

ten (3-3-) berabere vaziyete düşen 
Beşiktaşhlar Hakfamn kabiliyet va 
sürati üe dördüncü gollerini attılar. 
Aldığı bir ara pasile HakM, kendisini 
elle tutmağa çabaJıyan sol beM geçti, 
ayağma yatan kalecinin yamndan 
topu ağlara gönderdi. 

HakM santrhaf a. Feyzi soliçe geçti
ler. Saidin sıM bir friMğlni kalenin 
önünden taca kadar giden bir kafa 
vuruşUe HakM kurtardı. 

Her İM takım da ayağında topu tut
madan ileri ve derinleme bir oyım 
oynuyor. Maç süratlendi ve güzelleşti. 

Beşiktaşm beşinci golü 
Yirmi dördüncü daMkada Rifat Hac 

yatiye derin bir pas verdi. Hayati to* 
pu hem stop etti hem sürdü. Kaleci* 
nin ajrağa yatmasma rağmen topu ağ* 
lara gönderdi. Bu golden sonra Beşik
taş müdafaası Üçokım akınlan altmd» 
bunaldı. Hakkmm ve Mehmed Alinifli 
üstüste kurtanşlarmı Saidin iM de
fa, güztil fırsatlarda topu avuta atışım 
m görüyoruz. 

Beşiktaş müdafaası naKKimn bOı' 
tün gayretine rağmen bu tazyikten 
tam manasile kurtulamafr. 

0tu2 beşinci dakikadan sonra Be* 
şiktaş Hakkmm tükenmlyen gayretUa 
tekrar hücuma geçti. Beşiktaş iaO' 
verdleri müteaddid fırsaüar kaçurd** 
1ar. 

Nihayet Mrkmcı dakikada bir Mtt* 
zaffer - Nâzım kombinezonunun netir 
cesinde Nâzım vasıtasUe Beşiktaşlıltf 
altmcı gollerini de yapmağa muvaffrf 
oldular. 

Oyunun sonlarmda Beşiktaş bir gol 
daha yapti. Fakat endbol. Netice de* 
ğişmeden (6-3) Beşiktaşm galibiyeti 
ile bitti. ' 

Nasıl oynadılar? 
Beşiktaş — Kaleci Melımed Ali gÔ  

zel oynadı. Gollerde hatasızdı. Sol beH 
Fandc müdafaaıun en lyl oyımcu5tt 
İdi. Sağ beMe İM yan haf vasat btt 
maç çıkardılar. Sağ taraf Namık'ı ^ 
boş bıraktı. Feyzi çok iyi oynadı. HakM 
22 oyuncımun en iyisi idt Hücum M** 
tınm bütün oyunculan vazifelerini 
yaptılar. On dakikalık bir gevşey l̂ 
Beşiktaşa üç gole mal oldu. 

Üçok — Bü: gün evveline nlsbetli 
Çok lyl oynadı. Kaleci alti gole raf* 
men iyi idi. Bek hatti zayıf, haf battı 
zararsızdı. Hücum hatti başta Saki 
ve sağaçık olmak üzere iyi oynadı 

Hakem, Beşiktaşm üçüncü golün<* 
sayması müstesna, maçı kusursu» !<*** 
re ettL Ulvi YENAl» 

tngr i l tere g a l i p 
Periste Fransa - İngUtere millî ta* 

Mmlan arasmda yapılan maçı 
liz millî taMmı 4 - 2 kazanmıştır. 



• •^'""•li'irT" 
30 Mayıs 1938 A K Ş A M Sahife 9 

N i ş a n g ü n ü 
Cemil geniş bir koltuğa gömülmüş 

kitap okuyordu. Birdenbire içeriye, 
yıldırun gibi Nigâr girdi. Zaten genç 
kızm âdeti idi. Merdivenleri dörder be
şer atlıyarak çıkar, trabzanlardan 
aşağıya kayar, oda kapılannı hızla 
açarak içeriye yıldırım gibi girer, sa
lonlarda; sıçnyarak, yahut seke seke 
yürürdü. Nigâr, Gemilin çocukluk ar
kadaşı idi. Küçüklüktenberi genç kı
za «Haşarı Nigâr» derlerdi. 

Güzel kızdı; hattâ çok güzeldi. Fa
kat ele avuca sığmaz, kavgacı ve gayet 
şirretti. Genç kız odasına girince, Ce-
nıil okuduğu kitaptan başını kal
dırdı : 

— Ödümü patlattın Nigâr... dedi, 
odanın içine yıldırım düştü zannet
tim... 

Nigâr kocsunan kocaman siyah göz
lerini açarak: 

— Ne de naiik ödünüz varmış!... 
Odanıza birisi girer girmez hemen pat-
layı verdi. 

— Hayır... Okuduğum romana pek 
dalmıştım da ... 

— Vah vah... Sizi rahatsız ettim. 
Nigâr sinirlendiği zaman eski ço

cukluk arkadaşı Cemil ile hep böyle 
«siz» diye konuşurdu. Cemil genç kı-
ta. yanında yer gösterdi: 

— Oturmaz mısın Nigâr... Şöyle gel, 
güneşe kanşı sırtını ver... Sen güne
şi pek seversin... 

Nigâr, Cemilin gösterdiği kanapeye 
yerleşti. Genç kız Cemilin evinin bi
raz ilerisinde oturuyordu. Nigâr, de
likanlıya sormağa bile lüzum görme
den onun paketine elini uzattı. Bir si
gara alıp yaktı. Cemil ona alaycı göz-
lerie bakarak: 

— Vay Nigâr, dedi, sen sigaraya da 
başladın ha... Her marifetin yetişmi-
yormuş gibi... 

Nigâr gene sinirli cevap verdi: 
— Marifetlerim bana aîd... Arası-

ra annemden gizli sigara içtiğimi hiç 
görmedin mi?... 

öteden beriden konuşmağa başla
dılar. Bir aralık Nigâr gayet sakin bir 
ta'vırla Cemile sordu: 

— Hayırlı bir haber işittim. Nişan-
lanıyormuşsun... Doğru mu?.. . 

Delikanlı gülümsedi: 
— Evet... Ne yapayım Nigâr... Ar-

^ evlenme çağım geldi, hat tâ geçi
yor bile ... 

— Nişanlanacağm genç kızın ismi 
Naciye imiş... Ben kendisile tanışmam 
•torna... Uzaktan bir iki kere gördüm. 
I ^ r u s u fena kız değil... Sonra çok 
*enginmiş... Bari seviyor musun? 

Cemil çocukluk arkaidaşma bütün 
Samimiyetile açüdı: 

— Bizimki bir «aşk evlenmesi» ol-
^ y a c a k Nigâr... Zaten Naciye ile bu 
^canlanma' münasebetile tanıştık. Fa-
^ t «nikâhta keramet vardır» derler, 
fiiribirimizi seveceğimizi ümid ede-
'taı. Sonra ben parasız bir adamım, 
bizini dilimizde eski bir söz vardır, 
tiki çıplak bir hamamda» derler. 
^ n parasız saadet olmıyacağma ka-
"ün. Bunım için gene kendim gibi pa-
"̂̂ sız bir kız alırsam mesud olamıya-

'^ağuna kaniim. Halbuki Naciyenin 
P^k çok parası var. Eğer evlerür, biri-
wriınizi <ie biraz seversek, bu para da 
saadetimizi tamamlıyacaktır sanırım. 

Nigâr, Cemilin sigara paketine bir 
kere daha uzandı. Bir sigara; daha 
yaktıktan sonra: 

Eeee... dedi, nişan ne zaman ba
kalım?... 

— Zannederim gelecek ay... 
— Haydi hayırlısı... Saadet temen-

^ ederim. 
Genç kız böyle söyliyerek ayağa 

*alktı. Birdenbire lâfı değiştirmek iş
iyormuş gibi, kendisi odaya girdiği 
^^'^an CemUin okuduğu romanı eline 

™- Kitaba şöyle bir göz attıktan 
»onra: 

—- Aman... dedi, bu roman da oku-
•^ur mu? 

Nigâr böyle söyliyerek kitabı tutun-
açık pencereden d ı ^ n y a bahçeye 

lattı. Genç kız sanki nişan almış 
^°^ kitap, sahifeleri dağıla dağılâ 

ançedeki havuzun tam ortasına 
düştü. 

Cemil: 
— Ne yapıyorsun Nigâr?... Niçin 

^^abı attın?... Tam da en meraklı ye-
"^e gelmiştim. 
^ Nıgar, çocukluk arkadaşma cevap 
^ e vermeğe lüzum görmeden, kırmı-

öudakları arasında ıslıkla bir hava 

mırüdana mınldana odadan çıktı. De-
hkahlı uzun uzun onun arkasından 
baktıktan sonra kendi kendine: 

— Ne garip, ne haşarı kız?... dedi, 
bununla evlenecek biçare erkeğin ba
sma gelecekler var... Ne ele avuca 
sığmaz şey yahu!... 

Günler geçiyor, Cemilin evinde ha
zırlıklar üerliyordu. Eskiden Nigâr, her 

gün sabah ak.şam Cemilin evine gelir 
giderdi. Fakat nişan hazırlıkları baş
ladıktan sonra genç kız köşkten aya
ğını kesmişti. 

Naciye, nişanın Beyoğlundaki bü
yük otellerden birinde yapümasmı is
tiyordu. Nihayet katar verildi. Nişan 
gelecek hafta büyük bir otelde yapıla
caktı. 

Nişan günü otelin salonu davetliler
le dolmuştu. Cemil bir aralık gözleri-
le etrafı aradı. Nigâr henüz gelme
mişti. Acaba niçin bu kada:r geç kal
mıştı? Delikanlı kendi kendine: «Tu
haf şey... dedi, nişan günümde müte
madiyen Nigârı düşünüyorum. Aca
ba haşan kız nerede kaldı. Belki de 
şu esnada köşkte kiraz ağaçlarından 
birinin dalları arasındadır. Acaba ni
şana gelmiyecek mi?... Gelmez, gel
mez... Nigâr bu, aklından eseni ya
par...» 

Salonda yeyip içUiyordu. Naciyenin 
babası nutuk söylemek meraklısı idi. 
Bir aralık oturduğu yerden kalktı. Bir
kaç parlak cümle ile Cemilin Naciye 
ile nişanlandığını davetlilere bildire
cekti. Müstakbel kâymbaba şairane 
cümlelerle nutkuna başladı: 

— Hayat dikenli bir yoldur. Bu yol
da arızasız yürümek için bir erkeğin 
bir kadına, bir kadmm bir erkeğe ih
tiyacı vardır. îşte Naciye ile Cemil... 

Tam bu esnada salona yıldırım gibi 
birisinin girdiği görüldü. Bu, Nigârdı. 
Üç dört yaşmda kıvırcık saçlı bir kız 
çocuğunun elinden tutmuş ilerli
yordu. 

Cemil onu görünce gülümsedi. İçin
den: «Garip şey... dedi. Bu kız çocu-
ğvmu da nereden bulmuş?... Sonra ço
cuğu neden nişana getirmiş?...» 

Nigâr küçük kızla beraber tam Ce
milin önüne geldi. Delikanlıya hid
detli hiddetli bakarak sert sert ba
ğırdı: 

— Alçak!... Alçak!... 
Herkes hayretler içinde gözlerini 

Nigâr Ue küçük kız çocuğuna çevir
mişti. Ne oluyordu? Fakat herkesten 
fazla şaşıran CemUdi. Delikanlı Ni-
gârm bu haline bakıp kendi kendine 
soruyordu: «Acaba aklını mı ka
çırdı?» 

Nigâr ayni şiddetle elinden tuttu

ğu küçük kızı delikanlıya işaret ede
rek: 

— Al çocuğunu... dedi. 
Genç kız bunu söyledikten sonra ye

re yuvarlandı, yalandan bayıldı. 
Bütün salonda: 
— A... Cemilin çocuğu varmış!.,. 
— Ne ahlâksız adam... Çocuk sahi

bi, başkasile evlenmeğe kalkıyor... 
— Yazıklar olsun... Halbuki ne ah

lâklı bir çocuk gibi görünüyordu. 
— İnsanlar kapalı bir tenceredir 

efendim... İçinde ne kaynadığı belli 
değildir ki... sözleri yükseliyordu. 

Naciye ile babası hiddet içindeydiler. 
Cemil abdallaşmıştı. Küçük kız çocu
ğu etrafmda olup bitenlerden ürk
müş, hele Nigârm yalancı bayılma-
smı sahi zannederek ağlamağa baş
lamıştı. Cemil şaşkınlıktan çocuğun 
elini tutmuştu. 

Naciye deli gibi Cemilin üzerine yü
rüyerek: 

— Pek ahlâksız bir adammışşınız... 
dedi, bereket ki tam zamanında hakl-
hati öğrendim. 

Cemil: 
— Fakat Naciye... Beni dinle... di

ye itiraz edecek oldu. 
Naciye masanın üzerinde hazırla

nan nişan yüzüklerini hiddetle yere 
fırlattıktan sonra: 

— Bundan sonra sizi ne diye dinli-
yecekmişim ...dedi, çocuğunuzla me
sud olunuz. Ben gidiyorum. Yüi'ü 
baba... 

Böyle söyliyerek babasile beraber 
salondan çıktı. Davetliler de gidiyor
lardı. Yalnız misafirlerden ihtiyar bir 
adamcağız hâlâ yerde yatan Nigârı 
göstererek: 

— Canım efendim, zavallı taze ba
yıldı. Kimsenin aldırış ettiği yok... 
Bari Cemil oğlum... Biraz şu taze ile 
meşgul olalım. Yüzüne su filân çar
palım... 

İki dakika içinde, salonda garson
larla beraber Cemil, delikanlınm da
dısı, hâlâ ağlıyan küçük kız çocuğu, 
ihtiyar adam ve yere tayyareden düş
müş gibi iki elini açarak yatmış, ba
yılma taklidi yapan Nigâr kalmıştı. 
Salon boşalınca Nigâr evvelâ tek bir 
gözünü aralıkladı. Etrafta kimseyi 
görmeyince kendi kendine kalktı. Bir 
sandalyeye oturdu. Cemil de, ihtiyar 
adam da onun bu haline hayretler 
içinde bakıyorlardı. Nihayet Cemil 
sordu: 

— Bu işi neden yaptın Nigâr... 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

(Bir yıldız) 

KAŞE 

NEVROZİN 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellid bütün sancı ve smları 
keser, nezleye romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınız ve 

Nevrozln yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 10 J 

Periklis (Fida) yi kamçı ile söyletmeğe çalışıyordu. 
Fakat "Allahm kızı,, ağzını açmıyordu. 

Yoksa, yangın bir kaza neticesi 
olarak mı çıkmıştı? 

Venedik şövalyesi bu muammayı 
çözmek istiyordu. Uşaklannm ağız
larına kilit vurmuştu. Hepsi susu
yordu. Fakat, kendisi mütemadiyen 
bu işle meşgul oluyordu. 

Aksoyun bir Moğol casusu olduğu 
tahakkuk ederse, bu Bizanslılardan 
ziyade şövalyeyi utandıracak bir ha
dise olacaktı. 

Çünkü, sinyor Kontarino, kendisi
ne ebediyen sadakat göstereceğin
den emin olduğu kölesine o kadar 
açılmış, ona o kadar mühim ve gizli 
İşler gördürmüştü ki... 

Şimdi bu işler meydana çıkacak 
olursa, şövalyenin bütün plânlan ve 
Bizansta çevirdiği entrikalar anlaşı
lacak... Kontarino bu yüzden Bi
zansta kalamıyarak Venediğe dönme
ğe mecbur olacaktı. 

Sinyor Kontarino, Bizans impara
toruna karşı eşsiz ve samimî bir dost
luk rabıtası göstermiş, Venedikli
lerle Bizanslılann kardeş olduğuna 
imparatoru inandıracak kadar üeri 
gitmişti. 

İmparator Mihail kimsenin dost
luğundan ve hele hiç bir mâna ifade 
etmiyen kardeşliğinden emin değildi. 
Mihaü Paleoloğ nefsine itimadı olan, 
fakat, başkalarına kolay kolay inan-
mıyan bir hükümdardı. Lâtin isti
lâsında Venediklilerin Lâtinlere karşı 
gösterdiği maddî, manevî himaye 
ve alâkaya bizzat kendi de şahid ol
muştu. 

İmparator, bu hadiseyi duyacak 
olursa, ilk işi Venedik şövalyesini bir 
yelkerüiye bindirip memleketine gön
dermek olacaktı. 

Kontarino bunu pek âlâ biliyordu. 
Bunun için şövalyenin yaptığı ilk 

iş, adamlannın- ağzını kapatmak ol
muştu. 

O artık, yabancılaı-a değil, dostla
rına bile bir Moğol kölesi olduğun
dan bahsetmiyor, tanıyanlara da: 

— Geçen gün birdenbire hastalan
dı ve öldü. 

Diyordu. 
Bereket versin ki, şövalyenin köle

sini sarayda tanıyan da yoktu. Ak-
soy eğlenti gecesi, uşaklara, hizmet
çilere aynlan tıvbünün ai'kasında 
durmuştu. Burada efendisini bekli
yordu. Diğer misafirlerin uşakların
dan onunla meşgul olan bile yoktu. 
Aksoyun bir aralık telâşlı telâşlı do
laştığım ve heyecanını gizlemeğe ça
lıştığını yalmz Fida görmüştü. 

Fida, o gece Aksoydan çok haklı 
olarak şüphelenmişti. Aksoy o gece 
mühim işler görmeğe, hat tâ yalnız 
Bizans sarayını değil, bütün Bizans 
ülkesini ateşlemeğe karar vermiş gi
bi görünüyordu. 

» • 
«Fida» i şkence mi görüyor? 

Sarayda Fida gibi şüpheli bir in
san varken, yangın hadisesinde el
bette başka bir kundakçı anyacak 
değillerdi. 

O gece hassa zabiti, Periklisin sız
dığım imparatora haber verince - her
kes gibi - Mihail de derhal şu hük
mü vermişti: 

— Şüphelerim tahakkuk etti. Fida 
bir casustur ve tribünleri ateşliyen 
odur. Hemen yakalayın melunu. 

İmparator hassa zabitlerine bu 
emri verirken, general Anivas, im
paratorun yamna sokuldu: 

— Fidamn izini buldular mı, haş-
metmaab? 

Mihailin gözü dünyayı görmü
yordu. 

İmparator, ateşten dekorlarile açı-
hp kapanan bu müthiş facia kar
şısında fazla bir şey düşünemezdi: 

•— O, bir casustu. Onu yakalattım. 
Kaç gündür sarayımda mahpustu. 
Nihayet bu gece rolünü oynadı, ken
disi meydanda yok... 

Diye bağıı-dı. 
Anivas, imparatora: 
— «Allahın kızi) bu cinayeti yapa

maz, haşmetmaab! Bu kundakçı, 
Fidadan ba.şka biri olsa gerek. 

Dediyse de, imparator o kargaşa-

hk arasında generalin sözünü dinle
medi. 

— Sen de budalanın birisin! de
di. Onun gökten indiğine hâlâ ina
nıyorsun! 

Misafirler dağılmış, yangın, sara
yı sarmadan, güçlükle söndürül
müştü. 

İmparator çok asabî ve hiddetliydi. 
Ve nihayet o gece güneş doğup 

ta her yer aydınlanınca «Fida», im-
paratonm adamları tarafından bir 
ağaç dibinde yakalanarak saraya ge
tirilmişti. 

Fidaya dünyanın en müthiş iş
kenceleri yapılacaktı. Fakat, onu ilk 
önce imparator sorguya çekmek is
temişti: 

— Haydi, çabuk söyle, melûne! Ki
min hesabına çalışıyorsun burada? 
Ve Bizansa nereden geldin., diye 
haykırdı. 

Fida inadçı bir kadındı. Ağzından: 
— Ben masumum. 
Sözünden başka bir şey duyul

madı. 
Mihail: 
— Adamlarım seni söyletmesini bi

lirler! 
Diyerek Periklise işaret etti: 
— Haydi, vakit geçirmeden, bu ka

dına dünyanın kac bucak olduğunu 
anlat bakalım I 

Periklis «Aliahın kızı» nı saçların
dan tutup yere vurdu: 

— Beni sarhoş edip kaçtın amma, 
gene elime düştün! Seni gebertince-
ye kadar döğeceğim. Aklın varsa, 
çabuk itiraf et... Bizansa nereden ve 
niçin geldiğini söyle! 

Fidanın şiddet gördükçe inadı ar
tıyordu. 

— Atinadan geldim, işte o kadar... 
Diyebildi. Sırtında şakhyan kes

kin bir kamçımn ince telleri güzel 
kadının pembe omuzlarında yer yer 
izler bırakmıştı. Fakat o artık ağzı
nı açmıyordu. 

Periklis, kendisini aldatan ve at
latan kadından öç almak fırsatım 
bulmuştu. İmparatoı-un mabeyincisi 
bütün insafsızlıgUe - hem de imp»-
ratorun gözü önünde - ateş püskü-
rerek, genç kadını yerden yere vuru
yordu. 

Bizanslılar Periklise boşuna: «İm
paratorun cellâdı!» dememişlerdi. 

Periklis, eli baltalı cellâdlardan d»« 
ha merhametsizdi. Üstelik Fidanın 
gözlerine bakarak, aşkına mukabele 
etmediği için bu felâketle karşılaş
tığım anlatmak istiyordu. 

Mihail bir aralık elini uzattı : 
— Yeter artık, Periklis! Onu ha-

şcratm içine at., ve başında dur. 
Dayakla cürmünü itiraf etmiyenleri 
haşerat çabuk yola getiriyor. 

Dayak faslı bitmişti. 
Fida ne imparatora, ne de Perik

lise boyun eğmemiş, hat tâ - beni 
affedin demek şöyle dursun - artık 
«ben masumum!» sözünü tekrarla
mağa bile lüzum görmemişti. 

Fidayı haşeratm koynuna attılar. 
* * 

Dilini yutan kadın!.. 
Sarayın zemin katında penceresin 

bir oda vardı. Muhafızlar burada 
bir takım haşerat beslerlerdi... Ak-
reb, çiyan, su yılam, tarla faresi gibi. 
Bunlar derin bir çukurun içinde bu
lunuyordu. Mahpuslar buraya atıl
dıktan sonra, yukarıda bulunan bir 
delikten seyredilir ve suçlunun iti
rafları buradan dinlenirdi. 

Bu, Makedonyalılardan alınma bir 
işkence usulüydü. İskenderin babası 
Filip maznunlan böylelikle çabuk 
yola getirirdi. 

Fida burada da bir tek söz söyle
memişti. Sarayın muhafız kumanda
nı Fidayı bitkin bir halde haşerat 
kuyusundan çıkardığ ızaman ona: 

— Dilini j-utan kadın! demişti. 
Fida, haşerat yuvasında gördüğü 

işkence ve iztırabdan sonra dahi ağ
zını açmamıştı. 

Fida. ölüm mahkûmuydu. Fakat, 
imparator, onu kolay kolay öldürt
mek istemiyordu. 

(Arkası var) 
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Sahife 10 

<y ^ / Her akşam bir hikâye 

Nişan günü 
Boş tarafı 9 uncu sahifede) 

Nigâr cevap vermedi. Gülümsüyor-
du. Delikanlı ikinci bir sual sordu: 

— Bu küçük çocuğu da nereden 
buldun? 

— Bizim esM bahçıvanın toronu... 
Zavallının annesi öldü. Babası da has
ta. . . Üstünü başını giydirip buraya 
getirdim... 

Cemil tekrarladı: 
— Peki amma... Bütün bunların 

sebebi ne? 
Nigârın ayıltılmasmı istiyen ihtiyar 

adam gülümsedi. Babacan bir tavırla 
Cemile: 

— A bay Cemil., oğlum... Bunun 
sebebini anlamıyacak fie var ki?... 
dedi. Sonra da delikanlı ile genç kıza 
bir baba tavrile bakarak: 

— Haydi, dedî, uzun etmeyiniz... 
Güzellikten yana ikiniz de biribirini-
zin dengisiniz. Hem Cemil oğlum... 
Bu küçük bayan da seni herkesten 
fazla seviyor... Baksana aşk uğrunda 
nelere kalkışmadı. 

Cemil, gülerek kolunu Nigânn be
line doladı. Haşarı Nigâr mesud bir 
tavırla başını Cemilin omuzuna da
yadı... 

Salonda hâlâ gayet bol miktarda 
nefis yiyecek, nefis içecek şeyler var
dı. Küçük kızı da sofrâûarüıa alarak 
hep birlikte eğlendiler. CemiUe Nigâr 
nişanlandı. Eve dönerlerken Cemü 
Nigâra: 

— Nigârcığım, diyordu, acaba bu 
küçük çocuğu sizin eski bahçıvan bi
ze vermez mi? Annesi yokmuş., baba
sı da hasta ve fakir... Bizim çocuğu
muz olur... 

(Bir yûdız) 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Tünelde Matkoviç, Yüksekkal-
dınmda Vinkopulo, Galata: Topçular 
caddesinde Merkez, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Hüsnü Onar, Fatih: Saraçhane
de İbrahim Halil, Karagümrük: Meh-
med Arif, Bakırköy: İstanbul, Sarı
yer: Nuri, Aksaray: Nuri, Beşiktaş: 
Süleyman Receb, Fener: Emilyadi, 
Kumkapı: Lâlelide Haydar, Küçük-
pazar: Bensason, Samatya: Yediku-
lede Teofilos, Alemdar: Cağaloglun-
da Abdülkadir, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, Kadıköy: Altıyolda Merkez, 
Modada Nejad Sezer, Üsküdar: Ah-
mediye, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Arnavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

AKŞAM 
lAbone ücretleri! 

Türkive Ecnebi 
ÜENEIAK 1400 kuruf 2700 kuru] 
6 AYLIK 750 > 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 » 
I AYLIK İSO > — » 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

SSOO, altt aylığı 1900. Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili İçin yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek l&zımdır. 

Rebiülevvel 30 — Ruzuhızır 25 
g. Imıık COMI ÜfU IkıaJl Akfaaı Y«tıı 

E. 6,48 8,59 4,39 8,39 12,00 1,58 
Va. 2,20 4,31 12,11 16,11 19,33 21,31 

İdarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No. I J 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
G ö ğ ü s v e D a h i l î hasta

l ık lar mütehass ıs ı 
istanbul. Belediyesi karşısında Si-
nanağa daireleri Piyer Loti caddesi 
No. 19. öğleden sonra Saat 2—7. 

Telefon: 23565 

A K Ş A M 30 Mayıs 1938 

Dr.NI$ANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadac 
Beyoğlu. Tokatlıyan oteli yanında 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. • • 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

C İ N S Î 

Ekmek 
Fırancala 
Sade yağı 
Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 
Kuzu 
Sığır 

Mutfak yumurtası 
Günlük yumurta 
Kuru kajnsı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya «Akliye» 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç «Akliye» 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kırmızı mercimek «Akliye» 
Kuru üzüm 
Kuru üzüm «Akliye» 
Barbunya 
Barbunya «Akliye» 
Soğan 
Patates 
Patates «Akliye» 
Bulgur 
Zeytin yağl 
Zeytin 
Zeytin 
Sabun 
Yeşil sabun 

«Akliye» 

Tereyağı 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Makarna 
Makarna unlu 
Şehriye 
Şehriye unlu ' 
Un 
Kuskus 
Pirinç ımu 
Pırasa 
Lâhna 
Bakla 
İspanak 
Barbunya 
Ayşekadın fasulya 
Çalı 
Bamya 
Sırık domates 
Yer domates 
Sakız kabağı 
Patlıcan 
Semizotu 
Enginar aded 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 
Benzin 
Petrol 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

Miktan Muhammen kıymeti 
Azı Çoğu Kr. Sn. 

M. Garanti Şartname Şekli 
Lira K. bedeli 

E K S İ L T M E N İ N 
Tarihi 

791000 
22800 

963500 
31000 

10 
14 50 

7563 37 504 Kapalı 10/6/938 Cuma saat 15 

27700 37400 98 2748 90 184 Kapalı 10/6/938 Cuma saat 15,30 

5000 8000 52 312 Açık 10/6/938 Cuma saat 16 

1<}0800 
53000 
23800 
53000 

120500 
75000 
31800 
63600 

40 
47 
47 
35 

9049 20 603 K a p a h 15/6/938 Çarşamba saat 15 

Süt 
Kâse yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

203900 
61500 
12000 

239700 
91800 
16000 

11 
5 

17 
2525 77 169 KapaU 15/6/938 Çarşamba saat 15,30 

320400 
140000 

415500 
205000 

1 50 
4 1082 44 KapaU 17/6/938 Cuma saat 15 

2100 
9900 
25000 
23050 
50300 
45000 
1600 
1250 
15000 
3150 
7500 
2100 
15000 
34300 
38400 
40000 
45100 

3175 
12550 
30000 
28850 
66100 
55000 
2000 
1650 
25000 
4425 
10000 
3000 
20000 
45900 
52500 
55000 
55200 

50 
14 
11 50 
10 
22 
20 
11 
11 
10 
20 
15 
10 50 
9 
5 
7 
6 
12 50 

I 
4S38 23 290 Kapalı 17/6/938 Cuma •aat 15,30 

17950 
6100 
5000 
22300 
10350 

23300 
7675 
7500 
28750 
15700 

55 
26 
21 
35 
21 

2230 88 149 KapaU 22/6/938 Çarşamba saat 15 

4550 7000 115 603 76 KapaU 22/6/938 Çarşamba saat 15,30 
7300 
3700 

10575 
4900 

45 
70 614 19 KapaU 22/6/938 Çarşamba saat 16 

64750 
4000 

82700 
6500 

27 
30 1820 93 KapaU 24/6/938 Cuma saat 15 

7800 
25000 
2650 
15000 
23570 
1300 

10400 
30000 
3800 
20000 
30775 
2000 

25 
20 
25 
20 
15 
25 

1489 96 KapaU 24/6/938 Cuma saat 15,30 

4400 6000 20 
16350 
12300 
7450 
23650 
4300 
38150 
4300 
2875 
3500 
17050 
18150 
62350 
3900 
5300 

21700 
17500 
10000 
31400 
6300 
49200 
6300 
4280 
4550 
23160 
25700 
79700 
5775 
8600 

5 
6 
7 
6 50 
13 50 
12 
11 
20 
8 
7 
8 
15 
4 
7 

2259 35 150 KapaU 29/6/938 Çarşamba saat 15 

50 

İyi su damacana 
Kesilmiş odun 
Kesilmemiş odun 
Mangal kömürü 

2500 
2215 
1150 -

39500 

3500 
2790 
1450 

50000 

65 
330çekiâi 
250 » 

4 50 

170 63 

1131 15 

Açık 

KapaU 

29/6/938 Çarşamba 

1/7/938 Cuma 

saat 15,30 

saat 15 

2825 
1500 

3525 1850 tonu 
1875 1550 » 7070 63 472 KapaU 1/7/938 Cuma saat 15,30 

19500 
4000 

25500 
6000 

19 
17 439 88 KapaU 6/7/938 Çarşamba -saat 15 

27000 
7000 
9500 
2000 

36500 
9500 
13000 
3000 

5 50 
2 50 
3 50 
4 50 

212 64 Açık 6/7/938 Çarşamba saat 15,30 

Sıhhî müesseselerin 1938 malî yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve numuneleri veçhUe eksiltmeye konulmuştur. 
1 — Eksiltme Cağaloglunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda toplanan Komisyonda yapüacaktır. 
2 — Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti miktarlan karşılarmda gösterilmiştir. 
3 — KapaU zarfla yapüacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teküfi havi ve ağzı mühürlü zarflarım Komsiyona vermeleri lâzım

dır. Mektuplarda teklif olunan fiatlarm hem yazı ve hem de rakamla yazılması lâzımdır. 
4 — Şartnamelerin paraU olanları hizalannda gösterilen bedelle ve diğerleri parasız olarak Komisyondan almabilir ve numuneler her zaman görülebilir. 
5 — İstekUler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilir. 
6 — İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayıü kanunda yazıh belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarını kapaU 

zarflarınm içerisine koymalan lâzımdır. -«̂  (3027^ 

Saç balonu, slizelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir il&çtır. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
KapaU zarf eksiltmesi temdidi, 
26/5/1938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 48,370 lira 30 kuruş 

muhammen bedeUi muhtelif planör malzemesinin eksiltmesi 15 haziran 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Birinci ilân veçhile isteklüerin icab eden vesikalariyle birlikte 15 haziran 
1938 de müracaatlan. (2943) 
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TRHTR' 
KURULRROnn 

Hurtulunuz 

Umınl «lycsu I Kratpla. 
U t u k a l , Gslata. VtT«Ma H t * I 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf pazar

lıkla satm almacaktır. 
II — Pazarlık 2/VI/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Ka-

bata§ta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
n i — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarım 

Baünakasa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar şube-
«Ine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. 

V — tsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
Paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2790) 

Senede birikecek asgarî kilosu 
20.000 

Cinsi 
Bobinlerden çıkan trifll tshtası 
J&rfes kapak tahtası 25.000 
t>Üz kapak tahtası 10.000 
Ambalaj kâğıdı parçası talıtası 7.500 

I — Cins ve miktarlan yukarda yazılı eşya 6/VI/938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. 

II — İsteklilerin mallan her gün Cibali Kutu Fabrikasında görmeleri ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki satış komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2987) 

1600 Kilo Etil Eter 
1960 » MetU Alkol 
100 p Kinin 

I — Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme şartnameleri muci
bince pazarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 3/VI '938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kabataş-
^ levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV ̂  isteklilerin pazarlık içîn tayin^ edilen ̂ n ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte 3rukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2849) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

İkinci k e ş i d e 1 1 / H a z i r a n / 9 3 8 dedir . 
Büyük i k r a m i y e : 4 5 , 0 0 0 l iradır. B u n d a n ba$ka: 

15 .000 . 12 .000 , 1 0 . 0 0 0 l iralık ikramiye ler le ( 1 0 . 0 0 0 ve ] 
2 0 . 0 0 0 ) l iral ık iki a d e t m ü k â f a t vardır. . . 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi deneyiniz... 

BAYANLAR I Güvendiğiniz nüzel teninizi ve sehhar 
â u d o k I a r ı n ı z I &)^ıîen muhafaza etmeniz, 
sıhhat ve güzeiyğijniz, ic^^ıdır. Bunun için 

COTY RUJU COTY PUDRASI ve COTY PARFOMU 
kullanarak bu nazik vazifeyi bihakkın ifa ed_eceks]n|z 

COTV 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

İ S T A N B U L D E F T E R D A R L I Ğ I N D A N 
Su-a Senesi 
No. 

934 
» 230 
»ve 935 1250 

934 ve 935 156 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

173 
16 
18 
13 
34 
4 
27 
S98 
5 
15 
10 
98 
2 

45 
4 

Vergisi 
LiraKr. 
6 59 

40 
84 
54 
70 
09 
73 
86 
08 
16 
72 
24 
70 
40 
21 
96 
31 
61 
25 

İhbarname 
No. 

33/1 
33/4 
33/39 
33/62 
14/16 
14/55 
34/1 
34/2 
34/3 
34/4 
34/5 
34/7 
34/8 
34/9 
34/10 
34/11 
34/12 
34/13 
34/14 

Mükellefin adı l§i Adresi 

t 

Markar Dans muallimi İstanbul Caddesi 81/1 
Yorgi Pandeli Demckretiya gazetesi Mektep sokak No. 14 
Hakla ve Nedim Mobilyacı H. ağa İstanbul Cad. 69 
Salih Kebaba H. ağa Pursa No. 2 
Şabat Yako Şen yuva kuraathanesi H. agb İst. Cad. No. 181 
Yorgi Pavlidis Demokretiya gazetesi H. ağa Mektep Sok. No. 14 
Arara Fokgener Terzi H. ağa Kaıtal sok. No. 2 
M. Mürşit Oaraj H. Ağa İmam Sok. 8 j^ 
Istavri ve Atana§ Pastacı H. ağa İst. cad. 76 "̂'̂  
M. Sotoropolos Pastacı H. ağa Sahne No. 4 
Miltiyadi Berber K. Hatun Tepebaçı No. 18 ^ 
Y. Benedato Kasap K. Hatim Hamalbaşı No. 38 
Eleni Kasap H. Ağa Bursa Sok. No. 4 ^ 
Burhanettin Birahane H. Ağa Rvuneli han No. 11 ^ 
Mustafa ve Koço tspiro Bakkal K. Hatun Hamal ba^ No. 10 
A. Paraşkova Bakkal K. Hatun Dudu odalar No. 22 
Mihal ve Marko Simitçi Fmn K. Hatim Kulluk 115 
Anastas Bakkal Fınn K. Hatim salme sokak. No. 40 
Todori Işkenbeci H. Ağa. İst. No. 7 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Tarlabaşı Maliye şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan 
araştırmalarda da bulunamamış olduklarmdan hlzalannda yazık kazanç ve buhran vergilerine ait ihbarnamelerin 
bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuku usulü muhakemeleri kanunu hükiîfalerine tevfikan ve teb- ̂  
liğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilân olunur. ^ _ ^ (3163) 

Gaziantep Nafla müdürlüğünden: 
1 — 51239 lira IG kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Melikanh, ve Alagö^ 

banisi Gümrük karakolları inçaatı 2Ö/8/938 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle kapaU zarf usuliyle eksUtmeye konmuştur. Muvakkat teminat 3812 li-, 
radır. 

2 — İhale 14/6/938 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da Gaziantep 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

3 — Keşif ve projele:le hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek isteyen
ler Gaziantep Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 — IsteklUerin e"nde Nafıa vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikası 
bulunması şarttır? 

5 — İstekliler 2490 sayüı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet mektuplariyle 
birlikte kanunun tarifat ve şartnamedeki leraite tamamen uygun ve noksan
sız olarak yazacakları teklif mektuplarım havi kapah zarflan ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon reisUğine vermeleri l l to olunur. (8047) 

HB Mideniz bozuk, diliniz p a s h ı ^ 

KA B I Z 
çekiyorsam! siz de on binlerce kişi sibl 

tecrübe ediniz. 
lan yormadan 

MİDE ve barsak-
ve ahştırmadan 

ishal eder ve temizler. 
H a z ı m s ı z l ı ğ ı , m i d e e k ş i l i k , 

ş i ş k i n l i k v e y a n m a l a r ı m 
GİDERİR. 

İftiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil
mesi gayet l&tlf; tesiri kolay ve mü-
leyyimdir. Son derece teksif edilmiş 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir müs
tahzarla kıyas kabul etmez. Mazon 

İktisat vei(âieti iç ticaret umum mlldürlupnden 
30 İkinci Te«rin 1S30 tatlhU kanun hflkümlolne tevfikan Türklyede galıpna.'nna izin 

verilen Ecnebi Şirketlerinden Di mapon StlmıJp KöR)oreyHn (Tlıe fcport Steamship 
Corporation) Şirketinin Türkiye Umumi vekili bu defa müracaatla »İritetln merkezinde 
verUen karar üzerine Türkiyedekl faaliyetine nihayet vertldlglnl blldlrmlç ve lâzım* 
gelen vesikalan vermiştir. 

Bu şirketle al&kası olanlann mezkûr Şirketin Türkiye Umumî vekili bulunan Is-
tanbulda Galata'da Tahlr Hanında HATRl ARABOÖLU VE ŞERİKİNE ve Ibacmda tk-

tine müracaat etmeleri üftn olunur. 
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Çil 
Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

liıtiyarlık 

Çirkinlik 
izale eder. 

Gençlik 
Güzel 

yüz 
Paluze 

gerdan 
temin eder. 

HASAN yağlı ve yağsaa acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri katiyyen izale eder. İhtiyarlan 
* gençleştirlr, gençleri güzelleştirir. HASAN ismine ve markasma dikkat. Hasan deposu 

NEVRALJİ 
N E Z L E 
BAŞ ve DİŞ 
AĞRILARI 

B U T U N 
AĞRILARI 
DİNDİRİR 

KAN 
KUVVET 

İŞ T İHA 
Sıhhat Vekâletimizin 

resmi nıhsatmı haiz olan 

FOSFARSOL 

SAÇ BOYALARI JUVANTİN 
KUMRAL 

SİYAH 
Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhî ev

safı haiz saç boyalan arasmda bi

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

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

İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Doktorlann büyük kıymet verip beğendikleri 
bir şuruptur. Kansızlık, iştahsızlık, kuvvet
sizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mi
de ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız
lık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde sayam hajrret tesir gösterir. Vü
cuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET İLÂ
CI her eczanede bultmur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir çeyrek 
evvel yanm bardak suda bir tatU kaşığı, küçük çocuklar için ayni veçhile kah
ve kaşığı. 

Taragfa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRİYANTİNİ 

En tehlikeli 
noktada en 

emin nöbetçi 

Ağız ve diklerinizi 

RADYOLiN 
ile temizlersenis vücudünttsfi birçoH 

hastalıklara karşı korumuş 
phusunuzl 

Ağız, mikroblara karşı daima aoN 
olan bh: kapıdır. En büyük hnatAlık 
mikroplan bu kapıdan girer, ağsıtf 
içinde yerleşir ve çoğalarak yflcudi 
yayılır. Çürük, bakmuaa bir \M 
dişin üstünde milyonlarca mlkiD;p 
bannabüeceğina gör« tfihHkmıhl 
büyüklüğü kolaylıkla anlaşılabfllU 

Bu açık kapıya: 

RADYOLİN 
gibi mikrop öldürücü hassası % 100 

olan bir nöbetçi dikmelisiniz. 

kullanmaktır. 

RADYOLtN mikroplan öldür
mekle beraber dişleri beyaz
latır, diş etlerini sağlamlaştırır, 

ağız kokusunu keser. 

Hsf |«y» kıtiyöruz. hiçbir |*y lüı) 
msmnun etmiyor, fakat tn fenoıi! 
bOtOn elrofunııdakiltr bu tok kStO 

tabiatımızdan dolayı bizden uzakla;ıyorİ4|^ 

i^fe bufodo 

VALIDOL 
Onu bir kert tscrOb* adiniiı ondan ıonr« 
dOnyoyı birkot^aho gOtal gVtcakılni» 

V A l l O Ö L ı dontlâ, loSKT v» 
hop hohnd* har •czoned* bulwn«r. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Badtf 

Akşam Matbaan 

• ™ " 938 Modeli ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

KARYOLA 
ve İNGİLİZ, AMERİKAN, VİYANA 
sistemi ÇELİK SOMYELERİ billıassa 
KROME. NİKELE ve muhtelif renk
lerde MADENÎ MÖBLELER Fabrika 
salonlarında teşhir edilmiştir. 

Mallar sağlam ve metin, fiatlar çok ucuzdur. 
H A L İ L 3 E Z E F ^ Karyola ve madenî eşya fabrikası 

ODIOK 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. O 


