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Almanya, Südetler tatmin 
edilmezse Prağı tazyik edecek 

Fakat bu tazyik askerî olmaktan 
ziyade iktisadî mahiyette olacak 

Londra 15 — Taymis gazetesinin 
Berlin muhabiri, Çekoslovakya mese
lesinden bedbinlikle bahsediyor. Mu
habire göre Berlinde bu mesele hak-
kmda şu mütalâa yürütülmektedir. 
«Çekoslovakya, Südetlerin taleplerini 
kabul etmediği takdirde Almanyamn 
hâdiselere tamamile bigâne kalacağım 
zannetmek tamamile yanlıştır. 

Çekoslovakyanm Südet taleplerini 
kabul etmemesinden hâdiseler çıkabi
lir ve Almanyamn müdahalesini icab 
ettirebilir. Zira birçok defalar B. Hit-
ler Almanyamn dışında yaşıyan Al
manlara fena muamele yapılmasına 
tahammül edemiyeceğini birçok defa
lar resmen beyan etmiştir. 

İyi malûmatlı mahafile göre Alman
ya Çekoslovakya üzerinde askeri bir 

hareketten ziyade mail bir tazyik ya-
pacaktu:. Fakat Almanya, yalnız malt 
tazyik ile iktifa etse bile Çekoslovak-
yada çıkabüecek hâdiseler hakkmda 
hiç bir teminat veremez. 
Henlein Londraya niçin gitti 

Londra 15 — İngiliz gazeteleri, Sov
yet Almanlannm şefi B. Henleinln 
Londraya yaptığı seyahatin İngiliz 
efkânumumiyesi üzerinde bir propa
ganda yapmağa mı matuf olduğu ta
yininde mütereddid bulunuyorlar. Her 
halde görünüşe göre bu seyahatin 
esash gayesi Südetlere muhtariyet ve
rilmesi lüzumuna İngiliz efkânumu-
mlyesini kandırmaktır. Henleinln bu 
seyahati. B. Hitlerln tasvibi ile yapıl
mıştır. 
Henlein Prağa hareket etti 

Berlin 15 (A.A.) — Reuter: Çekos-

lovakyadaki Südetlerin şefi Henlein-
in bugün öğleden sonra Prağa hare
ket ettiği bildirilmektedir. Fakat bu 
hfiberi teyid edecek malûmat elde 
edilememiştir. Bununla beraber Hitler, 
Frik Göbbela ve diğer Alman ricali
nin Berlinde bulunmmaası dolayısUe 
Henleinln Berlinde kalması için hiç 
bir sdseb görülmemektedir . 

B. Krofta teminat verdi 
Prag 15 — Hariciye nazın B. Krof

ta, İngiliz ve Fransız elçilerini kabul 
ederek Çekoslovak hükûmetmin ekal
liyetlere, memleketin temamiyeti ile 
kabili telif azamî müsaadatta buluna
cağına ve bu husustaki tedbirlerin 
asgari bir müddet içinde alınacağma 
dair teminat vermiştir. 

Hava şehitlerimizin aziz 
hatırasını hürmetle andık 

Fatih tayyare âbidesi ününde yapılan ilitifal 
çol( lıazln oidu, ateşli nutuldar söylendi 

Dün Tapılan Tayyare UıUfatta^ 
den üç intiba: 

Yakanda, havaya üç el silâh atılıyor, aşağıda geçid resmi, solda: 
Bir hava subayımu nutuk söylerken 

Şehid tayyarecilerimizin aziz hatı-
ralarmı anmak için dün Fatih par-
kmda tayyare âbidesi önünde hazin 
bir ihtifal yapılmıştır . 

Saat on üçten itibaren resmî zevat 
ve halk parkta ve civannda toplan
mağa başlamış, etraf kesif bir insan 
kütlesi üe dolmuştu. 

Maltpe askeri lisesi ve muzikası, 
tümen muzikası, bir piyade tabu-
riı, bir topçu bataryası, Yıldızdaki 
polis okulundan bir talebe gurupu, 
kız öğrentmen okulu, İstanbul kız li
sesi, İstanbul erkek lisesi, Pertevniyal 
erkek lisesi. Vefa erkek lisesi, Darüş-
Şafaka, Harbiye, istiklâl ve Yüce ül
kü liseleri bu ihtifale iştirak etmiş
lerdir. 

Tayyare âbidesi yas alameti olarak 
siyah bir tülle örtülmüş bulunuyor
du. Âbide önünde muhtelif teşekkül
lerden gelmiş olan 30 kadar çelenk 
vardı. 

Merasimde ordu namına İstanbul 
'^iniandanı korgeneral Halis, merkez 
-umandam general İhsan, yüksek 

rütbeli kara ve deniz subaylan, bele
diye namma şehir meclisi azalan, 
muhtelif teşekküleri mümessüleri bu
lunmakta idi. 

Saat on dörtte Beyazıd, Selimiye, 
Taksim ve Maçkadan atılan toplarla 
merasim başladı. Çalman borazanla 
halk selâm vaziyeti aldı . 

Bu esnada Fatih parkmda, Bejra-
zıd ve GaJata kulelerinde, resmî dai
relerde ve müesseselerde, limanda 
mevcud gemilerdeki bayraklar yavaş 
yavaş yarıya kadar indirilmiştir. Ge
ne bu ânda bütün gemiler ve fabri
kalar düdüklerini çalmışlar, gerek ya
yalar, gerek tramvay, otomobil ve a-
rabalar gibi nakil vasıtaları şehidlere 
hürmeten bir dakika bulundukları 
yerlerde durmuşlardır. 

Bunu müteakip, merasim yerinde
ki tayyare âbidesi önüne konulan 
kürsüden hatiplerin iradına geçil
miştir. 

Hava ordusu namma! yüzbaşı B. 
Kemal Çolakoğlu; şehidlere hitabe
sinde: 

(Dcvaım 4 üncü sahifcde) 
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Atatürk dûn 
Ankarada bir 

gezinti yaptüar 
Anadolu klübüne de 
uğnyarak vekillerle 

görüştüler 
Ankara 15 (A.A.) — Dün Or

man çifliğinde bir gezinti yap
mış olan Reisicumhur Atatürk 
bugün de şehir dahUinde bir müd
det gezdikten sonra Anadolu klü
büne uğramışlar ve o sırada 
klüpte bulvman Vekülerle görü
şerek saat 21,30 da köşklerine 
dönmüşlerdir. 

Atatürk, klüpten çıktıktan 
sonra o civarda ve yol güzergâ-
hmda toplanmış olan gençler ta-
rafmdah şiddetle alkışlanmıştır. 

Gneral Mariç Türkiyeye 
geliyor 

Belgrad -15 (A.A.) — «Vremeı ga
zetesi. Harbiye ve Bahriye Nazın ge
neral Mariç'in bugün Türkiyeye ha
reket edeceğini haber vermektedir. 
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Memuilannm 
çalışma saati 

Dünyanın her yerinde yaz saati, 
taş saati vardır. Bu usul bizde de tat
bik edilir. Fakat devairdeki şekil şim
diki zihniyetle izah edilemez. 

Kışın iş dokuzda başlar; on iki Ue 
on üç arasında öğle tatili yapüıp on 
yedide biter. 

• 
Yazın sekiz buçukta başlar, gene 

bir saat öğle tatili yapüıp on yedi bu
çukta biter. 

Yani yazın • sıcak yüzünden âsab 
daha yorulduğu ve insanlar sayfiye
lere taşınarak tabiatten daha fazla 
istifade etmek ihtiyacında buluTidu-
ğu halde - mesai bir saat fazladır. 
Bu da ngüTüer uzadı» tarzında, kân 
kadim bir şekilde izah edilir. 

Memurların mesai kalitesini arttır
mak şartile yazlan kıştan fazla çalış
mamalarını kabul etmek insaflıca bir 
usul olur. Bu mesele tedkik edilir de 
şekil değiştirilirse "rfrnn «mtanıkUği 
da birçok bakımdan artı 

Başvekil, Hariciye Vekili 
Ankaraya vasıl oldular 

Basveldlimiz istasyonda Meclis Reisi, Vekiller, 
Mebuslar ve Elçiler tarafından itarşıiandı 

B. Celâl Bajann Sofyayı dyaretfaıe aid bir intiba: Başvekilimls B. KösMva-
nofla kendisini sdâmhyan muhafa kıtaatını teftiş ederken 

Ankara 15 (A.A.) — Başvekil B. Ce
lâl Bayar Ue Hariciye Vekili doktOT 
Tevfik Rüştü Araş refakat ve mal-
yetlerindeki zevat üe birlikte bugün 
şehrimize dönmüşlerdir . 

BELşta Büyük Millet meclisi reisi 
Abdülhalik Renda olmak üzere Dar 
hiliye Vcküi parti genel sekreteri Şük

rü Kaya Ue VekiUer, Riyaseticümhur 
başyaveri Celâl, mebuslar, Balkan 
Antantı devletleri elçUerUe diğer bü-
jrük ve orta elçUer, Büyük erkânıhar-
biye ve Millî Müdafaa Vekâleti Ue 
diğre Vekâletler erkâm, Ankara Vali 
ve Belediye reisi Nevzat Tandoğan, 

(Devamı % nci sahifede) 

Dünkü milil maçlarında 
Beşiktaş, Harbiyeyi; Alsancak, G. Sarayı yendi 

Münakaşalara sebep olan gol atıhrken 

KUosu 70 kuruşa mı?... Bari meslekdaşlara tenzilât yap yahul. 
Sen de mi yemişçisin?... 
Hayır, cevaüıiı-ciyim!... 
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Milletler Cemiyeti konseyi 
dün işlerini bitirdi 

Rusya iie Çin müstenkif 
jekilmiyeceği umuluyor 

ve B u Sa>baliki Haberleı* ] 

isviçrenin bitaraflıOında 
haidı, Şilinin Cemiyetten 

Cenevre 15 — Milletler Cemiyeti 
konseyi, dün İsviçrenin bitaraflığı 
meselesini hallettikten ve Çine mü-
said bir karar verdikten sonra işle
rini bitirmiştir. 

İsviçrenin bitaraflığı, Sovyet mu
rahhası B. litvinofun ve Çin delege
sinin istinkâfı hariç, ittifakla kabul 
edilmiştir, 

Sovyet ve Çin murahhaslan, İsviç
renin bitaraflığı hakkında İttihaz 
edilen karar aleyhine rey vermek is
tiyorlardı. Fakat Fransız Hariciye Na
zın B. Bonnenin müdahalesinden 
sonra müstenkif kalmakla kanaat 
etmişlerdir. 

Cenevre 15 (A.A.) — İsviçrenin katî 
bitaraflığı için dün konseyde yapı
lan müzakereler sırasında Sovyetler 
birliği ile Çinin müstenkif kaldıkları 
ve diğer bir çoklarının da ihtiraz ka
yıtlan dermiyan ettikleri ehemmi

yetle kaydolımmaktadır. 
Sovyetler Hariciye Komiseri Litvi-

nof, 1920 de İsviçreyi askerî taahhüd-
lerden affeden kaı-ar ile bu memle
keti bütün Milletler Cemiyeti misa-
kı vecibelerinden affeden bu seferld 
karann büsbütün başka şeyler oldu
ğunu söylemiş ve aza devletlere ald 
taahhüdlerin indî tefsirlerle tadil 
edümesi usulüne itiraz eylemiştir. 

Cenevre 15 —• Cenevre siyasî ma-
hafill, Şüi hükümetinin cemiyetten 
çekilmesi katî olmadığı fikrinde bu
lunuyorlar ve asamblenin eylül İçti-
maında, Siliyi Milletler Cemiyetin
den çekilmek karanndan vazgeçirt-
mek çaresi bulunacağmı umuyorlar. 

Paris 15 (A.A.) — B. Bonne, bu 
sabah Cenevreden buraya gelmiştir. 

Ayni trende bulunmakta olan lord 
Halifaks, derhal Londraya hareket 
etmiştir. 

Fransız millî 
müdafaa istikrazı 

İstikraz lehinde fevkalâde 
propaganda yapılıyor 

Paris 15 (A.A.) — Yarm ihraç edi
lecek olan birinci millî müdafaa istik
razı tahvUleri hakkında fevkalâde ve 
adetâ temaşaî neşriyat yapılacaktır. 

Fransanm bütün şehirlerinde afişler 
talik edilecek, bütün sinemalar aktüa-
lite filmler ile Fransız ordusunun maz-
har olduğu inkişafları ve millî müda
faanın teşkUâtım gösterecektir. Rad
yolar da bu neşriyata iştirak edecek
tir. 

Ordu da bu mesaiye iştirak edecek
tir. Tayyareler, büyük merkezlerin ü-
zerinde uçacaklardır. Bu tayyareler, is
tikraz lehinde bir takım bandroUarı ha
mil olacaklardır. 

Prenses Oljranm kızıl haça 
teberrüü 

Belgrad 15 (A.A.) — Prenses Olga, 
Yugoslav Kızılhaçma 20,000 dinar 
teberru etmiştir. 

Mısır - Irak ticaret müzake
releri neticelendi 

Kahire 15 (A.A.) — Mısır Ue Irak 
arasında yapılmakta olan ticaret mü
zakereleri neticelenmiştir. Ticaret 
mukavelesi en ziyade müsaade gören 
millet esasma dayanm.aktadır. 

Franl(ocuiar iierlemeüe 
devam ediyorlar 

Hükûmetçi kuvvetlerden 
mühim bir grupu imha 

etmişler 
Bühao 15 (A.A.) — Franko kıtaatı 

Teruel'den Akdeniz sahillerine kadar 
olan bütün cephede hareketlerine de
vam etmiştir. 

Tronşon'da muhasara edilen mü
him hükûmetçi kuvvetler çetin bir 
müdafaadan sonra imha olımmuş-
lardır. Şimdi harbin merkezi, Tenıel'in 
12 kilometre şimali şarkisinde Kro-
balan civarına intikal etmiş bıüunu-
Jror. Düşman kuvveyi asliyesini bu
raya toplamaktadır. Frankocular bu
rada da Hükûmetçileri mağlûb et
tikten sonra harakâtı bütün cephe
de deniz istikametinde inkişaf etti
receklerdir. _ 

Yugoslav meclisi reisi 
Belıprad 15 (AA.) — «Samuprava» 

eazetesi, mebusan meclisi reisi B. 
Çüçriçin (mümüzdeki pazar günü 
Praga giderek bir hafta orada kala
cağını haber vermektedir. 

Taşla cerh 
Sanyerde otuıan on üç yaşmda 

Refet Ue on yaşında Yakub kavga et
mişler, Refet Yakubu taşla yarala-

Japonlar Çiniielri 
çevirdiler 

Ricat hatlarını kesmek üzere 
demiryollarını elde etmeğe 

çalışıyorlar 
Tokyo 15 (A.A.) — Cepheden gelen 

harb raporlarma göre, Japon şimal 
ordusunun öncüleri Suşov'un garbın
da Lungia demiryoluna varmışlar ve 
şimal ordusu ile cenub ordusu arasın
da muvasalayı tesis etmişlerdir. Japon 
kıtası bu suretle Suşov - Lungai ve 
Tiensin - Pukof demiryollarmm birleş
tiği noktada bulunan Çin kuvvetleri
ni İhata etmiş oluyor. 

Çin ordusunun Lungai demiryolu 
boyunca Haisao ile Kveiteh arasında 
tesis ettiği 250 İdlometrelik cephe ya
rılmıştır. San nehri geçen şimal Ja
pon kuvvetleri Şuho'yu zaptetmiş ve 
diğer bir Japon kolu da bu sabah Şan-
tung vüâyetinde Göller mmtakasmda 
Kerisiang ile Yutai arasmda Çin cep
hesini yararak Lungai demiryolu is
tikametinde ileri yürüyüşüne devam 
etmiştir. ~ 

Cenub mmtakasmdaki Japon kuv
vetleri de Honan vilâyetinin cenu
bunda bugün öğleden sonra, Suşov'-
dan 80 kilometre mesafede Uangtse 
demiryolu köprüsünü tahrib etmek 
suretUe Suşov'un garbmda bulunan 
Çin kuvvetlerinin ricat hattını tama-
mile kesmiştir. 

Arap çetelerile inoiiizier 
arasında müsademe 

İngilizler tayyare ve tank 
kullandılar 

Kudüs 15 (A.A.) — Akâ civarında 
harekâtta bulunan arab çetelerile 
İngiliz polis kuvvetleri arasında ya
pılan müsademede İngilizler tank ve 
tayyare kullanmışlardır. Yeni askerî 
yol arabalar tarafından bir çok yerle
rinden tahrip edümiştir. 

Damdan düşen çimento 
parçası iki kişiyi yaraladı 
Eminönünde «Eminönü» hanının 

üst katmdan düşen bir çimento par
çası, kaldırımdan geçmekte olan Da-
vld ve Nişim isimlerinde iki kişiye 
çarparak yaralamış, bunu mütakip 
te Nikola admda birinin saatçi dük-
kânınm camını kırmıştır. 

İşe polis el koymuş, iki yaralmm te
davisi yapılmış, han sahibi hakkmda 
lâzım gelen takibata girişilmiştir. 

Eve taarruz iddiası 
Fatihte Hatice Sultan mahallesin

de Behice, arabacı Hüseyin, babası 
Hasan, kızı Fatma taraflanndan evi
ne taarruz edildiğini iddia etmiştir. 
Polis suçluları yakalıyarak muhake-

Hamidiye krovazö-
rQ yarm Burgazda 
Bulgar makamatı kruvazörü

müzü merasimle 
karşılıyacaklar 

Sofya 16 (Akşam) — Hamidiye mek
tep gemisi yann Burgaza gelecek 
ve merasimle karşılanacaktır. Hazır
lanan İstikbal programına göre Ha
midiye kruvazörü Bulgar kara suları 
dahUinde İki Bulgar torpidosu tarafın
dan karşılanarak top atılmak sureti-
le selâmlanacak ve bunların refakatin
de Burgaza varacaktır. 

Hamidiye limana girdiği saman top 
atmak suretile şehri selâmlıyacak ve 
bu selâmı top atılmak suretile iade 
edilecektir. Burgaz beleıUye reisi B. 
Sirekov Hamldlyeye giderek şehir na-
mma beyanı hoş âmedi edecektir. Ha-
inldiye Burgazda üç gün kalacak, son
ra Köstenceye gidecek. 20 mayıstan 
21 mayısa kadar orada kalacak, sonra 
Sullna limanını ziyaret edecektir. 

Türk mekteb gemisi 27 masnsta Su-
linadan kalkarak 28 mayuta Haydar
paşa önlerinde demirliyecektir. 

Londra mOzalıereieri 
İtilâfla neticelendi 

Çatalağzı limahile başka 
bir liman yapılacak 

Londrada bulunan İş Bankası umum 
müdürü B. Muammer Eriş, Eti Bank 
umum müdürü B. İlhamı Pamir, Ma
liye Vekâleti nakid işleri umum mü
dürü B.. Halid Nazmi ile İngiliz iktisa
di ve malî müesseseleri arasında iki 
aydanberi cereyan etmekte olan mü
zakereler müsbet neticeler vermiştir. 

Tan refikimizin istihbaratına göre 
Çatalağzı llmanile diğer bir limanın 
İnşası için itilâf hasıl olmuş, maden
ciliğimizin inkişafına aid üç yıllık plâ-
nm tatbiki için icab eden makine ve 
aletlerin İngiltereden tedariki imkân
ları temin edilmiştir. İngiliz malî ve 
İktisadî mahafilinin bu inşaat için 
açacağı krediler, eşya ve maden ihra
catımızla tesviye edilecektir. 
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Son dakika 
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İngiliz kabinesi 
tadil ediliyor 

Lord Halifaksın çeldleceği 
haberleri mevsimsiz 

telâkki ediliyor 
Londra 16 — İyi malûmath maha-

file göre Çemberlayn, hav» teslihatı 
baklandaki müzakere yüzünden çı
kan siyasî buhram, kabineyi tadil et
mek suretile halletmeğe karar ver
miştir. Kabinede eylülde yapılması 
düşünülen tadilât, şimdi yapılacak, 
ve ̂ ah günü ilân edilecektir. Sir Hoar 
hava nezaretine, hava nazırı B. Vins-
ton da kabine meclisi reisliğine getiri
lecektir. Lord Halifaksın hariciyeden 
çekileceği ve yerine B. Makdonaidın 
getirileceği haberi şimdilik mevsimsiz 
telâkki edilmektedir. B. Çemberlayn 
beynelmilel vaziyet tamamile tevazzuh 
edinceye ve Çekoslovakya Almanları 
meselesi halledilinceye kadar Lord 
Halifaksı hariciyede tutmak niyetin
dedir. 

Pragda talırii( edici 
beyannameler atıldı 

Paris 16 — Çeteka ajansı tebliğ edi
yor: Dün Prag şehrinde ve Çekoslo-
vakyamn diğer taraflarında bir takım 
beyannameler dağ'ıtılmıştır. Bu beyan
namelerin hedefi, Çek vatandaşlannm 
hükümete Çekoslovakyanın menfaat
lerine ve bilhassa Fransaya karşı em
niyet ve itimadlannı sarsmaktır. Ya
pılan tahkikata göre bu beyannameler 
haricde basılnuş, bir kısmı posta ile 
gönderilmiş, bir kısmı da sokaklara 

Genevrede Çinin mukavemetini 
takviyeye karar verildi 

Çin murahhası, tnsfiltere ile Fransadan sarih 
teminat almağa muvaffak oldu 

Paıis 15 (A.A.) — «Lö Jur - Eko 
dö Pari)> yazıyor: 

B. Bone üe lord Halifaks'm hara
retli beyanatlan konseyin mutad 
usulü haricinde B. Vellington Ku'nun 
Fransa ve İngütereden çok sarih 
teminat almağa muvaffak olmuş ol
duğunu farzetmeğe müsaiddir. Tek
zibe uğramaktan kormaksızm söyli-
yebiliriz ki İngiltere hükümeti, bun
dan böyle Çinin Londra piyasasın
dan ve yahut İngüiz imparatorluğu
nun büyük piyasalanndan her han
gi birisinden yapacağı kredi hak
kında «müsaid mütalâa» dermeyan 
edecektir. 

<Övr» gazetesinde bayan Tabui, di
yor ki: 

Milletler Cemiyeti konseyinin içti

ma devresinde Çin, en ziyade maz-
han müsaade olmuşa benziyor. Se
bebi de Çin kıtaatının Japon kuv
vetlerine mukavemet etmesidir. Çin, 
Milletler Cemiyeti konseyinin diğer 
meselelerde beynelmilel bir şefkat 
ibraz etmemiş olması keyfiyetinden 
müstefid olmuştur. 

Milletler Cemiyeti, Çinlilerin Ja-
ponyaya karşı gösteı-mekte oldukları 
mukavemet çok mühim olduğu mü-
taJâasmdadır. 

«Pöti Pariziyen» gazetesinden: 
Konsey, Çini tatmin edebilecek bir 

karar sureti kabul etmiştir. Çünkü 
Çine karşı bariz bir sempati göste
rilmiştir ve Japonların zehirli gaz
lar kullanmalan açıkça takbih olun
muştur. 

General Mariçin 
istikbal programı 

General Mâriç yarm 
sabah on buçukta 

konvansiyonelle gelecktir 
Yann şehrimize gelecek olan Yugoslav

ya Harbiye Nazırına ald istikbal progra
mı hazırlanmşıtır. Hulâsası şudur: 

General Mariç yarm sabah saat 10,22 de 
konvansiyonelle İstanbula gelecek, Sirke
cide vali, İstanbul ve deniz kumandanları 
tarafmdan istikbal edilecektir. General 
Perapalasta hususi dairelerinde istirahat 
ettikten sonra akşam hususî trenle An-
karaya hareket edecektir. 

General, çarşamba günü sabahı Anka
ra istasyonuna varacak, mareşal Fevzi 

Çakmak, Millî Müdafaa Vekili, Genel kurmay 
asbaşkanı ve diier generaller tanfmdan 
İstikbal edilecek ve Ankarapalas otelinde 
misafir edilecektir. General Maric Riya-
seticumhur köşküne giderek defteri mah
susu imzaladıktan sonra, marefal Fevzi 
Çakmağı, Milli Müdafaa Vekilini, Hariciye 
Vekilim ziyaret edecek, diğer vekillere 
kart bırakacak, öğleden sonra fabrikaları 
ve müesseseleri gezecek, akşam Milli Mü
dafaa Vekili tarafmdan şerefine bir ziya
fet verilecek ve zlayfeti bir süvare takib 
edecektir. 

19 Mayıs perşembe akşamı mareşal Fev
zi Çakmak tarafmdan misafir general 
gerefine Anadolu klübünde bir akşam zi
yafeti verilecek, 20 mayıs cuma günü, hu
susî trenle Kınkkaleye gidilerek askeri 
fabrikalar gezilecek, o gün akşamı Kay-
serlye gidilerek tayyare fabriJtaları ziya
ret edilecek, 21 mayıs cumartesi günü 
akşamı Ankaraya dönülecektir. Tren, An-
karaya muvasalatından yanm saat sonra 
Eskişehire hareket edecek ve genearl 
Mariç Eskişehirdeki tayyare müessesele
rini gezdikten sonra İzmire hareket ede
cektir. 

Yugoslav Harbiye Nazın İzmirde as
keri merasimle karşılanacak, oradaki mü
esseseleri gezdikten sonra 24 mayısta 
Gaziemirdeki tayyare defi bataryalannm 
atış talimlerinde bulunduktan sonra İz
mir istihkâmlarını gezecek, sonra Ban
dırmaya gidecektir. 

Misafir general, bir muhrible Mudan-
yaya, oradan Bursaya gidecek, Bursayı 
gezdikten sonra otomobille Yalovajra gi
decek ve 27 mayıs günü gene torpido muh-
ribile İstanbula dönerek askerî merasim
le karşılanacak, 28 mayısta Heybeli de
niz mektebinde çay ziyafeti, akşam da 
Perapalasta vali tarafından şerefine res
mi bir ziyafet verilecektir. 

General Mariç 29 mayısta Haliç tersa
nesini gezecek, İstanbul kumandanmın 
Bûyükderede şerefine vereceği ziyafette 
hazır bulunduktan sonra akşam hususî 
trenle Edirneye gidecek ve orada bir gün 
kaldıktan sonra 31 mayıs akşamı Belgra-
da hareket edecektir. 

Hava müdafaası 
İngiliz hava müdafaa ordusu 

40,000 kişiye baliğ oldu 

Londra 15 (A.A.) — Harbiye nezare
ti, tayyarelere karşı karadan müdafaa 
cüzü tamlanmn halihazırdaki mevcut-
lannm 40,000 kişiye baliğ olduğunu 
bildirmektedir. Bu kuvvetler, 1936 ma
yısında ancak 6000 kişiden ibaret idi. 

Cüzü tamların hepsi de toplar ve pro
jektörlerle mücehhezdir. Ve mühim 
miktarda ihtiyat malzemesi vücuda 

Meksiko inşiliz sefiri 
geri çaflırıldı 

Meksika Fransız ve İtalyan 
tebaasının zararlarını 

tazmin etti 

Meksiko 15 (A.A.) — Kendilerinin 
geri çağnlması hakkmda; matbuat 
mümessillerine beyanatta bulunan 
İngiliz sefiri, Meksika memurlarının 
kendi hakkındaki cemilekârhklanna 
işaret etmiştir. 

Sefir, bir İngiliz tebaasının Meksika 
arazisinde bir hâdiseye kurban git
miş olduğu haberi hakkında cüzi ma
lûmata sahip olmadığını söylemiştir. 

Sefir, Londraya Nevyork yolu ile 
gitmek tasavvurundadır. 

Meksikadaki İngiliz menafiinin 
müdafaası İngiliz general konsolosu
na tevdi edinecektir. 

Meksiko 15 (A.A.) — Hariciye Na
zın, Fransız ve İtalyan sefirlerine 
1938 ihtilâli yüzünden Fransız ve İ-
talyan tebaalarının uğradıkları zayia
tın tazmini için çekler tevdi etmiştir. 

Romanyaya gidecek ecnebi' 
lere kolaylık 

Bükreş 1 (A.A.) — Hükümet ecne
bi ziyaretçilerin gümı-ük muamelele
rini kolaylaştırmak üzere bundan 
böyle Sinaia, Kalimanesti, Brayla 
Predeal ve Slanik'e gidecek olan ec-
nebüeriiı gümrük muamelelerinin 
hududda değil şehirlerde yapılmasına 
karar vermiştir. 

Başvekil Ankaraya 
vasıl oldu 

(Baş tarafı 1 inci şahifede) 
emniyet direktörü, mevki ve merkez 
kumandanları, daireler umum mü
dürleri. Başvekil ile Hariciye Vekili
mizi karşılamak üzere istasyona gel
miş bulunuyorlardı. 

Tren durur durmaz, Başvekü B. 
Celâl Bayar yanmda Hariciye Vekili 
olduğu halde hususî vagondan ine
rek karşılamaya gelmiş olan zevatın 
ayrı ayrı ellerini sıkmış ve başta mu-
zika olduğu halde ihtiram resmini 
ifa eylemekte bulunan piyade ve jan
darma kıtalarile polis müfrezesini 
teftiş etmiştir. 

İstasyonun içinde ve dışmda top
lanmış olan kalabalık bir halk küt
lesi içten tezahüratla Başvelalimizi 
selâmlamıştır. 

Yangın dönüşü bir kaza 
Beyoğlu itfaiye grupu dün Taksimde 

bir yangın başlangıcını söndürüp dö
nerken, şoför Kâmilin idaresindeki 
92 numaralı itfaiye otomobili önüne 
2277 numaralı taksi çıkmıştır. Şoför 
Kâmil, taksiye çarpmamak için direk
siyon kırdığı sırada Sakızağacında 
oturan Eftimya isminde bir kadına 
çarparak yaralanmasına sebeb olmuş
tur. YaıaU kadın Beyoğlu hastanesi
ne yatırılmıştır. Kaza hakkında lâzım 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Hem kolay, hem güç! 
Eski muharrirler, bir mevzua baş

lamak için evvelâ bir arabca dua ile 
kelâma sığsa ederlermiş. Elyazısı ki-
tablann hemen hepsi ve her mevzu
da olam böyledir. Bir hikâye mi 
anlatacaksm: Mutlaka bir padişah 
lâzun. Hem de yahuz basma değil: 
Sülâlesile birlikte... Üç oğlu olacak... 
Olmadı mı? Dervişe müracaat; bir 
elma, yansuu hükümdar, ötesini zev
ce^ ve kabuklaruu Kamber tay yi
yecek.. 

Bilmem ki içinde padişah, şehza
de olmıyan mevzu mevcud muydu? 
Yalnız bizde değil, garbde de öyle; 
B^türalizme gelinceye kadar, bütün 
klâsiklerde, hat tâ romantiklerde ay
ni çeşni: Yüksek mevzular... 

Şimdi işler bir bakıma fevkalâde 
basitleşti: Günlerden bir gün, bir 
gazetenin mürettibhanesinde hava
dis sahifelerini bağlıj^an arkadaşlara 
nezaret ediyordum, ö t e taraftan mü-
rettiblerden biri dedi ki: 

— Çocuklara mahsus sütunda on 
satırhk yer açık kahyor. Bunun mu
harriri gitmiş. 

— Fazla yazı bırakmamış mi? 
— Bırakmış amma, uzun şeyler. 

Bu gediği kapatmağa uymuyor... Siz 
•kısacık bir şey yazsanız... 

— Peki! - dedim; kalemimi yont
mağa ve ayni zamanda düşünmeğe 
başladım. 

Şu satırları yazdım: 
«Çocuklar! Ekseriniz kaleminizi 

avucunuzda yontarsınız. Fakat bu 
iyi bir usul değildir, hem eliniz kir
lenir, hem de kesiIebUir. Onun için 
kalemi - ucu kendinize çevrilmiş 
olarak - masanın üzerine yatınn, sol 
etinizle üzerine bastırıp iki yana ha
reket ettirerek sağ elinizle de çakıyı 
kullamn. En iyi yontmak usulü bu
dur!» 

Tesadüfen kalemi yontmamdan 
bu mevzuu çıkardığımı gören arka
daşlarım, alay ettUer: 

— Sinekten yağ çıkaracaksın ne
redeyse... 

Ve içlerinden birinin aklmda kal
mış; bu hadise üzerinden seneler 
geçtiği halde geçen gün bana hatır
lattı. Gülümseyip: 

—• Dur, öyleyse! Bundan da bir 
mevzu çıkar! - dedim. 

— Nasıl? - diye şaştı. 
— Yazayım da görürsün. 
İşte, yazıyorum... 

* 
Karilerim ve dostlarım: 
— Oh, yaşıyor bu fıkracılar! - di

yeceklerdir. - Dört bir tarafları bahk 
dolu bir derya, kendileri de bahkçı! 
Daldır daldır! Marsilyalınm avlama
sı kabilinden çıkar. 

Fakat dilücat ha! Her gün bu sa-
hifelerde okuduğunuz yazılan yaz
mak o kadar da kolay bir iş değil! Zira, 
zinhar alıngan bir Marsilyah şahıs dos
tunuz olmasın... Belki «bizi balıkçıya 
benzettin!» diye kızar... Dahası da 
var: Olur a, balıkçılar bu satırlardan 
alınıp «bizim mesleğimizi tahkir edi
yorsun! Fena şey mi ki buna Mar-
silyalılar ahnacak!» derler... Hem 
fıkracılığı böyle basit bir iş diye gös
terdiğim için belki de meslekdaşla-
nmı gücendirmiş olurum... 

Çok dostu, çok münasebeti olup ta 
yazı yazmağa kalkanları mahud cam
bazlara benzetirim: Hani burunlanmn 
üzerine kocaman bir ağırhk almış
lardır, hem onu devirmiyecek, hem 
de yerdeld manialara çarpnuyacak-
1ar... Biz de, hem mevzuun müvaze-

Su tesisatı 
Şehre verilen 
su mikdarı 
arttırılacak 

Sular idaresi, bugünkü vesait ve te-
sisatile yirmi dört saatte şehre 38-40 
bin metre mikâbı arasında su akıt
maktadır .Bu miktar, şehrin bütün 
ihtiyaçlarını karşılamaflığmdan -ev
velce yazdığımız gibi- otuz bin İngi
liz lirasına İnglltereye yeni bir terfi 
makinesi ısmarlanmış ve bu makine
nin birçok parçaları şimdiden gelmiş
tir. Terfi makinesi Terkos gölünde ku
rulacaktır. Bunun için göl kenannda 
yeni bir bina yapılmaktadır. Makine
nin kurulması sonbaharda ikmal edi
lecek ve Cumhuriyet bayramında işle
meğe başlıyataktır. Yeni makine, 
günde yirmi bin metre mikâbı su ve
recek kudrette olacaktır. Bu suretle 
şehre akıtılacak su miktan, 58-60 bin 
metre mikâbı raddesine çıkacaktır. 

Yeni terfi makinesi işlemeğe başla
dıktan sonra Beyoğlunun Taksim ve 
Şişli gibi bazı yerlerinde geceleri su-
yım kesilmesine hacet kalmıyacaktır. 
Maamafih şehirde yeni binalar yapıl
dığı takdirde bu yeni tesisat da; kâfi 
gelmiyecektir. Müstakbel ihtiyaçları 
karşıhyacak ikinci bir su şebekesinin 
yapılması bir milyon lirahk bir pa-
ranm sarfına mütevakkıftır. Fakat 
halihazırda bu masrafm sarfma lü
zum yoktur. Sular idaresi yeni terfl 
makinesi yerine konulduktan sonra 
Terkos gölündeki baizı makineler için 
ihtiyat makineleri getirtecektir. 

Eminönii meydanı 
Yıktırılacak 30 parça emlâkin 

sahiplerile temas edilecek 
Eminönünde jaktırılmaktft olan Val-

de hanımn arkasındaki 30 parçadan 
ibaret emlâkin istimlâki için mal sa
hiplerinin adresini tesbit etmek üzere 
polisin yardımına ihtiyaç görülmüştü. 
Bu emlâkin mühim bir lasmı birçok 
hissedarlar elinde olduğımdan hisse
darlardan her birinin adresini bularak 
kendilerine tebligat yapmak çok güç
tü. Polis, bu hissedarları bularak tebli
gat yapmıştır. Şimdi belediye, tebligat 
yapılan bu mal sahiplerile temas ede
rek istimlâk muamelesini ikmal ede
cektir. Bu itilMirle Valde hanımn jnk-
tınlmsaı bittikten sonra arkadaki ada-
mn da hemen yıktınlmasma başlana
caktır. 

[ ııııııııaıı_LiJLiirırrıınxıııı.ij.LLLiLLrrrT aaı 
nesini kaçırmayıp, hem de kimseyi 
gücendirmiyeceğiz... Gücenenlerin 
pek çok olduğunu, karilerimiz, gaze
telerde sık sık çıkan «tavzih, tekzib» 
mektublanndan ve meselâ Bursada-
ki avukatlarm defalarca tstanbulda 
oynanan bir piyese itiraz etmeleri 
gibi misallerden tahmin edeceklerdir. 

Kısacası: Mevzu bulmak, hem ko
lay, hem güç... Sakın bizim fıkracı-
hk mesleğini istihkar etmeyin... Ve 
asıl mesele: Ne olur, ey muhterem 
insanlar, biraz geniş, biraz müsama
hakâr, biraz gocunmaz, gücenmez 
soyundan olım! 

(Vâ - Nû) 

Ortaköyde imar 
Camiin etrafında 
güzel bir meydan 

yapılacak 

Karilarimizin fikirleri 
Su parasını kim vermeli: 
Kiracı mı? Ev sahibi mi? 

Sular idaresinin evlere dağıttığı kâğıd-
lar arasında şöyle ihtarlar vardı: 

— Boyuna damlıyan musluk, üç ayda 
90 kunışluk su ziyan eder. Boruda uf£u:ık 
bir delik olursa gene üç ayda doksan kü
sur lira zayi edebilirsiniz. 

Demek sular idaresi bile ziyan, israf 
olmasmı istemiyor. Zira, ilk nazarda «çok 
su harcanırsa bu müessesenin faydası
nadır!» diye sanılmasma rağmen, bu zan 
doğru değildir. Bilâkis, şimdi mevcud ci
hazdan geçecek su daha fazla mlkdarda 
ailenin İstifadesine arzolunursa, terkos 
kullanmak bütün hem^jerllerlmizin Itl-
yadlan arasına girerse daha İyidir. 

Bıma mâni olan bir ftdetlmlz vardır: 
Su parasmm ev sahihleri tarafından ve
rilmesinin şehrimizin teamülleri araşma 
girişi. Her apartımanm her dairesine gö
re saat mevcud olmamasından bu böyle 
oldu. 

«Herkesin ayn saati olsun, kiracılar 
kendi su paralannı versin. Her aile kendi 
su masrafmı görecek olursa suyun israf 
edilmemesine daha dikkat olunur I > di
yenlere bazı kiracılar itiraz edecek

lerdir. Fakat bunlara hatırlatmak l&zım-
dır ki ev sahibi, nasıl olsa su parasmı da 
düşünerek kira alır. Yani, İsraf ettikleri 

suyun da bedelini bizzat kiracılar ver-
mrttedirler. 

Onım için gerek ev sahihlerinin, gerek 
kiracıların, ^erek cemiyetimizin menafll 
her blnanm pıüşterek bir su saati olma-
masmda, he^ ailenin müstakil bin su 
saati kullanmasmdadır. Şimdiden son
ra bütün tesisatı buna göre yapmalı, fır
sat ve imlcân nlsbetinde esld büyük saat

leri de küçüklerlle değiştirmelidir. 

İrad sahiblerinden: N. F. 

Mahiyetinde tereddüd edilen 
talebler komisyondan 

geçirilecek 

B. Prost'un şehir meclisince kabul 
edUen nâzım plânıa bir tearuz teşkU et
memek üzere muhteviyatında tered
düd edilen inşaat taleblerini tedkik ve 
ruhsatiyelerini vermek için belediye re
isi muavinlerinden B. Ekrem Seven-

camn reisliği altında Belediye fen, imar, 
harita, yollar, inşaat müdürlerinden 
mürekkep bir komisyon teşkil edüdiği-
ni yazmıştık. Fen işleri müdürü B. 
Hüsnü Keseroğlu'nun gösterdiği lüzum 
üzerine teşkü edilen bu komisyon bu
günlerde ilk toplantısmı yapacaktır. 

İnşaat talebleri şimdiye kadar inşaat 
ve imar şubeleri tarafmdan tedkik edi
lerek plânları muvafık görülürse ruh
satiyeleri verilmekte idi. Bu usul ipka 
edilmekle beraber, yapı ve yollar kanu
nunun tatbüdni temin eden talimatna
me hükümlerile tamamile telif edilmi-
yecek inşaat talebleri gelmektedir. Ko
misyon bu talebleri tedkik edecektir. 
Meselâ şehrin bazı semtlerinde şehir 
plânına göre muayyen irtifa ve eb'ad-
dan yüksek bina yapmak memnudur. 
Fakat eskiden mevcud olan ve içi yan
dığı halde dört duvardan ibaret kalan 
bir bina -bulunduğu sokağa göre- plân
da tesbit edilen irtifadan yüksek ise bu 
bina sahibinin yeniden binasmı yap-
tırmağla hakkı ve salâhiyeti olacak mı
dır? Komisyon, plâmn tesbit ettiği za
ruretlere göre bu gibi talebleri is'af ve
ya reddedecektir. 

B. Prost tarafından hazırlanan nâ
zım plâna göre ük beş senede on yedi 
milyon lira sarfile yapılacak imar fa
aliyet ve hareketlerinden bahsetmiştik. 
Evvelce kaydettiğimiz işlerden başka 
Boğazın Rumeli sahilini süsliyen Orta
köyde iskele yanındaki caminin de et
rafı tanzim edilecektir. 

Caminin etrafında bir talam çirkin 
binalar, gazinolar ve kulübeler vardır. 
Bunlar istimlâk edilerek buraya gü
zel bir meydan vücude getirilmesi ve 
caminin bütün güzelliğile meydana çı
karılması kararlaştırılmıştır. Buradaki 
binaların istimlâki için Belediyece ted-
kikat yapılmağa başlanmıştır. Bu ted-
kikat neticesinde istimlâk bedelinin ka
ça mal olacağı anlaşılacaktır. 

Ortaköy camisinin etrafı açüdıktan 
sonra Şirketi Hayriye de buraya yeni 
bir iskele yapacaktır. 

Müiıanılis mektalıinde 
T e d r i s a t m ü d d e t i 5 s e n e y e 

i n d i r i l e c e k 

Yüksek mühendis mektebinin ted
risat müddeti üç sene evveline gelince
ye kadar beş buçuk sene iken bilâhare 
altı seneye çılcanlmıştı. 

Maarif vekâleti, altı senelik müdde
ti çok bulmuş ve tedrisat müddetini 
beş seneye indirmeğe karar vermiştir. 
Bu karar, önümüzdeki ders yılmdan 
itibaren tatbik edilecektir. 

Mektebin tedrisat müddeti beş sene
ye indikten sonra altı senelik tedrisat 
programı beş seneye sığdınlacaktır. 
Ancak mektep beş seneye indirildikten 
sonra bu müddetin kaçmcı sımftan iti
baren tatbik edileceği henüz belli de
ğildir. 

Bundan başka elektrik ve makine 
mühendisi yetiştiren mektebin elektro-
mekanik şubesi de bu seneden itibaren 
ild lasma aynlacaktır. Elektrik ve ma
kine mühendislikleri arasmda ihtisas 
bakımından münasebet mevcud ol
makla beraber, diğer memleketlerde 
ayn ayrı yetiştirilmektedir. Memleke
timiz iktisadi ve f enı4 sahalarda gün
den güne feyizli inkişaflara mazhar ol
duğundan mesleğinde esaslı surette ye
tişmiş elektrik ve makine mühendisle
rine ihtiyaç görülmektedir. Mühendis 
mektebindeki elektromekanik şubesi
nin iki kısma tefrikinden maksad, bu 
ilti sımf mühendisleri daha çok ihti
sas sahibi olarak yetiştirmektir. 

Memleketimizde harp sanajrü mü
hendisi yetiştirecek bir şubeye de ihti
yaç görülmektedir. Maamafih bu şu

benin tedrisat kadrosunu teşkil edecek 
eleman bulunmadığından hariçten mü
tehassis profesörler getirtmek lâzım 
gelecektir. Bununla beraber harp sa
nayii şubesi mühendisliğinin tesisi he
nüz katî bir karar altına alınmamış
tır. Harp sanayii mühendisi yetiştir
mek için ya yüksek mühendis mekte
binde yeni bir şube açılacak, yahud 

MUlî Müdafaa Vekâletine bağU müsta
kil bir müessese kurulacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 

Meğer güneş değişmiş! 
Şimdiye kadar yazı, kışı benim gibi 

İstanbulun ayni köşesinde geçiren bir 
ahbaba, bu sene eşten dostan sayfiye 
hastahğı sirayet etmiş. Telâşla kolu
ma girdi: 

— Çoktanberi seninle bir gezinti ya
pamadık. Haydi, bu pazarı da beraber 
geçirelim. Şöyle bir Boğaziçi gezinti
si yapalım. Sayfiyeye çıkmak istiyo
rum. Bir ev bakalım. 

Vapurda da hep sayfiye hülyaların
dan bahsetti. Her hafta yaka silkeceği 
misafir akınlarını unutarak; birkaç 
ay gürültüsüz, asude bir hayat geçirip 
istirahat edeceğini ballandıra ballandı
ra anlattı. 

Boğazın Anadolu kıyısında bir iske
leye çıktık. Çarpık kaldırımlı, dolam-
baçh sokaklardan dolaşa dolaşa bir 
hayli yokuşlar tırmandık. Kınk bir 
bahçe kapısının üzerinde yağmurdan 
mürekkepleri akmış bir kâğıd asıh. 
«Yaz için kiralık hane. TafsUât almak 
üzere hane derunundaldlere müraca
at oluna.» İçeriye girmeğe hazırlanır
ken kapı açıldı. Bir genç kız elinde 
su kovalarile çıktı. Evi sorduk. Ürkek 
bir tavırla gülümsedi: 

— Evet, dedi. Kirahktır. Biz oturu
yorduk amma, bu yaz adaya gideceğiz. 
Ev sahibi üst katta oturuyor. Girip gö
rüşebilirsiniz. 

Kendilerinin kaça oturduklarını sor
duk. Genç kız korka korka etrafına 
bakınarak elini ağzının kenarına koy
du: 

— Doğrusunu isterseniz, biz şimdiye 
kadar ayda dört lira kira veriyorduk. 
Fakat bunu benden dujmıaş olmayı
nız. Velâkin, bu sene ev sahibi kirajn 
arttırmak istiyor. 

İçeriye girdik. Harap, bakımsız bir 
bahçeden geçerek iki kath, tahta evin 
üst kata aid kapısını çaldık. Uzun müd
det bekledikten sonra içeriden bir ta
kunya tıkırtısı duyuldu ve kapı açıldı. 
Yaşh bir kadm, baş örtüsünü çenesinin 
ucuna doğru çekerek aralıktan başım 
uzattı. Evi tutmak istediğimizi söyle
dik. İkimizi de tepeden aşağı süzdük
ten sonra: 

— Sizin ev tutacağınızı pek gözüm 
kesmiyor amma, hajorhsı olsun. Evde 
şimdi kiracı var. İçini gezemezsiniz. 
Ben anlatayım. Yayla gibi iki odası, bir 
de sofası vardır. Bahçe müşterektir. 
Siz düzelteceksiniz,, meyvayı yan ya
rıya böleceğiz. Ayda on iki lira icar ve
receksiniz. Kendi malımz gibi rahat ra
hat oturursunuz. Fakat şurasmı da pe
şin söyliyejrim ki, çoluk çocuk istemem. 
Ağaçlan harap ederler. 

Kiranın çok pahah olduğunu söy
ledik. Kadm müstehzi bir kahkaha 
attı : 

— Bir defa şu güneşe, şu havaya ba
kınız. Nefes aldıkça insanm gözü, gön
lü açıhyor. 

Böyle yere on iki lira çok olur mu? 
Her sene bu gibi yerlerin altı, yedi 

liraya kiralandığım söyledik: 
— Bu güneş, bu hava o zaman da 

vardı. Bu sene kira niçin farketti 
Dedim. İhtiyar kadın garip bir vazi

yette dudak büktü, homurdandı: 
— Sizin dünyadan haberiniz yok. 

Her sene nisanda yaz gelirdi Bu sene-
ki güneş eski güneşe benziyor mu? Ne 
kadar nazh çıktığım görmüyor musu
nuz? Güneş nasü değiştiyse kiralar da 
öyle farketU işte, zaten siz ve tutacak 
adama benzemiyorsunuz. Ben evimi on 
iki liraya verdikten sonra üstelik eli
mi de öperier. 

Kapı şiddetle yüzümüze kapandı. 
Dostum da yazlık sevdasmdan vaz g»> 
çerek tıpış tıpış İstanbula döndük. 

Cemal Refik 

B a y A m c a y a iTöre... 

— Bay Ziyayı çoktanberi görmü-
yoı-um bay Amca, vefat mı etti?... 

B. A. — Hayır, amma, yüz bin lira 
Oıirasa kondu!... 

— Siz sağ olun!. Onım üç oğlu da 
vardı: Habib, Lebib. Edib!... onlar ne 
oldu?. . . 

B. A. — Sorma bayım, Habib ro
mancı oldu... 

Lebib de fütürist ressam oldul, 
Edip?... 

B. A. — Maşallah o afiyettel... 
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I iktisadî ve malî hafta 
M J * İ ^ " « " * « 1 ü * * * 

Fransada vukubulan büyük malî tahavvülün 
sebep ve saikleri nedir? 

Bir haftadanberl Fransada vuku 
bulaü büyük malî tahavvülün psiko
lojisi henüz iyice anlaşılamaidı. îlca-
a t m sevkila frank düştükçe herkes 
elindeki parayı ecnebi kambiyo
suna tahvil ederek memleket 
haricine kaçmyordu. Birkaç defa tes-
bit teşebbüsleri yapıldı; her tesbitte 
frangın kıymeti düşürüldü; fakat kıy
met indikçe sermayeler de durmadan 
İngiltere re Amerikaya göçediyorlar-
dı. Geçen hafta kıymet yeniden yir
mi puan birden indirildi. Bir de ne işi
telim? Üç gün zarfında Fransaya el
li milyon sterlin avdet etmiş. Banka
lara tehacüm o derece imiş ki on bin 
sterlinden aşağı miktardaki çekleri 
kabul etmemeğe mecbur kalmışlar. 
Bankalara mevduat milyarlara ba
liğ olmuş; devletin Bank dö Frans'a 
borcu kapanmış, hazine bonolannın 
faizi indirilmiş; bir bolluk ki hiç işi
tilmemiş; bankalar şaşırmışlar, bu 
kadar parajn ne yapacağız diyorlar! 

Tarihte misli görülmlyen böyle bir 
Volte - face'm sebep ve hikmeti ne ola-
bUir? 

İngiliz mail gazetelerinin yazdık
larına göre, başlıca iki sebep varidi 
hatır oluyor. Birincisi Daladier kabi
nesinin halka ve bilhassa sermayedar 
smıfma itimad telkin etmesi, ikinsisi 
de, franga şimdiye kadar yanlış bir 
istikamet verilmiş olmasıdır. Hatır
lardadır, Blum - Auriol zamanmda 
franga, altma nazaran bir âzami, 
bir de asgarî had tayin edilmişti. Hü
kümete zaten itimadını esirgiyen 
halk, yüksek hadden, yani ecnebi 
kambiyosu elde edilmesi az miktarda 
frank sarfma mütevakkıf bulunduğu 
bir sırada, parasmı, sterlin, dolar, İs-
Tiçre frangı gibi dövizlere yatırdı. Bu 
muameleden zarar değil, bilâkis kâr 
edeceğinden emin idi. Çünkü frangın 
tayin olunan hadden daha fazla yük
selmesinin ihtimali yoktu. Buna! mu
kabil. İnmesi muhakkaktı. Nitekim 
haddi asgariyi bulımcıya kadar frank 
arzı ve ecnebi kambiyo talebi devam 
etti. O derece ki Bank dö Frans'tan 
milyarlarca altm İngiltere ve Ame
rikaya gönderilmesine rağmen artık 
frangı asgarî fiatte de tutmak kabil 
olamadı. Bumun üzerine hükümet 
Devlet bankasmdaki altın hazineyi 
korunmak için millî parayı altm esa-
ımdan ayırdı. 

Hükümetin maksadı, İngilizlerin 
sterlini idare ettikleri tarzda frangı 
bir monnaie dirigee haline koymaktı. 
Yani istediği gibi fiatini indirip yük
seltebilecekti. Bu vaziyette Fransız
lar kendi paralarma( franc flottant) 
veya (franc elastique) ismini verdiler. 
Fakat malî müşMlât ve hele Blum 
kabinesinin sakim içtimaî siyaseti ne
ticesinde frangı idare etmek mümkün 
olamadı. Düştükçe düştü; nihayet ye
ni hükümet (Rem^de de cheval) diye 
tavsif edilecek bir tedbiri göze aldı. 
Dvırduğu yerde frangı yirmi puan da
h a indirdi ve artık bir İngiliz lirası-
n m fiati 179 franktır; bu fiat asgari
dir, bundan açağı düşürülmiyecektir; 
fakat yükselmek ihtimali vardır, de
di. İşte bunun üzerinedir ki elinde 
ecnebi kambiyosu bulunanlar en ucuz 
flatten frank alabilmek üzere banka
lara adetâ hücum ederek yukanda 
tasvir ettiğimit vaziyet hasıl oldu. 

Frank artık düzelmiş sayılabilir 
mi? Bujıa' hiç kimse katî bir cevap 
veremez. Evvelemirde şu nokta unu
tulmamak lâzım gelir ki, frank altına 
değil, bir (monnaie dirig6e) olan ster
line bağlanmış, yani onun peyki ol

muş bulunuyor. Sterlin düşüp kalk
tıkça, frank ta beraber düşüp kalka;-
cak. Fakat bundan maada frank, ken
dine has tehlikelere de maruzdur: 
Ekonomirün düzelmesi için istihsalâ-
tı çoğaltmak, bunun için de, haftada 
iki gün tatil (Blumun içtimaî ıslahat
larından bir tanesi!) usulünden fera
gat lâzun. Buna imkân hasıl ola
cak mı? 

Diğer taraltan, frangın yeni suku
tu nlsbetinde eşya ve iptidaî maddeler 
fiatinin yükselmesine mani olmak lâ
zım. Bu da temin edilebilecek mi? 

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki ya-
zımızm başında Fransadaki malî ta
havvülün psikolojisini henüz anlıya-
madık, diyoruz. 

Siyasî barometre hafta zarfında 
bir tahavvül göstermediği için ikti-
sad âlemi de iyi niyetlerini muhafaza 
etmiş bulunmaktadır. 

Amerikada buğday fiatinin inmesi 
iyi bir alâmet telâkki ediliyor. Fakat 
Birleşik Devletler hükümetinin bütün 
gayretlerine rağmen Amerikada hali 
hazırda 11,230,000 işsiz vardır. 

Fransız frangının vaziyeti üzerine 
Belçika piyasası biraz telâş gösterdi. 
Fransaya doğru para akınına mani 
olmak üzere Belçika millî bankası is-

• konto haddini jrüzde 2 den dörde yük
seltti. 

Londra ve Amsterdam piyasaları 
sağlamdır. Paris borsasında da tema
yül tereffüe doğrudur. 

M e m l e k e t i m i z d e e s h a m v e 
t a h v i l â t v a z i y e t i 

Ankara borsasında muamelât nor
mal bir surette devam etmektedir. 
Yüzde yedi buçuk faizli Türk borcu 
tahvilinin son tebliğ olıman fiati 
19,75 liradır ki geçen haftaya nazaran 
5 kuruş yükselmiş demektir. İstanbul-
da da bu fiat üzerinden alışverişler 
oldu. 

DahUî istikraz kâğıtlarımızm fiat-
lerinde de yükseklik vardır. İkrami-
yeli Ergani 95,25 kuruş, SıvaS - Er
zurum 97,25 kuruşta kalmışlardır. 

Merkez bankası yarım lira kazana
rak 92 lirada kaldı. 

Umumî temayülü takiben Anadolu 
grupu da hayli ilerlemiştir: 

Hisse senedleri: 24.25 lira, 
Tahviller: 40,15 lira. 
Mümessil senedler: 41,40 lira et

mektedir. 
Aslan Çimento isteklidir. Son mua

mele 12 lira üzerinden vuku buldu. 
Diğer endüstriyel kâğıtlarımızın 

nominal fiatleri şunlardır: 
Tramvay 11,40 lira. Umura sigorta 

11 lira, İttihadı millî 21,25 lira, Ter-
kos 6,10 lira, Bomonti 7,50 lira, îtti-
had Değirmencilik 12,65 lira. Şark 
Değirmencüik 1,02 lira. Telefon 8,35 
lira. Şirketi Hayriye 15 lira, Omniura 
0,98 lira. Şark Ecza deposu 2,45 lira, 
Türk altmı fiati dokuz kuruş düşerek 
1025 kuruşta kaldı. 

Mısır Kredi Fonsiye fiatlerinde cüzî 
bir tereffü vardır: 

1903 tertibi: 107,50 Ura, 
1911 tertibi: 98,50 lira etmektedir. 
Oayrimübadil bonolarında 18,75 

kuruşta elli para kadar sukut vardır. 

'<p^m 

E m e k l i v e y e d e k s u b a y 
Y o k l a m a s ı 

Beşiktaş askerlik şubesinden: Beşiktaş 
askerlik şubesinde mukayyet emekli ve 
yedek subaylann 938 yılı haziranm 1 İnci 
gününden 30 uncu günü nihayetine ka
dar yoklamaları yapılacağından İstanbul 
dahilinde bulunanlar bizzat hariçte bu
lunanlar mektubla sağhklarmı şubeye 
kaylt ve bildirmeleri ilân olunur. 

Yarınki sah matinelerinden itibaren 

SAKARYA sinemasında 
LİLY DAMİTA ve (İngiüz Maıu-ice Chevalier) si JACK BUCHANAN tara 

fmdan bir dans ve musiki harikası ikinci (Karyoka) film 

K A R A N G A 
ve ilâveten: Görmek fırsatı kaçınlnuyacak güzel bir film 

Y A K A N P U S E L E R 
TtNO ROSSİ - VİVİ.\NE ROMANCE ve MİREİLLE BALÎN 

Seanslar saat 2 den itibaren başlar, ^ ^ ^ ^ ^ M ^ J 

16 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: Spor ve genç
lik bayramı: Mehmed Kaplan: Edebiyat 
fakültesinden, 18,40: Plâkla dans musi
kisi, 19,15: Çocuklara masal: Bayan Nine, 
19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: 
Fasıl Saz Heyeti: İbrahim ve arkadaşla
rı tarafından, 21,45: ORKESTRA: 1 -
Morena: Potpurri Viyenuvaz, 2 - Siede: 
Flittervohen, 3 - Manfred: Juvanita, 4 -
Grosman: Çardaş, 22,15: Ajans haberie-
ri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 22,50: Son haberier ve ertesi 
günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Karı
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları ,13,15: Dahilî ve 
haricî haberier. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 18,50: İngilizce ders (Azime 
İpek), 19,15: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Servet Adnan ve arkadaşları), 20: 
Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Halûk 
Recal ve arkadaşları), 21: Konferans: 
(Tekirdağ saylavı Rahmi Apak), 21,15: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Slede: in 
TÜH Und Rpitzen, 2 - Hans Bousch: Ein 
Gruss an Johannl, 3 - Reiny Roland: 
Verklungene Tage, 4 - Mrio Trevisiliol: 
Ein Abend an der Nordsee, 22: Ajans ha
berleri, 22,15: Yannki program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrupa İstasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 «Peer Gynt» ten parça
lar — Danzig 20,10 hoşa giden melodi
ler — Deutschl. S. 20,10 mandolin or
kestrası — Frankf. 20,10 eğlenceli muzi-
ka — Münih 20,10 eğlenceli muzika — 
Btutg. 20,30 dans — Viyana 20,15 kon
ser — Athlone 20 dans — Berom. 20,55 
orkestra — Bmo 20,55 askerî muzika — 
Bükreş 20,30 konser — Hilvers. II 20,55 
orkestra — Londra ve Midland 20,30 or
kestra — Prag 20,30 Dalibar operası — 
Reval 20 Macar orkestrası — Sofya 
17,45 ten beri senfon. konser — Stokholm 
20,30 orkestra — Strasbg. 20,30 konser. 

Saat 21 de 
Berlin 21 filim ve operet havalan — Bres-

1ar 21 konser — Danzig 21 güzel melodi
lere devam — Deutschl. S. 21 askeri mu
zika — Frankf. 21,10 - 23 konser — 
Hambg. 21,30 keman — Saarbr. 21 or
kestra — St'uttg. 21 konser — Viyana 21 
köy muzikası — Athlone 21,45 keman — 
Bari 21,15 Yunanca neşriyat — Bmo 
21,55 konser — Brüksel 21 «Tambur -
Majör» opereti — Brüksel 21,30 -. 23 or
kestra — Budap. 21,10 orkestra — Bu-
dap. II 21,25 orkestra — Brüksel 21 kon
sere devam — Florans 21,30 konser — 
Hilvers. II 21 konsere devam — Kovno 
21 - 23,30 senfon. konser — Lyubliana 
21 orkestra — Lüle ve Limoges 21,30 or
kestra — Londra 21,20 dans — Lyon 
21,30 - 23,30 konser — Marsilya 21,30 kon
ser — M. Ceneri 21,45 keman — Oslo 21 
piyano — Rad. Paris 21,45 - 24,50 «Fidelio» 
operası — Paris P. T. T. 21,30 hafif mu
zika — Sottens 21 salon muzikası — Rad. 
Toulouse 21,45 akordeon — Belgrad 21 
opera. 

Saat 22 de 
Breslav 22 konsere devam — Deutschl.S. 

22,15 salon muzikası — Frankf. 22 kon
sere devam — Kolonya 22 hafif muzi
ka — Saarbr. 22,15 filim havaları — 
Stuttg. dan naklen Berlin 22 eğlenceli 
muzika — Viyana 22 köy muzikasına de
vam — Belgrad 22 operaya devam — 
Brüksel 22 operete devam — Brüksel II 
22 konsere devam — Budap. 22 konsere 
devam — Bükreş 22,45 Rumen orkestra
sı — Florans 22,30 piyano — Hilvers. I 
22,55 salon muzikası — Kaşau 22,15 or
kestra — Kopenhag 22,30 flüt — Kovno 
22 konsere devam — Lyubliana 22,10 - 4 
piyano ile konser — Lille ve Limoges 22 
konsere devam — Londra 22 orkestra — 
Lyon 22 konsere devam — Midland 22 sa
lon muzikası — Rad. Paris 22 operaya 
devam — Paris P. T. T. 22 salon muzika
sı — Stokholm 22,40 Rumen ve Bulgar 
muzikası — Sofya 22,10 muzika. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 gece konseri — 

Königsberg 23,40 askerî muzika — Diğer 
Alman istasyonlan Kolonyadan naklen 
23,30 - 3 gece muzikası ve dans — Brük
sel II 23,10 «Şen Dul» operasından par
çalar — Budap. 23,30 salon muzikası — 
Droitviç 23,15 - 24,15 salon muzikası — 
Kopenhag 23,20 - 24,15 orkestra — Kovno 
23 konsere devam — Lyubliana 23,15 or
kestra — Londra 23,25 dans — Lille ve 
Limoges 23 konsere devam — Milano 23,10 
orkestra — Oslo 23,20 hafif muzika — 
Rad. Paris 23 operaya devam — Prag 23 
operaya devam — Bratislava 23,30 flüt — 
Varşova 23 orkestra. 

Saat 24 den itibaren 
Frankf. ve Stuttg. 1 - 4 gecen konse

ri — Diğer Alman istasyonlan Kolonya
dan naklen 4 e kadar gece muzikası ve 
dans — Budap. 24,10 cazband — Droitviç 
24,25 dans — Kopenhag 24,15 dans — Rad. 
Paris 24 operaya devam — Rad. Toulouse 
24 Arjantin muzikası. 

T ü r k m i m a r l a r c e m i y e t i 
k o n g r e s i 

Türk Mimalrlar Cemiyeti İstanbul şu
besi başkanlığından: Şubemiz yıllık kon
gresinin 17/5/1938 salı günü saat 17,30 da 
Gülhane parkında Alay köşkünde topla
nacağım bütün arkadaşlara bildirir, ve 
teşriflerini rica eder. 

Hava şehitlerimizin aziz 
hatırasını hürmetle andık 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
— «Türk milleti 15 mayıs tarihini 

sizler için bir anış günü olarak ayır
makla kalbinde yaşattığı kahraman
ların en büyük kadirşinashğı izhar 
etmiş bulunuyor. Her yd olduğu gibi 
bugün de şeref taşımızın etrafmda 
toplandık. Şimdi hava tarihimizin 
şanlı hatıralarım anarak manevî var-
lığmıza saygı sunuyoruz. Tayyareci
liğimizin faaliyete başladığı Fethi -
Sadık gününden son şehid yüzbaşı 
Cevdete kadar, sayısı mühim bir tu
tan aşan zayiatımızın gönüllerimizde 
derin yaralar açtığına şüphe yok.» 

Hatip, müteakiben havacıların mu
kaddes vazifelerini anlatmak suretile 
sözünü şöyle bitirmiştir: 

uTürk milletini saadete erdiren, ve 
onu açık alınla yaşatan Büjiik Ata-
türke Cumhuriyet ordusunun ve ha
va kuvvetlerinin şükranlannı büyük 
bir saygı ile arz ve teyid ederim. Bu
gün aramızda olmıyan, yalnız mane-
vt varhklanna hitab ederek tebcil etti
ğimiz aziz şehidlerimizi Cumhuriyet 
ordusu namına, bir kere daha selâm
lar, yüce milletimize üstün saadetler 
dilerim.» 

Bundan sonra bayan Meliha Avni 
kürsüye çıkmış ve demiştir ki: 

— «ölenlerin mezarında değil, ebe-
diyyen yaşıyacaklann menlubelerile 
tarihi şereflendirenlerin, gönüllerde 
yer tutan Türk kahramanlannm ya
nındayız. Bunlar, bayrak aşkının kah
ramanlarıdır. Ellerimizde çiçeklerle 
kalbimizde sevgilerle bu yüksek âşık
ların yüce huzurlanna geldik, yolu
nuz bizim yolumuz, duygımuz bizim 
duygumuzdur.» 

Bayan Meliha Avni, Türk kadımn 
da havacılıkta yer aldığını mevzuubahs 
ederek sözüne devam etmiş: 

— «Biz de sizler gibi yerlerden gök
lere yükseleceğiz. Burası, ölümlere gi
den âşıklann şanlı yatağıdır. Bugün 
biz geldik. Yann başkaları gelecek ve 
bu alkış sesleri ebedlere kadar devam 
edecektir.» demiştir. 

Bayan Meliha Avniden sonra şehir 
meclisi namına B. Cemaleddin Fazıl 
da bir hitabe irad etmiştir: 

— «ölüm herkes için mukadderdir, 
er geç herkesin bu âkibete düşeceğin
de şüphe yoktur. Fakat vatan müda
faası gibi mukaddes ve ülvf bir gaye 
uğruna can veren yiğitlerin ölümü, 
havacılık tarihimizde unutulmaz bir 
kahramanlık abidesidir. 

Ey aziz ölüler! Kınlan kanadlan-
nızla yann ve bıraktığınız yolun üs
tünde, şimdi yurdumuzun berrak se
masım kaplıyabilecek bir hava ordu
sunun geniş kanadlan var.» 

Hatib bundan sonra yurddaşlara 
hitab ederek: 

— «Ey benim kanırm taşlıyan yurd-
daşlanm. Yurd için hiç bir fedakâr-
hktan çekinme. Onu kurmak için icab 
ederse, uğrunda son damla kanım 
dök. Hayatım feda et!.. Çünkü onu 
yaşatmak senin öz vazifendir. » 

B. Cemaleddin Fazıldan sonra, ü-
niversiteliler namına B. Bahadır söz 
almış; ilk hava şehidleri Fethi, Sadık, 
ve Nuriden bahsetmiş, umumî hari> 
ve İstiklâl harbi hava şehidlerinin 
hatıralarını anarak: 

— Arkadaşlar, umumî harble is
tiklâl harbinde tek tayyaresile bir 
düşman filosuna karşı gelmiş haVa 
kahramanlarımız vardı. Bugün kar
şımıza çıkacak düşman, kendisi ka
dar bir Türk hava filosu bulacağma 
emin olmalıdır. Buna munzam ola
rak bir de Türk azmi, Türk kudreti 
vardır. Türk azmi, Türk kudretini 
görerek hesaplaşanlar bilirler> 

Demiş, hitabesini; 
«Atatürk gençliğinin andı yurd için 

icabında tereddüdsüz ölmektir» sözle-
rile bitirmiştir. 

Bu hitabeleri müteakip muzika 
matem havası çalmış, bunu takiben de 
bir manga asker üç defa havaya ateş 
etmiştir. Bundan sonra davetliler, 
parkın tramvay cihetindeki tratuva-
rına geçmişler ve merasim geçişi ya
pılmıştır. 

Bu geçişe iştirak edenler Beyazıda 
kadaı- gitmişler, oradan yerlerine 
dönmüşlerdir. 

Â n k a r a d a k i h a v a ş e h i t l e r i 
i h t i f a l i 

Ankara 15 (A.A.) — Bugün memle
ketimizin her tarafında hava şehitleri 

ihtifali yapılmıştır. 
Şehrimizde Ulus meydanında yapı

lan ihtifalde, başta Büyük Millet mec
lisi reisi Abdülhalik Renda ve Başve
kil B. Celâl Bayar, Dahiliye Vekili 
parti genel sekreteri Şükrü Kaya ol
mak üzere bütün Vekiller, mebuslar, 
Büyük erkânı haı-biye ve Millî Müda
faa Vekâleti erkânı ile diğer Vekâlet
ler erkânı, şehrimizde bulunmakta 
olan kumandanlar, bütün kurumlar 
mümessilleri ve mektepliler hazır bu
lunmakta idiler. 

Bir bando muzika :ie askerî kıtalar 
ve kalabalık bir halk kütlesi de mera
sime iştirak eylemiştir . 

Vekâletler ile şehir ve parti ve muh
telif müesseseler, Türk hava kurumu, 
Türkkuşu ve tayyareciler tarafından 
şehit tayyarecilerimizin mezarlarına 
konulmak üzere bir çok çelenk gön
derilmiş bulunuyordu. Saat 11 de atı
lan topla ihtifal başlamış ve bu esnada 
meydandaki sancak ile bütün daire
lerdeki bayraklar yarıya indirilmiş, 
bütün hazır bulunanlar ve kıtaat se
lâm durmuşlardır. 

Hava şehitlerimizin yüksek hatıra
larına hürmeten süren bu yarım daki
kalık sükût esnasında şehirdeki bü
tün nakil vasıtaları bulunduklan yer
lerde durmuşlardır. 

Hava müsteşarhğı, hava kurumu 
ve Cumhuriyet Halk Partisi adma söy
lenen nutukları müteakip muzikanın 
çaldığı marşla Ulus meydanında 
merasime nihayet verilmiştir. 

Bir heyet çelenkleri şehit tayyare
cilerimizin mezarına götürmüş ve çe-
lenkler mezarlara konurken bir man
ga asker üç defa selâm atışı yapmıştır. 

M a t b a a i ş ç i l e r i n i n d ü n k ü 
t o p l a n t ı s ı 

Türk Mürettipler cemiyetinin 1938 
yıl kongresi dünkü pazar günü saat 
14 de Eminönü Halkevi salonunda ka
labalık matbaa işçUeri huzurunda 
yapıldı. Bu toplantıda, yalnız müret-
tiplere münhasır olan cemiyet, maki
neci, mücellit arkadaşlarını da arala
rına alıp yeni bir nizamname ile ce
miyetin ismini «Matbaa İşçileri Bir
liği» ne çevirmiştir. Yapılan intihap
ta birlik idare heyetine: A. Münir Di
zer, Etem Onan, Selim Tanyeli, Bo-
ğos, A. Mehmet, Ali, Sırrı Demirkan, 
Şeref, Nihat, Mehmet Dizman, Sainı 
Paker (Mürettip), Aziz, Vedat, (Mü-
Paker, Aziz, Vedat (Makinist), Halit, 
Hikmet (Mücellit) seçUmişlerdir^ 

ŞEHZADEBAŞT TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 
arkadaşları Miçe-Pençef 
varyetesi. CAN GÖKEl 

SIRKI operet 3 perde 
Halk gecesi 

Localar 100, her yer 20, 
paradi 10 Kr. 17 mayıs 
akşamı KAHBE DtJNYA 

operet ilk defa 

Pazartesi: Kadıköy Sü-
reyyada. Salı: Pangaltı 
Kurtuluşta. Çarşamba : 
Beşiktaş Suad Parkta. 

Perşembe: Bakırtöy 
Miltiyadi sinemalrında 

G Ü L F A T M A 
Milli oyım 3 perde. 

Yazan, besteliyen: Üstad 
Muhlis Sabahaddin 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şiflli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldmmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlun-
da Barbut, Eminönü: Beşir Kemal, 
Fatih: İsmail Hakkı, Karagümrük: 
Mehmed Fuad, Bakırköy: Hilâl, San-
yer: Asaf, Aksaray: Yenlkapıda Sa-
nm, Beşiktaş: Halid, Fener: Balatta 
Hüsameddin, Kumkapı: Cemil, Kü-
çûkpazar: Hasan Hulusi, Samatya: 
Yedlkulede Teofilos, Alemdar: Çem-
berlltaşta Sim Rasim, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım, Kadıköy: Sadık, 
Yeldegrirmeninde Üçler, Üsküdar: 
Çarşıboyunda Ömer Kenan, Heybeli-
ada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya. 
Yeniköy, Emirgân, Rumellhlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Pafabahçe ve Anadoluhlsanndakl ee-
zar^ler her gece açıktır. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli TÜ&yeti mektep kitapları tatif 
yerL Her nevi kutaslye çeşitleri, 
Naaman diki; ve ya» makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve leTazımı 

•alrc bolnnnr. 



AvusturyaHoBamn 

Avusturyanın Almanya ile birleş
miş olması gayet nazik bir kedi kö-
p * meselesi çücarmıştır. Almanyada 
köpek ve kedi gibi evde beslenen ve 
istihsal meziyeti bulunmıyan hay
vanlar lüks e§ya ve gayet kıymettar 
olan yiyecek üzerinde bir ağırlık sayıl
dığından bunların sayışım azatmak 
için ağır bir vergi konulmuştur. 

Bir kedisi yahud köpeği olan adam 
Ve aile hükümete bizim para ile otuz 
liradan fazla vergi vermek ile mükellef 
tutulmuştur. Bu verginin bakajrası 
affedilmez ve kedi veyahud k<H»̂ ;in 
Vergi tarh olunan sene içinde ölmesi 
sahibini vergiden kurtaramaz. 

Halbuki eskiden Avusturyada kedi
ler için hiç bir gûna vergi konulmamış 
idi. Köpeklere dahi senevi bizim para 
ile üç lira kadar bir vergi vardı. Al-
^anyadaki vergiler şimdi makabline 
de şamil olarak bütün Avusturyada 
tatbik edileceğinden kedi ve köpek sa
hibi Avusturyalıları telâş almıştır. 
Bahusus kediye köpeğe çok düşkün 
olan Viyanalılan çok şaşırtmıştır. 

Halkm bir kısmı kedi ve köpeğini 
himayei hayvanat cemiyeti cerrahî 
idaresine götürüp vecasızca itlâf ettir

mektedir. Fakat bir çokları bunları 
öldürtmek istemediklerinden kedileri
ni \n3ranamn civanndaki ormanlara 
salıvermişlerdir. 

Şimdi binlerce kedi serseriyane or
manlarda dolaşmakta ve vahşîleşmek
tedir. Nüıayet mahallî zabıta kedüerle 
köpeklerin ormanlara bırakılmasım 
şiddetli ceza tehdidi ile menetmiştir. 

Viyana belediyesi dişi kedi ve köpe
ği olanların bu hayvanlar doğurur 
doğurmaz küçük yavrularını imha 
etmeleri hakkında bir emirname neş-
retmiştir. Himayei hayvanat cemiyeti 
tesisatı bu kadar ha3rvam itlafa kâfi 
gelmediğinden halkm bir çoğu bay
tarlara ve kimyevi ecza satan mües
seselere müracaat ederek hayvanlan-
nı zehirletiyorlar. LAkln bu iş o kadar 
çoğalmıştır ki baytarlar ve eczacılar 
kedi ve köpeği zehirlemek İçin aldık
ları ücretleri birkaç misli arttırmış
lardır. Avusturyadan harice gidecek
lerden aranan vergfl bakayası arasm-
da köpek ve kedi vergisi de vardır. Bu
gün bütün Avusturyayı herkesin ke
disi ve köpeği olduğundan en ziyade 
işgal eden mesele iltihakın bir netice
si olan yeni vergi olmuştur. 

Yeni nesli ilkokulunun IcOçtUc talebeleri dftn İstanbul K» Useednde bir 
^üsamere vermişlerdir. Resmimiz çok eğlemedi gegen bu mflsamerayt iştir 
âk eden küçükltai biı- arada göBtennektedi& ^ 

^ 
:J»' 

'̂̂ V̂ ^̂ ^̂ l̂ 

t ^ ^ v^^^^^ 
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Pafabahge vt POIODM kOyftnfln meşhur domus ayolanndan bir grup bir 
kftç gün evvel Alacalı ve Domalı meralarında stlrek avı yapzmşlar ve 22 domuz 
^UrmugiArdır, YtıkAHda ATOıJar Ti Turulan domuzlardan bir kısım görünüme!!: 

Nevyork sergisi eski 
bir çöplük ve bataklık 
üzerinde inşa ediliyor 

30 nisan 939 tar 
dilinde Nevyork-
ta büyük bir sergi 
açılacaktır. Ser
gi için iki seneden-
beri haoriıklar 
başlamıştır. Sergi 
yeri şimdiden dün-
3ranm en büyük 
bir panayırı şeklini 
almıştır. Meydana gden muazzam bi
nalardan biri (Yarmkl dünya) aximı 
taşıyor. Bu bina kendi basma bir 
âlemdir .tM sene evvel bu binamn ye-
rtcıde med dalgalan altmda kalan 
tuz ve yosun taMkalan ile kaplı ç o 
rak bir mahal vardı. Bu bataklığm 
ytfmbaşı Nevyorkun çöplük mahalli 
olduğundan, otuz senedenberi burar 
rada yığüan küller ve çöpler koca bir 
dağ teşkil etmişti. Hattâ buna Coro-
na d£^ Lsml verilmişti Dağm yüksek
liği 90 ayak olup kapladığı saha 50 
milyon ayak murabbaı tutuyordu. 

Bu besrt>ad yerin cihan sergisi için 
tntlhab edilmesinin sebebi şairin meih 
kMİ dvarmda boş başka Ur y»-
rin bulunmamasıdır . 

Sergiye memur park komiseri Bo-
dert Mosesln buharlı kürekleri ve 
traktörleri bir hücumda koca çöp dA-
Jmı ortadan kaldırmıştır. Her biri 
sdsen kadem uzunluğunda bulıman 
kuma makineleri bir dev gibi ortada 
pe Tarsa süpürüp götürmüştür. 

Civardaki bataklık İse şimdi tath 

Hükümetimizin de iştirak edeceği Nevyork sergisi 
30 nisan 939 da açılacaktır. Fakat şimdiden Sergi
nin büyük bir kısmı meydana çıkmıştır. Sergi 

açılıncaya kadar hergün 30 bin amele 
çalıştırılacaktır. Sergiyi 50 milyon kişinin 

ziyaret edeceği tahmin ediliyor 

sulu iki geniş göl halini almıştır. Ame
rikanın her tarafmdan hususi vagon
lar içinde getirilen ağaçlar bu kış di-
kUmiş olduğundan, serginin hoş bir 
parkı meydana' gdmlştir. Sergi açir 
İmcıya kadar 30,000 amele mütemadi 
surete çalıştırılacaktır. Bu masraf 
ve zahmetler beyhude değUdir. Çünkü 
sergiyi 50,000,000 kişi ziyturet edeceği 
ve milyarlarca dolar iş yapüacağı tabr 
min ediliyor. 

Serginin binaJan birer acayibi âlens 
olacEiktır. Perlsphero denUen küre o 
kadar büyüktür ki şimdiye kadar 
dünyada hiçbir zaman bu kadar bür 
yük bir yuvarlak yapılmamıştır. Oa 
seMz katlı bir bina olan bu yuvarlak 
muazzam bir Oejrserln fıskiyesi başm-
da muallâkta duran bir topaç hissini 
verecektir. 

Bunun yanıbaşmda 700 ayak irtif»-
mdaki üç tarafh bir iğne gökleri dele
cek gibi yükselmiştir. Yuvarlak, dün-
ftL ve yamndaki iğne, insanm inş« 
lemdini temsü eden tiir remizdir. 

Serginin bir ucunda Coro Vaşing-

tonun 65 ayak irtk 
famdaki heykeli 
dikilmektedir. V»« 
şlngton , adetâ 
Amerikanm ilk 
Cühurreisi sıfatüf 
hayatmdan 150 •»• 
ne sonra bu düny» 
sergisini küşad edi
yor. Oeçld meydanı 

50,000 kişinin yürüyüşüne müsaid 
genişlikte olacaktır. 

Serginin otomobil mahalli 70,000 
otomobUl istiab edecektir. Serginin 
sanayi dairesi akıllara hayret verecek 
derecededir. Dünyanm en büyük sac 
nayl memleketi olan Amerika bütün 
kudretini bu sergide göstermektedir. 

Büyük müesseseler burada devâs» 
şubeler vücude getirmişlerdir. Fordunı 
şubesinde yanm mil uzunluğımda he
lezon! bir yüksek otomobil yolu var
dır. Buradan herkes otomobü ile ser-
giyi ziyaret edebUecektlr. 

Mister Ford kendi şubesinde çifllk 
ile fabrikalan birleştirmek fikrini tar 
kib ettiğinden, grafik Ue yapacağı te^ 
hirlere şeker kamışı, soya fasulyesi 
pamuk dahil olacaktır. 

Amerika çelik kumpımyasımn şu
besi 28,000 ayak murabbaı kapUyan 
bir msıf küredir. Bu nısıf küre per-
çinsiz olarak çelikten jrapılmıştır. 

Yüz^ ayak irüfamdaki klmyagei 
imbikleri her an başka bir renk ar
şeden gaz ve mayüeri Ue Du Ponl 
kumpanyasınm kimya sanayiini teov 
sil edecektir. 

„ (Akşam) — Tekirdağtodakl ffl I p k İ J ^ T e diki} yurdu her yıl 
^̂ ûuğu gibi bu devrede de (15) bayana diploma vermiştir. Gönderdiğim resim 
~J bafta güzel bir sergi açan dikiş yurdu..un mezun bayanlanm Kültür direk-
*öriyie bir arada gösteriyor. 

Feci bir ölüm 
Bir çocuk m e r d i v e n d e n düşe 
rek ö l d ü d i ğ e r bir çocuk d a 

yara land ı 

FındıkUda Hardal sokağında oto-
ısn mütekaid müddeiumumi muar 
Tinlerinden B. Oallbln dört yaşmda-
kl oğlu Doğan, evin ikinci kat mer* 
diyeninden düşerek tehlikeli sekildi 
yaralannıi{^ tedavi için kaldmldığı 
Ş^fti. Çoeuk hastanesinde ölmüştür. 

Beşlktaşta Valide çeşmesinde otor 
Ttaa B. Hftff"̂ "̂ " kıs Selma, evin 
üçüncü kat penceresinden sokağa 
bakmakta üom muvazenesini kayb«* 
derde düfmüş, ağır surette yaralan* 
mifbr. 

Selma; hayatmdan ümidıd» btf 
halde Çocuk hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Attan düf tü 
ünkapanmdan Nedimin ahırında 

seyislik edne eUi yaşlarında Mebr 
med, dün Şişli Çocuk hastanesi önün-
den geçmekte iken muvazenesini 
kaybederek attan düşmüş, muhtelif 
yedeıinden yaralandığı l ^ tedavi 
altma alınmı^ır. 

Irtihal 
Samsun mebusu B. Etem Tuncel 

kısa btr hastalıktan sonra Bttyüka-
dada, Nizam caddesindeki kOşkOnde 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saa| 
onda evinden kaldırılarak ByflbsuU 
tana nakledilecek ve cenaze namaa 
Eyüb camiinde kıhndıktan sonra 
aüe makberesine defnedilecektir. KJe-
d«rdide aUesine beyam taziyet ederia. 

Hurufatç ı B. M e h m e d A l i n i n 
cenazes i d e f n e d i l d i 

Türk matbuatma; hurufatçılık sar-
hasmda yanm asra yakın hizmet ê -
mlş olan Mîetanet Hurufat d(Scümr 
hanesi sahibi B. Mehmed Alinin ve
fatım dün teessürie haber vermiştik. 

B. Mehmed Alinin cenazesi, dün 
saat on birde Fransız hastanesinden 
kaldırılmış, Teşvikiyeye götürülerek 
namazı orada kılmdıktan sonra '̂ â  
labahk bir cemaatle Şişlide asri me
zarlığa gidilmiş ve merhum ebedi Uh 
tirahatg&hına terdi nSHjoiSttE^ Y 

Resim gibi güzel, 
erkekten kuvvetli bir kız 
l\1is Brever tam atlettir. Fal<at 
l<adınlıl( inceliğini 
bırakmamıştır 

Bugünlerde Kalifomiyanm Oseaıl 
Park sdEaklarmda dolaşan erkeklMl 
son derece güzel bir kıza dönflp ddnfl|| 
bakmaktan kendilerini alamyoriata 
Bu kızm Holivut fİUm âlemine ram» 
sup ince, narin yapılı yıldızlardan blıl 
olduğımu zannediyorlar. 

İsmi Belna Brever olan bu güse* im; 
narin olmakla beraber en kuvvetli ep< 
keklere meydan okuyacak kadar kor* 
vetli bazulara maliktir. Yaşı henfla 
17 ve ağurlığı 58 kilo olmakla berabot 
resimde gördüğünüz gibi y^9 m 
ağırhğüe telif edllemlyecek kadar kor* 
vetlidlr. 

Bu Kaliforniyalı sanşm h » gOn 
zorlu bir beden terbiyesi yaparak vft-
dudünfl çevikleştirir. Halkada hare-
ketler yapar, ağır bir gülleyi jmvar* t 
lar, kürek çeker ve tavana asılı duran 
bir halata çıkıp iner. Amerikanm Pasi
fik sahillerinde oturan antrenörlerin 
ifadelerine bakılacak olursa Mis Bre
ver Amerlkada, belki de dünyada en 
güzel terbiye edilmiş bir bedene mBlUü 
olan kızdır. 

Fakat, Mis Brever tam atlet olduğa 
kadar cazibeli bir kızdır. Kendisi dlr 
yor ki! «Bir kız atlet oldum diye er̂  
keklere yakışan tavırlar takınmama-
hdır. Kadmlara lâzım olan cazibeli 
tavırlarım muhafaza etmelidir.» 

Onım içindir ki Mis Brever idman 
sayesinde fazla bir kuvvet iktisab et
miş olduğu halde boks oyunlarına gi
rişmez, erkeklere mahsus olan hıure-
ketleri kızlEura yakıştırmadığı için on
lardan çddnir. 
^ MU Bnmr bN gfln jrapbğt idman 

I 
BOs Brever antrenörünfl omuslarındfl 

taşıyor, sokak halila ye pazuUn 

hareketlerinden başka yemeklerine di 
çok dikkat eder. Şişmanlamakta!! 
korktuğu için değil, bazı gıda madde' 
lerinin diğer gıda maddelerinden daha 
sıhhi olduğunu bUdiği için her yeme
ği yemez. Yoksa gündelik idman saye
sinde ne yese şişmanlamıyacağma 
şüphe yoktur. 

Atlet kızm en çok sevdiği ve sofra* 
smda hiç eksik etmediği gıda hurma
dır. Hurmasız hiç bir zaman sofradan 
kalkmaz. Vaktinin en büyük kısmın^ 
güneş altmda geçirir, güneşte topraL 
üzerinde oturur ve en büyük enerji
nin insana topraktan geçtiğini iddia 
eder. 
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PAZARTESI KONUŞMALARI: 

Ö. Ref et ArbeFe 
Genç meslektaşım; 
Galatasarayın geçen yıl mezunları 

tarafından neşredilen hatıra kitabı, 
pek geç, hemen bir iki gün önce elime 
geçti. Başında ve talim heyeti arasın
da hocalarım, dostlarım; on yıl kadar 
evvel de içinde kendi hocalık hatırala
rım bulunan bu değ'erli irfan müesse
semizin hayatile her zaman yakından 
alâkadar olmuşumdur. Ayni muhab-
betli ilgile bu kitabın sahifelerini ka
rıştırdım. Resimlerine zevkle baktım, 
yazılarını dikkatle okudum. Bunlar 
arasında sizin, felsefe sınıfında yazıl
mış fransızca bir vazifeniz beni ihti
mamla üstünde durdurdu. Hiç bir mu-

-kaddime yapmadan derhal tebrikleri
mi söylemeliyim. 

Hilesiz, bir damla bile su katılma
mış, özlü bir süt kadar temiz cümlele
riniz, beni umulmadık bir fikir ziyafe
tine iştirak ettirdi. Süt teşbihi ile ya
zınızın gençliğine telmih yaptığım as
la hatırınıza gelmesin. Yazınızdaki ta-
zeUk, çocukluktan kalma hiç bir ipti
daîlik izini taşımaıpaksızm, bir za
manlar felsefe hocalığı yapmış ve 
sonra bırakmış, fakat felsefe talebe
liğinden bugün olduğu gibi yann da 
ayrılmıyacak olan beni derin bir hay
ranlık içinde bıraktı. 

İlim, tecrübenin inbiğinden süzülen 
mefhum katralarıdır. İlim böyle oldu
ğuna göre felsefe, büyük bir kapta ay
rı ayrı kaynaklardan toplanan mai mu
kattardır diyebiliriz. Fikirlerinizi dam

la haline koymakta ve onlan bir kapta 
toplamakta insana takdir hissi veren 
bir maharetiniz var. Duymak, ruhun 
kaynayabilmesi; düşünmek, bu his 
buharının mayi haline gelmesidir. Te
fekkürün ne güç birşey olduğunu, 
duygularımızı fikirleştirirken içimizde 
hissetiğimiz soğuk ürpermelerde gör
mez miyiz? Satırlarınızda bu raşeler, 
dimağınızın ihtizazlarını çiziyor. 

Gene ayni kitapta kıymetli bir hoca
nızın, Alfred de Vigny'den, pek yerin
de irad ettiği bu sözü ben de burada 
tekrar edeceğim: 

Une grande vie est un râve de Jeu-
nesse realise dans l'âge mûr. 

Genç yazınız, olgun çağlarınızda 
gerçekleşecek büyük bir fikir hayatı
nın rüyasıdır... Çok temenni ederim 
ki böyle olsun. Sizin yaşımzde bu dü
şüncelere varmak ve onlan böyle gü
zel söyliyebilmek, istikbal için ve is
tikbaliniz için kıymettar bir vaiddir. 

Ferd ve cemiyet karşılaşması ve fer
din kendi varlığile cenkleşmesi, dediği
niz gibi, yeni ibdalarm, belki ıztıraplı, 
fakat hakikî müjdecisidir. Yazınızda 
bu verimli cidali haber veren fikir vu
ruşlarına sık sık ve zevkle raslanıyor. 
Galatasaraylı, fikir sporculuğunda da 
muvaffak olmakta. Goethe, Spinoza 
ve Valery gibi sanat ve fikir şampiyon
larını seçmenize ayrıca memnunluk 
duydum. Dehâ, mağlûbiyet kabul et
mez bir üstünlüktür. O, zekâ için öyle 
bir haddir ki onu aştıktan sonra mesa
haya vurjıcağımız bir ölçü yoktur. L. 
de Vinci mi daha büyük bir sanat de-
hâsıdır, Praksitel mi, yoksa Mimar Si
nan mı?... 

E|u namağlûp şampiyonlardan ken
dinize örnekler ayırmış olmanızı, on
lar gibi olabilmenin ilk işaretleri telâk
ki etmek; benim için ve benim gibi 
Türk gençliğini irfan yolunda da yük
selmiş görmek istiyenler için eşsiz bir 
zevk oluyor. 

İsterdim ki yazınızı bu sütunlarda 
hülâsa edip okuyucularıma da tanıta
yım. Fakat o kadar toplu ve o kadar 
teksif edilmiş ki onu tekrar kısaltmak, 
manasından kaybettirecek. Olduğu gi
bi tercüme etmeyi düşündüm; ona da 
şöyle bir sebeple gönlüm razı olmadı 

Öyle tahmin ediyorum, siz, bu yazı
yı ana dilinizde düşünmüşsünüzdür. 
Bizzat düşünen siz olduğunuza ve türk-
çenin ana diliniz bulunduğuma göre 
benim sizden daha iyi tercüme edemi-
yeceğim muhakkaktır. Onun için her 
pazartesi, (Akşam) m nezaketle bana 

ayırdığı bu sütımlan istediğiniz zaman 
size seve seve bırakmayı en doğru bir 
hal tarzı buluyorum. Bu, sizin için bir 
tecrübe; fakat okuyucularım ve sizin 
bir okuyucunuz olarak benim için bü
yük bir zevk olacaktır. 

Hasan - Âli YÜCEL 

Yunanistanda 10 gün • 2 

Türk gazeteciler her tarafta görül
memiş tezahürlerle karşılandılar 

İnsanlar arasında kardeşlik fikrinin ilk doğduğu bir 
yer sayılan Olimbiyayı ve Jüpiter mabedini ziyaret 

Erzincan (Akşam) — Erzincan mezbahası civarında ağaç dikme bayramı 
yapıldı ve mektepler talebelerinin iştirakile binlerce ağaç dikildi. Merasimde 
vali, kumandan, memurlar ve pek çok halk bulundu. Yukanda bayramda 
bulunanlardan bir grup görünüyor. 

Atina — Yunanistanda misafir 
kaldığımız on günü âdeta bir 
bayram şeklinde geçirdik. Memleketi 
gezdirmek için Yunan hükümetinin 
bizi götürdüğü erlerin halkı, Türk 
gazetecilerini, önlerinde bayraklar, 
muzikîîlar, çiçek buketleri, belediye 
reisleri ve mahallî hükümet teşkilâtı 
mümessilleri de bulunduğu halde, 
hararetli merasimle karşılıyor; ateşli 
nutuklarla beyanı hoşâmedî ediyor, 
Üzerimize çiçekler serpiyor, buketler 
veriyordu. 

Yunanistanda bu misli görülme
miş hararetli tezahürlerin en 3rüksek 
numunesine bilhassa üç yerde, esM 
vatandaşımız Rum muhacirlerin kur
muş olduklan Alaşehir ve Yeni îzmir 
mahallelerinde, Morede çok ki3mıetll 
asan âtikasUe, bütün dünyajra şöh
reti yayılmı solan Olimbiyâ kasabası
na paytaht nazın B. Koçlasın mi
safiri olarak kendisirün refakatile gi
derken uğradığımız yirmi istasyonda! 
ve Selânikten 80 - 90 kilometre uzak
ta bulunan Ağustos nahiyesinde, şa-
hid olduk. 

Paytaht nazın iB, Kocias, Baş
vekilimiz Atinadan aynldıktan son
ra, bizi iki senedenberi 1 mayıs gecesi 
Yunanistanda tesidine başlanan çi
çek bayramına davet etmişti. 

Alaşehir ve Yeni İzmir malıallele-
rine gittiğimiz zaman, halk bizi coş-
kım tezahüratla karşıladı. Üzerimi
ze yeni açmış limon ve portakal çi
çekçin serpti, Atatürke ve türklüğe 
muhabbetini, bağlılığım göstermek 
için bizi izaz ve ikramlara boğdu. 

Alaşehir mahallesinden kalkıp ta 
gece yarısına doğru otomobillerle Ye
ni İzmir semtine vardığımız zaman 
da ayni coşkun ve candan tezahürle
re şahid olduk. Bu mahallenin halkı 
da Alaşehir semtinde oturanlardan 
geri kalmamak için misafirperverli
ğin her türlüsünü gösterdiler. 

Bize saadet ve uğur tılsımı addedi
len çiçekten çelenkler hediye ettiler, 
iki millet arasındaki kardeşlik bağla^ 
rmı tebarüz ettirdiler. 

1 Mayıs günü, gene paytaht nazın 
B. Koçlasın refakatinde iki vagon
dan mürekkeb hususî bir trenle Mo
rede Olimbiya'ya hareket ettik. B. 
Kocias gerek asan âtikasımn zengin
liği ve gerek tabiatinin harikulade 
güzelliği bakımından eşsiz bir sükû
net ve yeşillik köşesi olan Olimbiyâ 
kasabasım bizzat bize gezdirmek ve 
oradaki turistik otelde iki gün misa
fir etmek nezaketini göstermişti. 

Olimbijadan Ur görünü? ye Jüpiter mabedi 
Atinadan Olimbiya'ya kadar beş saat 
süren tren seyahatimizde Atatürke 
Te Türk milletine karşı gösterilen 
coşkım tezahürleri anltamak imkân
sızdır. YaJmz şu kadanm söyliyejrim 
ki, şimendifer güzergâlu üzerindeki 
şelıir ve kasabalann bütün halkı, ön
lerinde belediye reisleri, muzikalan 
ve ellerinde Türk, Yunan bayraklan 
bulunduğu halde yollara döküldü, 
bize muazzam bir istikbal yaptı. O 
kadar çok çiçek buketleri verildi ki 
İM vagonun raflan, hattâ oturulacak 
koltuklan bile çiçek ve gül yığınlari-
le doldu. 

Eski Yunanhlarm, Allahlarm AUa-
lahı olaırak telâkki ettikleri Jüpiterin 
mabedi buradadır. Olimbiyâ mabedi, 
insanlar arasında tesanüd ve kar
deşlik fikrinin ilk doğduğu yer sayı-
hyor. Paytaht nazın B. Kocias, biz 
Türk gazetecilerini Yunan esatirin

de mukaddes bir yer olarak tamnaa 
bu tarihî yere getirirken Türk vti 
Yunan mUletleri arasındaki kardeş
lik mefkuresini sembolik bir jest 
üe tetviç etmek istemiştir. 

Olimbiyâ, yalnız asarı âtikasımn 
kıjonet ve zenginliği bakımından de
ğil, tabiatinin güzelliği bakımmdan 
da görülmeğe değer bir yerdir. Yem
yeşil tepelerin çerçevelediği zümrüd 
bir ovanın ortasında, iki nehrin bir
leştiği noktada yıkık Jüpiter mabe
dinin enkazı ve tabiatin derin sükû
nu, insanı derin derin düşündürüyor. 

İlk Olimpiyad oyunlan burada ya^ 
pılmıştır. Olimbiyâ, Jüpitere aid bir 
mabed ile atletlerin çalışmasına ve 
hazırlanmasına mahsus bir çalışma 
yerinden, müsabaka esnasında hile 
ve münazaaya kalkışan atletlerin 

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Ahmed HiIâU 

MAZİNİN YOKU ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Lâmia o kadar saf, o kadar temiz, 

henüz o kadar çocuktu ki, aşkm ezelî 
ve malûm teranelerinin kendisine 
söylenildiği şu saat en mesud ânı ol
duğu halde cevap vermeğe utamyor, 
korkuyordu. Fakat delikanlı sıcak ve 
coşkun sesile yalvannasma devam 
ediyordu: Mutlak ümid verici bir söz 
işitmek istiyordu. 

Artık Lâmianm kendini kontrol et
mek imkânı kalmadı. Gözleri karan-
yor, başı dönüyor, kalbi çarpıyordu. 
Vücudu o kadar titriyor ki düşmemek 
İçin bir ağaca yaslandı. 

Kısık ve yavaş bir sesle mırıldandı: 
— Atıf bey! Ben de... Ben de sizi se

viyorum. 
Bu sözleri işiten genç mühendis, bü

yük bir coşkunlukla genç kıza büs
bütün yaklaştı. Kollal̂ ile belini sara
cak ağız ağıza gibi mmldandı: 

— Bu an bana verdiğiniz saadeti 
ne yapsam size bütün ömrümde öde-
yemiyeceğim. Hayatım tamamen si
zindir. Her zaman, her arzunu yap
mağa, her emrini dinlemeğe âmade^ 
yim. 

Tefrika No. 10 
Sonra nasıl olduğunu ikisi de bil

meden, dudaklan birleşti. Bu ilk bu
se, Atıfla Lâmiayı en derin noktalan-
na kadar sarstı. Bir müddet öylece, 
yanak yanağa kaldüar. Sonra uzak
tan gelen bir kahkaha onlan ajrüttı. 
Görülmek korkusile hemen biriblrld-
rinden ayrıldılar. Atıf başka yoldan, 
Lâmia da başka taraftan meclisin 
araşma karıştılar. 

Şevket paşanm bahçesinde arka ka
pı, her gece saat ona doğru açıhyor, 
yavaşça bir hayal dışanya çıyordu. 

Bu gölge Lamlaydı. 
Genç lazm böyle sıvışması pek ko

laydı. Zira Şevket paşa erken yatıyor; 
ve çabucak derin uykusuna dahyordu. 
Ev büyüktü. Kızm gizlice merdiven
lerden inerek kaçması mesele teşkil 
etmiyordu. 

Atıf ta zaten ona her zaman tembih 
ediyordu: 

— Güzelim! Gayet ihtiyath dav
ran. Ufak bir tehlike sezersen rande
vuya gelme. Ben seni beyhu£le yrare 
beklem^e razıyım. Maa^aUnh İm 

Erenköy hammlanmn diline düşecek 
olursan seni didik didik ederler. 

Lâmia teminat veriyordu: 
— Mera ketme! Ben son derece ted

birliyim. Evde herkes uyumadan dı
şarıya çıkmıyorum. Burada da ka
ranlıkta bizi İdm görecek? 

İki gencin birleşmelerinde de zaten 
bir çirkinlik yoktu. Bu tam manasile 
plâtonik bir aşktı. El ele tutuşup ko
rulukta bira zyürüyorlar, sonra, bir 
ağacm altmda oturarak, konuşuyor
lardı. 

Kâh biribirlerine sanlarak o saatte 
gayet tenha olan deniz kenanna ini
yorlar; ve coşkvm cümlelerinin ahen
gi denizin mınltısma kanşıyordu. 

Yaz gecelerinin güzelliği de bu baş-
başa dolaşmalan adetâ teşvik ediyor, 
yıldızlı semamn altmda her âşığın, 
her âşığa söylediği sözler tekralrlam-
yor, tekrarlamyordu... 

— Beni seviyor musun, Lâmia? 
^ Bütün kalbimle Atıf! 
—̂  Her zaman böyle sevecek misin? 
— Her zaman, her zaman! Buna 

emin ol! 
Sonra, gene tath tatlı konuşuyor-

la!r. Genç kız kısa ve çocukça mazisi
ni anlatıyor, delikanh bu safiyetin, 
bu temizliğin önünde hayran oluyor... 

Ve her akşam bu hal, böylece te
kerrür ediyordu. 

Memduha hanrnı her gün dört göz
le Atıfı bekliyor; kendisini ihmal etti
ğini gördükçe asabiyetle söyleni
yordu: 

«— Ne lâkyıdlık... Beni görmeğe 
hiç te can atmıyor.» 

Eakat delikanlının kendisini sev
mediğine gene de hükmetmiyor: 

«— Korkaklığmdan! Çekingenli
ğinden!» diye teselli bulmağa çalışı
yordu. 

O sıralarda bir gün avukat Mahir 
Burhan kadmı ziyarete gitti. Memdu
ha onu görünce, asabiyetle: 

— Kuzum! Kocam yokken ne diye 
buraya geliyorsunuz? 

— Huzurum sizi bu kadar taciz mi 
ediyor? - diye sordu, 

— Yooo,,. tamamile lâkaydim.,. 
İster gelin, ister gelmeyin.,. Fakat 
bu münasebetsiz saatlerde ziyaret 
doğru bir şey değil. 

— Sizi son zamanlarda pek meyus 
görüyorum da teselli etmek istedim. 

Genç kadm isyan etti: 
— Hiçbir teselliye ihtiyacım yok. 

Aldanıyorsunuz, Bilâkis pek mesu
dum. 

— Bu sözlerinizle ne beni, ne ken
dinizi kandırabilirsiniz. Siz yanlış bjr 
yol tuttunuz. En bÜ5rük marifet, insa-
nm, hatasmı anladıktan sonra inad 
etmejdp vazgeçmesidir. 

Kadm, hain hain güldü: 

— Hatam sizden aynlmaklığım 
mı? Bu hususta sizinle hiç te hemfi
kir değilim. 

— Ben kendimden bahsetmiyoruiOt 
Memduha! Yalnız sizi nazarı dikka
te alıyorum. Bu meyus haliniz beni 
üzüyor. 

— Merhametinize ihtiyacım yok. 
Zaten tekrar ediyorum: Ben mesud v« 
rahatım. 

— Hayır, hayır! Hissiyatınızı gizle
mekte inad etmeyiniz. Lâyık olmadı
ğınız bir lâkaydîye maruz kalıyorsu
nuz. Böyle bir şeyin insanı ne kada* 
muztarib ettiğini ben bilirim. 

Kadın hayretle kekeledi: 
— Ne?.., Ne demek istiyorsvmuz? 

Anlamıyorum. 
— Anladmız; lâkin ben de izah ede* 

yim. Bu köyün birçok hanımlan gibi» 
Atıf beyi elde etmeğe siz de çalışıyor
sunuz. Zaten benden ayrılmanız o 
yüzdendir. Fakat arzumuza mufav-
fak olamıyorsunuz. Zira bu çapkın» 
sizin güzelliğinizi lâyıkı veçhile tak
dir etmiyor... Yahut ta... Kendisine 
göre sizi çok yaşlı buluyor! 

Çu darbe, Memduhayı adetâ kmçi* 
lamış gibi yerinden fırlattı. Kadın» 
bütün ihtiyatkârlığını unutarak ba* 
ğırdı: 

(Arkası var) 



16 Mayıs 1938 A K Ş A M SahifeT 

Hollivud eğleniyor! 
En büyük eğlence çöle giderek 

orada bir gece geçirmektir 
Çöle gelince kadınlar iskarpinlerini çıkarıp atıyorlar, kumlar 

üzerinde yalın ayak geziyorlar. Çölde En büyük 
zevklerden biri de eşekle gezmektir 

Yeni bir dans: Büyük elma! 

Yazan: Sermed Muhtar AIus Tefrika No. 62 

N A N E M O L L A 

Hollivud eğleniyor... Bu şehrin eğ»-
lenmesi bile gariptir... Burada en mü
him eğlencelerden biri civardaki Kali-
forniyamn meşhur «Ölüm çölü))ne git
mektir. 

Dünyada bundan da garip bir çöl 
olamaz. Çöl denilince insamn aklma 
susuzluk, mahrıuniyet, bir ucımdan ö-
teki ucuna bin bir zahmetle gidilen, 
hattâ bazen kumlan arasında ölünen 
bir yer akla gelir. Halbuki H(^livuda 
Uu saat uzakta, olan <(ölüm çölü», yer
yüzünde bir eşi daha olmıyan bir çöl
dür. Susuzluk, mahrvmıiyet, zahmet-
şöyle bir yanda dursun Hollivud'un ya
nındaki çöl bilâkis eğlence ve zevk ye
ridir. Bu çölde istediğiniz konforu bu
labilirsiniz. Çöl ve konfor!.. Bu iki ke
limenin yanyana duruşu bile acaib 
birşey... 

HoUivudda pazar günleri asfalt cad
deler birer otomobil nehri halinde çöle 
ûkar. Amerikadaki bu garip çöle ga
yet geniş bir asfalt yoldan gidilir. Ame
rikalılar için çölde bir gün geçirmek 
dünyamn en zevkine doyum olmaz, en 
garib bir eğlencesidir. 

Otomobilimiz asfalt yolun üzerinde 
kayarken birdenbire, tepeden inmece-
sine müthiş bir sıcak bastı. Almmız-
da ter taneleri birer leblebi haline gir
di. Uzaktan kızgm güneşin altında pı-
fıl pırıl yanan kum tepeleri belirdi... 

Yammızdaki Amerikalılar daha bu 
oıanzarayı görünce kendilerinden geç
tiler: 

— Çöl... Çöl... diye bağnşmalar baş
ladı. Tahtadan bir kapımn önünde dur
uluk. Burası çölün gazinosu... Delicesi
nde neşeli bir rumba ayuka çıkıyor... 
Acaba hangi çölde rumba dinlemek ka
bildir. 

Yola doğru uzanan gazinonvm bal
konunda sinirleri bozulmuş, saraları 
tutmuş gibi rumba oymyan çiftler... 
^k in gazinoya girince hayretten ağ-
^m açıkta kaldı. O şık tuvaletli ka-
™hlarm hepsinin ayaklan çıplak. 

Ali baba ve Ay§e 
Sonra burada garip bir âdet daha 

gözüme ilişti. Çöle gelen bütün kadın
lar erkeklerini, kocalarmı, nişanUlan-
*" ayni İsimle çağırıyorlar: 

— Ali baba!.. 
Çölde bütün erkeklerin ismi'«Ali ba-

•̂ a»... Ali baba Amerikalüann başla-
^ n içindeki meçhul bir çöl adamı... 
Meçhul ve ayni zamanda da meşhur. 
Çünkü herkesin ağzmda bir Ali babar 
'^gidiyor Genç ve güzel kadınlar bu 
•Ah baba» ismini de o kadar güzel söy
lüyorlar ki... 

Sonra çölde bütün kadınlann ismi de 
Ayşe... Daha doğrusu «Ayşe» degfil de 
•^ysa»... Genç kadınlar yanlanndaki 
erkeği: 

— Ali baba... diye çağırırken erkek-
«r hemen soruyorlar: 

— Ne var Ayşa?.. 
Pakat Ayşa olmak da öyle pek ko-

*y bir Ig değil... Bir kere mutlaka 
{ ^ 

"SiP**^*)! 

Hollivud chran ndaki çoI 
ayakkabılarınızı çıkaracak, kızgm ku
mun üzerinde tırnaklan boyaü zıurif 
ayaklanmzla dolaşacaksınız... Sonra 
erkeğirüz yani «Alı baba»nız ne söy
lerse hemen yapacaksınız... 

Ağzmda kaim yaprak slgaralan ve 
yüzleri tamamile matruş Ali babalar
la, ayak parmakları boyalı Ayşalarm 
kolkola bu acaip çölde dolaşmalan ha
kikaten görülecek şey... 

E ş e k l e g e z i n t i 
ölüm çölünde 10-12 eşek var. Aca

ip çöl zevkini tam mânasile çıkarmak 
isteyen kadm, erkek birçok insan bu 
eşeklere binmek için sırasmı bekliyor... 
Bir aralık eşekçi ile bir kadmm konuş-
malanna kulak misafiri oldum. 

Yarım saatlik eşek kirası için adam 
iki dolar para istiyordu. Yani bir eşe
ğin yanm saati 250 kuruştan fazla... 
Bir saati beş lirayı geçiyor... Amma da 
kibar eşeklermiş ha... 

Aklıma bizim Bü}öikadadaki saaü 
25 kuruşa biçare emektar eşekler gel
di. Âdeta bu çölde onlarm hasretini 
içimde duydum. 

Sonra da buradakiler ne kadar kibar 
şeyler... Bir çocuk eşelslerden birine 
çürük bir muz uzattı. Çocuk değil mi? 
Aklmca hayvana muz ikram edecek... 
Fakat eşekçi bunu görür görmez uzak
tan bağırdı: 

— Sen çıldırdın mı? Hajrvana çürük 
muz verilir mi hiç?.. Midesi bozulur... 

Ne de nazik midesi varmış... 
Fakat her ne hüunetse Amerikada 

eşeğe itibar pek fazladır. Amerikalılar
ca eşek kelimesi katiyen küfür addedil
mek şöyle dursun bilâkis bu kelime 
söylenince akıllarma sevimli, güzel, ca
na yakm bir mahlûk gelir. 

«4 aylık taze 'eşeğim!» 
Ben onlann bu telâkkUerini Ameri-

kaya ilk geldigfim zaman bilmiyordum. 
Nevyorkta bir gece klübünde varyete 
yapan bir genç kadınm, yarımdaki ya
kışıklı delikanlıya: 

— Benim henüz 4 aylık taze eşeğimi. 
Diye iltifatım görünce şaşırmıştım. İn
san fantezi kabilinden bUe oLsa sevgi
lisine «Benim henüz 4 aylık taze eşe-

BoOivudun Şarlo, Greta Gar 
Bollivudun oğlu 

bo kadar meşbur bir sfannsit 
adı verilen eşek 

ğim!» cümlesinden başka söyliyecek 
şey bulamaz mı? Diye düşünmüştüm. 

Fakat sonra burada eşeğin gördüğü 
itibari anlayınca fikrimi değiştirdim... 
Daha tuhafı HoUivudun asfalt sokak-
larmda, şık dükkânlannm, büyük sine
malarının, yüdızlarm birer sarayı an
dıran evlerinin önünde daima dolaşıp 
duran bir eşek yavrusu vardır. Bu gü
zel, sevimli mahlûk Hollivudun Şarlo, 
Mey Vest, Greta Garbo,, Marlene Dit-
rih kadar meşhur bir simasıdır. Sakın 
bu benzeyişe kızmayınız. Bilirsiniz ki 
eski bir söz vardır. «Teşbihte hata ol
maz» derler... Halbuki bu benim ben
zetişimde ise hiç bir hata yoktur. 

Bu küçük e ş ^ yavrusu HoUivudda 
o derece meşhurdur ki büjoik mağaza
larda bu mesud hayvamn da poz poz 
kartpostalları satılır... Herkes onu ayni 
isimle çağırır: «Hollivudun oğlu» eğer 
klişede çıkmışsa beyaz yazı ile ingilizce 
onım adımn jrazılı olduğunu okursu
nuz «Son of Hollywood» yani Holli
vudun oğlu... Herkes bu hayvam âdeta 
kuş südile besler... 

Uğura çok inanan Amerikalılar bu 
küçük eşek yavrusunu insana son de
rece uğur getiren bir mahlûk addeder
ler. Ona elini değdiren bir adaımn işi 
o günü muhakkak çok uğurlu gider
miş... Bunun için meşhur HoUjrvfood 
bulvanndan geçerken birçok şık artist
lerin, ümid içinde yaşıyan figüran kız-
larm bu küçük eşek yavrusunu tatlı 
tath okşadıklarmı görürsünüz. Bazı 
genç adamlar bu dünyamn en güzel ka-
dmlan tarafından okşanan bahtiyar 
eşeğe âdeta gıpta ile bakarlar... Pazar 
günleri, gündüz vakitlerini çölde geçi
renlerden zengin olanlar meşhur 
Hollywood oteline dolarlar. Çünkü ge
ce yarısından sonra birçok yıldızlar 
başlan dumanU olduğu halde buraya 
bir kere uğrarlar... 

B ü y ü k e l m a d a n s ı 
Bu esnada barda Amerikayı şimdi 

baştan başa saran ve çarlstonlan, 
rumbaları gölgede bırakan dünyanın 
en çılgın dansı edilir. Bu yeni dansın 
ismi Big apple yani «Büyük elma» dır. 
Hollivud otelinin barmda bu dansı 
20-30 kişinin hep birden ve müştereken 
oynadığım görseniz kendinizi mutlaka 
tımarhanede zannedersiniz. Çünkü 
bu dansta her türlü çılgınca hareketi 
yapabilirsiniz. Ben Hollivud otelinin 
banna ilk girdiğim gece hayretler için
de duraladım durdum... Bir genç 
adam... Kendini yerden yere atıyor. 
Vücudunun her tarafmı oynata oynata 
dansettiği kızdan aynhyor. Şöyle orta-
lla bir tur yaptıktan sonra geliyor. 
Genç kızın kaba etlerine müthiş bir to
kat atıyor., bu İşi iki dakikada bir ya
pan delikanlınm hali merakıma dokım-
muştu. Sordum: 

— DeUmi? 
Cevap verdiler: 
— Hayır... Big Apple oynuyor... 

Hollivud oteli, HoUivudım eğlence mer
kezlerinden biridir. 

Hikmet Feridun Es 

— Esnaflarla dalga geçmeğe kalkı
şıp kaçırmayın hergeleyi... Ben biraz 
dolaşıp geleceğim. Ne olacaksa bugün 
olacak, solucanı ezeceğiz. 

İpek astarlı pardösüsü kolımda, sa
pı görünsün diye ortadan tuttuğu bas
tonu elinde, bir boy yukan çıkıp dön
dü. Küçüğün landosunun önünden 
geçerken, bir öksürük. 

Dudu, başüe çağınyor. 
Gözlerine inansm mı, inanmasm 

mı?.. Nihayet Küçük Karakaşyan da 
çantada keklik ha, deftere geçmek 
üzere ha... Mutlaka (bizi tenha bir 
yerde bekleyin) diyecekler, yahut ta 
(Üsküdar iskelesinde buluşalım, kar
şıya beraber geçeriz, geceyi birlikte 
geçiririz) teklifüıde bulunacaklar... 

Karin bey o anda gene baba hin-
diliği gene takındı. Böbür böbür, şiş
konun yamna sokuldu. 

Ne saman altından su yürüten 
sinsilerden bu Küçük Karakaşyan 
mahlûku. Dudunun bir ahbabile ko
nuşacağı olur a; kendini alâkadar 
göstermemek İçin şemsiyesini araya 
indirmiş. Tablolardaki Meryem ana 
tasvirleri gibi saf, masum bir vazi
yette. 

Dudu, hemen lâfa girişti: 
— Paşa beyim, cenabım halatlarla 

çeke çeke ne kol kaldı, ne omuz... 
Vezirzadedir, bezirzadedir, o kok
muş bulamaç bımdada enksemizden 
aynlmoor; leşe boğdu landonumuzu. 
Burunlarımızı sıka sıka, öğüre öğü
re, kusmuk tuta tuta çeğnelerimiz 
birbirine yapıştı; barsaklanmız dü
ğümlendi. Sevgilinin ba^ için bizi 
kurtar bu kenefyandan. 

Bunlan gören İrfan merakından 
ölüyor, hırsmdan çatlıyor... Herifi 
ne diye çağırdı bu kocakan?.. Ne
ler söylüyor?.. Mevidi mülakat filân 
mı veriyor?... 

At yarışları bitmiş, arabahlarla ya
yanlar birbirine kanşmıştı. Lândo-
1ar, kupalar, faytonlar kalabalığın 
dağılmasmı bekliyorlar, yol boyunda 
piyasaya hazırlanıyorlardı. 

Tufamn nam ve nisam silinmiş. 
Abdülmennan paşa zade, Dudunun 
manevrasımn ne neticeye varacağı-
m anlamak için oralardan pek uzak-
laşmıyarak, bir gözü Küçüğün lân-
dosunda, bir gözü de bastıbacağı 
ararken, köşkler arasındaki tarlala
ra açümıştı. 

Arkasından koşuşan ayak sesleri 
duydu. Dönüp bakmağa kalmadı, te
pesine bir kamsele, ayaklanna da 
çelme yiyerek yüzüstü kapandı. 

Yumruklar, tekmeler, ökçeler belâ 
baranı gibi yağıyor. 

Arab, başını dizlerüe sıkıştırmış, 
i"eis göğse bağdaş kurmuş, Tatavlalı 
bacaklann üstünde hora tepmede. 

Ne zamandanberi diş bileyen, âki-
bet muradma eren Pembeten, bir 
türlü öcünü alamıyor. Deli Abdül, 
Zorba Musa, Pehlivan seryaver geli
yor mu gelmiyor mu diye dört ya
nma baka baka, kendi de kötek at
madan geri kalmıyor. 

Boğuk boğuk feryadlan duymuş 
ve uzaktan belirmiş olan çoban kı
lıklı iki kişiyi görünce: 

— Çabuk yere bir saldırma, ka
ma, yahut tabanca koyun!... dedi. 

Arab, kafanın üstünden yaylan
mış gibi fırladı. Omuzunun altında
ki saldırmayı kımndan çekip koydu 
yere. Omuzdaş bağdaşından kalktı. 
Tatavlalı horayı bıraktı. Kamseleyi 
çekip aldılar. 

Eşref haykırmağa başladı: 
— Polis!. Polis!.. Paytahtı salta

natı seniyede polis, zaptiye kalmadı 
mı?... Serseriler yol kesmeğe kalkı
şıyorlar; saldırmalar çekiyorlar, ta
bancalara davramyorlar. 

Kır tıraşı uzamış, pinti bir polisle 
ihtiyar, sarsak iki zaptiye yetişti. 

Eşref, gayet sert, âmir bir poz ta-
kmdı: 

— Neredesiniz afyoncular, burada 
kıtır kıtır adam kesecekler, siz uyku-
dasmız. Velinimeti âlemlyan, essul-
tanı ibnissultan Abdülâziz han efen
dimizin kurenalığı ile müşerref, ulâ 
evveli payeli bir kimsejdm ben. Be
nim gibilere tecavüze kalkışırlarsa 
gerisini var kıyas edin. Katınn bile
ğini büküp saldırmasını ellndne al
dım, işte yerde. Bu elebaşı serseriye 
haddini bildirirkn, kamalı, tabancalı 

hempalarım kaçırdık... Dürzüyü şim
di teslim edin karakola; kaçan hay-
dudlan da yakalayın!... 

Yerde, kanlar içinde kalıp gibi yar 
tan îrfam aya^e gösteriyordu: 

— Bu deyyus, öyle haini devlet bir 
alçağın mahsulüdür ki cehennem
deki babasını bile şevketlim sürgün
lerde çürüttü. Veliahd Murad efen
dinin taraftan idi o bunak. 

Artık dnaaiı orada. Arab Tayfu-
run koluna giMS. İkisi önde, İkisi ge
ride, sandık kaldınr gibi omuz omu
za, kurtdinglli eaddeye vurdular. 

Küçüğün andbasımn yerinde yeller 
esiyor. 

Babı sabtiyede... 
Dapdaracdc bir oda. Eslci evlerin 

gusulhane p«icereleri gibi yüksek
te, demir parmaklıklı, küçücük pen
cere avluya baktığı için içeriye gün 
girmiyor; hakiki zindan. 

Tavanlarda, köşelerde örümcek ağ
lan. Dökük sıvalar arasından bağ
dadiler çıkmış. Aralannda, geme fâ  
relerinin bunmlan, Inıyruklan... 

Duvarlarda karafatmalar gezini
yor. Tahtakurulan şişkinlikten yü
rüyemiyor; piflBİer dolguluktan zıp-
hyamıyor; sivrisinekler, tatarcıklar 
vızır vızır uçuÇByor. 

Mutlaka heÂ bitişiğinde olacak ki 
keslrin kokalar geniz yakıyor. Gene 
mutlaka pek yakında kedi, köpek 
flüsü var ki taaffün buram buram. 
Büyüklü, küçMüü yeşil kanatlı si
nekler dopdol^. 

Yer taş. Bir kenarda ot minderll 
bir kerevet, yamnda pas içinde bir 
teneke ibrik... 

Abdülmennan paşa zade İrfan bey 
o kerevetin üstünde, 17, 18 saatten-
beri bîhuş yatıyordu. 

Gözlerini aralıyabUdi. Kafası kur
şun; içinde uğultular, sancılar. Ce-
sed haline yaklaşmış vücudu kıyım 
kıyım kıyılıyor. 

Düşünebüme hassasından mah
rum; beyni işlemiyor; gövdesi kımıl
damıyor, cildi bile seyirmiyor. 

Bir kaç saat te gözleri aralık yat
tı; nihayet kendine gelebildi: 

— Ben Mmlm?.. Neredeyim?.. 
Gene kendini kaybetti. Bir müd

det sonra tekrar gözlerini araladı... 
Açacak, açamıyor; kaşmacak, kolu 
yerinden kalkmıyor; yan dönecek, 
belini alamıyor. 

Kapı açüdı. Dışanda bekliyen sün
gülü zaptiyenin Eirkasmda bir gölge. 

Uzun boylu, iri kemikli, yerüçeri 
bıyıklı bir adam... Babı zaptiye müc
rimin dairesi müdürü Salim ağa 
kapı eşiğinden içeri baktı. Nöbetçiyle 
konuşuyor: 

— Hiç kalkmadı mı herif? Aptes-
haneye falan çıkmadı mı? 

— Bilmem ağam, ben şimdi nöbel 
değiştirdim. 

—• Havyw kesmeğe gelmez, kaçı-
nrsan kafam taanm senin... 

Şırrrak!... Şaman yapıştırdı: 
— Peşin al 6K akim basma gelsin! 
NanemoUacığm suratmda, boy-

nımda, parça parça gömleğinden gö
rünen göğsünde tırmıklar, kurumuş 
kanlar. Her tarafı bereler, çürükler, 
incikler içinde. Sargı bezi nerede, 
bir çaput, paçavra paı-çası bUe sarıl
mamış halde. 

Aradan bir, bir buçuk saat geçtL 
Salim ağamn, kapı dışansında gens 
sesi, yeni nöbetçiye ayni tembih: 

— Gözünü aç ayı, iti kaçınrsan 
kendini ölmüş Wl!... Şırrrak! ... 

İrfamn zihni yavaş yavaş işleme
ğe başlıyor: 

Ey Eşref lâlni Allahtan bulacak-
sm elbette!... 

Bu dereceye varacağım hiç umm«r 
mıştı. Bunu da yaptı ha?... KOçOk 
Karakaşyana da tam numarayı ar
tık vermişti. Bo3mu altmda kAlon \ 
kahbenin; bir daha İcmlnl «ABOP 
alırsa dili kurucun... Tufan oueaİE 
alçak ta ne matahmış meğ^aiW. OjŞk 
larla birlik midir nedir, eÜcİttî Bİft 
yok oluverdi. 

Dışanda ayak sesleri. Bir Rum •#• 
n da araya karışıyor: 

— O esrarkeş ki dün aksam getri-
misler, verdiniz ekmA? 

— Gardiyan Şükrü ağaya soralım. 
— Şükrü ağa tsağir burada!... 
^- Şükrü ağa!... Şükrü ağa!... 

(Arkası var> 
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Bq^ltaf BuUye nuıçmdan ttç tntiba: Harbiye kaledd Fethi fld kurtany yaparken ve takim kaptanları De hakem bir arada 

Beşiktaş Harbiyeyl 3 - 2 yendi 
Beşiktaşın ikinci golü güzel oynıyan Harbigelileri 

sinirlendirdi ve mağlûbiyetlerine sebep oldu 
Dün Harbiye île Beşiktaş karşılaş 

tılar. Futbolu mücadele ve enerji ile 
oynıyan bu iki takımın maçı, ma
alesef Halit Galibin zayif idaresi yü
zünden oldukça sert bir^hava içinde 
geçti. 

Takımlar sahaya şu sekide çıkmış
lardı: 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnü, 
Nuri - Faruk, Hakkı, Feyzi - Hayati, 
Muzaffer, Nazım, Şeref, Fuat, 

Harbiye: Fethi - Sabri, Eyüp -
Haşim, Muhterem, Celâl - MJücahid, 
Necati, Habib, Celâl, İzzet. 

BİRİNCİ DEVRE 
İlk akmı Harbiyeliler soldan yaptı

lar. Solaçığm kale Önüne indirdiği 
bir şandeli Mehmed Ali sıçnyarak 
bloke ederken kaçııtU. Nuri ve Hüs
nü boş kaleyi güçlükle kurtardılar. 
Bu arada çekilen bir şüt Beşiktaş mü-
dafüerinden birinin koluna çarptı. 
Fakat bu harekette kasd olmadığı 
için hakem penaltı vermedi. 

Beşiktaşın evvelâ Fuat, sonra da 
Hayati tarafından inen bir akını Şe
refin ayağına geldi. Fakat Fethinin 
müdahalesi topun kornere gitmesine 
sebep oldu. 

Harbiye takıım uzun ara paslan 
ile hücum ediyor. Beşiktaş müdafi
leri topu mütemadiyen havaya kaldı-
nyorlar. Muhterem uzun paslarla 
bilhasa solaçığı işletiyor. Harbiyenin 
solaçığı güzel oynuyor. Yabancı bir 
mevkide bucalayan Faruğun karşı
sında tamamile muvaffak oluyor. 
Hüsnü de açığı marke etmediği için 
soldan yapılan her akın tehlikeli olu
yor. On dördüncü dakllcaya kadar 
Harbiyenin güzel oyunu devam etti 
ve ilk semeresini verdi. 

HARBİYENİN BİRİNCİ GOLÜ 
Soliçin, Hüsnü ile Faruğım arasm-

dan solaçığa uzattığı pası, aolaçık or
taladı. Şüt gibi gelen bu ortayı Ha
bib çok güzel bir kafa vuruşu ile ağ
lara gönderdi. 

Harbiye takımı Beşiktaş sahasına 
adamakıllı hâkim olarak yerleşti. 
Habib, Hüsnüjrü topun üzerinden at-
lıyaraklîertaraf etti. Soliç bu güzel 
fırsatı dışan attı. Harbiye sağaçığı 
Narinin arkasına düşen bir topa za
manında yetişti, fakat' avuta g e 
derdi. 

Beşiktaş, Fuatm muvaffakiyetle 
yürüttüğü bir akınla mukabU bir 
hücum yaptı. Korner. Hakkı korner
den gelen topa fevkalâde bir sıçrayış 
yaptı, fakat kafa vuramadı. Bu kor
nerden kurtulan Harbiye ânî bir akm 
yaptı. Dört Hartlye forverdine karşı 
Hüsnü tek başına kalmıştı. Fakat 
sağaçık telâştan topu avuta attı. 

BEŞİKTAŞIN BİRİNCİ GOLÜ 
Avuttan gelen topu Hakkı yakala

dı. Fuada uzun bir pas verdi. Fua* 
penaltı noktasma doğru ortaladı. 
Top Muzafferle Nazım arasında gi
dip geldikten sonra, müdahale ed»< 
miyen Harbiye müdafaan ortasmda 
Muzafferin yerden bir sütü köşedeo, 

Harbiyeliler ne diyor? 
Dünkü maçtan sonra Harbiy» İda

recileri İle görüştük. Maçın tarzı ce
reyanından müteessir bulunan Har
biye kafile reisi ve arkadaşları sordu
ğumuz suallere şu cevaplan verdiler: 

«Güneş takımmm gösterdiği temiz 
ve centilmence oyundam memnun kal
dık. Beşiktaş maçı hakkmda bilmem 
fazla bir şey söylemeğe lüzum var mı? 
Bu maçı idare eden hakem oyuna hiç 
bir zaman hâkim olamadL İdare
sizliğinden oyun bis nevi serbes 
güreşe döndü. Galip vezlyetten mağ
lûp vaziyete geçmemize sebeb olan 
gole gelince hakem ve yan hakemle
rinden başka herkes elle yapıldığmı 
gördü. Bu hususta oyuncularımızdan 
müdafi Eyüp, Nazıma golü nasıl attı
ğını söylemesini rica etmiş, Nazım da: 

— Evet, elimle attım, fakat ne ya
payım, hakem görmedi. Bu oyımun 
hUesidir. 

Cevabmı vermiştir. Güneş maçmı 
idare eden hakemden nisbeten m.em-
nunuz. Fakat dünkü maçı kaybetme
mize sebeb tekrar edelim ki hakem
dir. Bu hususta federasyon nezdinde 
itiraz ederek hakkımızı arayacağız.» 

Harbiye ağlannı buldu. Bu gol oyu
nun yirmi ikinci daJdkasmda olmuş
tu. Beşiktaş takımı bu golün hıziyle 
hücuma geçti. Fuattan gelen bir or
ta neticesinde Harbiye kalesi boş kal
dı. Fakat Beşiktaş forverdleri lüzum
suz faul yaparak fırsatı kaçırdılar. 

Harbiye takımının ilk on beş daki
ka oynadığı güzel oyun, Beşiktaşın 
topu fazla havaya kaldırması yüzün
den bozulmağa başladı. Mücahit sür
ati sayesinde Beşiktaş müdafaasmı 
iki defa«geçtL Fakat istifade edeme-
dUer. Beşlktaşm bir akım sayesinde 
Fuat topu avuttan çevirdi. Fakat ha
kem çalmadı. Şerefin pek yakmdan 
çektiği şüt avuta gitti. Kısmen Har
biyenin güzel oyunu üe ve heyecanh 
bir şekilde devam eden birinci devre 
(1 - 1) berabere bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Oyım tekrar başladığı zaman Be-

şiktaşm sürat ve enerji Ue sol taraf
tan hücuma geçtiğini görüyoruz. 
İlk on dakika siyah beyazhlarm bas
kısı atmda devam ediyor. Bu arada 
Fethinin bir kaç güzel kurtarış yap
tığım görüyoruz. Harbiye takımı da 
yılmadan enerjik bir müdafaa yapı
yor. Oyun 3rirmi üçüncü dakika]^ 
kadar Beşiktaşm neticesiz hâkimiyeti 
ve Harbiyenin tek tük akmlarile geçtt 

HARBİYENİN İKİNCİ GOLÜ 
Beşiktaş müdafaasmm fazla üeride 

bulunduğu bir sırada Harbiyenin ânî 
bir akım ile top Beşiktaş yan saha
sında taca çıktı. Atüan tacı sağaçık, 
sağiçe verdi, o da tapu santrfor Habl-
bin önüne yuvarladı. Habibin on se
kiz pas üzerinden köşeyi bulan gûzd 
bir sütü Harbiyeyl ( 2 - 1 ) galip var 
ziyetine geçirdi. 

Beşiktaş ummadığı bir anda yedi
ği bu golden sonra sinirienmekl» be
raber derhal hücuma geçtL Hakkı da 
hücum hsuttında oynuyor. Oyunun 
ptuz beşinci dakikaonda dünktt mflr 

essif hadiseye sebeb olan Beşiktaşın 
ikinci golü oluyor. 

BEŞİKTAŞIN İKİNCİ GOLÜ 
Soldan ortalanan bir topa Fethi 

zamamndan evvel çıkış yaptı. Beşik
taş forverdleri de kaleciyi şarje ettl-
ler.Fethinin elinden kaçan top taın 
kalenin ortasında sıçradı. Nazım bu 
topa yetişti ve hemen herkeste elle 
atıür hissini verir bir şeküde topa 
vurdu ve top kaleye girdi. Harbiyeli
ler bu gole şiddetle itiraz ettüer ve 
oyun bu dakikadan itibaren çığnn-
dan çıktı. Sinirlenen Harbiyelüer o 
dakUcaya kadar devam eden güzel 
oyunlanm bozdular. 

BEŞİKTAŞIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
Kırkmcı dakikada asabî bir oyun 

oyruyan HarbiyeUnin sağ beki orta
ladığı bir topa ıska geçti. Şeref bu 
fırsattan istifade ederek Beşiktaşm 
üçüncü golünü yaptı. 

Son beş dakika oyun ayni hırçm-
lık ve sertlik içinde devam etti ve 
bitti. Maç bittiği zaman bir kısım 
seyircüer hakemin üzerine hücum et
tüer ve Halit Galibi kurtarmak ol
dukça müşkü oldu. 

NASIL OYNADILAR? 
Beşiktaş takımı havadan oynadı 

ve umumiyet itibarüe güzel bir oyun 
çıkaramadı. Mehmed Ali gollere bir 
şey yapamazdı. Nuri bermütad serttL 
Hüsnü ve Faruk anlaşamadüar. Har
biye solaçığı daima demarke idi. Fey
zi ve Hakkı güzel oynadılar. Hayati, 
Muzaffer, Nazım ve Şeref hiç bir za
man vasattan yukarı çıkamadüar. 
Fuat sert oynamadığı zamanlar iyi bir 
solaçıktı. 

Harbiye takımı bilhassa birinci 
devrede galibiyeti hakkeden bir oyun 
çıkardı. Fethi iyi bir tesir bıraktı. İki 
bek bir gün evvelki kadar iyi oymya-
madılar. Ytuıhaflar, bilhassa Haşim 
- sinirlenmesi müstesna - iyi İdL 
Muhterem her zamanki gibi mükem
meldi. Bilhassa solaçığı çok güzel iş
letti. Hücum hattmda İzzet, Celâl v« 
Habib güzel oynadüar. Hakemin kar 
ranna sinirlenmeleri mağlûbiyetleri
ne sebeb oldu. Hakemin idaresi, ma
alesef, otoritesiz ve fena idi. 

Nazımın attığı gölü, bir çok se-
ylrcüer gibi biz de entbol olarak gör
dük. Eğer hakikaten endbol idiyse 
Nîuamın bunu hakeme söylememesi 
sporculuk bakınundan kabili af d»-
ğüdlr. Bu gol Harbiye takımım si
nirlendirdi ve mağlûbiyetüü intaç 
etU. 

Ulvi Yenal 

A l t ı l a r k u p a s ı m a ç ı n d a : 
T o p k a p ı S ü l e y m a n i y e 

b e r a b e r e k a l d ı l a r 
Dün Taksim stadmda Harbiye - Be

şiktaş millî küme maçmdan evvel AI-
tüar kupasma devam edildi ve Top
kapı - Süleymaniye arasında oynanan 
maç 3-3 berabere bitti. Ancak Topka-
pılılar bazı oyımculann lisansını gös
teremediklerinden hükmen mağlûb 
olmuşlardır. Nuri Bosutun idareı ettiği 
oyun zevkli vn hareketli pldu. 

Galatasaray - Alsancak 
İzmirliler 3 - 2 
galip geldiler 

izmir 16 (Telefonla) — Alsancak 
j takımı ile Galatasaraym dün yaptığı 

karşılaşmada tzmirlUer güzel bir oyun 
ile Galatasarayı 3 - 2 magîûb etmiş
lerdir. 

Oyuna kalabalık bir seyirci kütlesi 
önünde hakem Mustafaıun idaresinde 
başlandı. İlk hücumu Alsancakhlar 
yaptılar ve ilk dört dakika içinde Bas-
ri ve Cemilin ayaklarUe iki gol kay
dettiler. Pek kısa bir zaman içind* 
atüan bu goller Galatasaraylılan bir 
müddet bocalattı. 

Nihayet 25 inci dakikada Galatasa
raylılar Süleyman tarafmdan penaltı
dan ilk gollerini attılar ve az sonra 
bir akm esnasında direğe çarpıp ge
ri gelen topu gene Süleyman yakalı-
yarak ikinci defa Alsancak ağlanna 
taktı. Bu suretle ilk devre 2 - 2 berar 
bere bitti. 

İkinci devrenin ilk yirmi dakikası 
durgun ve zevksiz geçti. İki taraf oyım-
cıüarı karşılıkh favıüler yapıyor, ha
kem sık sık oyunu durdurmak mec
buriyetinde kahyordu. Bu sıralarda 
Alsancaktan Ali Hâşlme çarparak ya
raladı. Galatasaraylılar sirürlendiler. 
Hakem müdahale ederek oyuncuları 
sahanın ortasında topladı ve ihtarda 
bulundu. Sükûnet avdet etti. 
Yeniden başhyan oyunda iM kale ara

sında bir netice vermeden geçen mü
tekabil alanlardan sonra devrenin bit
mesine on dakika kala Galatasaray 
aleyhine verilen bir kornerden istifa
de eden İzmirüler Enverin ayağUe 
üçüncü goUerirü attılar. 

Bundan sonra Alsancak kalesine üç 
korner atan Galatasaraylılar bunlan 
gole tahvü edemedüer. Oyun böylece 
neticelendi. Galatasaraylılar caıüı bir 
oyun oynadüarsa da bariz bir şanssız-
lıklan olduğunu kabul etmek lâzım
dır. 

Bisiklet 
Haralambo istanbul 

birincisi oldu 
istanbul birincisini tayin edecek 

olan sert bisiklet müsabakalanndan 
sonuncusu dün M;ecldiyekÖyü - Ke* 
feliköy arasmda 125 kilometre üze
rinden yapümış ve yansı S saat 47 
dakikada Süleymaniyeden Haralam
bo kazannuştır. Sekiz haftadanberl 
devam eden müsabakalann sonunda 
yapüan puan tasnifi şu neticeyi ver
miştir: 
1 — Haralambo (Süleymanijre) 15 P. 
2 — Torkum (Feneryılmaz) 26 P. 
8 — Muhsin (Galatasaray) 30 P. 
4 — Haygazer (Fenerbahçe) 34 P. 
5 — Agob (Süleymaniye) 40 P. 

İzmirde Şehir stadyomu ve 
yüzme havuzu yapılacak 
izmir V (Telefonla) — Belediye, 

Külttlr parkta 700 bin liraya inşa ede
ceği Şehir stadyomu plânım hanrla-
mıştır. Tenis kortları fuann açılmasına 
kadar yetiştirilecektir. Bir de yüzme 
havuzu yapüacakttr. 

GayrifedareİBr arasında 
Dûn yapılan maçlarda 

Arnavutköy Şişliyi, Pera 
Eseyanı yendiler 

Dün öğleden evvel Taksim stadm
da gayri federeler arasmda; tertib 
edüen Apoye Matini kupası maçları
na devam edUdi. İlk oyım Pera üe 
Eseyan arasmda oynandı. Adnan Akv 
mn idare ettiği bu oyunun birind 
devresi 1-0 Pera lehine bitti. İkinci 
devre başlarmda Eseyan berabereyl 
temin ettiyse de bundan sonra üstüs-
te beş gol çıkarmağa muavffak olan 
Pera' maçı 6 - 1 kazandı . 

Bundan sonra günün en mühün 
maçı Şişli ile Arnavutköy arasmda 
oynandı. Şişlinin 2 - 0 mağlûbiyetile 
nteicelenen bu maça takımlai' şu kad
rolarla çıktüar 

Arnavutköy: Kridyas - Mihal, Kâmı-
ran - İstavro, Maruli, Serafim - Anes-
ti, Gogo, Koço, Muzaffer, Kâzım. 

Şişli: Kirkor - Alber, Martayan -
Agob, Nubar, Arşevir - Varociyan, 
Şavş, Vehap, Suldus, Diran, Hakem 
Nuri Bosut. ŞişU Mikrob Ue kaleci 
Armenakdan mahrum. 

Oyun umumiyetle Amavutköyü-
nün hâkimiyeti altmda geçti. Neti
cede ikinci devrede Gogo ve Muzaf
fer vasıtasile iki gol çıkaran Amavut-
köyü maçı 2 - 0 kazanmağa muvaf
fak oldu. 

BarutgücU alanındaki 
maçlar 

• 

Barutgücü genç - Bakırköy 
Rum genç takımı sıfır 

sıfır berabere 
Bakırköy Rum takımı - Kurtuluş 

maçmda (6-0) Kurtuluş galib. öğle
den sonra, Bakırköy Hsükevinin ter
tib ettiği kupa maçı üç bin kişilik se
yirci önünde ve Ahmed Ademin ha
kemliği altmda Demirspor - Bakır-
köyspor, (2-1) Demirsporun galibiye-
tUe bitti. 

İkinci kupa maçı, Barutgücü, Alem
dar (2-1) Barutgücü kazandı. Hususi 
bur maçta Nişantaşıspor - Barutgücü 
B. takımlan (2-0) Barutgücü gallb 
geldi. Nişantaşıspor - Barutgücü vo
leybol ve basketbol takımlan karşılaş
mıştır ve Nişantaşıspor galib gelmiş 
tb*. Nişantaşıspor - Barutgücü güreş
leri Barutgücü güreşçUerinnin galibi-
yetüe neticelenmiştir. Kupa maçı fina* 
1119 mayısta yapılacaktır. 

Puanlar 
Dünkü maçlardan sonra millî 

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

Güneş 13 12 1 O 36 7 38 
Üçok 12 7 O 5 29 26 26 
Beşiktaş 11 6 3 8 23 11 25 
O. Saray 11 6 O 5 18 22 24 
M. Gücü 13 4 2 7 21 31 23 
Harbiye 13 4 1 8 20 24 22 
Alsancak 12 5 O 7 16 31 19 

Hükmen mağlûbiyetler 2 - O lık 
neticeler gibi addedüdiğinden 
puan vaziyeti buna göre tanzim 
edilmiştir. 



Bunu ancak bir kadın düşünebilir... 
• Galibe ağlıyarak evden içeri girdi. 
Oöz yaşlan ona pek yakışırdı. Esasen 
çok güzel bir kadındı: Sarı saçlı, koyu 
yeşil gözlü... 

Bir otomobil kazasında ölen ilk ko
casının sarsıntısı hâlâ asabında müz-
Dün bir hastalık gibiydi. Şimdiki zevci 
Wn bir iltifatla onu nazlandırarak bu 
ürkekliğini, sinirliğini tedaviye çahşı-
yordu. 

üç ay evvel evlenmişlerdi. Bay Emin 
^^üıi gayet zengin bir tüccardı. Ka-
nsını son derece seviyordu. Gene o gün 
Oalibejrl göz yaşlan İçinde perişan gö-
rtnce fena halde şaşırdı, üzüldü. Tes-
^ etmek emelile ne çarelere baş vur
madı. 

Kadın, inci gibi akan göz yaşlarının 
•TMmda derdini söylüyordu: 

— Taksi İle eve gelirken pandantifi-
^ kaybettim... Ah, ne güzeldi, ne se
ferdim... Nasıl ağlamayayım, nasıl ü-
"Olnıiyeylm? 

Bu pandantif, etrafı yakutla çevril-
tolş İrice bir tek taştı, ölen kocasının 
biricik hediyesiydi. Zira adamcağız 
5"ln Kadri gibi zenginlerden değil-
Q. 

Erkek, karısının selefine aid bir ha
tıra yüzünden bu derece üzülmesini 
''«kanmakla beraber, için için de hak 
Veriyordu. 

Galibeyi kucağına oturttu. Güzel 
•açlarını okşıyarak: 

— Şekerimi Ağlama! Tek taşmı bulu-
p2- Fakat şayed bulamayacak olursak 
Wn sana, tıpkısını, amma tıpkısım he-
*ye ederim. 

Genç kadırun göz yaşları birdenbire 
*csildi. Sevinçle kocasının boynvma sa
rılarak: 

-^ Ne kibarsm, ne cömerdsin!.. Val-
*«i dünyada senin bir eşin yoktur... 
^Ûtün erkekler arasında bir tanesin! -
«edi. 

Emin Kadri, karıamn bu iltifatm-
^ nıemnun, karakol karakol dolaştı; 
*^ybolan ehnası tarif etti, gazetelere 
u&n verdi: 

«Pandantifi getirene helâündan bü-
^ bir mükâfat verileceğini» yazdır-

Aradan bir gün geçti. Galibe sabır-
^amyor . Tekrar göz yaşlan döküyor: 

Tek taşım o kadar güzeldi, öyle 
*^yöietliydi ki, onu dünyada iade et-
öiezler... 

üçüncü gün bütün aramaları hiç bir 
^"^ yapmadığını gören Emin Kadri 
adini yerine getirmeğe kalktı. Bu ara-

•^ böyle büyük parayı bir elmasa ka-
P*tmak tüccann hiç İşine gelmediği 
/*'öe, sırf karısını memnun etmek 
^ meşhur bir kuyumcuya gitti ve 

Pkı kaybolan pandantifinkine ben-
^yen bir tek taş- aldı, yaptırttı. Fakat 
^^dl kendine için için şöyle söylen
ecekten de dilini tutamıyordu: 

''~~ Sırasız iş!.. Bu para ile adam 
**̂ l̂ı mühim bir muamele yapabilir-
^^ amma, neyse.. Oldu olanlar...» 

Karısının coşkun teşekkürleri onu 
^ U i etti. Fedakârlığının mükâfatını 

ûa buldu. Galibenin sevincine pa-
J ı̂̂  yoktu. Erkek de içi rahat ederek 
yazıhanesine gitti. 

^>^Ç kadın yalnız kalınca: 
dti*^ Zavah Emincik! - diye düşün-

• - Ne iyi adam! İlk pandantifim sah-
etef ̂ ' ^^^ ^^^ kocam Paristen, taklid 
jT*^^ yapan dükkânlann birinden al-

Ştı. Allah vere de Emin hiç bir zaman 
^J^ farkına varmasa...» 

Galibe bu suretle mükemmel bir «iş). 
Pmıştı. Vicdan azabı çekmeden sevi
yordu. Fakat akşama doğru, büyük 

^ l ie lecan geçirdi. 
»Ö *̂ ^ kız, bir şoförün kendisini 
h iu ^^ istediğini söyledi. Adam, ev sa-

•^ile karşılaşmca: 
j ^ Efendim! - dedi. - Geçen gün be-
^ ^ otcmobilimde bir mücevherinizi 
Sürmüşsünüz. Adresinizi bilmedi-
^ i ç i n gelemedim. Fakat arkadaşlar 
terri- ^^^^ ilânı okuyarak bana gös-
fa ğ-^^' ^ '̂•^^Ç gündür yolum bu tara-

5^Şmedi. Ancak şimdi gelebildim. 
"*libe içinden bir küfür savurdu: 

Hay bulamaz olaydın!..» 
' * düşüncesine şöyle devam etti: 

^ * Ç Mutlak herif bunu satmak Iste-
i^jjj**^ '̂̂ cı olduğunu anladı. Şimdi 
M«̂  ^̂ ^̂  almak üzere bize müracaat 

^<iksek sesle: 
I j ^ Teşekkür ederim, fakat bu elmas 
«en* ^^"^suz geliyordu. Onun yüzün-
^ çok sıkıntılara uğradım. Alın... Si-

o'sun.. İnşallah size uğurlu gelir... 

Hem buraya kadar zahmet ettiğiniz 
için bir de bahşiş veriyorum! Bu hâ
diseden kimseye bahsetmeyin» diyerek 
çantasından birkaç para çıkarıp uzat
tı. 

Şoför, şaşırmış ve memnun bir hal
de teşekkür ederek gitti. Hem de tam 
zamanında gitti!.. Galibenin talihi var
mış doğrusu... Pencereden onun gidişi
ni takip ederken bir de ne görsün? He
rif kaybolur olmaz kocası belirmez mi? 
Azıcık gecikseymiş, kapıda karşılaşa-
caklarmış... 

Emin Kadri içeriye girerken hizmet
çiye sordu: 

— Ben gelirken kapıdan bir otomo
bil hareket etti. Kimdi? 

Hanımından hiç bir tenbihat alma
ğa vakit bulamıyan hizmetçi dosdoğru 
cevap verdi: 

— Pandantifi bulan şoför, efendim... 
Geri getirdi! 

Erkek, sevinçle Galibenin yamna 
koştu. Bu İyi havadisi kendisine ka-
naımn müjdelemesini bekliyordu. Fa
kat Galibenin ses çıkarmadığını gö
rünce: 

— Emine bana müjdesini verdi. El
mas bulunmuş şekerim!.. Ne İyi oldu... 
Benim sana aldığımı ku3mmcuya geri 
götürürüm... Yerine daha lüzumlu 
şeyler alırım. 

Genç kadın ansızın afalladı. Sende
ledi; bir koltuğun içine kendini koyu
verdi. Bir lâhza, kocasına bütün haki
kati itiraf etmeği düşündü. Fakat er
keğin hajrretle bakan temiz İfadeli yü
zünü görünce kendini topladı. Kocası-
mn gözlerinden gözlerini ajarmıyarak 
büyük bir «samimyetle» ağır ağır: 

— Güzelim! O pandantifi şoföre he
diye ettim. Bu fedakârhğı aşkımıza 
karşı yapmak istedim. Çünkü o elmas 
bana başka bir erkeği hatırlatıyordu. 
Halbuki senin verdiğini taktıkça yal-
mz seni düşünmüş olacağım. 

Bu sefer de Emin Kadri biran sende
ledi. Fakat sonra, yanaklan kızararak, 
helecanla, sevinçle kekeledi: 

— Bu kadar inceliği ancak bir ka-
dm düşünebilir! 

Nakleden: 
(Hatice Süreyya) 

A K Ş A M 

Yunanistanda 10 gün: 2 
—Baştarafı 6 inci sahifede— 

mensub olduğu şehirlerin ceza ola
rak Jüpitere adamağa mahkûm ol-
duklan heykel ve diğer adakların ko
nulduğu mahalden ve geniş bir stad 
ile hipodromdan ibarettir. 

Fakat şimdi bütün bu eserlerin 
ancak enkazı ve kırılmış sütunları 
görülüyor. Mabedle teferruatı, bir 
zamanlar yanmış, sonra barbarların 
istilâsma uğramış, en sonunda da 
müthiş bir zelzelenin yerinden sü
rüklediği civardaki dağın enkazı al
tında kalmıştır. 

Alman asan âtika mütehassısları 
toprak altında kalan bu değerli ha
zineleri şimdi meydana çıkarmakla, 
Olimpiyad stadının yerini tesbit et
mekle meşgul bulunuyorlar. Hafri
yat yerinde yaptığımız gezinti esna
sında eski stad duvarlarının meyda
na çıkanldığını gördük. 

Mebdei ve müntehası tesbit edilen 
stadı örten toprak kütleleri kaldml-
dığı gün eski stadyom, bütün aza
met ve haşmetile meydana çıkacak. 

Yıkık mabedin yanında bir çok 
ftsırlaı- geçtikten sonra Olimpiyad 
oyunlarını ihya etmiş olan baron De 
Kubertenin kalbi gömülü bulunuyor. 
Kalbini gömüldüğü yerin üstüne 
mermerden bir âbide dikilmiş. Eski 
mabedi görmeğe gelenler Jüpiter 
mabedine ayak basmadan evvel bu 
âbide ile karşılaşıyorlar. 

Olimbiya mabedini çerçeveliyen 
tepelerin sırtında. Yunan şimendifer 
idaresinin buraya gelen seyyahlar 
İçin işlettiği büyük bir otel vardır. 

Eski Yunan stilinde yapılmış olan 
bu otel, asri tertibatı haiz olmamak
la beraber, temiz ve konforludur. 
Otelin yanıbaşmda yapılan kazılar 
neticesinde meydana çıkanlan eski 
heykeller, devirlere göre muhtelif ge
niş galerilerde tasnif edilmiş... Bu ga
lerileri gezerken eski Yımanistanda 
heykeltraşhğın muhtelif inkişaf de
virleri görülüyor. 

Olimbiyaya giderken şimendiferin 
Morede takib ettiği sahil yolu, Yu-
nanistanın kot dazürü addedilse lâ
yıktır. Saatlerce süren berrak ve ter
temiz plajlar sahili çerçeveliyor, gö
zün alabildiği kadar geniş bağlar, Ko-
rent'in meşhur çekirdeksiz üzümlerini 
yetiştiriyor. 

Ahmed Hilâli 

Sahife 9 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Gazetemizin telefon numaralarında 
değişiklik olduğu için yeni numara
lan okuyucularımızın dikkatine ar-
zedlyoruz: 

Başmuharrir 20565 
Tazı işleri 2*765 
İdare, ilân ve abone 20681 
Akjam matbaası (Müdür) 20497 

Beyliüde ıztırap çeldneyiniz! 

NEVROZİN 
Bütün ağrılann panzehiridir 

B t R T E K K A Ş E 

N E V R O Z İ N 
Bu muannid ba^ TC diş ağnlanm 
lür'atle izaleye kâfidir. Romatizma 
evcaı, sinir mafsal re adale ıztırablan 

NEVROZİN,le tedavi edilir. 

Nexl«, grip ve bnnfi te karşı en 
müessir ilâç NEVROZİN'dir. 

nyO 
N E V R o z i N ' i tercih ediniz. 

icabında günde 3 kaşe almabilir. 

İsmine dikkat taMitlerinden sakımmz ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

- ^ Tazan: İskender F. «'^-*~'" Tefrika No. 231 —^ 

Üçüncü Murad: "Bre hainler! Tersanemizi amelesiz 
bırakmak mı istiyorlar ? ibrahim uyuyor mu?„ dedi 
Eskiden gemiler ikişer üçer kızağa 

çekilip kalafatlandıktan sonra sık 
sık Marmaraya, Geliboluya giderler
di. Bu suretle teknelerin altı yosun 
ve midye tutmaz ve denizciler mü-
mareselerini kaybetmezlerdi. 

O kış hiç birisi yapılmadı. 
Damad İbrahim paşa sazı ve eğ

lenceyi çok severdi. Bir akşam sa-
hilhanesinde muhteşem bir eğlence 
tertib edilmişti. İstanbulun en meş
hur sazende ve hanendeleri ile çen
giler, dalkavuklar, meddahlar sahil 
haneye toplanmıştı. 

Damad paşa eğleniyordu. 
Harabat şairi Konyalı Mehdi, da

mad paşanın yanmda oturuyordu. 
Konyalı, kaptan paşalık mevkii

ne geçen damad paşaya güzel bir 
tarih düşüiTnek suretile gözüne gir
mişti. 

Mehdinin kaygusuzluğu meşhur
du. Mehdi o kadar kayıdsız, o ka
dar laubali bir adamdı ki, damad 
paşamn yanında ayağını uzatarak 
oturmak imtiyazına bile mazhar ol
muştu. 

Bir akşam şarab içerken: 
— Ayağım bana isyan ediyor, dev-

letUm! O, ferman dinlemez. Müsaa
de buyurun da uzatayım... 

Demiş, harabatinin bu sözü da
mad paşanın çok hoşuna giderek: 

— Haydi uzat ayağını., rahat et! 
Zevz ve neşe âleminde vücudunu iş
kenceye sokmakta mâna yoktur! 

Diye teltif etmişti. 

Gene böyle bir geceydi., sahil-
hanede efendisinden uşağına kadar 
herkes içiyordu. 

Herkesin gözü dumanlıydı. 
Kaptan paşaya birdenbire şöyle 

bir haber getirdiler: 
— Yunus reis gelmiş... Efendimiz

le mühim bir mesele hakkında gö
rüşmek istiyormuş... 

Yunus reis Tersanede damad pa
şanın hiç hoşlanmadığı bir adamdı. 

— Gemisine kara yelken çekip 
ulularına isyan eden bu herifi ne di
ye tekrar hizmete aldılar? 

Diye söylendi. Dalkavuklardan biri: 
— O, Küıç Ali paşanın adamıydı. 
Diye mırıldandı. 
Bir diğeri de: 
— Padişahın ona itimadı vardır 

diyorlai'. 
Dedi. Bu iki zıd fikir ve telkin kar

şısında mütereddid kalan İbrahim 
paşa cahil bir adam değildi. Yunus 
reisin padişah tarafından afla taltif 
edildiğini duymuştu. 

— Gelsin bakalım, nedir diyece
ğ i -

Dedi. Yunus reisi damad paşanın 
yanına getiı-diler. 

Yunus donanma içinde sertliği, 
yurdseverliği ve atılganlığRe tanın
mış reislerdendi. Fazla şakadan, lâ
ubalîlikten hoşlanmazdı. Damad pa
şanın yanma girince, gördüğü man
zara reisin tüylerini ürpertti. Mem
leketin içinde bin türlü siyasî kay
naşmalar, entrikalar dönerken, kap
tan paşanın eğlencelerle vakit geçir
mesi Yunus reisi çileden çıkarmıştı. 

İbrahim paşa. Yunusun neler dü-
düşündüğünü bakışlanndan anladı. 
Yanına oturtmak istedi. Kendi elile 
şarap ikram etti. Yunus: 

— Kulunuz bu zıkkımı bırakalı 
çok oldu, devletlim! 

Diyerek, kendisine sunulan şarab 
kadehini almadı. Şair Mehdi söze 
kanşarak: 

«— Devletlûmuz zehir sunsa, kev-
ser deyu nuş ederim!» 

Dedi ve şarab kadehini paşanın 
elinden aldı, içti. 

Yunus reis, damad paşanm med
dahlar ve dalkavuklar tarafından 
sarüdığını görünce kendisile görüş
menin imkânsız olduğunu anladı: 

— Vakitsiz gelmişim, paşam! Be
ni mazur görün. Sizi rahatsız et
tim. Yann göriişürüz. 

Diyerek kaptan paşanın yanından 
çıktı. 

İbrahim paşa da - 7rvVl VP rip<;P5İ 

bozulmasın diye - Yunusa fazla israr 
göstermemişti. 

Konyalı Mehdi: 
--, Bir poyraz esti amma, tez geçti. 

Az kaldı soğuktan donacaktım. 
Sözile Yunus reisin meclise soğuk

luk getirdiğnii, flakat bu havanın 
çabuk geçtiğini anlatmak istedi. 

Saz bütün co^unluğüe çalıyordu. 
Şarablar içilmeğe, şarkılar söylen

meğe, çengiler dönmeğe başladı. 

Yunus reis o gece niçin gelmişti? 
Mühim bir mesele varsa, bunu 

ertesi gün paşamn makamına gide
rek konuşamaz mıydı? 

Yunus, sahilhaneden çıkarken, 
kaptan paşanın kâhyasile karşılaştı. 

— Paşanın içmdeiği bir gece yok 
mudur? 

Diye sordu. 
Kâhya efendi de kafayı tütsüle-

mişti. 
— Senin nene gerek? dedi. Paşa 

efendimizin neşesini çok mu gördün? 
— Hayır. Paşamn keyfine müda

hale etmek hakkım değildir. Fakart, 
yarına tehirine imkân olmıyan bir 
mesele için konuşmağa gelmiştim. 
Henüz kendini kaybetmediğine gö
re, benimle konuşabilirdi. 

— O halde neye konuşmadın? 
— Kendisinde bu temayülü gör

meyince, büsbütün neşesini kaçırma
mak için çıktım. 

— Yarma tehiri mümkün olmıyan 
mesele ne olabilir? 

Yunus reis, paşanın kâhyasına kı
saca şunlan söyledi: 

— Yann sabah güneşle beraber 
Haliçten hareket edecek olan bir 
Venedik ticaret yelkenlisini durdur
mak lâzımdı. 

— Senin nene gerek âlemin yel
kenlisi..? Bunun için mi geldin bu
raya? 

— Evet. Bunu haber vermeğe gel
dim. Yelkenliye iki yüze yakın işçi 
bindirdiler. Bunlann bir çoğu Ter
sanemizde çalışan mühtedi ustalar
dır. 

Paşanın kâhyası hiddetlendi: 
— Bundan ne çıkar? Tersanemiz 

iki yüz mühtedinin hizmetine boyun 
mu eğecek? Cehenneme kadar yol
lan var... 

Yunus reis, kâhyanın da derd an-
lıyacak halde olmadığını anlayınca 
yürüyüp gitmişti. 

Yunus reis kaptan paşanın yalı
sından çıkınca, bir başkası vasıta-
sile asesbaşıya vakayı bildirdi. Yu
nus, Venedik yelkenlisinin geri çev
rilmesini, ustaların Tersaneye dön
dürülmesin! istiyordu. 

Venediklilerin türkleri içinden vu
ran bu hile ve teşebbüslerini üçüncü 
Murad duysa, şüphe yok ki hiddetin
den küplere binecekti. Yunus reis, 
geminin hareketine mâni olmak için 
şöyle bir haber saldı; 

«Venedik yelkenlisine sara
ya mensub bir kadın kaçır
mışlar. Gemiyi tez çevirip ta
harri edesini» 

Asesbaşı sarayın adamıydı. Bunu 
duyunca, gece yaıısı Halice koştu... 
Geminin halatlannm - padişahtan 
irde çıkmadan - çözülmemesini em
retti ve sahile nöbetçiler dikti. Ases
başı bu suretle Venedik ticaret yel
kenlisinin o sabah hareketine mâni 
olmuştu. 

Zaten Yunusun İstediği de bu de
ğil miydi? 

Asesbaşı erkenden saraya koş ta 
Hadiseyi darüssaade ağasına ve rei-
sülküttab efendiye anlattı. Bu ara
da Yunus reis te saraya giderek. 
Tersaneden alman iki yüz mühtedi
nin Venediğe götürüldüğü haberini 
padişaha arzetmişti. 

Üçüncü Murad bunu duyunca: 
.— Bre hainler! Tersanemizi ame

lesiz bırakmak mı istiyorlar? İbrahim 
uyuyor mu? 

Diye bağırdı. Yunus reis te bir 
gece önce kendisine bu işi bildirdi
ği halde kulakasmadığını söyle
mekten çekinmedi. 

(Arkası var) 
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Venüs Kolonyası 
CİĞERLERİ ZAYIF, ve SİNİRLERİ BOZUK OLANLARIN KALBİNE FERAHLIK VERİR ve GÖNLÜNÜ AÇAR 
Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir. 10 gram çam kokulu VENÜS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mis kokutur ve güzclleştirir. 

Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tııhafiye mağazalarında satılır. Nurettin Evliyazade Ecza, alât ve Itriyat deposu - İstanbul. 

" Mideniz bozuk, diliniz pashuBi 

KA B I Z 
çekiyorasau siz de on binlerce kişi sibl 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yormadan ve alıştırmadan 
ishal eder ve temizler. 
Hazımsızlığı, mide ekşilik, 
şişkinlik ve yanmalarını 

GİDERtR. 
tştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi gayet lâtif; tesiri kolay ve mû-
leyylmdlr. Son derece teksif edilmiş 
bir tuz olmalcla mümasil hiç bir müs
tahzarla kıyas kabul etmez. Mazoa 

İsmi, Horoz markasma dikkat. 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutar. 

Buruşukluklan giderir, tabiî 
güzelliği muhafaza eder. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Paıardan başka tmüerde öyleden sonr» 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Dİ-
vanyolunda (104) nıımarah hususi kabi
nesinde hastalarmı kabul eder. Salı, ea-
martesi rinleri sabah «9,5 - « » hakiki 
(ıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev 
telefon: 28398 — 21044 

ÇARPINTI Baygınlık 
Nevrol CEMAL 
den 20 damla ile seçer. Bu emsalsiz si
nir ilâcını kullanmıyan, sevmiyen yok
tur. Evinlide mutlalu bulundurunus. 

BASURE ÇARE 
HEDENSA 

dır. Ameliyatsu memeleri kurutur. Ka
nı, Ainyı keser, Türldyede Almanya-

da ve bütün dünyada meşhurdur. 

ADEMİ İKTİDAR 
FORTESTiN 

ile geçer. Bel gevşelüii:inin birinci 
ilâcıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara 

gençlik ve dinçlik verir. 

ROMATİZMAYA 
PiMANOL 

pek müessir bir ilâçtır, SiyatijHf üşü
terek arka, bel, diı ve italçalara 

giren ai:nlan derhal geçirir. 

I 'JL\ mti'A 
SAÇ BOYALARI JUVANTİN 

K U M R A L 
SİYAH 

Saçlara gayet tabii surette Is-

tenilm rengi verir. Ter ye yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaı. 

Bütiin dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz sag boyalan arasında bi

rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 

fcat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne sıhht saç boyalarıdır. 

t N G t L t Z K A N Z Ü K E C Z A N E S İ 

BEYOĞLU - tSTANBUL 

İRAK SEFARETİNDEN: 
Tenişehirdeki Eski İrak Sefareti binası ve binayı ihata eden Bahçe mSatyet* İla 

8atüı|:a çıltanlnuştır. Talip, olanlann Cuma re Pasar günlerinden maada hnffln 
sabah saat 10 buçuktan on ild buçuğa kadar Çankaya'daki trak Sefaretine mfiımea-
atlan lüzumu ilân olunur. 

Müzayede 4 Haziran 1938 e kadar devam edecektir. 

Kumbaı» biri 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numune ve şartnamesi mucibince 250 kilo 36 X 60 eb'admda alemln-

yüm kâad pazarlıkla satm ahnacaktır. 
II — Pazarlık 23/V/938 tarihine rastlayan psızartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabUir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenini 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2580), 
• 

I — Şartnamesi mucibince 20X25 — 27 eb'admda 20,000,000 Mantar pazar
lıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 6/VI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Zfr 
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabillr. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar numunelerini münsüt*" 

sa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lâzımdır. 
V — İsteklilerin pazarlık içüa tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm» 

paralariyle birlikte jrukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (2295-
• »'I • 

I — Şartnamesi mucibince 1000 -1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla sa
tm alınacaktır. 

II — Pazarlık 31/V/938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabar 
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir-
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm* 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komsiyona gelmeleri ilân olunur. (2712). 
• 

I — İdaremizin Paşabahçe fabrikasmda şartname ve projesi mucibince yap* 
tınlacak kârgir ve betonarme istinat duvarlanyla Füitre dairesi inşaatı 9/V/938 
tarihinde ihale edileceğinden yeniden kapah zarf usuliyle eksUtmeye konmuş
tur. 

II — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. 
III — Eksiltme 30/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kft-

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar LevaziD* 

ve mübayaat şubesiyle Ankara ve izmir Başmüdürlüklerinden almabillr. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ajnıca vesika almalan lâzımdır. 
VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile İnşaat şubesinden alı

nacak ehliyet vesikası ve % 7,5 muvaJckat güvenme parası veya mektubunu İh' 
tlva edecek olan kapalı zarflarm eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yuka
nda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lâzımdır. (2714) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan ] 

H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri i 
15/5/938 tarihüıden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa — Adapazar ar»* 

smda iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmu** 
tur. Haydarpaşadan saat (v6,55» ve Adapazardan saat ((18,56» da hareket ede
cek olan trenler yalmz üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat 
«7,30» Adapazardan «18,00» da hareket edecek olan trenlerde birinci, ikind 
mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevld 
bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini göst** 
rlr cetvel aşağıya dercedilmiştir. 

İstasyonlar 
Haydarpaşa 
İzmit 
Sabanca 
Adapazar 

Adapazar 
Sapanca 
İzmit 
Haydarpaşa 

İzmit 
Sapanca 
Adapazar 

Saat 
» 
» 
» 

Saat 
» 
1» 

» 

Saat 
» 
» 

Birinci 
Varış 

— 
9,24 

10,12 
10.53 

Avdet 
— 

18,36 
Durmsız 

22,20 

— 
8,48 
9,25 

(2805) 
Tren 
Kalki} 

6.55 
9,30 

10,20 
— 

18,— 
18,50 

— 

8,05 
8,53 

— 

İkinci Tren 
Vanş 

— 
KaUoff 
7.30 

Durmaz 
10,46 
11,28 

— 
19,28 
20,21 
23,10 

10,54 
— 

18,56 
19,38 
20,26 

— 

Adapazar Saat — 19,35 
Sapanca » 20.12 20,22 
İzmit » 21.03 — 

Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katann harel^ 
günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit Gişelerinden bilet satılmıyacaktır. 

Muhammen bedeli ve İshnleri aşağıda yazıh iki gurup malzeme 28/6/93» 
sıüı günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapaU zarf usulü ile Ankeu-ad» 
İdare binasmda satm almacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin teklif edilecek malm hizalarında yazıh muvaK' 
kat teminat ile kanımun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesika^ 
ye tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her gurup için ayn zarf halinde kO" 
misyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerindi 
satıhnaktadır. (2700) 
Gurup İsim Muhammen Muvakl<* 

^^ bedel Lira teminat L^^ 
t Makas takımlan, Krovazman, manganezli göbek 323.700,— 16.698 

50000 adet normal hat demir traversi. 222.624.— 12.3'. •1^ 
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Sihirii 6öz 
Pudra renklerinde 

inkilab yaptı 

Bu yeni ve 

*ihrâmiz 

renkleri 

tecrübe ediniz 
On kadın da dokuzu tenlerine uy-
nuyan bir renkte pudra kul-
lanırlas: ve yüzleri sun'î <mak-
yaj görmüşı bir ^kil aldıklan gi-
bt yaşUuından fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edilen çaya-
^ hayret «Chromoscope> maki
nesi, pudra renklerinde bir inki-
% yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra: renkleri a-
rasındaki ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmck im-
klüunı vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yaşmtsdan lazla ^-
tiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde tPlâkaîan htMnd^ ya
ptın adi pudralan bırakım» 
ve bir güzellik mütehasstsıntn 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasını sihra-
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafuuı bir renk ve 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adetâ tabit bir güzellik 
temin ediniz. 

I Bayanların nazarı dikkatine: 
I Satın aldığınız Tokalon kremi vazolannin 

^ ^ J büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade 
I ettiğinizde beheri için 5 kuruf alacak, a3mi za-
I manda kıymettar mükâfatları bulunan To-
Ikalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
I bilet takdim edecektin 

Bunun gibi 
tabiî resimler 

iktisat Fakültesi Dekanlığından : 
İktisat Fakültesine üç buçuk ay müddetle 50 şer lira ücretli iki memur 

•çaktır, Mcmurlarm hesap İşlerinden anlamalan lâzım ve hesap makine-
^•^ kullanmağı bUmelerl arzuya şayandır. 
j ^ Alâkadarlarm pazartesi ve sah günleri saat 10 - 13 arasında Üniversite 
^^^t Fakültesinde 30 numarah odaya müracaatları. «2880» 

t^ 
Türk Hava Kurumuna enspektör 

muavlnieri alınacak 
B^k Hava korumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmiye veril-
utere İmtihanla enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan vasıflar şun-

4 — Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki vasıflan haiz olmak. 
B — Yaşı 35 ten yukarı olmamak. 

^Ç -y- Yflksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve İktisad 
r'TObi mezorüan tercih edilir. 

O — FUl askerliğiıü yapmış olmak. 
y — Tapılacak nüıklkat neticesinde ahlâk ve seciyesi müsait bulunmak.. 
Mİeaiİen vesikalar şunlardır: 
A — Nüfus cdzdanı veya tasdikli kopyası. 

rj B — Kfotfi el yanslyle tercümelhal hülâsası «memuriyette bulunanlar 
'** tenni vedikaîarjı 

9 -^ l*ahsil T* askerlik vesikası. 

^

C — Ttb4dyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğvma ve has-
ilı olmİEUJbğma dair tam teşelîküllü hl^ûmet hastanesinden alınacak foto-

Imtihan programı: 
J^ — Ticari h«MU>, faiz, Iskonto, faizli cari hesaplar, 
,» — Ticari usum defteri. 
.P —Hukuk! bîlgUer. 
V —Tahrir 

J taatihan 20/mayi»/ö38 tarihinde saat on beçtc Ankarada Türk Hava ku-
r-

Sjj^ ttertcezinde, Istanbulda, îzmirde Türk Hava kurumu şubesinde yazılı 
^"^k JUPüacaktiî. 

İstekliler yukanda yazıU vesUtalarla birlikte bir dilekçe ile hemen Anka-
^̂ "̂  Törk Hava kurumu başkanlığına müracaat etmeleri. «2526)) 

istanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
işletmelerimizin Kıhtını, Balat at«lyelerile, Haydarhan, Saraybur-

*^- Eminönü mağaza ^c depo yerlerinde mevcud her cins hurda maden-
•*'•'« her çeşid müstamel eşya pazarhkla 18/5/938 çarşamba günü saat 
^' da bankamız RIat<'r5'el reisliğinde satılacaktır. 

J?artı,ame ve her türlü izahat için reislik Ahm ve Satım Müdürlü
ğüne müracaat edilmesi. 

' \ 

KODAK 
VERiKROM 

FİLMİ 
KULLANINIZ 

DAHA EMİN OLURSUNUZ. 
« V E L O K S » amatör kopyalan için husust kâğıttır. Besim daha casılı, daha detayh olur, zamanla sarar-
maz. KÂĞIDIN ARAKSINDA «VELOX> Markası KaUteDJn Teminatıdır. KODAK aatıcılanndan «rayınız veya 

fu adrese müracaat ediniz. KODAK (ECTFT) A. Ş. İSTANBUL 

I ' I istanbul belediyesi Hanları | * | 
Tahsil ve Tahakkuk şubeleri için lüzumu olan masa, Dolap, ve Koltuk 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepdne 2985 lira bedel tahmin edil
miştir. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. îsteküler 2490 numa
ralı kanımda yazılı vesika ve 223 lira 87 kuruşluk İlk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 17/5/938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulumna-
hdırîar. (B.) (2534) 

Bebek - Istinye asfalt yolu inşaası 
25/5/938 çarşamba günü saat 15 de İstanbul Vilâyeti ve Belediyesi daimi 

Encümeninde 400,009 lira muhammen bedeli Bebek - Istinye arasında yapı
lacak beton asfalt kaplamaU yol ve teferruatı inşaatı kapah zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındırlık içleri genel şartnamesi, 
hususi ve fennî şartnameleri, proje, keşif hül&sasiyle buna müteferri diğer ev
rak 1000 kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
19750 liradır. İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 150,000 lirahk asfalt kap
lamalı yol yaptığına dair vesika ve Nafıa Vekâletinden almış olduğu 938 yıüna 
aid müteahhitlik vesikasiyle 938 yuma aid Ticaret odası vesikalarım havi ka
pah zarflarını 25/5/938 günü saat 14 de kadar İstanbul vilâyeti ve Belediyesi 
Daimî Encümenine vermeleri. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olun
maz, (i.) (2610) 

Türk Kuşu G e n e l D irektör lüğünden 
1 — PJlânör inşaatında kullamlmak üzere muhtelif boya ve tutkal çelik 

saç ve boru muhtelif tel clvata ve somun Rondelâ tanddr kontrplâk kalası ra-
danza kaplama bezi lâstik kablo vesaire satın ahnacaktır. 

2 — Muhammen bedeli GÜMRÜKLÜ VE KURUM TESLİM 48.370.30 lira 
ilk teminatı 3.827.77 liradır. 

3 — EksUtme kapalı zarf usulü ile 26 mayıs 938 çarşamba gtinü saat 16 
de Türk hava kurumu genel merkezi binasında toplanacak Ttlrk kuşu satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Alınacak malzemenin tam listesi fenni evsafı eksiltme şartnamesi ve 
mukavele müsveddesi Ankarada Türk kuşu ikmal bürosundan Istanbulda Pi
yango Direktörlüğünden parasız verilir. 

5 _ Teklif mektuplan 2490 sayılı kanunun kapah zarf usulüne temas eden 
maddesi hükümlerine uygun bir şekUde kapatıhnış olarak ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Türk kuşu ikmal bürosuna verilmiş olmahdır. 

6 — İsteklilerin belli gün ve saatte vesikalariyle beraber müracaatlan, (2881) 

Enterbalkanik seyrüse fer hatt i 
( Z e t s k a ) P l o v i d b a A . D . ) 

Kotor 
Balkan tttUuUIı İktiud encümeni kar»-

rUe ihdas edilmiştir. 
SKTTAH, TOLCÜ ve EMTEALARA 

MAHSUSTUR. 
jBCOBİaT bandırasını hamil, 

fevkalâde lüks 

" L O V G E N , , 
Vapuru 17 Mayıs tarihinde saat 18 

raddelerinde Oalata rıhtımından 

KdSTENCEYE 
Doğru hareket edeceği gibi 21 MATIS 

saat 18 raddelerinde İstanbuldan hare
kette PtRB, KORFU ve ADİRYATİK LÎ-
MAKIiARINA uğradıkUn sonra VENEDİK. 
TRtYESTE ve SUSAK iskelelerine yana
şacaktır. 

Yolcu ve emtea kabul eder 
Her tfirlü malûmat ve izahat için Oala

ta Feank han (Yolcu salonu karsısında) 
H. PAJKURİC umum! vapur acentesina 
müracaat edilebilir. Tel. 44708 7. 

Seyhan Vilâyeti Daimî Encümeninden : 
1 _ Yapılacak iş: Adana - Kozan yolunun 3-}-000 — 5+000 arasmdakl 

2000 metrelik kısmın şosesiyle iki menfez inşası 24302 lira 98 kuruşla kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İstekliler bu işe aid keşif evrakım görmek üzere Nafıa dairesine mü
racaat edebilirler. 

3 — Eksiltme 18/5/938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de vilâ
yet daünî encümeninde yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 1822 Ura 72 kuruş muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden verilmiş vesikayı 
ibraz etmesi lâzımdır. 

İsteyenler teklif mektuplarım 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen reisliğine makbuz mukabilinde veril
mesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı. «2587B 

I 

CAFER FAHRİ nîn 
eserlerinden m 

Knruy 
YENİ HARFLERLE 

Sava? ve Polia köpeği BO 
Tavuk hastalıkları 25 
Tavuklan çok yumurtlatmak 
için n9 yedirmeli). 25 
N« zaman ciydv çdMrmalı? jB 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
irtn>: 15 
Tavukçuluktan naaü para 
kazanıl» ?i 25 
NMÜ taıvukçuluk yapılmaİMJıri; S5 

ESKt HARFLERLE 
Mufaaaa) yeni tavukçuluk 104 
K«çi beelemak utulü M 
Av ve aal«n kJipekleri 25 

Safaf y«ri: İKBAL Utabevj 

Adana Belediye riyasetinden 
1— Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usuliyle bir arazöz ahnacaktur. 
2 — Arazüzün mulıammen bedeli beşbin liradır. 
3 — Muvakkat teminatı üçyilz yetmiş beş liradır. 
4 — İhalesi Mayı.sm 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye daim! 

encümeninde yapılacaktır. 
5 — Şartnamesi belrdivr vazı işleri bürosundadır. İsteyenler oradan para

sız alabilirler 
6 — TalıpA'ijii Uhiiiıuijr leminatlarile birlikte ihale gunu .saat on ikiyo 

ınma'arı lâzımdır. (2591] 

Bursada ( Akşam ) m 
satif yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve cAKŞAM ne|-
rlyatı» Bursada mfinhasıran Atatttrk 
caddesi Okullar Pazatında aattlmak-
tadır. fAKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Bahlbl Bay Ksada 
müracaat. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad« 

Akşam Matbaan 



Sahife 1» A K Ş A M 16 Mayıs 1938 

90 ve 75 derece halis limon çiçelderi Hasan ve Nesrin Icolonya ve losyonlarında tenzilât 

AÇIK KOLONYA YE LOSYONLAR ^ 200 
1/4 TırtılhOasan 110 — l /S 210 — 1 liirc 450 — 1/4 dtts fişe Nesrin 50 — 1/3 90 —1/2110 — 1 litre 210 kuruşa. Hasan Deposu ve şubeleıfle bilûmum tuhafiye ve bakkaliye magazalannJfcj 

1938 
Yeni 

ÇOK SÜR'ATLI LÂSTİKLERİ: 

YÜKSEK ÇEKME KUDRETİ 

KAYMADAN UZUN MESAFE 
YAPMASI 

HAVALELİ EŞYAYA 
. DAYANMASI 

HİÇ PATLAMA TEHLİKESİ 
OLMAMASI 

YANLARIN ÇARPINTILARA 
KARŞI MASUNİYETİ 

gibi hususiyetlerile KAMYON 
ve OTOBÜS ler için İDEAL 

bir LÂSTİKDİR 

Türkiye Vekili Umumisi 
Türk A m e r i k a n Ticaret Ltd. Ştl. 

Sirkeci, Nur Han. ikinci kat, Telgr ; FIRESTONE-İslanbul 

YENİ KONTR - PLÂK Ltd. ŞİRKETİ • 
KURU SISTEM Fabrikasmda t 

^\^»rtip. KÜRÜ S İ S T E M L E 
\ ^ ı̂ ıess 2^y«>«'"> K E L E B E K ">"••> 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve 

1 ^ •^F^^" saire gibi hiçbir anza göstermez. 

' V E M S ^ ^ Kontr - Plâklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAĞAÇ'dan mamul 
Kontr-plâklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Satış yerleri: 
RÜŞTÜ MURAT OĞLU, Mahmudpaşa Kürkçü Han No. 2». 
İSAK PİLÂFİDİS, Galata Mahmudiye caddesi No. 21 
VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 
KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRİ tŞMAN. » 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 
GİÇMEN OĞLU KARDEŞLER. 

Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 
YENİ KONTRPLÂK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

tstanbulda 

Ankarada 
tzmirde 

Samsunda 

P. T. T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kilo banka marka kalay ile 182 kilo külçe kurşun satın alınacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 691 lira 10 kurugtur. 
Eksiltme 18/5/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de yapılaca

ğından taliplerin 51 lira 83 kuruştan ibaret muvakkat teminatlanm vezneye 
yatırmak suretüe muayyen gün ve saatte komisvona müracaatlan. (2516) 

İL İLÂCI 
Yüzdeki çilleri, sivilceleri ve 
Bayanların doğum lekelerim 
izale eder. 

EN GÜZEL 
Hîfzıssıhha noktai nazarın' 
dan her hususta iyi imal 
edümiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucuz fiatlarla yalnız, 
BAKER MAĞAZALARINDA 

satılmaf^adtr. 

-Dr.NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadaB 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli jranmda 
Mekteb sokak 35 No. h muayeneha-

lryil»V/ılH;i 
Terkibinin yüksek fenni kıymetine rağmen, rekabet kabul etmez derecede ucO» 

ve sarfiyatının çokluğu scbebUe daima taze olmasından ileri geliyor. 
«Radyolin» bütün memleketin tasdik ettiği ve bu meziyetleri sayesind* 

halkı yabancı ve pahalı diş macunlarmdan kurtarmıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi muntazamen fırçala3rınız 

NEVRALJİ 
N E Z L E 
BAŞ ve DİŞ 
AĞRILARI 

B U T U N 
AĞRILARI 
DİNDİRİR 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir üftçttf; 

istanbul Defterdarlığmdan: 
Cins ve mevkü Senelik Kira mü* 

muhammen deÜ 
İdrası lira 

Yenikapıda Yalı mahallesinin kumsal sokağmda Kanalizasyon 
Dalga kıranının üst tarafında 100 metre murabbaı Kalafat 
arsası: 60 Bir 
Yeşildirekte Ilubyar mahallesinde tarafları hocahan. Tereke, Acı-
musluk sokaklarile İstanbul erkek lisesi bahçesUe çevrilmiş 
2449,75 metre murabbaı arsa: 110 ÜÇ 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı arsalar hizalarındaki kira ve müddetle' 
üzerinden açık arttırma usulile ayn ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tc 
diye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün ve müzayedeye 8*' 
receklerin de 19/5/933 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarU* 

ti 

ti 


